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Pasaulinė įvykių savaitė
Galima sakyti: kol kas vis- mokratines laisves visoje Vo

kas sukasi aplink Ameiikos pre kietijoje. Žinoma, tas Mask- 
zidento rinkimus. Kol tęsis rin vai nepriimtina, nes ji rytinę 
kimine kampanija, nieko ypa Vokietiją laiko jau kaip pasi- 
tinga negalima nei laukti, rei grobtą, 
tikėtis. Jeigu koks reikalas ir 
„užsikabina" ant plačiosios po ma kalbėti, 
litikos kablio, tai galų gale ir 
tas susilieja su rinkimine kam 
panija.

Kas laimės: Eisenhoveris 
ar Stevensonas?

Tolydžio tie klausimai stato 
mi, derinami su visuomenės 
nuomonėmis, su pareiškimais, 
ypač darbininkų organizacijų, 
ir bandomos daryti išvados.

Po JAV karo veteranų šuva 
žiavimo, kuriame pasireiškė 
abu kandidatai į perzidentus, 
visiems tapo aišku, kad Steven 
sonas nepalyginamai didesnis 
intelektas (protas), negu Ei
senhoveris. O valstybei valdy 
ti, ypač šių laikų sąlygomis, 
protas yra svarbiausias reika
las. Ir pamažu Eisenhoveris 
blanksta prieš Stevensoną. Dar 
bininkų organizacijos, kurios 
anksčiau buvo pasisakiusios už 
Eįisenhoverj, jau dabar pasi
sako už Stevensoną. Nors de
mokratams priekaištų netrūks 
ta, bet galų gale, kai viskas su 
balansuojama, dauguma prade 
da linkti vėl už demokratą 
kandidatą.

Mums, be ko kita, įdomu pa 
stebėti, kad

Stevensonas neblogai su
sipažinęs su Lietuva, 

yra studijavęs jos istoriją ir ja 
domėjęsis. Jis lietuvius ir Lie 
tuvos reikalus gerai žino ir su 
pranta.

Eisenhoveris pasirodo nelo
giškas: jis jau kaltina demo
kratus, kad jie privedę prie 3 
pasaulinio karo ir garantuojąs, 
kad tiktai respublikonai išlai
kysią taiką. . . Žinoma, tai tik 
riausia nesąmonė, kuri nesideri 
na su ankstyvesniais jo pareiš
kimais.

Kituose pasaulinės politikos 
baruose, be Maskvos „subuvi
mų“, apie kuriuos greitų ži 
nių sunku gauti, aiškėja

keturių didžiųjų susitiki
mo klausimas.

Vakariečiai sutinka kalbė
tis, tačiau stato sąlygą, kad tik 
tai tada, jeigu Rusija sutinka 
visoje Vokietijoje padaryti lais rusai ne tiktai seka, bet ir ko
vus rinkmuis ir garantuoti de- lioja.

DARBŲ RUOŠA VLIKE
PAŠTU Iš TREMTIES 
pranešti

Ir apie kokias laisves gali- 
jeigu komunistai 

keturiems tūkstančiams studen 
tų iš rytinio Berlyno uždrau
dė lankyti vakariniame Berly
ne paskaitas.

Įdomesnis dalykas yra vadi 
namų

arabų
mas

Arabų 
reformas: valosi pamažu nuo 
monarchinių liekanų, daio že
mės reformas, sąmoningai iria
si valdytis, imdami savo žinion 
visus savo žemių turtus, kai 
anksčiau vis lengvai pasiduo
davo kitų išnaudojami. Iranas 
Haagoje laimėjo naftos bylą. 
Egiptas daro labai rimtas re
formas ir pirmoje eilėje vyk
do žemės reformą: dalina ova 
rus ūkininkams bežemiams, 
kaip tas Lietuvoje jau padary
ta prieš 30 metų. Tokiu būdu 
iš arabų kraštų auga didelė jė
ga, kuri galės turėti ir tarp
tautinį svorį.

Korėjoje, žinoma, „nieko 
nauja“.

Vyksta kovos. Vyksta di
deli bombardavimai iš oro. 
Maskva Azijos gyventojus už- 
siundžiusi viena prieš kitus, 
nori juos gerokai sunaikinti ir informaciją, 
silpnus valdyti.

Paskutiniu metu, komunis
tai pradėjo šaudyti, kaip tą da 
rydavo ir naciai, iš pašautų lėk 
tuvų parašiutais besileidžian
čius JTO karius. Prieš tai už
protestuota, bet naciniai meto
dai komunistams prie širdies ir 
jie nesiliauja. Tuo norima JTO 
karius atgrasyti eiti į kovas.

Įdomu tai, kad sąjunginin
kai įsitikinę, jog taikos dery
bos nieko gera neduos, nutarė 
taikos derybų bylą perduoti 
JTO. Norima demaskuoti ko
munistų klastas.

Sovietai kaip rakštį priima 
laivyno manevrus, 

kurie įvyksta šiauriniuose 
denyse. Juose dalyvauja 
200 įvarių Atlanto pakto 
tybių laivų.

kraštų susitvarky- 
ir susiderinimas.
kraštai daro dideles

van 
apie 
vals 

Šiuos manevrus

ORO
Džiaugiuosi galįs 

daugiau ir jau kankretesnių ži
nių.

Pirmoji žiną deja nėra ma
loni.

Vliko pirmininkas serga.
Prel. M. Krupavičius tiek 

rimtai susirgo, kad priverstas 
buvo išvykti gydytis. Kol' kas 
jis gydosi Wiesbadene, kuria
me yra žinomosios gydyklos. 
Kadangi M. Krupavičiaus hga jo esamieji nariai, 
kartojasi, tai jį pavaduoja 
P. Karvelis.

Vykdomosios Tarybos 
pirmininkas

įsikūrė Reutlingene, kol kas 
viešbutyje. čia pradedamas 
organizuoti darbas, kuris De pa 
stovios vietos neįmanomas. To 
kiu būdu, čia bus jau Vykdo 
mosios Tarybos įstaiga.

Pradedant darbą,
Vykdomosios Tarybos pir

mininkas K. Žalkauskas drau
ge su VLIKo pirmininko pa
vaduotoju P. Karveliu buvo 
nuvykęs į Wiesbadeną pasitar 
ti su M. Krupavičium. Deja 
pirmininko sveikata buvusi to 
kiame stovy, kad plačiau pasi
kalbėti nebuvę įmanoma, 
gonis

VT 
pirm, 
vybės 
fin. ir 
— užs. reik, ir

dr.

Li- 
reikalingas ramybės, 
pasiskirstė pareigomis: 

K. Žalkauskas — lietu- 
tarnybą, T. Šidiškis — 
T. Fondas, T. Karvelis 

M. Brakas —

Pasitarimai
Jie numatomi 

tuvių Bendruomenės Europos 
pirmininkų suvažiavime, kuris 
Įvyks rugsėjo 13—14 dienomis 
Londone. Į tą suvažiavimą pa 
kviestas Vykdomosios Tary
bos pirmininkas prof. K. Zai
kauskas 
min. St. Lozoraitis, 
dalykas, kad susitikimai ir pa 
sitarimai užtruks ilgiau.

Numatomi pasimatymai.
Vilkinėse sferose prileidžia-

Londone.
Pasaulio Lie-

ir diplomatų šefas 
Galimas

VILNIAUS RADIJĄ KLAUSANT
Gražiausiai atostogas praleido 

rusiukai.
Mokslo metų pradžios pro

ga Vilniaus radijas praneša, 
kad „respublikoj“ 27 buvusios 
pradžios mokyklos paverstos 
septynmetėmis ir 34 buvusios 
septynmetės pertvarkytos į vi 
dūrines mokyklas. Dabar Lie
tuvoj esama 2515 pr. mokyklų, 
835 — septynmetės ir 92 „dar 
bininkų mokyklos“. Į mokyk
las šiemet paskirta apie 1000 
naujų mokytojų.

Vilniuj mokslo metų pirmą 
dieną, 9. 1., mokiniai praleido 
susirnkimuose. Jiems pasako
ta daug apie įvykusį bolševi
kų suvažiavimą. Mokyt. Braz 
džiūnas priminė mokiniams, 
kam jie dėkingi turi būti. Mok. 
Tekiiūnienė, atsakydama, lin
kėjo mokiniams baigti mokyk
las aukso ir sidabro medaliais.

Klaipėdoj ypatingą dėmesį 
kreipė Į save M. Gorkio vaido 
mokyklos mokiniai. Jie saulėj 
nudegę ir pasilsėję, tarpusavy 
dalinosi Girulių ir Palangos 
kurortų įspūdžiais. Mokyklos 
vedėja Mar. Leptejevna - Be- 
slepkina partijos ir rusų parei 
gūnų vaikams didžiavosi ge
riausiais mokyklos pastatais ir 
padėkojo uosto „gosudarstvai“ 
už teikiamą visokeriopą pagal 
bą. Klaipėdos 27 pr. mokyk
los, sako, šiemet pilnai aprū
pintos kuru ir mokamąja me
džiaga, kaip visokį „raštai“ ir 
pan.

Vilniuj įvyko Pabaltijo archi
tektų pasitarimai.

Be latvių ir estų į pasitari
mus atvyko ir Leningrado bei 
Maskvos atstovai, kurie, nesu 
kę ilgai galvos, LTSR archi- 
tketų s-gos pirm-kui Jonui 
Kundzei patiesė ant stalo Lie
tuvos miestų ir kolchozų išpla 
navimus ir rekonstrukcijas ir 
davė patarimus, kaip nenutolti 
nuo Stalino „stiliaus“. Estai 
ir latviai pasidžiaugė Vilniaus jami, šoko prancūziškus ir ka- 
„užgijusiomis žaizdomis“ ir 
ketino name, Vilniaus pavyz
džiu, žengti krašto „matuški- 
nimo“ keliais.

Kalvarija (Suv.). Rajono 
kolchozus privertė tiesiog iš 
grendimų raudonomis gurguo
lėmis vežti grūdus „valsty
bei“. Iki 8.30 grūdus išveže iš 
Sangrūdos, Bangos, 8-tos ko
vo, Černiakovskio ir N. Gyve
nimo kolchozų.

Kalvarija. Miesto centre, sa
ko, stato 300 vietų kino salę ir 
vidurinę mokyklą, su spor'o 
aikštėmis ir kitokiais prajo- 
vais. Kaip žinoma, S. Kalva
rija beveik nušluota karo lieps 
nų, ir pernai griuvėsių vietoje, 
tekyšojo skubom sukaltus 
„budkės“.

Eišiškės. Partinis rajono 
serekt. Kaminskas į kaimus iš 
siuntė 400 agitatorių paskubin 
ti įvykdyti grūdų paruošos pla 
ną. Iki 9. 1. agitatoriams pa
vyko pyliavas suglemžti Len. 
Priesaikos, M. Melnikaitės ir 
Stalino 
chozai, 
Rugių 
perdien 
— ji atstojo kelis kombainus.

Valkininkų apyl. R. Vėlia
vos arkline kuliamąja kūlikai 
iškulia vos 7 to grūdų, vietoj 
normom numatytų 9. Kalcho- 
zo brigadininke Ona Pidutier.ė 
gyrėsi užsėjanti 30 ha plotą ir 
sėją baigsianti 9. 5.

Užventis. Rajone partinis 
mokyklų tinklas tebeplečia- 
mas. Veikia 26 mokyklos, mo fugees (Draugija Rytų Euru- 
kosi — 600. pos Pabėgėliams Remti) su-

Biržai. Įvykusioje mokytojų rengs specialią parodą Mont- 
S 3,0.1. 'konferencijoj pranešimą atliko realyje. Šioje parodoje bus neo- 

Didelis ir nuoširdus ačiū, rajono liaudies švietimo vedė- -kanadiečių iš už Geležines už 
Sp. B-vė „NL“, ja mok. Blekaitienė. dangos darbų.

ma, kad p. Žalkauskas, ta pačia 
proga, greičiausiai panorės pa 
simatyti ir su N. Lietuvos mi- 
nisteriu D. Britanijoje p. Balu 
čiu. O kadangi Londone bus 
ir p. Lozoraitis, tai prileidžia
ma, kad pasimatymas gali išsi
plėsti Į platesni pasitarimą.

Padėčiai surįmtėjus.
Išėjus iš VLIKo stabdžiams, 

būsena Vlike, kaip teigia visi 
surimtėjo. 

Dabar yra didelis susirūpini
mas kaip geriau susiorganizuo
ti pozityviam darbui.

Numatytasis rugpjūčio 28 d. 
grupiti atstovų pasitarimas ne. 
įvyko, nes jau nebuvo reikalo 
kalbėtis apie jėgų derinimą,— 
beliko tiktai darbas dirbti.

Sensacinga žinia 
VLIKe nuskambėjo, kad „Vie 
nybės sąjūdžio“ atšaukimas 
nesąs tikras.

Netirkos žinios.
Man teko sužinoti, kad tū

los spaudos Amerioje paleis:! 
užuominų ir intrygų gandai ne 
turi pagrindo. K. Žalkauskas 
pareiškimų apie KD asmenis 
ir apie tūlų organizacijų pri
ėmimą nėra daręs, 
sudaryti rimties ir bendradar
biavimo atmosferą, 
zacijų, kaip žinoma, tebėra tik 
tai Mažosios Lietuvos rezis
tencijos kandidatūra į VLIKą. 
Bet tai pareina nuo viso Vliko.

Stiprus pasiruošimas.
Kaip teko patirti, VT pirm, 

prof. K. Žalkauskas atsidėjęs 
dirba ir stipriai ruošiasi. Jis 
jau spėjo apsilankyti ir Miun
chene, kur yra centrų ir be ko 
kita Amerikos Balso skyrius. 
Darbų, esą, begalės. Ir pasiry 
žimo nestinga.

Be ko kita, spėjama, kad 
Londono pasitarimai daug ką 
galėsią išaiškinti: ir su diplo
matais ir su visuomene, ir net 
su tūlomis organizacijomis. 
Na, ir palinkėsime sėkmės(hij)

Jis bando

Iš orgam

ŽINIOS IŠ AMERIKOS.
ir neatsargiai 
randa savo ar 

gyvybės.
Inžinierių

suvažiavimas.
Rugpjūčio 30, 31 ir rugsėjo

KANADOS IR PASAULINE PREKYBA PASIEKĖ 
JUS REKORDUS

Pasaulinė prekyba 1951 m. pačiame laikotarpyje ji 
pasiekė naują rekordą, nežiū- 340 mol. dol. prekybos 
rint nuolatinio prekybos suma tą. 
žinimo tarp nekomunistinių ir 
komunistinių kraštų.

Jungt. Tautų paskelbti skai- per tuos šešis mėnesius pasie- 
čiai rodo, kad pasaulinės pre- kė rekordinę vertę, tai yra $ 
kybos vertė pasiekė 76 bil. 2.114.700.000 ; '
dol., tai yra 37 proc. padidėji- virš 1951 metų, kai importas 
mas palyginus su 1950 metais, sudarė $ 1.950.300.000 arba 8 
Ši suma yra trigubai didesnė proc. žemiau 1951 m. (C. S.) 
už 1937 metų pasiektą rekor
dą.

Jungt. Valstybių eksportas 
sudarė 15 bil. dol., tuo tarpu 
jų importas tik 10 bil. dol. Tas Ont., pranešė, 
faktas rodo, kad kai kurie 
„soft currency“ kraštai kenčia 
nuo dolerių stokos ir dėlto J. 
Valstybės ir toliau turi tęsti 
kasmet savo ekonominę pagal
bą, kad išlaikytų pusiausvyrą 
kituose kraštuose.

Dabar
1952 m. pirmuosius šešis mė- ria G. Genuos miestas buvo pa 
nesiūs Kanados eksportas vėl rinktas dėlto, kadangi yra ži- 
pasiekė naują viršūnę, kai eks noma, kad tame mieste turi- 
portas tuo tarpu sumažėjo. Ka ma komunistų simpatiją ir Ka tis, turi 
nados kredito pusiausvyra bir nados - Italijos komitetas nori tolimoje Albertoje, 
želio mėn. pabaigoje buvo per genuiečiams parodyti kanadit- dersonui 
164 mil. dol., kai 1951 m. tame čių simpatiją potvynių aukoms ačiū.

NAU

turėjo 
defici-

šis nepaprastas pasikeitimas 
įvyko todėl, kadangi eksportas

KVIEČIŲ ITALIJAI
Genaro A. lesularo, Italijos 

vice-konsulas Niagara Falls, 
kad Kanados- 

-Italijos potvynių pagalbos ko 
mitetas užpirko kanadiškų kvie 
čių už S 91.000 vertę. Grūdai 
buvo pirkti Winnipege iš 
mes Richardson and Sons 
mos.

Kviečiai bus gabenami į 
pranešama, kad per nuą, turbūt, laivu SS Carla

Raudoni kryželiai.
Važiuodami keliais pro til

tų apačias, dažnai jų šonuose 
pastebėsime išpieštus raudonus 
kryželius. Kiek tų kryželių ra
sime, tiek ten reiškia auto ne
laimėse užsimušė žmonių. Sun m. 1 dd. Čikagoje Įvyko Ame- 
ku būtų surasti toks tiltas, ku 
ris nebūtų pareikalavęs gyvy
bės aukų. Tie kryželiai yra ge 
riausias įspėjimas vairuoto
jams, kurie dažnai pergreitai ūmesnės veiklos gaires. J. Jan.

ja

važiuodami pra- 
kito pareikalau-

architektu

rikos lietuvių Inžinierių ir Ar 
chitektųt S-gqs suvažiavimas, 
kuriame buvo aptarti organiza 
ciniai reikalai ir numatytos to

„NL“ statybos ir linotypo vajus
Kad arti gyvenantieji lietu

viai, kurie nuolat mato ir pa
tiria „Nepriklausomos Lietu- 

arba 19 proc. vos“ būseną, atsiliepia jai la
bai palankiai ir nuperka akcijų- 
-šėrų, tai, atrodo, labai supran 
tama. Bet kaip gi yra malonu, 
kad ir tolimiausiose Kanados 
vietose, kaip kovbojų sostinėje 
— Calgary — gyvenantieji lie
tuviai taip pat jautrūs savajai 
lietuviškąjai spaudai! Štai iš 
pačios kovbojų sostinės — 
iš pačio Calgary miesto mūsų 
mielas prenumeratorius ir ska 
itytojas ponas T. Anderson'as 
taip gi atsiuntė.............$ 10,00.

Ja- 
fir-

Ge
Ma

Iš Brooklyno p. A. Šulaitis, 
kaip leidėjas, buvo paprašytas 
atsiųsti Vinco Krėvės „Dan
gaus ir žemės sūnūs“, šia kny
ga Montrealy ir, bendrai Ka
nadoje, yra didelis susidomėji 
mas. P. A. Šulaitis „per pro
tekciją“ leidinį prisiuntė, be c 
pastebėjo, jog knygos dar yra, 
tiktai ji Vokietijoje, iš kur kaž 
kodėl dabar daugiau neįmano
ma gauti. Viliantis, kad šis 
vertingas literatūrinis leidinys, 
kurio literatūrą mėgstančieji 
visuomenė laukia ir antros da
lies, dar plačiau galės ir Kana
doje paplisti, pasinaudoju
siems „protekcija“ tenka už 
vieną knygą p. A. Šulaiciui

ir paprašė jam pasiųsti vieną atsilyginti, bet jis ta proga 
šėrą. Tai labai gražus faktas, rašo: „Knygos kaina 3 dole- 
parodąs, kad „Nepriklausoma riai, bet gautus pinigus prašau 
Lietuva“, kaip lietuvių laikraš Įnešti i „NL“ namo fondą“. Ir 

nuoširdžių rėmėjų ir taip aukų „NL“ B-vei gau-
P. T. An- ta 

didelis ir nuoširdus 
Sp. B-vė „N L“.

kolchozuose. Kili kol- 
rodos, dar javus vaitu 
grėbėja Stasevičiūte 

surišo 400 pėdų,

Ukmergė. Odos išdiibimų ko 
lektyve „Kurpė“ broką suma
žino Čiperova ir Čsechova.

Dombasas, Rusijos giluma. 
Kasyklų šachtininkai neuž
ilgo gaus Drusininkų ir Kieta 
vo miškų medžiagą, paruostą 
Kauno, Panevėžio ir Šilutės 
lentpjūvėse. Laiku iš Lietuvos 
išvežti kasykloms medžiagą 
pavesta tiekimo vyr. inž. Sus- 
niui.

Kovarskas. Įsteigtos 2 nau
jos bibliotekos, po 1000 kny
gų kiekvienoj. Neužilgo j jas 
pasiųs po 1000 agz. „Pakeiti
mai Komunistų Partijos Įsta
tuose“ (vos išleista), tai kny
gos padvigubės.

AUKOJO „NL“
Baniulis,

Oxbow, Sask............. .. . .5,00
Latvys, Montreal .... 1,00

N. Baltrukonis, Mtrl. ..1,00
P. Girdžius, Montreal ..1,00 
Dr. V. Srogienė,

Chicago ........................... 8,55
Nuoširdus ačiū visiems au

kotojams — rėmėjams. „N L“

J-

J-

NEO-KANADIEČIŲ GRU 
PĖS PASIRODĖ

PARODOJE
Seno pasaulio giedrumas ir 

kultūra susiliejo šiais metais su 
naujuoju Kanados valstybinėje 
parodoje (Canadian National 
Exhibition), kur Coliseum The 
atre neo-kanadiečiai kas vaka
rą pasirodė savo muzika ir šo
kiais.

Buvo keturiolika programų 
ir kiekvienoje programoje bu
vo skirtnga kanadiška n etni
nė grupė.

Pirmoji serijos progiama bu 
vo prancūzų ir kanadiečių. 
Florio Constant, tenoras, dai
navo prancūziškas dainas ir 
Agincourt tautinių šokių šoke 
jai, Norman Moore vadovau-

nadiškus šokius „square dan
ces“.

Austrų klubas Edelweiss ir 
vokiečių klubas Harmony pa
sirodė sekantį vakarą savo ori
ginaliais Schuhplatter tauti
niais šokiais ir dainomis.

Kiti pasirodymai šioje seiijo 
je buvo bulgarų tautiniai šo
kiai ir dainos; vengriškas sty
ginis orkestras ir šokėjai, kurie 
pademonstravo vengriškus tau 
tinius šokius tautiniais drabu
žiais; George 
solistas, kuris 
vynės dainas; 
niai šokiai ir 
tautiniai šokiai 
Lietuvos, Latvijos, 
Olandijos, Čekoslovakijos ir Iz 
raelio šokiai ir dainos. (CS).

NEO-KANADIEČIAI DAILI 
NINKAI PARODYS SAVO 

DARBUS
Neo-kanadiečių meno klubas 

(The Art Club of New Cana
dians), sudarė labai didelę pro 
gramą rudeniui ir ankstyvai 
žiemai.

Klubas išstatys savo narių 
darbus parodoje, the National 
Hobby and Handicraft Show 
is Toronto, spalių mėn. 21, 22 
ir 23 d.

Klubas pradės kursus pra
dedantiems tapyboje lapkričio 
3 d. Paišyba prasidės visiems 
nariams trečiadienį, spalio 1 
d., 8 v. v. klubo patalpose, To
ronte.

Lapkričio 2 d. the Socie'y 
for Aid to East European Re-

Chow, kinietis 
dainavo savo te- 
Ukrainos tauti- 

dainos, Estijos 
ir dainos bei 

Graikijos,



2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1952. IX. 10. — Nr. 36 (232)

AfEPRIKIfAUSQAAS L-II'WVA K L Bendruomenės Krašto Tarybos posėdžiai
INDEPENDENT LITHUANIA

Redaktorius Jonas Kardelis 
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai. 

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada 
Telefonas: HEmlock 7920.

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................$ 5-00
America & S. America $ 5.50 
Other Contries  ........... $ 6.00
Pajieškojimų kaina . . $ LOO

Krašto Taryba.
Tai seniai lauktasis susirin

kimas, kuris yra vykdomas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
rėmuose, tačiau kuris Kana
doje turėjo dar vieną aspektą 
— vienybės. Nes 1949 metų 
kovo mėnesio Kanados lietu
vių Seimo dienomis įvyko ski 
limas, labai sujaudinęs dalį tau 
tiečių, kitą dalį nustūmęs į pe 
simizmą, trečią — į nesidomė- 
jimą visuomeniniais ir tauti
niais reikalais. Todėl Bendruo 
menės organizavimas Kanado
je turėjo lyg ir dvejopą užda
vinį, kurių kiekvienas tačiau 

Prisiminkime tą dieną visi, dabar neturime daryti. Jie mus buvo labai svarbus. Beje, Sei- 
Prisiminkime bet kur būdami. 
Prisiminkime pavieniai, atsi
skyrę į tolimas pašvietęs, nu- taip ištikrųjų ir yra, — kad is -LOKo veiklos dienos su daž- 
tolę nuo savo tautos žmonių, torija mokina, tai juo didesniu nais kliuviniais, taip gi nekėlė 
Prisiminkime ir gausioje bend atidumu turėtume kaip tiktai vilčių entuziastingumo, bet vis 
ruomenėje. Nes visokiu atve- rugsėjo aštuntosios prisimini- dėlto, kai uždavinys buvo te- 
ju, kai dabar esame

Prenumerata metams:
Kanadoje............................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ....................... $ 6.00
Teksto eilutė................ et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Rugsėjo aštuntąją

1952 metų rugpjūčio 30 ir ti. Tačiau iš ten jau nesunku 
31 dienomis Montrealy, 485 buvo visus paskirstyti pas vieš 
Rachel gatvės salėje dvi die- nagę suteikusius tautiečius, 
nas intensyviai posėdžiavo Ka Tūlą nemalonumą sudarė pa 
nados Lietuvių Bendruomenės vėluotas salės paruošimas. Bet 

per tą laiką Tarybos nariai ga
vo gražius tautinių spalvų 
ženklelius ir buvo įregistruoti.

Krašto Tarybos posėdžius 
atidaro KLB-LOKo 

pirmininkė.
P. Juškevičienė, pasinaudo

dama garsiakalbiu, Krašto Ta 
rybos nariams ir gana gausiai 
susirinkusiems stebėtojams, 
trumpai praneša:

— Kanados Lietuvių Bend 
ruomenės Krašto Tarybos po
sėdžius pradėsime Lietuvos 
Himnu“. — Ir visa salė gieda 
„Lietuva, Tėvyne mūsų. . 
Po to p. Juškevičienė taria žo
dį:

— Kanados Lietuvių Bend 
ruomenės suorganizavimu, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
ribose, pradedame naują mū
sų gyvenime etapą — vieny
bės etapą. Kiekvienas skyrium 
ir visi drauge turime eiti vie
nybės ir pasiaukojimo keliu 
Užmirškime praeities negeio- 
ves ir laikydamiesi Tautos Him 
no žodžių, dirbkime vieningai 
ir solidariai.

Baigdama trumpą, bet aiškų 
nusistatyta dėl žodį, p. Juškevičienė pasiūlė 

prezidiumą.

KLB Krašto Tarybos 
prezidiumas.

Prezidiumo sudėtis priima
ma be balsavimų: Jonas Ma
tulionis, Kęstutis Grigaitis ir 
Marija Arlauskaitė, o sekreto
riais — Stasė Prapuolenytė ir 

pp. Giri- Petras Lukoševičius. Pirminiu 
niui ir Andriuškevičiui — gau- kauja J. Matulionis.
ti ir apipavidalinti salę; pp. rinkimą veda mokamai ir gali 
Mališkai ir Kardeliui išspręsti mai taupiau naudoja laiką, leis 
butų delegatams klausimą; p. damas tačiau visiems pasisaky- 
Stankūnaitei teko sunkiausis ti ir nevaržydamas laiko.
uždavinys — suorganizuoti po Pirmiausia aptariama die- 
būvio mitybą ir jos tarnybą, notvarkė, kuri iš KLB-LOKo 
Tačiau, atsiliepus eilei vaišiu- patiektos gerokai sutrumpina- 
gų ir paslaugių tautiečių, klau ma į suglaustesnę. 
simai buvo išspręsti.

Šeštadienį iš ryto (30) bū
rys tautiečių, pryšaky su pirm, 
p. Juškevičiene, jau laukė sve 
čių Windsoro stoty. Pasiro
dė, įvykusi informacinė klai
da, ir teko persikelti į Centri
nę stotį, kur svečiai, deja, tu
rėjo apie valandą laiko išlauk-

mokina nekartoti klaidų. mo pamokos ypatingai ružavų 
Jeigu teisingas posakis — o valčių nekėlė; sunkios KLB-

rugsėjo aštuntosios prisimini- dėlto, kai uždavinys buvo te
atskirti muose ypatingai atkreipti dė sėtas, nors ir labai nelengvai, 

nuo tėvynės, kai daugelis mū- mesį į istorines pamokas. De kibirkštėlė vilties buvo. Dabar, 
sų aplink save negirdi nei gim ja, dažnu atveju žmonės į is- kai jau Krašto Tarybos 
tojo žodžio, nei su tauta ir tė torijos pamokas žiūri kaip į pa rinkimas praėjo, vaisius 
vyne susietos žinios, — prisi saką, kad ir gražią, bet lyg ne viau galima apčiuopti.

realią, kad ir labai nemalonią, duokime vietos faktams, 
bet neužtarnaujančią konkre- patys už save kalba.
taus 
joje 
kad istorijos klaidos kartoja
mos.

Kiekvienu atveju, kai dabar 
gyvename didelių tarptauti
nių sunkumų laikotarpį, iš ku 
rio jieškoma išeičių, — o jos 
neišvengiamai turės būti ras
tos, — ypatingu atsidėjimu tu 
retume sustoti ties kiekvenu 
rimtesniu istoriniu įvykiu ir jį 
gerokai pergalvoti, įsisąmouin 
ti ir .padarę tinkamas išvadas, 
taip ir elgtis.

Nenuslišalinkime nuo rugsė
jo aštuntosios minėjimo, nors 
jis būtų ir kuklus, nes tai yra 
maistas, kuris maitina mūsų 
tautinę dvasią.

minti tūlus reikšmingesnius 
tautos istorijos momentus yra 
labai svarbu.

Prisiminimai mus sieja su 
tauta, su tėvyne, su artimai
siais, su giminėmis. Prisimini 
mai mumyse atgaivina saitus 
su gilia ir netolimąja praeitimi.

Prisiminimai mumyse gaivi
na viltis ir skatina mūsų gyvy 
bines jėgas gyventi, kurti, siek 
ti ir laimėti.

Rugsėjo 8-tosios prisimini
mai mums ypač yra brangūs, 
nes jie mūsų tautai primena 
garbingą ir didingą praeitį, 
primena tuos laikus, kada Lie 
tuva buvo pačios galybės zeni
te.

Tie prisiminimai taipgi mu 
ms daug pasako ir to, ko mes

dėmesio. Dėl to žmoni- 
jau įsigalėjusi nuomonė,

susi- 
leng- 

Bet 
kurie

Krašto Taryba renkasi.
Kai buvo

Krašto Tarybos susirinkimo 
vietos, KLB-LOK-as susitūpi 
no pirmosios Krašto Tarybos 
sesijos organizavimu: nariai pa 
siskirstė pareigomis ir ėmėsi 
darbo. Pirmininkei p. Juške
vičienei teko atlikti tūli forma 
luinai dėl leidimų, suorgani
zuoti posėdžių salės apipavida 
lininiui priemones;

Jis susi

h. Pravedė KLB Tarybos 
rinkimus,

i. Sušaukė pirmąjį KLB Ta 
rybos suvažiavimą. Šiam dar 
bui atlikti Org. K-tas susirin
ko 45 kartus posėdžių.

3. Org. Komiteto palikimas
a. Organizacija: Org. Komi 

teto veiklos metu susidarė ir 
veikė 21 KLB apylinkė, bū
tent : St. Catharnesi, Delhi, Ed

VIS DĖLTO REIKIA
„Dirva“ paskutiniuose dvie 

juose numeriuose įdėjo ilgoką 
straipsnį „Kaip kūrėsi Lietu
voj it emigracijoj tvarkėsi 
VLIKas?“, pasirašytą B. G. 
inicialais. Šiame straipsnyje 
yra pasakyta daug tikra ir tei 
singa, tačiau yra ir netikslu
mų.

Spaudos apžvalgoje ne vie- tikos sumetimais. Tais pat tak 
ta reikalą nagrinėti iš esmės, tikos sumetimais 
Be to, ir laikas tam nėra pri
brendęs, ypač dėl okupacijos 
Lietuvoje. Tačiau yra būtina 
pasakyti bent apie tai, kas su
minėtame straipsnyje ne taip 
pasakyta, kaip buvo.

Visų pirma VIKo pirmtako 
vardas buvo ne Vyriausiasis 
Lietuvių Komitetas, bet Lietu 
vos Išlaisvinimo Komitetes. 
Tokiu vardu jį žinojo asmens, 
kurie artimai dirbo. Kai į jį 
įėjo KD grupė, buvo pridėtas 
vienas žodis „Vyriausis“. To 
kiu būdu iš LIKo pasidarė 
VLIKas. Dabar girdime bal
sų, kad jis vadinosi Vyr. Liet. 
Komitetas. Gal tai tiesa?

„NL“ jau buvo rašyta,kad 
LIKo pirmininku buvo p. Fle 
džinskas, kuris yra buvęs San 
taros žmogumi, bet, kaip žino
ma, buvo labai tolerantingas, 
demokratas ir labai kultūrin
gas asmuo.

LIKas, arba, 
G., — VLKas, 
1942 metų, bet 
tų, kada jis ir buvo susiorgani
zavęs. LIKas buvo pradėtas 
organizuoti tuojau vokiečiams 
užėmus Kauną, ir suorgani
zuotas kelių savaičių bėgyje.

Apie sroves, kurios įėjo į LT
Ką ir VLIKą, reiktų plačiau prasme reiktų patikslinti ir p. 
parašyti, tačiau tai būtų jau B. G. straipsnio vietą, kurioje 

jis kalba apie partijas.

PATIKSLINTI
Tam pačiam tikslui KD gru 

pė sugalvojo ir Lietuvių Fr-tą 
ir Vienybės sąjūdį, kurių nie
kad nėra buvę ir kurių dabar 
nėra. Jeigu KD grupė ir Lietu 
vos neprilausomybės laikais 
buvo pasidalinusi į tris dalis, 
tai ne tam, kad tai buvo trys 
atskiros partijos, bet tiktai tak

Darbas iš 
pat pradžios užverda gana sku 
biai 
ma 
bos 
kia 
ziazmo, bet realiai — vyksta 
abi dienas, beje, kiek susi
drumstęs ir susvyravęs dviem 
atvejais — dėl Mandatų komi

ir gana sklandžiai. Gali- 
sakyti, kad Krašto Tary- 
darbas tokiu tempu ir to- 
pačia nuotaika — be emu

ir VLJKan 
jie ėjo penkiais vardais.

Jeigu KD grupėje, kaip deginimo fakto visiškai nesibi- 
„Draugas“ rašo, pasireiškia jo ir anaiptol nei kiek nema- 
nuomonių skirtumas, tai yra no, kad tas sukliudytų jų kū- 
visai kitas klausimas. Nuomo- nams prisikelti paskutiniąją 
nių skirtumų pasireiškia kiek- teismo dieną. Tūkstančius su- 
vienoje politinėje srovėje, to- degintųjų Bažnyčia yra paskel 
dėl dažnai kalbama apie cent- busi ir ateityje dar paskelbs sa 
rą ir sparnus — deišinį, kairį. 
Bet kaip tie sparnai besireikš- 
tų, partija, kol ji oficialiai ne
suskilo, yra viena partija, vie 
na politinė srovė. Tokia yra 
KD partija. Trumpai galima 
prisiminti, kad Liet, neprikl. 
pradžioje ir Tautininkų srovė 
turėjo dvi grupes, ir Liaudi
ninkų srovė irgi turėjo dvi gru

Ką rašo kiti
APIE LAVONŲ DEGINIMĄ.

.Bažnyčia paties mirusiųjų mūsų periodinės spaudos. Del

sijos pranešimo ir priėjus prie 
Krašto Valdybos rinkimų.

(Sveikinimai.
KLB-LOKas niekam atski

rais raštais, oficialiai, neprane 
šė apie Krašto Tarybos posė
džius ir nieko į juos specialiai 
nekvietė. Spaudoje buvo pa
skelbta, kad posėdžiai yra vie 
ši, ir, kas nori, maloniai pra
šomi atsilankyti ir 
ti. Kadangi Krašto 
susirinkimo data ir 
ta buvo taip pat 
spaudoje, tai, kas turėjo inten
ciją, galėjo ir sveikinti.

Pirmuoju buvo paskaitytas 
Krašto Tarybos nario Povilo 
Liauk evičiaus svekinimas. jis 
apgailestauja, kad dėl pačio ja 
vų valymo1 įkarščio, jis, kaip 
ūkininkas, negali atvykti. Lin K.), 
kėdamas Kr. Tarybai darbų rinkimuose ’nedalyvavo: Tim- 
sėkmės, 
jis pageidauja, kad VLIKe 
taipgi būtų vieningas sugyve
nimas ir susijungimas su Ma
žąja Lietuva. Išlaidoms jis pri 
dėjo 5 dol.

Labai gražiai raštu pasveiki 
no Vakarų apygardos atsto
vai p. Šiugždinis ir p. Kantau
tas, nešigalėję atvykti į posė
džius iš tolimojo Edmontono, 
Altą.

Gen. Konsulas Kanadoje p. 
V. Gylys savo svaikinimus per 
davė per p. Simonavičių.

Montrealio ALOKo variu 
sveikino pirmininkas p. Lapi
nas.

KLS-gos vardu sveikino 
pirm. A. Rinkūnas, ta proga 
pareiškęs, kad Kanados Lietu 
vių Sąjunga nuo šiol likviduo
jasi.

KLCT vardu sveikino vicc- 
pirm. L. Girinis. Prisiminęs ne 
tolimą praeitį, p. Girinis lin
kėjo nekartoti klaidų, dirbti 
vieningai, suvažiavimui linkė
jo sėkmės ir Bendruomenę reni 
ti ir su ja kooperuoti.

KLB Krašto Tarybos darbai 
prasidėjo rinkimu komisijų.

Mandatų komisijon išrinkti: rybos rinkimus ir pareiškimų 
inž. Pr. Čeponis, agr. J. Cinga knyga, 
ir K. Toliušis.

Rezoliucijų ir sveikinimų ko 
misijon išrinkti: teisin. K. Gri 
gaitis, inž. A. Šalkauskas ir 
inž. J. Sližys.

Biudžeto komisijon išrinkti: 
ekonom. V. Meilus, M. Arlaus 
kaitė ir H. Stepataitis.

KLB-LOKo veiklos apyskaita.
Pirmininkės p. P. Juškevi

čienės pavestas, KLB-LOKo 
apyskaitą, paruoštą raštu, per 
skaitė LOKo sekretorius inž. 
I. Mališka. Seka visas prane
šimas :

Laik. KLB Org. Komiteto Reg. korteles, išlaidos — Reg. 
apyskaitinis pranešimas Pirmo kortelių atspausidinimas ir ras 
sios KLB Tarybos suvažiavi
mui, 1952 m. rugpjūčio 30 d.

1.

juos sek-
Tarybos monton, Hamlton, Lethbridge, 

tiksli vie- 
paskelbta

London, Montrael, Natai, No- 
randa, Ottaw, Oakville, Rod
ney, Sudbury, Sault Ste Ma
rie, Toronto, Timmins, Wdnd- 
osr, Welland, Winnipeg, Vai 
d‘or ir Vancouver ir Frank
ford seniūnija. (Iš tikrųjų KL 
B - LOKas turėjo reikalų tik 
tai su apylinkių LOKais. J.

KL Bend-nės Tarybos

vienybės ir darnos, mins ir Neranda apylinkės ir 
Frankford seniūnija; apie jų 
veiklą neturime žinių nuo 
1950 metų.

Nuo š. m. pradžios prie Oi g. 
K-to veikia Tremties gimna
zijai remti komisija, kurioje 
Org. K-tas turi savo įgaliotinį 
ir Canadian Society for the 
Aid of Eastern European Re 
fugees savo atstovus.

b. Lietuvių Kartoteka: Šiuo 
metu Kartotekoje yra 5574 
reg. kortels, sutvarkytos alfa
beto tvarka. Registraciniai 
duomenys gauti balsavimų me
tu nebuvo panaudoti Kartote
kos reikalui.

c. Raštinė ir archyvas: Gau
namieji ir siunčiamieji raštai pa 
gal paskirtį suskirstyti į 32 by 

Kiekvienai KLB Apyliu-las.
kei užvesta po vieną bylą, be 
to, yra 
tokolų, 
Statutų 
(Fondo
nėjimų su VLIKu, Susirašinė
jimų su įvairiomis organizaci 
jomis, Įvairių raštų, Informa
cijos ir adresų, Eltos biuletenių 
ir Kandidatų sąrašų į KLB Ta

dar šios knygos: Prc- 
Kasos, Aplinkraščių, 
ir taisyklių, Tautos 

Atstovybės, Susiraši-

kaip rašo B. 
veikė ne nuo 

nuo 1941 me-

v o šventaisiais.
(„Draugas“, 183 nr ).

PASIREIŠKIA PAŽIŪRŲ 
SKIRTUMAI.

„Kadangi prof. Maceinos iš 
keltos idėjos yra dar gyvų dis
kusijų būvyje, tai apžvalginia
me straipsnyje netenka jų ver 
tinti ir svarstyti, kokios visu o 

peš, bet jos, siekdamos reaiy- meninės reikšmės jos turės he
bės ir tiesos, atsisakė padali- tuviškai šviesuomenei. Rei
nių sudarė ir oficialiai po vie- kia iškelti tik faktą, kad pažiū 
na organizaciją, tiktai KD sro- rų skirtumai kai kuriais klausi 
vė vis tebevaidina kelias par- mais ateitininkų tarpe pasida- 
tijas, kai esmėje yra tiktai vie 
na partija. O kad taip yra, liu
dija ir tas falktas, kad bet ku
ris jos žmogus pagal reikalą 
esti bet kurios tų „partijų“ ats 
tovu. Normalu būtų, kad bent 
dabar jau politinės organizaci 
jos vadintųsi tikrais savo var
dais ir nevaidintų fikcijos, ku- sumas ir per jį susmulkėjimas 
ri skiriama nesusipratsiems 
žmonėms klaidinti. Taigi, šia

rė gana juntami“.
(„Draugas“, 187 nr.).

SPAUDOS LYGIO 
KLAUSIMU.

.Išeivijoje lietuviškos spau
dos lygiui kiti trukdančiu 
veiksniu, be abejo, yra ir gau-

parašyti, tačiau 
specialus uždavinys. Čia rei
kia patikslinti, kad su KD gru
pe įvyko nesusipratimas: bu
vo susitarta, kad jų įeina viso 
3, o jie atėjo 4. Na, visi LIKo 
nariai numojo ranka :girdi, Lie 
tuvos laisvinimo reikalas yra 
toks bendras, kad niekas nega 
Ii jo eigai kenkti. Deja, vėliau 
pasirodė, kad ne be reikalo, 
matvti KD mainė ..fakto ke-

Ugdyti tautos mąstymo ga
lią ir jo laisvę nuo įvairių atsi
tiktinių įtakų ar jaudinančių su 
gestijų, tai yra nemažiau, ne
gu tautos nepriklausomybę ug 
dyti. Tik tada tauta yra tikrai 
nepriklausoma, kada ji tokia 
yra ne vien istoriškai, bet ir iš 
vidiniai“.

to gausumo ji darosi nepajėgi 
pakenčiamiau bendradarbiams 
atlyginti. Iš kitos pusės laik
raštininkai, ypač naujieji imi
grantai, taip pat rodo didelio 
pasyvumo. Vienas kitas iš bu
vusių Lietuvos Žurnalistų Są
jungos narių matomi nuolati
niais lietuviškos spaudos bend 
radarbiais. Kiti nutilo ir, atro 
do, juos su žiburiu būtų sunku 
besurasti, j 

nesniu bendradarbiavimų pe
riodinėje spaudoje laikrašti
ninkai jau žymiai prisidėtų 
prie turinio, o tam tikra dali
mi ir lygai pakėlimo.

Spaudos lygiui pakelti truk 
dančia aplinkybe yra ir nesan- 
tarmės vadinamojoj vidaus po jo iš 5 KLCT ir 3 KLS ats- 
litikoj. Jos atgarsiai nuolat nu tovų. Nuo 1949 spalių 28 d. 
aidi mūsų spaudoje. Gana Org. K-to darbuose dalyvavo 
dažnai tie atgarsiai pasitaiko po vieną atstovą nuo LAS, 
gana grubaus pobūdžio. Vie- LKMD-jos, Socialdemokratų 
toje svarsčius gyvybinius lie- Org. ir LK Ateitininkų Sąjun- 
tuviškuosius klausimus, iki šiol gos, o nuo 1951 birželio 22 d. 
dažniausiai ribojamas! grupi- ir nuo MLBD-jos. Org. K-to 
nio ar net asmeninio pobūdžio pirmininkavimas priklausė KL 
išrokavimais, kurie bandomi su 
plakti su laisvinimo darbu. Ta 
čiau kovą dėl postų būtų klai
dinga vadinti Lietuvos laisvini 
mo darbu ar bent kokiu į šį dar 
bą įnašu. Čia pragiedrėjimo te 
galima laukti tik tuo atveju, kai 
pirmumas bus teikimas lietu- tutą, 
viškam reikalui“. b. Priėmė Org. K-to vidaus

(„Tremtis“, 81 nr.). tvarkos statutą,
•’ Laik. KLB Apy- 

K-tams sudalyti

Org. Komiteto darbo pra
džia.

KLCT ir KLS atstovai, su- 
............... ... ’ i sirinkę 1949 liepos 1 dieną 
Atrodo, kad, daž- Montrealy, sutarė bendradar

biauti ir remti Kanados Lieta 
vių Bendruomenės organizavi 
mą, pagal VLIKo paskelbtas 
Laik. PLB santvarkos nuosta 
tus, ir sudaryti Laik. KLB 
Org. Komitetą.

Pradžioje Org. K-tas susidė

KLB Tarybos rinki
mų balsavimų lapeliai laikomi 
archyvine medžiaga. Raštinei 
priklauso vienas kampinis ir 
vienas apskritas antspaudai.

4. Pajamos ir išlaidos.
Organizaciniame ir paruo- 

šiamąjam laikotarpyje iki 1952 
sausio 1 dienos turėta: paja
mų 215,08 dol, išlaidų 166,50 
dol.

Kasoje š. m. spalio mėn. 1 
dieną buvo 48,58 dol. (Rev. 
K-jos aktas prie protokolo nr. 
35). Pajamos kuone išimtinai 
gautos iš ALOKų už Liet.

CT, o sekretoriavimas KLS.

2. Org. Komiteto veikla.
O r g. Komitetas, vykdyda

mas savo uždavinį, atliko 
šiuos darbus:

a. Paruošė KLB Laik. Sta-

APIE MĄSTYMO LAISVĘ.
„Mąstymas yra vienas iš pra 

kilniausių žmogaus darbų. Jis 
yra prakilniausias dėl to, kad 
mąstydamas žmogus veikia su 
pačia augščiausia savo galia— sisako už mąstymo laisvę, tai ma jis pasakė, kad, esą, iš da-
protu. Garbingas yra žmo- kaip jis vertina vad. index lib- lies reikią jau užmiršti pohti- tuvių kartoteką,
gaus rankų darbas ypač dėl to, rorum prohibitorum? Ar tai ką, o daugiau rūpintis šalpos g. Suorganizavo ir

c. Išleido 
NORI UŽMIRŠTI linkiu Orcr

POLITIKĄ? taisykles,
„J. Brazaitis atėjo prie mik- d. Sudarė 

Įdomu, jeigu „Draugas“ pa- rofono ir tarė žodį. Visų pir- ei jos taisykles,
f. Užvedė Kanadoj

laik. liet.

tinė.
Šiais metais iš ALOKų gnu 

ti KLB Tarybos rinkimų ir 
jos pirmojo suvažiavimo pra- 
vedimui piniginiai įnašai šia 
tvarka:

Ottawa . ...............$ 11,70
Hamlton .............$ 50,00
Edmonton . . . .$ 10,00
Winnipeg .............$ 6,00
Welland .............$ 35,40
Lethbridge . .. .$ 15,00
Windsor .............$ 25,00
Sudbury .............$ 31,20
Delhi ...............$ 20,00

£200 00
St. Catharines ..$ 25,50
Natal . . . ...............$ 3,00
Vai d‘Or .............$ 5,00
Oakvile .............$ 5,00
Rodney . ...............$ 20,00
Montreal .... $ 20,00
ALOKų piniginiai įna*

registrą

gyv. lie

bendra-

šiais metais sudaro 483,30 dol. 
KLB Tarybos rinkimų prave- 
dimui ir raštinei išleista 200, 
16 dol. Kasoje š. m. rugpjūčio 
mėn. 30 d. yra: 331,72 dol. 
(Revizijos K-jos aktas prie pro 
tokolo nr. 45). Galutinis ka
sos stovis bus praneštas suba 
lansavus šio1 suvažiavimo išlai
das ir pajamas. Org. Komi
tetas neįsigijo jokio turto, taip 
gi ir skolų.
Montreal, 1952 rugp. 30 d.

P. Juškevičienė,
Laik. KLB OK Pirmininkas.

I. Mališka, 
Sekretorius.
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Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos nutarimai
Mes, Kanados Lietuvių 

Bendruomenės atstovai, susi
rinkę iš plačiųjų šios šalies pio 
tų į pirmąjį Kanados LB Ta
rybos suvažiavimą Montrea- 
lio mieste, Kanadoje, 1952 m. 
rugpjūčio mėn. 30 is 31 dieno
mis, kreipiamės į jus, broliai 
ir seserys, plačiame pasauly
je.

Mes siunčiame Jums nuo
širdžiausius ir laisvės ilgesiu 
persunktus linkėjimus. Mes 
ypatingai kreipiame savo min 
tis į brolius ir seses, kenčian
čius brutalaus okupanto pries 
paudą pavergtoj Tėvynėj, len
kiame galvas prieš Tėvynės 
miškų glūdumoje kovojančius 
savo tautos herojus — partiza
nus ir tyliai susikaupiame ties 
kapais didvyrių, (kurie krito ne 
lygioj kovoj dėl Tėvynės lais
vės. Kartu su dideliu skaus
mu prisimename Sibiro ištrė
mime nešančius negirdėto val
go ir kančių naštą savos tau
tos kankinius — tremtinius, ku 
rie yra ištremti už meilę Tėvų 
žemei, už meilę tiesai, už mei
lę tėvų tikėjimui.

Mūsų sąlygos, palyginus su 
anų ssąlygomis, yra gražiau
sių galimybių pilnos, todėl ir 
mūsų darbas bei veikla turi bū 
ti plati ir šakota. O tą didį ir 
kilnų darbą galėsime sėkmin
gai dirbti tik tada, kuomet bū
sime vieningi, susikaupę ir ryž 
tingi.

Akivaizdoje savo pavergto 
krašto ir naikinamos tautos, 
tekoncentruojasi mūsų dėme
sys į didelę ir vieningą kovą 
dėl mūsų Tėvynės laisvės.

SVEIKINIMAI
Ponui Ministeriui Pirmininkui 

St. Laurent, Ottawoje
Kanados lietuvių bendruo

menės Taryba, atstovaudama 
20.000 šio krašto lietuvių, sa
vo suvažiavimo, kuris jvyko 
rugpjūčio 30 ir 31 d. Montrea- 
ly, proga, sveikina Jus, Pone 
Minister! Pirmininke, kartu dė 
kodama Jums, Vyriausybei ir 
visiems krašto gyventojams 
už palankumą, globą ir pagal
bą, kurią patyrė ir dabar pa
tiria atvykstą į Kanadą lietu
viai.

už priglaudimą Antro karo pa
sėkoje atsiradusius tremtinius.

Dabartinė Sovietų Rusijos 
okupacija, palietusi Lietuvą 
1944 m. ir tebesitęsianti iki šio 
laiko, išbloškė apie 70.000 lie
tuvių iš gimtojo krašto. 10.000 
tremtinių rado pastogę, darbą 
ir duonos Kanadoje, kur ne- 
begrąso trėmimai, areštai, ka
lėjimai, koncentracijos stovyk
los.

Suvažiavimas dėkoja visų lie 
tuvių vardu Vyriausybei ir par 
lamentui už ratifikavimą Ge
nocido konvencijos ir prašo pa
greitinti ratifikavimo dokumen 
tų deponavimą Jungtinėse Tau 
tose. Koks baisus Genocidas 
šiuo metu vyksta Lietuvoje, ga 
lite, P. Minister! Pirmininke, 
spręsti iš to, kad per 8 okupa
cijos metus lietuvių tauta nete 
ko apie 30 
rių.

Kanados 
bus ištikimi 
nei, rems visas 
pastangas bevedant kraštą Į 
dar didesnę ateitį, saugos de
mokratinę santvarką ir jos lais 
ves.

Priimkite, Pone Ministerl

procentų savo na-

lietuviai visados 
savo naujai tėvy- 

Vyriausybės

ATSIŠAUKIMAS Į PASAULIO LIETUVIUS

Pirmininke, mūsų nuoširdžios ne, Balučiui Londone, Girdvai- 
pagarbos pareiškimą.

Vyriausiajam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui

Kanados Lietuvių Bendru 
menės Tarybos pirmasis šuva 
žiavimas, įvykęs 1952 m. rug 
pjūčio mėn. 30 ir 31 dd. Mont 
realyje, Kanadoje, sveikina 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitetą, linkėdamas ir toliau ne 
nuilstamai kovoti Lietuvos iš
laisvinimui. Kanados lietuviai 
šią kovą rėmė ir rems visomis 
išgalėmis.

Amerikos Lietuvių Tarybai
Kanados Lietuvių Bendruo

menės Tarybos pirmasis suva
žiavimas, įvykęs 1952 m. rug
pjūčio mėn. 30 ir 31 dd. Mont 
realyje, Kanadoje, sveikina 
Amerikos Lietuvių Tarybą, lin 
kėdamas ir toliau nenuilsta
mai kovoti Lietuvos išlaisvini
mui.

Liet, diplomatams ir 
konsulams

L. D. Šefui min. Lozorai
čiui, min.

o-

nuose ir 
kimo j

.ii geriausio pasise 
K.i .iam darbui.

niui Vatikane, Graužimui Mon 
tevideo, Meieriui Rio de Ja
neiro, e. p. min. Bačkiui Pa
ryžiuje, konsulams p. p. Gy
liui Toronte, Budriui Niujor
ke, Daudžvardžiui Čikagoje,

PADĖKOS

Laikinajam Organizaci-
Komitetui Montrealyje

KLB 
niam

Pirmasis KLB Tarybos su
važiavimas, įvykęs 1952 m. 

Garbačiauskui Zueriche, Poli- rugpjūčio mėn. 30 ir 31 dieno- 
šaičiai Sao Paulo.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Tarybos pirmasis suva
žiavimas, įvykęs 1952 m. rug 
pjūčio mėn. 30 ir 31 dienomis 
Montrealyje, Kanadoje, sveiki 
na Tamstą linkėdamas ir to
liau nenuilstamai dirbti ir ko
voti Lietuvos išlaisvinimui. 
Kanados lietuviai šį darbą ir ko 
vą rėmė ir rems visomis išga
lėmis.

BALFui
Kanados Lietuvių Bendruo

menės Tarybos pirmasis suva
žiavimas, įvykęs 1952 m. rug
pjūčio menė 30 ir 31 dienomis 
Montrealy, Kanadoje, sveiki
na Jus, dėkoja už paramą, ku
rią tremtiniai gavo ir tebėgau

Žadeikiui Vašingto- na Europoje ir kituose žemy-

mis Montrealyje, dėkoja KLB 
Laikinajam Organizaciniam 
Komitetui už didelį atliktą dar
bą organizuojant ir šaukiant 
šį pirmąjį KLB Kr. Tarybos 
suvažiavimą.

Šiuo savo darbu Jūs padėjo 
te pagrindus Kanados lietuvių 
vienybei.

Tautos Fondo Atstovybei 
Kanadoje

Pirmasis KLB Krašto Ta
rybos suvažiavimas, išklausęs 
TF Atstovybės Kanadoje pir
mininkės p. Arlauskaitės pra
nešimo, konstatuoja, kad tau
tos laisvės kovai žymi pinigi
nė parama suteikta iš Kanados 
lietuvių daugiausia Atstovy
bės, o ypatingai jos nuolatinės 
pirmininkės darbu. Suvažiavi 
mas reiškia pirmininkei p. Ar

lauskaitei ir visiems atstovy
bės nariams nuoširdžią padė
ką ir prašo sudarytuosius KL 
B organus teikti atstovybei vi 
sokeriopos paramos, o visus K 
LB narius kviečia jautriai atsi 
liepti i šj didelį mūsų visos tau 
tos reikalą.

NUTARIMAI
Centro Laikinojo Organiza
cinio Komiteto likvidavimas

Pagal suvažiavimo priimtą 
statutą išrinkus KLBendruo- 
menės Krašto Valdybą, Kana 
dos Lietuvių Bendruomenės 
Laikinasis Organizacinis Komi 
tetas tuo pačiu likviduojamas 
ir perduoda bylas, turtą bei ki 
tokią medžiagą KLB Krašto 
Valdybai.

Jaunas vokietis pasakoja:
„Kai mano tėvai Karaliau

čiuje mirė badu ir giltinė vis 
dažniau ėmė žvelgti man į akis, 
nutariau ir aš pasekti kitų vo
kiečių pėdomis — eiti Lietu
von išsigelbėjimo jieškoti.

Nors tūkstančiai mūsų tau
tiečių buvo užplūdę Lietuvą, o 
milionai rusų ją plėšė ir te- 
riojo, nė vienas lietuvis neiš
leido mūsų be duonos kąsnio.

Po ilgo bastymosi, atsidū
riau Gegužynės kaime, netoli 
Kėdainių. Čia pas vieną ūki
ninką radau prieglaudą ir dar
bą. Nors už vokiečio priglaudi 
mą lietuviui ūkininkui grėsė 
kalėjimas, jis neišsigando baus 
mės ir mane laikė kaip tikrą 
savo sūnų.

Mano šeimininkas turėjo 8 
ha žemės, 
priverstas

Apie tą 
Ypatingai mes dėkojame mą buvo

bet netrukus buvo 
stoti kolchozan.
„savanorišką“ stoji- 
pranešta su didele

Tūkstantis myliu i Kanados šiaurę
JURGIS JANUŠKA

Brėkštantį rytą, Kanados 
auksinių vakarų vartų miestui 
Winnipegui besiprausiant 
skaidriais rasos lašais ir mies
tui bundant prasidedančios die 
nos darbui, aš su savo Mete
oru, atsisveikinu išvykdamas 
į dar nevisai ištirtas, neabejoti 
nai labai turtingos, tiek bran
giaisiais mineralas, tiek skait
lingais vertingų kailių gyviais 
vienos iš dešimties Kanados 
prov. — Manitobos šiaurę.

je aptarnaujamos vieno žmo
gaus.

Pralėkęs ir pasukęs į šiau
rės vakarus 17 milių atstume 
nuo Winnipego, atsiduriu prie 
gražių vartų su šalia pastaty
tu judėjimo ženklu „Stop“, 
kur pro langelį iškišta žmo
gaus galva pareikalauja vieno 
kvoderio už vienkartinį maši
nos pravažiavimą. Pasirodo, 
tai buvo vartai į Manitobos 
gražiausią ir švariausią vasar-

Kaip vienas iš mano mėgia- vietę, vardu clear Lake ir di- 
miausių dalykų — keliavimas, džiulį valstybinį Kanados visų 
visuomet sunaudodavo žymią rūšių žvėrių rezervatą, vadina 
dalį neilgų atostogų, taip ir šį mą Riding Mountain 
kartą atostogas skiriu Manito 
bos šiaurei pažinti. Jeigu Eu
ropoje keliavimais lankomos 
Vietovės savo paminklais ir kul 
tūrinėm institucijom nuvelka 
žmogaus protą tūkstančiais rne 
tų atgal, tai Kanada, būdama 
jaunas kraštas, savo istorija ne 
siekdama 400 metų, turistiniu 
atžvilgiu lankytinas vietas re
mia tiktai dešimčių ar net ke
liolikos metų amžiumi.

Apylinkių LOKų likvidavimas
Suvažiavimui priėmus KLB 

Krašto statutą, apylinkių Laik. 
Organizaciniai Komitetai vyk
do KLB Apylinkių Valdybų 
rinkimus pagal šį statutą. Apy 
linkių 
taisykles, 
būtų reikalingos, išleidžia Kraš 
to Valdyba. Krašto Vaidyba 
taip pat yra Apylinkių Valdy
bų rinkimo vyriausioji apelia
cinė institucija, kurios spren
dimas tuo reikalu yra galutinis.

Savitarpio kreditu draugijų 
reikalui.

KLB Tarybos pirmasis su
važiavimas iškeltą mintį orga
nizuoti savitarpio kredito 
draugijas KLB rėmuose lan
da labai aktualia ir naudinga 
tiek atskiriems bendruomenės 
nariams, tiek visai bendruome 
nei, pritaria jų steigimui ir pra 
šo Kr. Valdybą eiti prie jų or
ganizavimo.

V aldybų rinkimų
jeigu tokios

Su jais kartu didvyriškai žu
vo ir partizano motina.
(Iš PLB Vok. kr. v-bos ini.).

PASAKOJA LETUVOJ BUVĘS VOKIETIS.
o rusų sargybinius nu

ginklavo ir surišo.
Lukšės girioje buvo didelis 

partizanų bunkeris ir apie jį 
1951 m. kažkas pranešė ru
sams. NKVD-istai, žinodami 
vieną partizaną, pasiėmė jo 
motiną ir, nusivežė ją į tą miš 
ką, liepė partizanams pasiduo
ti, grasindami motiną žiauriai 
nukankinti, jei nepasiduos. Bet 
moteris buvo gudri: suprasda
ma, kad jai vistiek reikės mir
ti, pasivadino NKVD viršinin
ką į šalį ir jam pažadėjo paiti 
zanus prikalbinti pasiduoti, jei sė inžinierė ir politinių scini- 
tik jis jai leis nueiti į bunkerj. narų vedėja Šupovskaja ir klau 
Enkavedistas sutiko ir mote- s'inėjo tiktai, kas turi giminių 
ris nuėjo bunkerin. Po kokio Amerikoje, nesvarbu, ar žino 
pusvalandžio, vietoj pasidavę, ar nežino adresų.
partizanai atidengė į rusus pasakyti Amerikoje gyvenan- mybes ir ,jei tai pasirodys įma 
smarkią šautuvų ir kulkosvai- čių giminių vardus,-pavardes, noma, užregistruoti KL Bend- 
džių ugnį. Bet, atvykus dau- tuos adresus, kuriuos anksčiau 
giau rusų, partizanų jėgos iš- žinijo, o jei ir to 
sisėmė ir keli likusieji gyvi iš bent kada jie į Ameriką išvy- 
sisprogdino su visu bunkeriu, ko. Žadėjo adresus surasti.

pompa: visi ūkininkai milicijos javus, 
buvo prievarta suvaryti aikš
tėn ir, muzikai grojant mar
šus, kiekvienam buvo kišamas 
lapas pasirašyti.
pasirašė,, komunistų buvo pa
sveikintas „gražiais kompli
mentais“ ir pažadais netrukus 
išvežti ten, kur gyvena meš
kos“, atseit, Sibiran. Tačiau, 
atsirado tdkių, kurie grasinimų 
nepabūgo ir 
tikimo/ stoti 
sir aš ė.

Partizanai,
yra labai daug, visokiais bū
dais trukdo rusams įvesti sa
vo „tvarką“. Aršesnių komu
nistų kaimuose iš viso nesu
tiksi, o jei iš kur nors ir atvyks 
ta, tuojau partizanų būna su- 
likviduojamas.

1950 m. vasarą partizanai 
atvyko Laužuvos sovchozan ir 
išsivarė iš ten visus gyvulius, 
paėmė vežimus ir išvežė visus

Jei kas ne

.savanoriško su- 
kolchozan nepo-

kuriu Lietuvoje

tais — gyvulių ir paukščių iš 
kamšomis,

Laiškai pagal Įsakymus.

Vieno Vilniaus fabriko par
tijos komitetas ėmė skatinti 
darbininkus, kad rašytų laiš
kus savo giminėms Į jungtines 
Amerikos Valstybes. Darbi
ninkai aiškinosi, kad jeigu ir 
turėjo ten gminių, tai dabai ne 
bežino adresų. Daugumas iš 
tikrųjų jų nebežino, o be to, 
vengia patekti ir į pinkles.

Tada iš rajkomo atvyko ru-

Reikalavo

Registracijos reikalu
KLB Tarybos pirmasis su

važiavimas paveda KLB Kraš
to Valdybai išsiaiškinti gali-

ruomenę Kanados federalinės 
nežino, tai valdžios įstaigose pagal priim

tąjį Kr. Statutą, kaip korpora 
ciją be akcinio kapitalo.

Pirmąsias žinias apie šiau 
miestą išgir-

150 milių negyvenamų vieto- vežimiu perkeliavęs skersai Ka dą. 
kamšomis, indėniškais apda vių miškuotai kelionei. Prieš nadą, kad visi čia esantieji su rinį Flin Flono 
rais ir dirbiniais, istorinėmis ži pasiekiant Swan River mieste venyijai jo paties nušauti ar su dau netikėtai pagavęs autom© 
niomis ir paveikslais. lį, teko pralenkti daugiau tiak gauti, kad per metus jo busti- bilyje veikiančiu radijo apara-

Pravažiavus parką, šiaurinė torių negu automobilių ir vie- nę aplanko per 3000 turistų, tu šio miesto 1000 wa.tų radi 
je jo dalyje įvažiuoju į 5.000 ną gražiai pasirėdžiusią, besi- didžia dalimi amerikiečių, kad jaus stoties transliacijas. Ar 
gyventojų Dauphin miestelį, šypsančią, stipraus sudėjimo, jis yra aktyvus dalyvis žiemos vykęs patiriu, kad, dėl nenu- 
Prieš įlendant į miesto rajoną, gracingą traktoristę. Tai grei metu vykstančių 6 šunų veža- 
praslenku pakelėje slepiamos čiausiai „kaimo liktarnė“, 
žalios spalvos pastatais karinį atostogų proga jodinėjanti me 
aerodromą, kurio įgulą ir vi- chaninį arklį.
są administraciją, atrodo, su- Tarp Swan River ir The 
daro vieno žmogaus, vadina- Pas kelių valandų automobilio 
mo sargu „štabas“, 
čiui, pergyvenusiam 
karą ir mačiusiam 
reikšmę šių dienų kautynėse, doką keliavimą, jei ne briedžių, dėnų priešo — 
yra stačiai nesuprantama, kaip laukinių žąsų, gulbių ir kitos falo EfilI 
šiuo metu, vykstant karui toli- gyvūnijos malonūs, netikėti pa kowbojiško pistoleto išvaizdos 
muose rytuose ir kiekvienu mo sirodymai. Jų čia yra daugy- 
mentu galimam išsiplėsti į pa- bė ir jie saugūs natūraliuose

mų, kelių šimtų mylių, vieno 
žmogaus rogių lenktynių, kad 
pagrindinės jo pajamos yra žur 
nalisti'ka, kad jis yra dar kava 
lierius, gyvenąs vienas tame 

Europie- kelionė iš abiejų kelio pusių pat namelyje, mėgstąs keliavi- 
antrąjį dengiama natūralių miškų, eže mą, medžioklę ir žvejybą. Ten 

aviacijos rų ir pelkių, sudarytų nuodo- pat palubėje kaba garsaus in- 
- pabaisos Buf- 

Cody primityvus

ginklas ir jis tudj čia pat paste 
bi, kad Buffalo Bill Cody drau 

saulinį karą, tokios reikšmin- šimtus mylių besitęsiančiuose gas, jam gerai pažįstamas, 92 
gos karinės srities, kaip avia- be mažiausio civilizacijos ženk m- amžiaus tebegyvena toje pat 

skaity- cija, įrengimai, pats aerodio- 1© miškuose ir pelkėse.
Čia yra mas ir angarai yra apaugę žo-

National
Park.

Keletas žodžių 
tojui apie šią vietovę, 
viena gražiausių Manitobos va lėmis ir nenaudojami. Gal tai siekus 
sarojimo vietovių su parku, ap tenka laikyti charakteringu šio Flon turistinę 
imanti 1148 kvadratines my- demokratinio krašto požymiu, ’ 
lias. Parkas yra vienoje iš nenaudojamu kaip ne biznišku, 
aukščiausių Manitobos provin- iš kurio negalima padaryti mo- 
cijos vietų savo kalnuotumu su ney ? Tikėkime, kad netolima 
daranti gražų kontrastą su pla ateitis pasakys, kas šiuo laiku 
čiomis apylinkės lygumomis turėjo sudaryti aerodromų tu- 
ir nusagstytas krikštolo šva- 

Lygus, platus į vakarus iš rūmo ežerais, kurių vienas nau 
meksfalto dojamas vasarvietės paplūdy- 
_ —2—> miu. Visas parkas sudaro na-

Pravažiavus The Pas ir pa- 
40 mylių prieš Flin 

: vietovę Oran- 
bery Portage, mano demesį at- 
kreipėnedidelis, apie 20 pėdų 
nuo kelio visokių rūšių žvėrių 
kailiais ir ragais apkabinėtas 
namukas. Tik spėjus pristab 
dyti mašiną, prasiveria vielų 
tinklo durys ir išlindęs simpa
tiškas, antros jaunystes žmo
gelis, lyg senas pažįstamas ir 
bičiulis kviečia užeiti Į vidų.

rinį — karvės ar lėktuvai? 
Dauphin miestelis, neturėda
mas jokios pramonės, yra gry 
nai apylinkės gyventojų prekių 
aprūpinimo centru su Eatons Prieš įeidamas į trobelę, pa- 
prekybos namais, Simpson kon kartotinai raginamas šeiminin- 
tora, keletas viešbučių ir ki- ko, paspaudžiu porą kartų fo
tais smulkesniais biznio vers- to aparato knipsą paslaptingą 
lais. Išvažinėjus pagrindines jam šiaurės namelio vazdui pa 
miesto gatves, tenka konsta- imti.
tuoti liūdną faktą kultūriniu Logu namelio vidus, gero

Winnipego einąs i
trans-Kanados kelias sudaro
mano kelionės malonią pradžią, turalias gyvenimo sąlygas vi- 
Ankstyvomis ryto valando- sų rūšių laukiniams gyviams 
mis, keliui esant laisvam nuo — briedžiams, elniams, stir- 
didelio automobilių judėjimo, noms, meškoms, bebrams ir ki 
mano ištikimasis nešėjas, švel tiems1, kurių skaičiai siekia 
niai urgzdamas, retkarčiais pa tūksatnčius. Ten galima užtik 
svyruodamas į šonus, palieka ti nedideles kaimenes ir retes 
baluojančius, šiaip kur jau me nių Kanados gyvulių — buivo- atžvilgiu, kad gražiausi ir ryš garažo dydžio, lyg muziejus iš 
chaniško aštraus dalgio pa- ]ų, kurie ten buvo atgabenti.....................
kirstus javų laukus. Vienur, užveisti iš Albertos. Vasarvie 
kitur laukuose ir pakeles grio- tė turi plačias meksfalto gai
viais kuksena traktorius, Ka- ves su šaligatviais, daugely 

vietų išpuoštos žydinčiomis gė 
lėmis su gražiais ežero kran- jant į šiaurę, 
to vaizdais ir gražiomis ištai- ir mažėja.

viais kuksena traktorius, Ka
nados laukų karalius — ūki
ninkas. Niekur nematyti gyvo 
sios traukiamosios jėgos, lie
tuviui mielo ir mylimo arkliu 
ko. Visur tik traktoriai, kom
bainai, pjovėjos, grėbėjos ir ki 
tokios ūkio mašinos, daugumo

kiausi iš viso miesto namai yra dekoruotas žvėrių kailiais, ra- 
teismo ir su tuo pačiu pastatu gaiš, nagais, dantimis, galvų 
sujungti mūriniai kalėjimo na kaulais, žuvų ir paukščių iš- 
mai. kamšomis ir įvairiausiomis gy

Už Dauphin toliau važiuo- vių ir indėnų foto nuotrauko- 
miesteliai retėja mis. Nespėjus patiekti jam 

Paskutiniu prieš klausimų, malonusis šeiminin- 
gingomis vilomis. Gražiausio- laukinę šiaurę punktu pasie- kas automatiškai apiberia pa- 
je vasarvietės centrinėje vie kiamas Swan River kryžkelių aiškinimų ir žinių serija, kad 
toje yra šio parko muzeijus su miestelis. Jame tenka apsirū- jis tris kartus dviračiu ir vie 
visais šios vietovės ekspona- pinti save ir mašiną tolimesnei n ©kartą pritaikytu mažu sunk

vietovėje. Tai tikras medžio
tojo, turisto ir žurnalisto įsikū 
nijimas. Nuoširdus, atviras, 
nesigailįs kitam informacinės 
medžiagos, simpatiškas, vieto
je tikros savo pavardės Anger 
Bill, pats save ir kitų vadina
mas, Caribou Bill. Toli šiaurė 
je pasirinkęs savo mėgiamoms 
profesijoms vietą. Tai tikras 
Kanados žinovas ir Mamtobos 
šiaurės girių karalius. Perva
žiavęs visas Kanados vietoves 
ir visus didmiečius, daugiau
sia pasitenkinimo rado apsigy
venęs šiaurėje. Ir šiuo metu 
šalia savo logu „vilos“, apšil
domos mažu malkų pečiuku, 
turi 6 stiprių šunų „tymą“ žie 
mos medžioklei ir lenktynėms. 
Atsisveikinęs su maloniu šiau
riečiu, pasileidžiu į šiaurės šir
dį Flin Flon'o miestelį. Miš
ko kelio vingiuotumas, kalnuo 
tumas ir blogas matomumas, 
40 mylių kelio, pareikalavo 2 
valandų važiavimo laiko. Išnė 
ręs iš miško, atsiduriu savo am 
žiuje nematyto miesto papėdė 
je. Bangoti akmens uolų šlai
tai, plačiai nusagstyti name
liais su pašonėje stūksančiu 
ežeru, sudarė neįprastą vaiz-

trūkstamų akmens kalnuotų 
uolų, visi namai neturi žemėje 
iškastų rūsių, kanalizacijos 
vamzdžiai pravesti uolų pavir
šiuje su izoliacinių medžiagų 
priedanga prieš žiemos šal
čius, gatvės daugumoje krei
vos ir kalnuotos, kaip ir visas 
miestelis. Prieš vos dvidešimt 
su viršum metų, laukinė miš
kuota uolų ir raistų vietovė, že 
mės turtų jieškotojams sura
dus tame rajone cinko, vario 
ir aukso komercinius kiekius, 
šiandieną priskaito iki 14.000 
gyventojų su dviem moder
niom ligoninėm, septyniomis 
mokyklomis ir puikiausiu colle 
giato Institutu, turi 7 bažny
čias, vaikų ir suaugusių klini
kas, radijp stotį, dienraštį, 
sporto klubus ir kitus miesto 
privalumus. Šalia savo pagrin 
dinės kasyklų pramonės, Flm 
Fionas turi nemažas pajamas 
iš žvejybos, siekiančias iki 3 ir 
pusės miliono per metus, miš
ko arti vieno miliono ir lauki
nių žvėrių kailių, taip pat arti 
vieno miliono per metus. Flin 
Flono miesto pavadinimas ki
lęs iš novelės „The Suncles Ci 
ty“ Joseph Flintabatty Flona- 
tin pavardės, keturių aukso jieš 
kotojų, atradusių toje vietovė
je auksą ir pavadinusių savo at 
radimo antspaudo vieta Fnn 
Flon vardu. Budinga, kad 
miestas, stovėdamas ant Mani 
tobos ir Saskatchewan© sie
nos, turi dviejų provincijų ad
ministraciją, dalis priklausanti 
Manitobai — Manitobos ir da
lis Saskatchewan!!! — Saskat
chewan©.

Toliau į šiaurę tęsiasi baltų 
jų nebegyvenami rajonai su vi 
sais šiauriniais požymiais.

Jurgis Januška.
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„Saulės laikrodžiai .
RAŠO VYT. A. JONYNAS.

2. * * *
Skaitytoją kažkaip iš karto 

klaidina tas neįprastas, frag
mentinis „S. L.“ padrikumas, 
konstatuojamas net formali
niame eilėraščių paskirstyme į 
skyrius. Nesurikiuoti jie nei 
pagal chronologinę „įkvėpimo 
kreivę“ (datos nežymimos),ne 
rišami jie į gubas nei pagal va 
dovėliškai — tematinius gam
tos, meilės ar vėl kokius mo- 
Ityvus. Išskyrus „Vaikystę“ 
bei „Kaimų“ (Žemės Atokaito 
je) ciklus, jie kažkaip draiko
si išsibarstę, tarsi eskyzai dai 
liniuko atelje. Ypatingai tas 
įspūdis ryškiai jaučiamas pir
mame rinkinio skyriuje, kurio 
eilėraščiai skiriasi tarpusavy 
net stilistiniu traktavimu.

Gal būt šita aplinkybė, kad 
Nagio kūryboj glūdintis neri
mas ir nesutilpimas savy ne- 
išsidestiliuoja į kompiliacinį 
savo pasaulėjautos deklaravi
mą ir bus pastūmėjęs kai ku
riuos kritikus praminti lyriką 
„nuotaikiniu poetu“ ar net ga 
biu „improtvizatorium” su visu 
to termino ribotumu. Ypatin
gai bus, atrodo, jį pamėgę tiek 
intelektualinio prado poezijoj 
propaguotojai, tiek formalinių 
„plonybių“ bei klasikinės eilė
daros tradicijos saugotojai. Ir 
pirmieji, atrodo, bus teisūs, 
bent ta prasme, kad Nagys iš 
tikrųjų pasirinko kelią kalbėti 
į skaitytoją ne raizgių pusiau 
tralktatiniu žargonu, bet impul 
šyviai gyvo ir plastiškai raiš
kaus poetinio vaizdo pagalba. 
Ir rinkinio padrikumas pama
žu ima blukti, kai tuose nervin 
gai ir drąsiai atliktuose esky- 
zuose, kurie sudėti „S. L.“ lan 
kan, skaitytojo akis ima įžiurę 
ti apmatus kažkokios plačios 
vitražinės kompozicijos.* S[S *

Paralelė su plastiniu menu 
peršasi dar įkyriau, prisimnus 
jog jau „Lapkričio Naktyse“ 
ne vienas recenzentas buvo 
įžiūrėjęs „grafikos poezijoje“ 
efektą. Jei „S. L.“ Nagys at
rodo atsisakęs kontrastinės 
šviesos ir atšešėlių harmonijos 
jieškojimo, tai visvien giminin 
gumas su tapyba nesunkiai ga 
Ii būti įžiūrimas. Ne vien dėl 
predųominuojančio optinių 
vaizdų elemento, bet ir dėl są
moningos autoriaus pastangos 
išreikšti savo santykį su pa
saulio tikrove vientisiniu vaiz 
du. Kaip dailininko asmenybė 
pasireiškia spalvų harmonija 
bei kompozicijos aiškumu, taip 
eilėraštis turi išsakyti poeto 
emociją sukurto vaizdo plaz
dančiu raiškumu. Ir „S. L.“ 
Nagys įrodo, kad sąmoningai 
eliminuodamas asmeniškumo 
gaidą, netgi atsisakydamas kai 
kurių motyvų, kurie dar buvo 
praskambėję „Lapkričio Nak

tų“ rinkiny (meilės ir religi
niai motyvai), atiduodamas žo 
dį pačiam eilėraščiui, jis pasie
kia tikrąsias kūrybines aukštu 
mas.

Imkim sakysim grynai asme 
nišką ir intymią nostalgijos 
emociją ir konstatuokim, kaip 
kompoziciškai tobulai ir 'ne- 
sentimentaliai ji praskamba 
„Mažajam Uosto Švitury“ 
(psl. 26). Arba kitas pavyz
dys ,kaip grynai intymus ir 
protu nerealizuojamas šiurpu
lys gali būti išreikštas be ape 
liavimo į trankią retoriką. Tai 
vizijonieriškas „Agonijos“ 
(psl. 21) vaizdas. Įkvėptas 
jis, rodosi paprasto prisimini 
mo kokios nors naktigonės, ar 
epizodo bėgant iš Lietuvos. 
Bet kaip sugestyviai ritminė pa 
skutinio posmo moduliacija iš
šaukia skaitytojui tą liguistą 
grėsmės, nežinios ir rytdienos 
baimės kompleksą, kurį auto
rius vadina agonija. Panašų 
įspūdį sukelia ir „šešėlių Ka
ralystėn“ (psl. 2) eilėraštis, 
kur elegiškas žmagaus susi tai 
kymas su mirtim, taip sunkiai 
išsprendžiamas literatūroj, iš
radingai Nagio išreikštas rit
mo alternavimu ir priebalsės 
spalvos pabrėžimu.

Iškėlimas šio forminio „S. 
L.“ eilėraščių išbaigtumo, ne
turėtų suklaidinti skaitytojo ta 
prasme, kad jis rinkinyje įžiū
rėtų vis augantį autoriaus vir 
tuoziškumą eilėdaros techniko 
je. Žinia, tolygus konstatavi 
mas pradžiugins ne vieną, lau 
kiantį kada gi poetas pasuks į 
uždaros formos poeziją. Ta
čiau Nagiui formos rūpestis 
anaiptol nėra pirminis, kaip 
nėra pirmuoju uždaviniu jam 
tais, tapybines kompozicijas 
primenančiais vaizdais, išsaky
ti trumpalaikes emocijas. Tie
sa, asmeninė intonacija, ypatin 
gai tas mūsų lyrikoje įsikero
jęs „depaysement“ ilgesys sa
vos aplinkos motyvas dar ge
rokai eksploatuojamas pirma
me rinkinio skyriuje. Bet to
lydžio „S. L.” prasmelkia gam 
tos motyvas. Peizažinės kom
pozicijos, kuriose Nagys impre 
sionisto įkarščiu nesiliauja in
terpretavęs supančios tikrovės 
daugiaveidę didybę, sudaro di
desnę dalį rinkinio ailėraščių. 
Ir toks jų gausumas gal būt 
dar patvirtintų Nagiui skiria
mo „nuotaikinio poeto“ titu
lo tinkamumą, jei ne specifiš
kai savitas tų akvarelių „per 
penkias minutes“ ir didesnių 
drobių charakteris. Pakanka 
tik stabtelti ties tokiom kom
pozicijom, kaip „Liūtys skan
dina žemę” (psl. 63) ar „Ru
denio Laužai“ (psl. 25), kad 
net tas sausai skambantis kom 
pozicijų pavadinimas neįtikin
tų mūsų, jog čia tesama vien 
sekmadieninio dailininko fik

savimas gamtos grožio. Prie
šingai, iš jų pulsuoja kažkpkia 
vizijonieriška jėga, liudijanti 
apie autoriaus jieškojimą pei
zaže nesuprantamos mistinės 
prasmės. Šis haliucinacinis po
eto „žemės paveikslo“ aspek
tas ryškus ypatingai „Žemės 
Atokaitoj“ skyriuj, kur skaity 
tojas betarpiškai įsitikina, kad 
poeto meilė tikrovei yra tokia 
stipri jog peizažu jis bando iš 
reikšti neišreiškiamumą „Kai
mai išeina“ (psl. 73). Kokiu 
kinematografišku kadrų judru 
mu banalios tikrovės reginį pa 
keičia patetiškas vizijos žaizd
ras ypatingai lengvai suseka
mas vertikalioj „Medžiai atei
na“ kompozicijoje. Dar ryš
kiau iškiltų šio eilėraščio regė- 
jiškas intensyvumas, jei mes jį 
palygintumėm, sakysim, su 
analoginės tematikos pavasa
rio stichiją vaizduojančiu H. 
Radausko eilėraščiu „Kaštanas 
pradeda žydėti“. Nes tas su
gretinimas ne tik užakcentuo
tų poeto romnatišką, egzaltuo 
tą žemės meilę? bet ir dviejų 
kūrybinių polių kibirkšties 
tvykstelėjimu nušviestų Na-
gio giesmės patoso priežast: 

Daugiau bus.
PERSITVARKĖ 

„MŪSŲ PASTOGĖ“.
Australijoje dabar eina < 

laikršačiai: „Australijos Lietu 
vis“ ir „Mūsų Pastogė“.

Moksto-technikos naujienos
NAUJAS BŪDAS PRILI TUOTI STIKLĄ PRIE 

METALO
General Electric Bendrovė vės tinkle su specialiu trans-

išvystė būdą prilituoti stiklą 
prie metalo. Pats ryšis yra 
stipresnis už stiklą. Tas pats 
metodas gali būti pavartotas 
metalo prilitavimui prie kera
minių gaminių bei anglies.

Stiklo ir metalo atitinkami 
susilietimo paviršiai prieš litą 
vimą nudažomi plonu titano 
hidroksido sluogsniu ir ant 
abiejų pateptų paviršių užde 
dama litavimo medžiaga. Pa
viršiai suliečiami ir kaitinami 
tuštumoje. Kai temperatūra 
pasiekia 900 1. F., titano hid- 
rosidas suskyla. Tas verčia 
suskystėjusią litavimo medžia
gą prilipti prie nudažytų stik 
lo ir metalo paviršių.

Vartojant minkštų metalų 
litavimo medžiagą, galima 
staigiai pakelti temperatūrą 
be pavojaus stiklui suskilti.

KVAPŲ ŠALINIMAS 
ELEKTRINIU BŪDU

formatoriumi, lengvai pritaiko 
ma namų apyvokoje ir nereika 
lauja jokių įrengimų, (TŽ).

100 METŲ PLIENBETO- 
NIO SUKAKTIS

Prancūzai atšventė 100 metų 
sukaktuves nuo plienbetonio 
atsiradimo. Betonas atsirado 
neseniai, nes pramonės cemen
to gamyba pradėta 1820 m 
Monier ir Lambot pirmieji su 
prato, kad betoną reikia apni- 
ruoti, jei norima jį pritaikyti 
įvairioms konstrukcijoms. Il
gą laiką jų idėjos nebuvo pla
čiai pritaikomos ir nebuvo už 
patentuųtos. Tik 1868-73 m. 
Monier praplėtė patentą til
tų statybai.

Hennebique pirmas pritaikė 
plienbetonį namų statybos 
konstrukcijoms — 1880 m. pa 
statė armiruotą perdengimo 
plokštę. 1892 m. pradėtos 
konstruktuoti sijos su įstrižais

Westinhouse bendrovė skel 
bia naujus patobulinimus kva
pam pašalinti elektriniu būdu. 
Jau 1945 m. buvo šios bendro
vės išleista apyvarton elektros 
lemputė, šalinanti ozono pagal 
ba kvapus.
liuodavo1 ultlavieletinius spin- ne skonstrukcijas

Ilgoką laiką vyko derybos dulius, kurie deguonį ionizuo- 
dėl „Mūsų Pastogės“, kurios Ii 
cenciją turėjo p. Bauža. Da
bar šį laikraštį perėmė Austra
lijos Lietuvių Bendruomenė, 
kuri redaktoriumi pakvietė bu 
vusį „Mūsų Pastogės“ redak
torių Juozą Žukauską, o pata- vardu, yra 3,5 wato, 12 voltų 
riamojon komisijon — Pulgį ir apskaičiuota 6 mėnesių 24 
Andriušį, Vincą Kazoką ir Jur vai. per parą naudojimui. Tin 
gį Kalakauską. ka naudoti 110 voltų kint. sro-

ou

lingiausi aparatai davė spindu 
liūs 20 milionų voltų.

Šis naujas aparatas bus pa
naudojamas vėžio ligai tirti. 
Spėjama, kad galingesni spin
duliai gali duoti keresnius re-
zultatus gydant gilesnes vėžio 
žaizdas.

16 tonų aparatas su pastatu 
kainavo pusę miliono doi.
ADOMAS IR JIEVA BUVŲ 

JUODUKAI.
Dr. M. D. Jeffreiys, antro

pologijos profesorius Witwa- 
tersrand universiteto, teigia, 
kad pirmutiniai žmonės atsira 
dę centr'alinėje Afrikoje, ir tie 
žmonės — Adomas su Jieva, 
esą buvę juodi ir nelabai pa
trauklios išvaizdos. Tik jų ai
niai, slinkdami į šiaurę, laips
niškai „išbaltėjo“.

Jeigu ištikro taip būtų, kaip 
čia sakoma, tai daug kas reik
tų pakeisti mūsų tradicinėje są 
vokoje apie žmogų.
ATRASTAS PRIEŠISTORI 

NIŲ LAIKŲ ROPLIŲ 
SKELETAS.

Skeletas didelio jūrų gyvu-
lio, aprūpinto kojomis, dide-plieno virbalais kirpimo bei

skėlimo atsparumui sustiprin- liais dantimis ir trumpa ap- ti. ... • -

1906 m. Prancūzijoje nusta
tytos taisyklės plienbetonio 
konstrukcijoms vykdyti. Nau-

Lemputė spindu- jas taisyklių skyrius apie remi
įvestas 1930

davo paversdami ozonu, šis gi, 
oksiduodavo ore esančių kva
pų molekules.

Naujoji lempa, apie 3 karius 
pajėgesnė ionizuoti ją supanr 
tį orą, vadinama „Odorout“

JOS. YASAUSKIS
Hollywood, Florida. 

Vakacijoms, tai pal- 
Apartamentus užlaiko 

Kviečiu visus 
nes čia būna

1720-24 Buchanan Street,
Gražiausia ir patogiausia vieta 
muotame Hollywood Floridoj, 
me pirmos rūšies su visais patogumais, 
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, 
nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive 

paskambinus telefonu 3280.

RIMAS BAGDONAS žmonėms jis liko telefonke-
, v. a a liu. Nes pakelėje rikiavosi jauSenkapių žirniai palinkę stulpai, kurių viršūnė

® c mis telefono laidai bego į Llu
Plentu iš Kauno į Marijam- pistolę“ pasilaikė, bet po trum tiškes, o gal ir dar toliau, dabar 

polę bevažiuojant, prieš pat Jū po laiko iš kai kurių ūkininkų jau neprimenu, 
rėš girią autobusas stabtelia, daržinių ir rusų prieštankinių 
Tai Gudeliai. Mokykla, ato- pabūklėlių vamzdžiai žvelge. 
kiau nuo jos keli pastatai ir vėl Paprastą šautuvą i 
grynas laukas. Bažnyčia nė- piemuo atrodė lyg „japonskos 
ra. Sekmadieniais žmonės iš vainos“ kareivis, 
aplinkinių kaimų traukia į Jū
rę ar Skriaudžius; kur kam 
smagiau ar patogiau. Vokie
čiams rusus iš Lietuvos išstū
mus, žmonės kurį laiką vengė 
eiti į Jūrę, nes kelias vedė per 
mišką — Jūrės girią. Bet, ap 
siraminus, vienas kitas išdrįso 
įžengti. Ir po to tuoj būriais 
slinko girion. Zemlienkose pa 
liktus rusų daiktus nešėsi na
mo. Nedaug, tačiau, ten ko ir 
berado: kastuvų, kirvių, batų, 
brezentinių diržų, puodų ir pas 
mirdusių žuvų. .. Bet paaug
liams ir pramuštgalviams ber
nams geri laikai atėjo! Tiek 
šautuvų, granatų, šovinių! Va 
karais užvirdavo tikras karas. 
Šviečiamosios kulkos raižyda- __ ____
vo dangų, granatų sprogimai žai tenumušė, o tai mes ir Šiau 
drebindavo žemę. Piemens ka- HUs aprūpinti galėtume, -— dū 
riavo!... šaudavo specai...

Ūkininkai, lyg apsigynimui Netoli Gudelių pasisukus 
nuo plėšikų (vėliau ten ir iu- kairėn, kelias vedė į Plutiš- piai. 
sų desantininkų pasirodė) pra kės. U ’ —--
džioje po pistaletą ar „i

Pats kelias, kaip ir visi kiti: 
išdžiūvęs — dulka, kaip vė- 

nešiojąs tyklė; tik, palijus, jis netaip su 
mirksta kaip jį kertą keliai. 
Piemens ant jo statinių lankus 
anksčiau raičiodavo, dabar gi tai josios penki vaikai žirnių 
neretas stulpas buvo taip su- sriuba ir nebūtų užaugę, 
šaudytas, kad net nuostabu bu 
vo, jog jis dar tebestovėjo.

„Varlę prie stulpo pririšęs, 
iš penkiolikos žingsnių aš jai 
žiobtus ištaškiau“, — girdavo
si ne vienas pusbernis.

Ūkininkų kiaulės tapdavo 
o neretai,

Paknaibinejo kapsules bekrapštydami ar gra nos nepritruks.

— Pfu, seną šautuvą tam
po. Mes čia tai automatais 
ginkluoti. Tu gali tik put, put, 
put, o mes brr.. .”

Gal niekas savo grobiu taip 
nesidžiaugė, kaip apylinkės 
degtindariai. Vokiečiai — (jie 
net į dangų akis pakėlę pasa
kojo) — nupylė kelis rusų tan 
kus, tiems dar iš girios išsmuk granatų aukomis, 
ti nesuspėjus.
meistrai tuos tankus ir ką tik natą per ilgai rankose belaiky Vieną sekmadienį, vėlai po 
begalėjo, viską namo nešėsi, darni, padūkėliai save susiža- mišparų iš Plutiškių grįždama, 
Dar niekad anksčiau taip ge- lodavo ; keli ir į amžinųjų šau- prisiminė Ulinskienė žirnius ir, 
rai ir tokia skaidri bei skani ne 
varvėjo (dabar jau bėgte bė
goj, kaip kad tanko radiatorių 
ir varinius benzino vamzdelius 
į „bravorą“ įkinkius.

„Gaila, kad tų tankų tiek rna

valia uodega iš priešistorinių 
laikų roplių, siekiančių 65 mi- 
lionus metų, buvo atrastas pie 
tinėje Manitobos dalyje netoli 
Thornhill. Geologų pareiški
mų, minimas gyvulys priklau
so plesiosaurų giminei. 17 pė 
du ilgio sekletas rastas apie 8 
pėdų gilumoje, 
aukščiau 
Geologai 
milžiniško
nusio prieš 65 milionus metų, 
kada Manitoba buvo didelė jū
ra. J. J.

ir 1934 m.
Pirmą didesnį 

Hennebique 1899 
vo arkinis 3 angų 
m. Romoje pastatytas arkinis 
100 m. angos tiltas ir išlaikė 
per 10 metų pasaulinį rekor
dą, kaip didžiausias tiltas. Šiuo 
metu vienu didžiausių tiltų 
yra tiltas su 2c>9 m. anga. Vi 
sai neseniai tiltų statyboje pra 
dėta pritaikyti suveržtinio be
tono konstrukcijos.

Šiuo metu plienbetonio kons 
trukcijų pritaikymas tiek įvai
rus ir platus, kad nėra pras
mės jų išvardinti. Galima tik 
pažymėti, kad jos vis sėkmin
giau konkuruoja gryno plieno 
konstrukcijas, nes jos labai 
tvirtos, taupo plieną ir kas 
ypatingai svarbu, yra viena iš gaus 
ugniaatsĮpariauįsių konstrukci
jų. Ko verti būtų kariniai 
įtvirtinimai, jei nebūtų plien- 
betono? Tik plienbetoninės 
konstrukcijos be didesnės ža
los galės atlaikyti ir atominės 
bombos griaunamą galią.(TŽ).
NAUJAS ATOMŲ SKALDY 

TOJAS VĖŽIO LIGAI
TIRTI

Californijos Universiteto Me 
dicinos skyriuje yra įrengia
mas naujas atomų skaldytojas, 
taip vadinamas sinchiotronas, 
sukeliąs galingą rentgeno spin 
dūlių (X spindulių) pluoštą, mai Nevadoje parodė, kad po 
koks nebuvo iki šiol niekur pa kiekvieno sprogdinimo apie 24 
vartotas. Šis aparatas duoda vai. toje apylinkėje televizijos 
spindulius nuo 20 iki 70 milio priėmimas buvo visai sutruk- 
nų voltų. Iki šiol vartojami ga dytas.

tiltą pastatė 
m. Tai bu- 
tiltas. 1911

keliais inčais 
betoninio sluogsnio 

tęsia jieškojimus 
mosasauro, gyve-

NAIKINAMASIS GINKLAS
Tiekimo ministerijos žurnale 

praneša apie naują baisų naiki
namą ginklą. Tai yra dujos, 
nuo kurių mirtis seka tučtuo
jau.

Žymaus chemiko Sir Harry 
Gardnerio straipsnyje sakoma; 
„Šios dujos, kurias pajusti vi
siškai neįmanoma, lengvai 
sklinda ore ir patenka į žrno- 

organizmą. Pakanka 
įkvėpti šių dujų arba paragau 
ti tomis dujomis užnuodytą 
maistą arba vandenį, tai mirtis 
atenia per kelias sekundes“.

TELEVIZIJOS 
ĮVAIRENYBĖS

— Karo laivynas po trijų 
metų bandymų pradėjo naudo 
ti povandenines televizijos ka 
meras, kuriomis aprūpina na
rus, jiems leidžiantis giliai po 
vandeniu. Tuo būdu povande
ninis stebėjimas įmanomas ir 
vandens paviršiuje.

— Atominių bombų bandy

koplytėlės varpo nebėra. O ka- žirniais tunka. O kad jie. . .“ Bet Ulinskas nepastebėjo, 
da ten paskutinį kartą laidojo, — per vakarienę rūgojo. kad iš kitos pusės, per tvorą 
tik retas iš senųjų teprisime- „Ką jau, čia šeimininke, — jo bernas į kapinaites įšoko. .. 
na. Paukščiai perėmė Senka- prabilo bernas, dantims krapš 
pius. Gal dėl to, kad Ulinskas tyti šapą bedroždamas. — To 
prie pat kapinaičių žirnius au kį turtą turėdamas tai vargšei 
gina; 
užveisė.
ir paukščiams.
ir našlei Grigienei.

Bet jei ne Ulinsko bernas,

lių tarpą nukeliavo.
„Mes priešlėktuvinės sviedi 

nį į ugnį įmetėme, — gyrėsi 
kitas, — tai kad davė, net Bals 
tuko Margoji nelaiku apsiver
šiavo. . .“

Tuo keliu Plutiškių link be 
važiuodamas, po kurio laiko de 
šinėje pusėje, išĮvysi senas, ap
leistas kapinaites. Tai Senka- 

Kryžiai jau beveik visi 
Kelių valdyboje gal jį ir sulūžę, ant skardinių plokšte-

o patvoryje ir cukrinių našlei ir žirnių gailėtumei. Gal 
Užtenka jų Uhnskui žirnienė tą dieną jų visas val- 

Netrūksta jų gis tebuvo. Sunku žmonelei. . . 
Paukščiai daugiau žirnių nu- 
lesa, nei jos vaikai. ..“

„Irgi geradaris, — pertrau
kė jį Ulinskas. — Kito turtą 
visi moka dalinti. Kodėl nie
kas savo paties gėrybių kitam 
duoti nenori, o svetimo tai n 
paskutinį kąsnį per pusę skel 
tų1“.

„Ale aš vistiek sakyčiau, kad 
dėl tos saujelės žirnių ubagu 
neišeisi. ..“

Bet Ulinsko pyktis nesuma
žėjo.
o kai vieną rytą jis vėl pama
tė, kad jo žirniuose svečiuo
tasi, kuone sprogo:

„O tie išperos! Dabar ma
no žirnius punta ir juokiasi! 
Aš jiems sugalvosiu baiką!...“

Ir vakarais jis pradėjo slan 
kioti į Senkapius, tikėdamasis, 
kad kurią naktį našlę žirniuo
se užčiupsiąs. Šeštadienio va
karą jis vėl išėjo.

„Šiandien ji tikriausiai ateis 
„Sakiau Grigui, kad neprisi žirniauti, — per vakarienę bu 

perėtų vaikų, kad bus sunku vo prasitaręs. — Rys mano žir 
verstis, bet tas neklausė. Liko nius rytoj

Ulinsko ūkis supo Grigienės 
du margus kaip ežeras salą. 
Vargšės vyras po medžiu am 
žiams susmuko. Skurdo mote 
relė, bet nesiskundė. Eidavo 
per ūkininkus, padieniai dirb
dama, guosdavosi, kad, vai
kams paaugus, gal ir jiems duo

nuo galvos nusisiautusi skare
lę, prisirinko ją pilną žirnių. 
Kitą dieną Ulinskas, kaip ir 
visuomet, apėjęs laukui, pa
matė kad kažkieno svečiuotasi 
jo žirniuose. Parėjęs namo ne 
tvėrė iš apmaudo. Ir nuspren 
dė, kad tai ne kieno kito,kaip 
tik našlės Grigienės darbas.

Išgąsdinsiu aš ją, 
mašin- vieškeliu buvo pažymėję, bet lių vapdai jau neįskaitomi. Ir penki bambliai ir dabar maro jei tik ateis“.

Saulutei nusileidus, kaip kad 
jo ir buvo tikėtasi, nuo Grigie 
nės trobelės priartėjo silue
tas. Tik šiuo kartu tai buvo 
ne našlė', bet jos vyriausias su 
nūs, septynerių metų Albinu- 
kas. Vaikyščias priėjo prie pat 
tvoros ir pradėjo raškyti ankš 
tis.

„Bamblys cukrinių s(ekma- 
dieniui užsimanė“, — sumur
mėjo sau panosėje Ulinskas ir, 
mojuodamas \ži)ponu, šoko iš 
krūmų:

„Bach!... juhu!... oho!... 
— kaip mokėdamas baisesniu 
balsu suriko.

Albinukas vienam akimirks- 
Bumbėjo kelias dienas, niui sustingo, paskui kaip kiš

kis nudūmė.
Ulinskas jau buvo beprade 

dąs juoktis, kai, staiga, užpa
kalyje jo pasirodė baltai apsi
gaubusi žmogysta, pragarišku 
balsu kriokdama:

„Jo .. . a .. ai.. oū! . ..“
Ulinskas nutirpo ir, kaip pa 

trakęs, baisiai šaukdamas, pa
sileido iš kapinaičių.

Kai kitą rytą bernas pamatė 
ant šniūro padžiautas Ulinsko 
apatines, jis tik šyptelėjo.

Nuo to laiko Ulinskas apie 
žirniuh neužsimena...
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KAS ATSITIKS 1953 M. RUGPJŪČIO 20 D.
Bus pradžia 3-jo pasaulinio Didžioji piramidė stovi neto- 

karo? Įvyks žemės drebėji- Ii Kairo ir yra pastatyta maž
oras, kuris sunaikins pusę pa daug prieš 5.000 metų, joje

MŪS Ų ^PORTAS
Lietuvos rašytojų draugija bai prof. Višnicerio „Žydų is- 

Čikagoje nutarė spalio 19 die- torija Lietuvoje pradedant vi- 
ną 16 vai. Lietuvių auditorijo duramžiais iki pirmojo Didžio 
je paminėti rašytoją, teatralą, jo karo", straipsnis apie „Cent 
poetą, profesorių Balį Sruogą, tinę žydų tikybos instituciją 
po 5 metų nuo jo mirties. Bus XVI ir XVII amž.“ ir „Ama- 
paskaita, meninis jo įvertini- tai ir Cechai Lietuvoje". U. 
mag ir meninė dalis. Kacenelenbogeno „Lietuvimn-

Dr. V. Sruogienė, pas kurią kai“, J. Marko „Žydų kalba 
vyko programos sudarymas, Lietuvoje“, A. Meneso „Reli- 
dar gydosi po auto katastroios, giškai dvasinis gyvenimas Lie 
kurios metu jai sulaužyta koja, tuvoje 19 amž.”, J. Leščinskio

LIETUVIŠKAS KONCER
TAS AUSTRALIJOJ

Apie 20 mylių nuo Adelai
dės, kalnų slėnyje, tartum pa- 

, sislėpęs yra Lobetmal mieste
lis. Užuovėją čia rado ir apie 
20 lietuvių. Norėdami palikti 
savo pėdsakus šio miestelio is 
torijoje ir vietos australų at
mintyje, ten gyvenantieji lie
tuviai surengė lietuvišką dai
nos ir tautinių šokių konser- 
tą. Tam tikslui jie pasikvietė 
iš Adelaidės solistę p. A. Gu- 
čiuvienę, obojistą L. Lenigą, 
J. Zdanavičiaus vadovaujamą 
dvigubą kvartetą ir B. Bak- 
šinsko vad. tautinių šokių gru 
.pę. Didžiulė, graži salė buvo 
artipilnė australiškos publikos. 
Solistų ir kvarteto išpildytos 
mūsų liaudies dainos skambėjo 
gražiai, o jaunieji šokėjai pa
šoko be priekaištų. Prie šio 
koncerto pasisekimo prisidėjo 
ir geras pranešėjas. Juo buvo 
ALB Adelaidės apylinkės pir
mininkas p. J. Lapšys. Jis gry 
na anglų kalba apibūdino kiek
vieną dainą, šokį. Pagarba vie 
tos lietuviams pryšakyje su 
ALB seniūnu p. Dičiūnu, ku 
rie ne tik savo darbo, bet ir 
rūgo pridėjo šiam koncertui 
ruošti.

ŽYDŲ KNYGA APIE 
LIETUVĄ

„Lietuvos žydų kultūros 
jungos“ leidinyje pasirodė 
numentalus veikalas žydų kal
ba — „Lietuva“. Pirmąjame 
tome 2000 puslapių, randama 
150 tyrinėjimų, monografijų, 
straipsnių perpildytų portre
tais ir iliustracijomis. Leidi
nio redakciją sudaro Dr. M. 
L'udarskis, Ų. Kacenelenbo- 

genas, neseniai miręs poetas J. 
Kišimas ir B. Kaganas.

Savo apimtimi išsiskiria dar

šaulio? Mirs Stalinas: Pasiro
dys Hitleris?

Kai kurie žmonės yra įsiti
kinę, kad toji diena bus susie
ta su dideliu istoriniu įvykiu. 
Nes, kaip jie sako: 1953. 8. 20 
yra žymi data misteriškai nu
rodyta Egipto didžiosios pira
midės akmenyse.

Kiti sako, kad tai yra nesą
monė.

P* 
su

mo

tuvoje 19 amž 
„Ekonominė padėtis 1919 — 
1939 m.", J. Sackio „Žydų švie 
timo istorija”.

Tarp kitų darbų pažymėti
ni L. Šteino „Trėmimai I-jo pa 
saulinio karo metu“, Sudars- 
kio „Žydai nepriklausomoj Lie 
tuvoj“. Straipsniai Garfunke- 
lio ir V. Gringauso apie Kau
no geto, Istoriniai nagrinėji
mai J. Bruckio „Apie harainų 
kilimą Lietuvoje“.

Be Kauno ir Vilniaus mies
tų rinkiny aprašoma 30 Lietu
vos provincijos punktų: Šiau- ir Pietryčių Europoje yra ga
liai, Panevėžys, Klaipeda, Vii- Įima antivalstymine organiza 
kaviškis ir kt. Čia pat yra ir cija?“ Jame į šį klausimą duo 
tragiški aprašymai žydų išnan damas teigiamas atsakymas, 
kinimo Lietuvoj.

— Mykolas Saulius, violon 
čelistas, kaipo Denverio sirnfo 
ninio ork. dalyvis, 
groja vadinamam 
Music Festival“
Red Rock teatras yra tai retas 
ir pasaulyje vienintelis šio ti
po, įrengtas kalnuose, po atvi
ru dangumi, talpinąs tūkstan
čius klausytojų.

— Dail. A. Bielskis veda 
piešimo bei tapybos klasę Fel 
lowship-House (Halsted ir 33 
Pl., Chicago), kurią lanko jau 
nuoliai mokiniai. 3 jo klasės 
mokinės nuo mokslo metų pra
džios studijuoja Chicagos me
no institute: D. Juknevičiūtė, 
D. Saaklauskaitė ir R. Žukaitė.

— Dr. V. Kvaraciejus, Bos 
tono universiteto profesorius. 
Turkijos valdžios pakviestas, 
išvyskta į Istambulą, kaip pe
dagogijos specialistas. Jis yra 
čia gimęs lietuvis. Jo tėvai gy 
vena Brocktone, kur taip pat 
vienas jo brolih yra medicinos 
daktaru.

— Jėzuitų vadovaujama St. 
Louis universiteto profesorius 
dr. Carl F. Tūeuscs gavo sti-

pendiją vykti į Ankarą ir te
nai studijuoti Turkijos gyveni 
mą; profesorius ruošiasi paty
rinėti Turkijos 
tvirtovės prieš 
plūdį.

— Rumunų 
zonturi“ įsidėjo 
VT nario M. Brako parašytą 
referatą, kurį jis skaitė per ruo 
šiamas prie Pietų Vokietijos 
radiofono Štutgarte pavergtų 
tautų atstovų diskusijas. Re
feratas pavadintas: „Ar Rytų

vaidmenį kaip 
bolševizmo ant

žurnalas „Ori- 
i vokiečių k.

šiuo metu 
Red Rocks 
Coloradoje.

IŠLEIDŽIA EILĖRAŠČIŲ
RINKINĮ.

Australijoje, Sydney mieste, 
gyvenantis Juozas Almis Jura 
gis išleidžia savo pirmąjį eilė
raščių rinkinį jį pavadinęs 
„Spinduliuojanti Žemė”. Skam 
būs eilėraščių posmai sukurti 
dar būnant Lietuvoje ir dabar 
gyvenant svečioje šalyje. Kam 
teko susipažinti su šiuo rinki 
niu, jį labai teigiamai vertina.

Taigi, kaip matosi, mūsų po
ezija dar bus praturtinta vie
nu vertingu eilėraščių rinkiniu 
„Spinduliuojanti Žemė“.

IŠEIS KNYGA VAIKAMS.
Š. m. pabaigoje mažu tira

žu išleidžiama eiliuota pasaka 
vaikams ŽVIRBLIAI 1NK1- 
LĖNUOS. 104 psl., kaina $ 
1,50. Norintieji ją įsigyti pra 
šomi iki spalio 15 d. pranešti 
autoriui (PePtrui Pilkai, 426 
E. 5th St., So. Boston 27, 
Mass., USA), ir ji bus rezer
vuota. Knygų rinkoje ji nebus mentuoja Laner, 
platinama. reikšmingo atsitikimo.

yra palaidotas faraonas Che
ops. Su kitomis dviem pirami 
dėmis, kuriose palaidoti fara
onai Kephren ir Mykermos ir 
vienu siinksu, Cheopso pira
midė formuoja grupe, kurią se 
nieji (graikai, romėnai) pripa 
žino kaip vieną iš septynių pa
saulio stebuklų.

1864 m. Škotijos karališka
sis astronomas Charles Piazzi 
Smith išleido knygą, pavadin
tą „Mūsų paveldinys didžiojo 
je piramidėje”, kurioje teou- 
zavo, kad senieji egiptiečiai pa 
statyti paminklą, kuris iškilo 
482 pėdas virš garsaus Mem
phis miesto, vartojo specialiu 
matą, kuris, kaip Smith sako, 
buvo piramidinis inčas, lygus 
1001 moderniam inčui. Jis ta 
da paruošė komplikuotas kal
kuliacijas įrodyti, kad pira
midinis inčas yra 500 milioni- 
nė žemės diametro dalis.

Teorijos rėmėjai pažymi, 
kad piramidė yra pianašmga 
akmens proporcija ir kad se
nieji egiptiečiai nieko nežino
jo apie žemės diametrą ir 
3.1416 skaičių. Todėl jie ma
no (sutinka), kad kaž kas su 
pernaturalaus inspiravo jos pro 
jektuotojus.

Egipto senienų departamen 
to vyr. architektas J. P. Laner 
atmeta visas mistines teorijas. 
Jis savo knygoje „Egipto pi
ramidžių problema" pareiš
kęs, kad visos kalkuliacijos yra 
pradėtos iš netikrų ir 
pytų faktų, jis sako:

„Mūsų teoretikai yra 
laikyt) galą didžiosios
jos, kuri yra apatinė pietinės 
sienos dalis ir pradžią žemo 
praėjimo, vedančio į prieškam 
barį, kaip atatinkančią datą pir 
mojo pasaulinio karo, įvykusio 
1914 m.

Laner pažymi kitas datas 
„atrastas teoretikų“: 1918 — 
pabaiga 1-jo pasaulinio karo, 
rugp. 20 d. 1938 m.; Lap. 27 
d. 1939 m.; kovo 2 ir 4 dd. 
1945 m.; vasario 18 d. 1946 
m. ir rugp. 20 d. 1953 m.

Nė viena iš šių datų, argu-

iškrai-

sutikę 
galeri-

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO,
DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

Agentūroje
MONTREAL ENTERPISES Reg’d

1952 M. OLIMPIADOS NUOTRUPOS.
Kaip nuryti karčią piliulę, 

ydant ji atrodytų saldi? To 
meno specialistai yra rusai. 
Transliuojant pirmąsias fut 
bolo rungtynes su jugoslavais elizijoje, 
(5:5), jų pranešėjas, Sov. Są
jungos radijo klausytojams štai 
kaip apibūdino Jugoslavijos fut 
bolininkiiij: „jie (jugoslavai) 
yra geri sportininkai, nieko 
bendro neturį su krašto reži
mu, taigi nėra didelė nuodė
mė jiems ir pralaimėti". Tuo 
būdu ir buvo paruošta dirva 
antrosioms rungtynėms, ku
rias rusai praleimėjo, Tito kraš 

pasekme

prekybos 
pareiškė,

to futbolininkams, 
3:1.

Helsinkio, didelės 
krautuvės savininkas
kad Sov. Sąjungos sportinin
kai, grįžę į savo tėvynę. . . jau 
iš tolo „leis“ malonų kvapą: jo 
teigimu, rusai beveik visus pi
nigus atidavė kvepalams ir 
muilui. . .

Johny Barthel (Luxemtj.j 
1.500 m bėgimo laimėtojas, 
tuoj po varžybų, savo žmonai 
išsiuntė tik dviejų žodžių te
legramą: „Victoire — Jossy“. 
Be to, pasakojama, kad jis, po 
savo laimėjimo, pusę nakties 
neužmigo, galvodamas apie 
įvykusį bėgimą ir. . . ar 
kestras teisingai išpildė jc 
tos himną.

Olimpiados „žvaikždč“ 
čekas E. Zatopek, marathono 
begime prarado net 4 kg svo
rio, o po 5.000 m. bėgimo jis 
pusę valandos „dalino“ auto
grafus, taigi dvigubai tiek lai
ko, kiek užėmė pats bėgimas. 
E. Zatopek yra Čekijos armi
jos majoras ir laisvai kalba be 
čekų, dar anglų, vokiečių ir 
prancūzų kalbomis.

Kaip draugiškiausia Olim
piadoje tauta, vienbalsiai pri 
pažinti USA sportininkai.

Paavo Nurmi, didžiausias vi 
su laikų lengvaatletas (šiuo 
metu apie 75 m.), laike pasau
linės Olimpiados Helsinkyje, 
padarė neblogą biznį: kiekvie 
nas turistas ar sportininkas jau

nepažymėjo tė lyg ir pareigą užeiti į šio 
bėgiko - fenomeno krautuvę, 
kur kiekvienas nupirkdavo kak 
laraiščių su Olimpinio stadio
no bokštu, Nimmį — atvaiz- 
rinthiaus 2 :0.

— 1953 m. Nobelio taikos 
premijai kaip kandidatai yra Rio de Janeiro, laimėjo to miės 
siūlomi: Suomijos prezidentas to FC Fluminsee ivienuolikė, fi 
Paasikivi, Tarptautinio Olimpinale įveikdama Sao Paulo Co-
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nio Komiteto pirmininkas — 
E. von Frenckel.

— Žinomas Latvijos futbo 
lininkas Vanags, žaidžia Pran-

FC Strasburgo ko
mandoje. Kbr. 
duotą bėgime, nosinaites su 
penkiais Olimpiniais lankais, 
arba maudymosi kostiumą — 
su Suomijos tautine vėliava.

400 m. plaukymo nugalėto
ją, prancūzą J. Boiteux, pir
mas sveikino jo 60 m. tėvas, iš 
džiaugsmo įšokęs su visais rū 
bais į plaukymo baseiną!

50 km ėjimo nugalėtojas, 
italas G. Dordoni, įžengęs į 
stadioną ir pamatęs, kad jis 
bus filmuojamas, greitai iš sa 
vo kišenės ištraukė šukas, su 
taisė plaukus, nušluostė nosi
naite veidą. Vargšelis, pražy 
giavęs pusę stadiono ir per
žengęs baigmę, italas apalpo. 
O du rusai, nepastebėję baig
mės, dar žygiavo bent 100 m. 
Tik dėka teisėjų ir kitų spor
tininkų, jie buvo sustabdyti. 
Vėliau rusai prisipažino, kad 
jie niego nematė, o mintyse kar 
tojo šiuos žodžius: „toliau, to 
liau ir kad tik išlaikytų. . .”

Čekas E. Zatopefk, po mara 
tono bėgime, dar visiškai lais
vai apibėgo pusę „rato“ sta
dione, sustojęs pakeitė marški 
nėlius ir atrodė visiškai nenu- 
vargęs. Sakoma, kad jis turįs 
„geležinius plaučius’ .

Vandensviedyje, teisėjo pa
reiga yra žaidėjų pirštų apžiū 
ta. Ir taip, per Švedijos rung
tynes su USA, teisėjas tuoj 
pat iš kišenės ištraukė žirkles, 
ir nukirpo visiems ameri
kiečiams jų ilgus nagus. . .

Dešimtkovės laimėtojas B. 
Mathias, baigęs medicinos siu 
dijas, žada pasitraukti iš leng
vosios atletikos pasaulio.

Rusai, kviesdami pas save 
vakarienės kitų tautų sporti
ninkus, daugiausia juos vai
šindavo savo „arbūzais ir vod
ka“. Kalbėdavosi angliškai ar 
ba vokiškai. Kbr.

TRUMPAI Iš VISUR.
— Europos sunkaus svorio 

meisterio vardą iškovojo vo
kietis Neuhaus, laimėdamas k. 
o. 50 sek.(!!) prieš savo tau
tietį ten Hoff’ą.

— Neoficialias pasaulio ko
mandines futbolo pirmenybes

,x—... K------ ------ ..x.—....
Duodame ir kreditan

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

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI
be nuošimčių .I'gSbW'w

Plačiai išgarsinti laikrodžiai

■ CYMA ■ LONGINES
BULOVĄ ■ OMEGA 1O

kŠviesiai melsvi deimantai I Jm/j
Mokame aukščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS W 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

uz $o,ot $1,000,oo
per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000..01

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

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

LIETUVIŠKA SKRYBĖLAIČIŲ 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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7582A, Rue Edouard, Ville Lasaile TR. 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
® Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ierne J 
» Ave., Verdun. YO 3323. Avenue, Ville Lasalle. < 
| TR. 7849. j

GENERALINIS STATYBOS KONTRĄKTORIUS

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

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Avė., Vili. Lasalle. TR 4588.

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBA ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

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

t v. vi t, -.t. ve rv
LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS!

National Restaurant
LIETUVIŠKAS RESTORANAS.

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

Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

dėmesio
Viliasalieciams ir apylinke?, lietuviams!

Ekspertą* radio >r elektiinių reikmenų taisyme 
Prekyba ir pataisymai.

PETE’S Radio SERVICE
7688 Edvard St., Ville L.tsalle. HE 3372

TE L. FA 0209

1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.)
(buvusi Juozo Paplausko)

SAV. JUOZAS LAURINAITIS.
Visų rūšių maisto produk tai ir įvairios mėsos bei 

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

LIETUVIŠKA

Mėsos krautuvė
Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817

2379 Rosemount Blvd., Montreal.
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Sąult S te Marie, Out.
GERAI PAVYKUSI GEGUŽINĖ.

dėti tuojau ir tęsis apie 
rius metus laiko.

Chromo fabrikas „Krumplen dirbęs
tas“ jau kelios savaitės priimi Canada“ buvo sužeistas darbe, 
nėja anksčiau paleistus darbi- Krisdama lenta jam sulaužė 
ninkus, tačiau ne visus — ypa pėdos kaulą. J. B. jau gyja, 
tingai vengia šaukti atgal se- bet dar apie mėnesį laiko ne- 
nesnio amžiaus žmones, nors darbingas.
tuo pačiu laiku priiminėjami vi
sai nauji. Tačiau niekas ne
galėtų užtikrinti, kad tokių da 
lykų nebūtų, jei ši darbovietė 
turėtų darbo uniją. Mūsų 
mieste jau net keletas atsitiki 
mų įrodė, kad mažos darbo
vietės darbo unija yra bejėgė 
ir vos neatitinka komunistų 
propagandos plepalams, kad 
kapitalistinių kraštų darbo uni

Rugpjūčio m. 24 d. vietos ko 
miteto pastangomis, apie 6 įny 
lių nuo miesto, p. V. Verbic
ko ūkyje, buvo surengta ge
gužinė. Nuvykimas į geguži
nę buvo suorganizuotas „mo
bilizuojant" — pakviečiant j 
talką tautiečius, turinčius sunk 
vežimius ir lengvas mašinas. 
Nors ypatingos ar specialios 
programos užimti susirinku
siems tautiečiams, galima sa
kyti, nebuvo, tačiau niekas iš 
susirinkusiųjų tautiečių nenuo 
bodžiavo — dainavo, šoko ir iš 

. gėrimų netrūko. Kaip tten be 
būtų, viskas praėjo ir baigėsi 
labai gražiai — patenkinti ir 
rengėjai ir apsilankiusieji ge
gužinėje, kurių buvę netoli šim jos sėdinčios kapitalistų kiše- 
tinės, t. y. pusė lietuvių kolo- niuose. 
nijos. J. Sk.

šiuo metu vis nepergeriausiai 
jaučiasi ir rengiasi operaciją 
pakartoti. Tautiečiui Volovic 
kui J. sėkmingai įvykdyta ton 

viene šilų operacija.
Tautietis Jokūbas Bartkus 

Foundation Comp, of

Paskutinis tą patvir
tinęs pavyzdys, tarp kitko jau 
nebepirmą kartą, įvyko didžiau 
šiame mūsų mieste Windsor 
Hotel, kuris turi per 50 tar
nautojų, susiorganizavusių į 
darbo uniją. Šioje darbovietė
je, jau daugiau mėnuo laiko, be 
jokios priežasties buvo atleis
ta viena tautietė. Kada ši nu 
skriaustoji kreipėsi į unijos 
pirmininkę, ši, matyt, bijoda
ma pirma proga pati būti at
leista, paprastai atsakė, nieko 
negalinti padėti. J. Sk.

KITOS NAUJENOS.
Prieš porą savaičių tautie

čio R. Galinio, vieno pirmųjų

DARBO REIKALŲ 
„FRONTE”.

Vietos didžiuliame plieno 
fabrike „Steel Plant" darbinin 
kų priėmimas vėl laikinai su
stabdytas. Nežiūrint to, pa
siremiant gandais iš rimtų šal 
tinių, kalbama, kad laike 1— 
2 mėnesių šis fabrikas dar pri
ims 200—300 naujų darbinin 
kų, žinoma, pirmoje eilėje iš 
anksčiau užsiregistravusių. 
Spėjamasatlyginimo pakėlimas 
šiame fabrike, kuo jau buvo ap 
sidžiaugę dirbantieji, nors vie 
tiniame „The Sault Daily mūsų kolonijos komiteto orga 
Star" rašė, kad unija ir fabri- nizatorių, veikėjo ir „N. Liet.“ 
kas pasiekė susitarimo visais rėmėjo ir bendradarbio šeimoje 
punktais, atrodo, kad laikinai 
„įšalo“. . . Priežastis — susi 
tarimas užkliuvo kituose dvie
juose Kanados plieno 
se.

Jau seniau turėjusį 
ti vietos Plummer 
praplėtimą pasiėmė 
Claydon Construction Comp, 
iš Fort William. Praplėtimo 
darbai kaštuos apie vieną mi- 
lioną dolerių. Darbai bus pra-

fabrikuo

prasidė- 
Hospital 
vykdyti

gimė dukrelė. Prieš mėnesį lai 
ko vieno iš turtingiausių mū
sų kolonijos tautiečio A. Motu 
za šeimoje gimė sūnelis.

Paskutinės šią vasarą mūsų 
kolonijoje įvykę krikštynos — 
„Nepr. Liet.“ skaitytojo A. Va 
nago šeimoje. Krikštytas sū
nus.

Prieš porą mėnesių turėjo 
sunkią kepenų operaciją tau
tietė Uršulė Kantautienė. Ji

Nesiseka tautiečiui Draz- 
dauskui Aleksandrui, šį pavasa 
rį atvykusiam iš Anglijos. Jis 
namuose paslydęs parkrito ant 
laiptų ir nusivertęs žemyn įsi 
laužė keletą šonkaulių, tačiau 
jau beveik 
Jamestown 
jieškoti. J.

Jamestown 
krepiti dėmesį bedarbiams.
Prieš porą savaičių S. S. 

Marie, Ont. lankėsi pas savo 
gimines ir pažįstamus iš James 
town (Wawa) tautietis Vinc- 
lovas Jonas, kuris keletą metų 
nepertoliausiai nuo mūsų mies
to dirbo geležinkelio linijoj ir 
buvo pasiekęs net forman'o vie 
tos. Dėl susidėjusių aplinky
bių jis jau daugiau kaip metai 
yra įsikūręs Jamestown (Wa- 
was, kur turįs gerai apkoma- 
mą darbą kasyklose ir jau su
spėjęs įsigyti nuosavus namus.

J. V. pasakojimu, jų mieste 
lis yra nedidelis — apie 5—6 
tūkstančiai gyventojų, bet jau 
kus, gražiomis apylinkėmis, tu 
rįs keletą kino teatrų ir hote 
lių. Lietuvių šiame miestely
je yra tik apie 12 — visi buvę 
tremtiniai, visi dirbą kasyklo
se ir visi (išskyrus p. J. Vms- 
lovą) pinigingi kavalieriai 
viengungiai, kurie 
apgailestauja, kad nesą ir neat 
vyksta vedybinio amžiaus tau-

■ tiečių — merginų...
Leisdamas S. S. Marie ge

roje nuotaikoje atostogas p. J. 
Vinslovas džiaugdamasis pasi- 

i sakė, kad neseniai padidėjusi 
• šeima — susilaukę sūnelio, o 
i kas svarbiausia, tai užtikrino,

taisosi ir išvyko j 
(Wawa) darbo 

Sk.

(Wawa) verta at

Geraldtonas ir aukso kasyklos
Geraldton, Ont. — Ten, kur sas. Greit pasikvietė savo drau 

dabar yra Geraldtono mieste- gą švedą, dar kartą apžiūrėjo 
lis su apylinkėse rūkstančiais radinį ir tada, tą žemės plotą, 
aukso kasyklų kaminais, dar abiejų vardu, iš vyriausybės nu 
tik prieš dvidešimt metų bu- pirko, 
vo daugybė ežerų, pelkių ir 
uolų, 
kais, 
tikti 
ku. 
silenkdamas gausių ežerų, C. 
N. geležinkelis, o už aštuonio 
likos mylių buvo didesnė Long 
Lac stotis, apie kurią gyveno 
šiek tiek indėnų ir keli baltieji, dėjo per visą Kanadą, 
kurie vertėsi kailinių gyvių au sur plūdo aukso jieškotojai ir 
ginimu. vis naujos vietos buvo atras-

. . ...... tos. Prasidėjo atkaklus dar-
Nevykusio tautiečio laime. bas kasyklų jrengimų staty 
Apie 1930 metus vyriausybė mas bei gręžimo darbai. Kū- 

planavo netoli Long Lac įkur- rėsi naujos bendrovės, kūrėsi 
ti mažą miestelį — kaimą, kad ir naujieji gyventojai, kurie 
tuo būdu būtų šiek tiek suci- tikėjosi gerų uždarbių ir dau- 
vilizuotas ir šis Kanados kam gumoje neapsiriko. Pačios pir 
pelis. Tuo tikslu buvo tiesia- mosios kasyklos buvo Little 
mas iš Long Lac naujas kelias Long Lac vardu, nes buvo vi- 
į būsimą naują gyvenvietę. 
Prie tiesimo darbų dirbo ir 
vienas lietuvis Antanas ūk
iam (tiksli pavardė nepavyko 
nustatyti), bet, laimei ar nelai
mei, jis iš darbo 
tas.

Neturėdamas 
Antanas gražias 
nas leidęs žvejodamas, 
vieną kartą, jam išlipus į eže
ro krantą pailsėti, jį nustebi
no keistas baltas rėžis beeinąs 
per vieną pliką uolą. Atsisė
dęs pradėjo krapštinėti ir už
tiko kažką panašaus į varį ar 
auksą. Tada jam mintis šovė 
galvon, kad čia tikrai bus auk

Aukso 
apaugusių menkais miš- sidomėjo 

— apylinkė, kurioje su- tyrimus 
žmogų buvo labai sur- 
Tiesa, pro čia tiesėsi, iŠ-

buvo pavary

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
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—

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

4.70

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.

p sv. baltų kv. miltų 
f3 sv. gr. kiaul. taukų
1 sv. šokolado
1 sv. kavos

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

Siunt. Nr. 12—$ 6.40
i 2 sv. rūkytų lašinių 
■2 sv. kiaul. taukų

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

Kiek toliau — Magnet ir toli
mesnėse apylinkėse — kitos, 
kiek mažesnės.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

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

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

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

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

]l)R: ALEKSAS VALADKA
; ; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1081 Bloor St. W. — Toronto
1 1 (tarp Dufferin ir Dovercourt)
i i priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4
J Į pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933
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UTĖ BUGA I L I šKAITĖ
1280 King E., Hamilton, Ont.

Į AYRAINS BEAUTY SALON
DARO PUSMETINES IR ĮVAIRIAS TRUMPA
LAIKES ŠUKUOSENAS, DAŽO IR KERPA PLAU- 

• KUS KIEKVIENAS DARBAS YRA GARANTUO- 
‘ JAMAS. TELEFONAS: 4—<1566.

.a, --- M ■ W

Auksas išaugino miestelį.
Jau pats gyvenimas padikta

vo, kad čia pat prie kasyklų 
pradėjo kurtis ir miestelis, i'o 
dėl vyriausybei teko planą pa 
keisti ir kelią prailginti iki nua 
jųjų aukso kasyklų. Ir jau 
1937 metais naujasis miestelis 
gavo miestelio teises. Šiuo me 
tu miestelis priskaito apie 
6000 gyventojų.

Pats aukso atradėjas buvęs 
bemokslis, persiskyręs su sa^o 
šeima dėl savo keisto būdo ir 
mėgęs „bomo“ gyvenimą, štai 
ga virtęs milionieriumi mažai 
kuo pasikeitė. Į kirpyklą eida 
vo tik kelis kartus metuose, bet 
už plaukų kirpimą mokėdavęs 
po šimtą dolerių ir daugiau. 
Visada laikydavęs prie savęs 
taksistą, kuriam už dieną mo
kėdavęs iki kelių šimtų dolerių, 
todėl taksistai net mušdavęs! 
tarp savęs, kai jis atvažiuoda 
vęs į miestelį. Mėgęs ir tiesiai 
iš butelio patraukti stipresnes. 
Tuo pačiu laiku jis JAV sta

tai* MacLeod-Cockshutt, o prie tęsis šimtų tūkstančių vertės »d 
pat jų šono — Hard Rock. Nukelta į 7 puslapį.

SPORTAS
eilėse pasirodė sportininkai, ži 
nomi dar iš N. Liet, laikų, vy
tiečius be veterano A. Tėve
lio iš Hamiltono atstovavo jau 
nių pagrindas. Pirmas kėlinys 
pasibaigė be įvarčių su didoka 
vytiečių lauko žaidimo persva 
ra. Antro puslaikio pradžie- 

praėjimus 
vainikuoja įvartis, kurį žemu 

vakare įvykusia smūgiu į kampą nukreipė R. 
susitikime sve- 
savo geriausioj 
vytiečiai išsiri-

kasyklų bendrovės su 
radiniu ir pravedę 

nustatė, kad čia esa- 
daug aukso. Dery-ma gana

bos ilgai netruko ir Antanas su 
savo draugu gavo po 750 tūks 
tančių dolerių grynais ir po 
maždaug tiek pat akcijomis.

Greit apie tai garsas nuai- 
Iš v:-

siškai ant paties tuo pačiu var
du vadinamo ežero kranto. Ki 
tos kasyklos pradėjo kurtis tik 
nepilnos mylios nuotolyje —

ką beveikti, 
vasaros die-

Bet

SS~-_-3tK

— kad turįs ryšius — pažintis su 
visą laiką kasyklų vadovybe ir galįs pa

rūpinti darbą keletui ar net 
keliolikai tautiečių, tačiau su 
sąlyga — neseno amžiaus ir 
geros išvaizdos vyrams. Ka
syklose darbas yra gerai ap
mokamas. Mažiausias atlygi
nimas 1,52 dol. valandai, o be 
to dauguma darbininkų gauna 
dar ir papildomą atlyginimą— 
bonus.

Išvykdamas iš mūsų miesto į 
Jamestown (Wawa) p. J. Viris 
lovas pasiėmė įkartu su savim 
čia buvusį bedarbį p. A. Draz- 
dauską. Iš mūsų miesto, S. S. 
Marie, Ont. pasiekti James
town (Wawe) galima tiktai ge 
ležinkeliu ar oro keliu (apie 
160—170 mylių). Suintere
suotieji darbais galėtų nelau
kiant parašyti p. J. Vinclovui 
adresu: Jamestown (Wawe) 
Ont.. Post Office, ar nuvykus 
vietoje kreiptis pas jį asmeniš 
kai namuose (First Avė).

J. Sk.

SUSIVIEISJ1MAS 
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA
Įkurta 1886 metais

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

nuo gimimo dienos iki 60 metų
Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 

Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 Weit 30tli Street New York 1, N. Y.

!
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391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL.

) CAPITOL FURNITURE CO.,
i Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radio apara-
7 tų ir elektrinių reikmenų. Visi kiti jūsų namų reikmeny:

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

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

MUSŲ
Atkelta iš 5 puslapio, 

rinthians 2 :0.
PERKUNIEČ1AI TORONTE

Rugpjūčio pabaigoje svečiai 
sportininmai iš Čikagos apsi
lankė Toronte pas vytiečius ir 
su vietiniais turėjo dvejas 
draugiškas krepšinio ir futbo je dažnus vytiečių 
lo rungtynes.

Šeštadienio 
me krepšinio 
čiai pasirodė 
sudėty, kada 
kiavo be S. Mackevičiaus. Pir 
mame ketvirtyje šeimininkai 
nežymiai veda, nes perkūnle- 
čiai nepripratę prie siaurokos 
aikštės ir veikiami kelionės nuo 
vargio. Antrame ir trečiame 
ketvirtyje svečiai aiškiai per
ima iniciatyvą į savo rankas ir 
gerai blokuodami priešininko 
ėjimus, pradeda krauti krep
šių kapitalą. Pas vytiečius ma 
tomą stoiką treningo ir dėl to 
labai kenčia mėtymo tikslu
mas. Be to, abu gynėjai, ne
žiūrint gero darbo po lenta, ne 
gali atsiekti jokio rezultato iš 
palankių pozicijų.

Paskutiniame ketvirtyje žai 
dimas išsilygina, kur sukrutu- 
siems vytiečiams pasekmę švel je laužant įsibrovė eilučių su- 
nina Supronas ir Duliūnas. keitimas: 1952 m. Olimpiados 
Bendras rungtynių rezultatas nuotrupose, pirmoje skilty, po 
53:36 (27:13). — - -

Sekmadienį, Greenwood 
aikštėj susirinkus gausiai pub

Preikšaitis. Eilė progų dėl 
šaudymo delsimo lieka neišnau 
dota. 27 min. kairųjį čikagie 
čių puolėją J. Gojkas išverčia 
iš kojų ir priteisia 11 m baudi
nį Sipavičius lengvu smūgiu 
nukreipia į tinklą. Likęs žai
dimas beveik ištisai priklauso 
vytiečiams, kurie, nežiūrint di 
dėlių pastangų ir dviejų smū
gių sukirsti į skersinį, nepajė 
gia atsiekti pergalės. „Perku 
no” gynime gerai sužaidė var 
tininkas Perkūnas ir gynėjai 
Komaras ir Baltramonaitic. 
Vytiečių eilėse ryškiau pasiro 
dė Šimkus, Preikšaitis, Tėvelis, 
Gojkas, Vėlyvis ir Kasperavi
čius. ap.

PATAISYMAS.
5-me puslapy sporto skyrių

eilutės „Olimpinio stadiono 
bokštu, Nurmį, — atvaiz“ — 
reikia jungti su 7-ta eilute iš

likai, įvyko pirmos užjūnnėj viršaus antroje skilty: „duotą 
emigracijoj rungtynės tarp bėgimą“ ir tt., o tarp tų eilu- 
dviejų lietuviškų futbolo ko- čių įsibrovusias žineles nukel 
mandų. Tuo tarpu kai svečių ti į skyrių „Trumpai iš visur“.

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

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

t
/
Į

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Ville Lasai! e.
A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ
RŪBŲ SIUVĖJAS ’

I Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- 
i riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- 1
I gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. S
| ED. KONDRATAS. i

1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. * 
j Tel. LL 9626. i

| BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE

J 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. į
Tel. TR 8351. |

J šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.! 
f****M*************»********8******w^**********

; DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS ' 

|de luxe cleaners* 
i Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. i
/ Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. i
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| NEPAPRASTAS KONCERTAS HAMILTONE!
7 Šeštadienį, rugsėjo 13 d., 8 vv. punktualiai, Toronto 
§ Lietuviškas Orkestras „TRIMITAS" liietuvių mėgia
mi miausioje salėje — St. Michaels Parish Hall, 213 Ja- 
JJ mes Str. N., Hamiltone rengia
| DIDŽIULI MUZIKŲ - INSTRUMENTALISTŲ

| Koncertą-Balių.
6 Programoje dalyvauja: muz.-kompozit. S. Gailevičius, 
» J. Pažemis — fagotas, muz.-instrum. A. Prielgauskas, 

akotrė p. Dauguvietytė-Kudabienfe, Stepas Kairys —
y smuikas, instrum. A. Dudonis ir orkest. „Trimitas“, 
y KONCERTE bus išpildoma įvairi klasikinė muzika: 

solo, instrumentų trio ir orkestru.
ŠOKIAMS — lietuviškos ir modernios muzikos 1 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.

KS TAUTIEČIAI KURIA STIP 
RESNES BAZES.

P. Petras Januška, žinoma- 
/ sis Windsoro visuomenės vei- 
| kėjas ir didelis spaudos bend- 
$ radarbis - talkininkas, šiomis 
$ dienomis nusipirko namus ir 
Z jau juose apsigyveno.
Z P. Januškai linkime geriau- 
§ sios sėkmės, sveikatos ir lai- 
8 mės nuosavuose namuose. Kor.

DĖL NELAIMĖS 
TRAUKINY

Savo metu buvo rašyta, kad 
Astrauskas šokęs iš trauki- 

Dabar iš jo gauta žinių,
P- 
nio. 
kad jis neatsimena, kaip tas 
atsitiko — jis atsibudo tiktai 
ligoninėje ir nieko neatsime
na, kas ir kaip įvyko.

P. P. Astrauskas dabar yra 
sveikas ir dirba Fort William, 
Ontario.

Dr. Roman Pniewski
Daugelį

f
VIDAUS

metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 
klinikose Europoje ir Amerikoje.

LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 
LIGŲ SPECIALISTAS.

; 3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

K 
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PAVYKUSI T. FON
Nors tą pačią dieną, netoli 

Tautos Fondo gegužinės buvo 
'engiama kita
,iau Hamiltono sk. surengtas 

š. m. rugpjūčio mėn. 24 d. po
pietinis pasilinksminimas gry
name lauke, sutraukė apie bCO 
dalyvių.

Pelno gauta per 450 dol.
Tenka pažymėti, kad prie 

stulpo esančio šalia kelio, ge- 
gužinėn, nežinomi asmenys 
prikabino sekančio turinio pia 
katą": „Gegužinė prie ežero". 
Tačiau ir „ežero" reklama nie 
ko nepadėjo, kadangi mūsų 
tautiečiai plinai suprato T. Fon 
do tikslą.

DO GEGUŽINE.
mi jose, atatinkamus įiaŠus 
Po vakaro bus linksmas pasi- 

gegužinė, ta- šokimas, kurio metu grieš Ben 
ni Ferri orkestras, dainuojant 
L. Šturmaitytei. Kbr.

— Firestono fabrikas jau 
streikuoja 14-tą sąvaitę. Dau
gelis lietuvių, dirbančių šiame 
fabrike, išvyko į tabako 
no darbus Delhi, Simcoe 
apylinkėse.

— Lapkričio mėn. 29 
Fondo Hamiltono sk. yra nu
matęs pakviesti iš Detroito ži 
norną Būdriūno vyrų kvartetą.

— Hamiltono g-vėse, esan- 
čiuos lengvųjų mašinų staty
mo automatuose, kaip praneša 
Miesto Valdyba, randami ne 
tik kanadiški pinigai, bet ir už 
sienio — daugiausiai Austi i- 
jos ir Šveicarijos. Taip pat su 
randama daug geležinių sagų. 
Panaši padėtis yra ir miesto 
autobusuose, į kurių dėžutes 
primėtoma dar kino bilietų!

Kbr.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
sezo- 
ir kt.

d. T.

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

PE. PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

1500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

„Au- 
„Ko- 
Org- 
aktu-

NAUJAS VASARIO 16 GIM 
NAZIJOS RĖMĖJŲ 

BŪRELIS.
Hamiltono Liet. Kat. Mot. 

D-jos Valdyba suorganizavo 
būrelį moterų, kurios sutiko 
remti vieną Vasario 16 Gimna 
zijos mokinį. Kas mėnesį po 
1.00 dol. šiam tikslui aukoti pa 
sižadėjo: D. Jakimavičiūtė - 
- Kazlauskienė, G. Breichma- 
nienė, A. Grajauskaitė, I. šeš 
tokienė, B. Stanaitienė, M.

— .....X"3—-----------------------H-!J*L"...—=>(.- J =3l -I— -į
AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ”

GALIMA GAUTI:
J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y. / 
J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. j 
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, Į 
VI. Pauža, „Neringa“, 1906—25th St , Detroit 16, Mich.
D. Krause, 3466 So. Hoisted St., Chicago 9, Ill.
J. Bajorinas, 3100 So, Halsted St., Chicago 8, Ill.
J. Giedraitis, 3301 So. Halsted St., Chicago S, Ill.
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GERALDTONAS IR AU KSO KASYKLOS.
(Atkelta iš 6 pusi.) 

las ir tt. Po kelių metų vedė 
antrą žmoną amerikietę ir 
apie tris metus su ja pagyve
nęs mirė būdamas apie 50 mt 
tų amžiaus. Kai kas kalba, 
kad gal naujoji žmonelė jam 
padėjusi numirti, bet kas da
bar tai bepatikrins?

Taip ir išnyko laimingasis 
atradėjas, nepalikęs jokio žy
mesnio ženklo, kai tuo tarpu 
jo draugo dukterys ir dabar 
yra vienos iš stambiausių Ka
nados aukso kasyklų savinin
kių ir tebevaldo milioninius ka 
pitalus.

O auksą bekasdami, čia žu
vo keliosdešimtys darbininkų, 
jų tarpe buvo ir keli lietuviai 
sunkiai sužeisti. Nors lietuvius 
čia, gal, daugiau laimė lydėjo 
nei kitus, nes lietuvių čia yra 
praėję bent šimtas, bet neteko 
girdėti, kad bent vienas būtų 
žuvęs. Ir šiuo metu čia dirba 
trys lietuviai.

Kaip paprastai, tokiose vie
tose, taip ir čia, po aukso 
karštligės prasidėjo atoslūgis 
ir tik prieš porą metų čia veik 
kas antras namas buvo parcluo 
damas ir labai prieinamomis 
kainomis, nes veik visos ka
syklos baigė išsisemti, bet. . . 
staiga vėl viskas pasikeitė, kai 
atrado tos pačios kasyklos 
(Mack-Codkshutt) naujus auk 
so klodus, o šiais metais dygs
ta visai naujos aukso kasyklos 
senųjų kasyklų pašonėje. Ir 
vėl gyventojai atgauna ūpą, 
namų įkainos kyla ir visi lau
kia gerų laikų Geraldtonui, o 
tuo labjau, kad aukso jieškov- 
mas tebetęsiamas ir, sakoma, 
esą daug auksingų vietų apy
linkėje, bet 
bendrovės apie 
skelbiančios ir 
vestuoti naujų
laukiančios iki senosios kasyk
los užsidairys, tada tuos pačius 
įrengimus norinčios panaudoti 
naujose vietose.

Ir miškai duoda gyvenimą.
Geraldtono apylinkėse yra 

ir stambios miškų kirtimo ir

aukso kasyklų 
tai niekam n:.- 
nenorinčios in 

kapitalų, b'*t

Geraldtonas yia jau 
pasiekiamas miestelis 

nes, be geležinkelio,

apdirbmo bendrovės: Long 
Lac Pulp & Paper Co, Ltd., 
Marathon Paper Mills Ltd., Ni 
pigon Lake Timber Co. Ltd. ir 
kitos. Visos apylinkės yra nu 
sėtos miškų kirtimo stovyklo 
mis, kuriose dirba keliosdešim 
tys (jei tik ne daugiau viso 
šimto) lietuvių. Ir nemaža da 
lis šiose apylinkėse dirbančių
jų lietuvių važinėjasi naujutė
lėmis mašinomis, nes miškų 
uždarbiais nė vienas nesiskun
džia.

Dabar 
lengvai 
visiems,
pro ji eina ir vieškelis Nr. 11, 
kuriuo susisiekimas su Toron
tu (per North Bay) ir su 
Port Arthur-Fort William (per 
Beardmore, Nipigon). Vasa
ros metu čia netrūksta vasaro
tojų iš Toronto, Montrealio, 
bet daugiausia čia lankosi ame
rikonai net iš Kalifornijos ir 
Floridos. Juos gal vilioja lau 
kine gamta ir miško žvėrių- 
žvėrelių gausumas bei nesu
skaitomi ežerai-ežerėliai, ku
rie pasižymi žuvingumu.

Kai kas čia mėgina laimę ir 
ūkiuose, kuriuos turi išsikovo
ti iš miško. Bet ši sritis reika 
lauja kieto užsispyrimo ir ener 
gijos, kad galėtų duoti pake:’ 
čiamus vaisius, nes čia žiemes 
yra labai ilgos ir žiaurios, gi va 
saros trumpos. B. Kašinskas.

PAJiESKOJIMAi

PADĖKOS
Mirus mano mylimam vyrui 
a. Stasiui Bružui, skausmo 
liūdesio valandą mane su 

pasilikusią

a. 
ir 
mažais vaikučiais 
guodusiems, vienokiu ar kito
kiu būdu padėjusiems, pamal
dose už mirusįjį ir laidotuvėse 
dalyvavusiems, reiškiu savo ir 
mažamečių vaikučių vardu gi
lią padėką.

Danutė Bružienė.
858 Somerset St. W. Ottawa.

T. FONDO ATSTOVDBĖS
SEKRETORIUS 
HAMILTONE.

T. Fondo Atstovybės Kana 
doje sekretorius P. Adamonis, 
š. m. rugpjūčio mėn. 30 d. ap
lankė Hamiltoną, kur su sky- 
riaus valdybos nariais, taip pat 
dalyvaujant Hamiltono Liet. 
B-nes, Valdybos, Ateitininkų 
Kuopos, Dramos Būrelio 
kuras“, Sporto Klubo 
vas“, Socialdemokratų 
pirmininkais išsiaiškino
alius Tautos Fondo klausimus.

Ta pačia proga, visi posėdžio 
dalyviai, Krašto Tarybos ats
tovams, išsiuntė sveikinimo te 
legramą.

LITERATŪROS VAKARAS 
HAMILTONE.

Spalio mėn. 11 d. T. Fondo 
Hamiltono s!k. rengia literatu- ^Petrušaitienė, G. Kazemėkie- 
ros vakarą, į kurį pakviesti da
lyvauti: V. Kastytis, P. Kozu 
lis, V. Peseckas, B. Rukša (vi 
si iš Toronto) ir hamiltonietė 
Z. Šukienė. Programoje taip 
pat dalyvaus ir Z. Šukyte, kuri 
paskambins keletą Šopeno ir 
Mozarto kūrinių.

Jaunieji rašytojai žada at
vykti su savo išleistomis kny
gomis, jų pirkėjams, daryda-

nė, Kačinskienė, S. Masiliony- 
tė, A. Trumpickienė, K. Meš 
kauskienė, L. Meškauskienė, 
S. Karužienė, M. Vaitonienė, 
L. Valevičienė, Bakaitienė, I. 
Jakimavičiūtė, T. Pumerytė, 
Ant. Grajauskaitė, M. Kežinai 
tytė.

Visoms pasižadėjusioms D 
jos Valdyba nuoširdžiai dėko
ja.

—... ‘ -4F=sggra---------M............. 'į

SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS y
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.

Ik——MX” -«K- XK--------- XX------- hk. / hk:------ XIC2

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

pataisymai.
Prieinamos sąlygos, mandagus patarnavimas, garan

tuota prekiti kokybė.
Kreiptis pas lietuvį atstovą.
JUOZAS KARUŽAS

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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

AMhnrat MM2102 F UI .LUM ST.

VICTORIACLEANERS &.DYERSCO
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERyiCE FOR CLOTHES A/YD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WI DE PICK-UP

Y AND DELI VERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

M O N T R E A L I S 2836

Mes valome u dažome 
Įvairius, kaip vyriškus 
taip moteriškus drabužius. 
Taip pat išvalome apsiaus 
tus nuo lietaus uždedami 
jiems „Diex". Kad m per
leistų vandens ir di o’u 

gražesnę išvaizdą
Taipgi valome i-isok.aii-

lys, kilęs iš Lietuvos iš Joniš
kio miesto, atvykęs į Kanadą 
darbams i kasyklas, prašomas 
skubiai atsiliepti šiuo adresu: 
Mrs. Rozalija Jatulienė, 29 
Third Ave., Welland, Ont., S., 
arba žmonės; žinantieji apie mi 
nėtą asmenį, prašomi parašyti 
minėtu adresu.

— Pajieškau Bronės Bar- 
cinkienės, prieš dvejetą metų 
gyvenusios Montrealy.

Bronyte, prašau parašyk 
man laišką, arba kas žinot apie 
ją, prašau pranešti adresu: 
Agota Klevaitytė, 225 Mc Vi- 
cer St., Port Arthur, Ontaiio.

Jom LADYGOS 
baldu 

studijoje 
A D T T C <• i

„i* ai a a m

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

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

dieniais iki pietų.
Telef.: TAlon 3345.

pa

teiius (Chesterfields; gar 
dinus lengvus ir sunkaus. 
Sutaisome rūbus i iširi
mus), įsiuvame sagas 
pan. Kiekvieną orderį
imame iš namų ir pristato

me į namui.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

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 8 valandos vakaro.

/

1

DĖMESIO, HAMILTONIEČIAI! !
Tai viena iš didžiai 1 
siu tos rūšies įmo ) 
nių Kanadoj, turin-( 
ti didžiausią pasirinl 
kimą namų - biznių j 
bei farmų. Geromis) 
sąlygomis parūpina/ 
me morgičius. Kreipi 

kites, pa t ar i mail 
Jums nieko ne) 

kainuos. (

Mūsų tautietis
LYS
anksčiau
draudimo bendrovių 
atstovu, dabar per 
ėmė dar ir namų bei 
biznių pirkimo ir 
pardavimo tarpinin
kavimo i m o n ė s

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

rance Broker.
Tel. 9-3558

atstovavimą.

BALYS KRONAS
FOR REAL ESTATE and GENERAL INSURANCE.

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

KRON 
dirbę

* 
g 
¥ 
v 
if 
y 
M 
M 
M 
y

BELLAZZI - LA M Y, INC
7679 George St.,TR 5151 ° ’ Ville Lasalle. 3

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. .jj 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. J

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.
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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Montrealio ALOKas rūgs;. daugybę plokštelių, kurių tar- 

14 dieną Aušros Vartų para- pe ir daug lietuviškų. Tai bu 
pijos salėje ruošia 8-tos die- vo ir panaudota. Į vakarą at 
nos minėjimą. Minėjimas p: a sinlankė iš pp. Salalų vestuvių 
sides 11 vai. iškilmingomis pa
maldomis, kuriose prašomos da 
lyvauti organizacijos su vėlia 
vomis. Pamaldų metu giedos 
op. solistė E. Kardelienė, paly 
dima K. Smilgevičiaus vargo
nų (Rossini „Avė Maria“ ir 
Gailevičiaus „Maldą), gros 
ponai Lapinai ir giedos 
p. Piešinos vedamas parapijos 
choras. Po pamaldų AV baž
nyčios salėje įvyks trumpas 
rugsėjo 
mas: 1.
dis ir 2. adv. K. Truskos žo
dis.

SVARBUS KLCT IR 
R1AUS VALDYBOS

RINKIMAS
Aktualiems klausimams ap

tarti, šį šeštadienį, rugsėjo 13 
d., 3 valandą po pietų, punktu 
aliai, šaukiamas Kanados Lie 
tuvių Centro Tarybos, jos re - 
vizijos komisijos ir Montrealio 
skyriaus valdybos narių susirin 
kimas „Nepriklausomos Lietu
vos“ patalpose.* Laikui taupyti, 
prašoma susirinkti punktualiai. 

Prezidiumas.

ŠEŠTADIENINĖ LIETU
VIŲ MOKYKLA

šį šeštadienį (rugsėjo 13 d.) 
pamokas pradeda 13 valandą. 
Visi mokiniai renkasi tiesiai i 
mokyklą. Mokyklai patalpos 
yra toje pačioje vietoje kaip 
praeitais metais: Verdun ir 
Willibrord gatvių kampas. Vi
sų tėvų pareiga mokyklinio am
žiaus vaikus atsiųsti į-----------
ninę lietuvių mokyklą.

PIKNIKŲ UŽDARYMAS - 
PASKUTINĖ GEPUŽINĖ 
Šį sekmadienį, rugsėjo 14 

dieną, po Tautos Šventės mine 
jimo, visi montrealiečiai ir apy 
linkių lietuviai yra kviečiami 
} paskutinę gegužinę - pikniką 
Žinoma, gegužinė įvyks tiktai 
tuo atveju, jeigu bus geras 
oras. Paskutinis popietinis sek 
madieninis subuvimas bus drau 
ge ir visų šios vasaros geguži
nių - piknikų uždarymas. At
sisveikinsime su vasara ir eisi
me į žiemos sezoną, kuris pra
dedamas spalio 11 dieną, šešta
dienį, 485 Rachel salėje.

dalyviai, kurių buvo iš Mont- 
realio, ir iš Hamiltono, ir iš 
Amerikos.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
Rugsėjo 5 dieną Toronte bu 

vo susirinkusi pirmojo posė
džio KLB Krašto Valdyba.

Pirmuoju dienotvarkės punk 
tu ėjo valdybos pasiskirsty
mas pareigomis. Pirmininku 
išrinktas Krašto Tarybos po
sėdžių pirmininkas p. Jonas 
Matulionis, vicepirmininkais 
inž. J. Sližys ir J. Jokubynas, 
sekretoriais — inž. Al. Saikaus 
kas ir P. Alšėnas, iždininku J. 
Simonavičius, kiti trys liko na
riais.

REIKALAI.
Pranešti kitų 

bendruome- 
atstovaujan- 

kad Ka

MONTREALY ATIDARY 
TA TELEVIZIJOS STOTIS.

Ilgesnį laiką dariusi bandy
mus televizijos stotis, rugsėjo 5 
dieną atidaryta ir pradėjo re
guliariai veikti. Daugely krau 
tuvių jau išstatyti televiziijos 
aparatai.

TAUTIEČIŲ DĖMESIUI
„NL“ redakcija maloniai pra 

šo platesnio tautiečių bendra
darbiavimo. Vienas žmogus 
negali aprėpti ne tiktai visos 
Kanados, bet ir viso Montrea
lio miesto.
gali geriausiai patarnauti tau
tiečių informavimui. Todėl 
apie visokius įvykius, atsitiki
mus, subuvimus, vestuves, 
krikštynas, laidotuves, šaue- 
rius ir tt. prašoma kiekvieno 
tautiečio pranešti redakcijai, 
bent paskambinant telefonu: 
HE 7920, arba laiškeliu; 7722 
George St., Ville Lasalle, 
Montreal, P. Q.

MCGILL UNIVERSITETAS 
šiemet priima daug studentų, 
apie 5-600. Be reguliarių die
ninių kursų, McGill universite 

j tas praplečia studijas vakari- 
( niais kursais, kurie paruošia- 
. mi 5 tūkstančiams studentų.

Šie vakariniai kursai, kurie tai 
. komi daugiausia suaugusiems,

i šeštadie aPlms vlsas mokslo sakas. į 
1 - /vakarinius kursus studentų re

gistracija prasidėjo rugsėjo 8d. vių buvo pasveikinti ir 
Sekantis kursas bus registruo keti gražaus bei saulėto 
jamas sausio mėnesį. Tokiu nimo. Jaunoji pora susilaukė 
būdu, McGill universitetas yra ir sveikinimų telegramomis. Jie 
atidarytas ir jaunimui ir vyrės gausių svečių buvo gražiai ap-

--- x:_.._ x------ X---- — dovanoti.
Pobūvio dalyviai sveikino ir 

jaunosios tėvelius Anelę ir Ig
ną Salalas, kurie gražiai išauk 
Įėjo lietuviškoje dvasioje duk
reles.

Turtingos vaišės, lydimos 
muzikos, dainų ir šokių, tęsė 
si labai gražioje nuotaikoje vi
są dieną ir pratęstos dar ir sek 
madienį, kas priminė Lietuvos 
vestuvių tradiciją. Vestuvių 

Kanados Lietuvių nuotaika buvo tikrai vestuvi- 
Bendruomenės Krašto Valdy- nė: Pp. Salalos joms nesigai- 

PERSIKELIA Į TORONTO bai galutinai perdavė saldo 265 Įėjo nieko.
PP. KIZIAI.

Inž. p. Kizio šeima persike
lia į Toronto, iš kur arčiau yra 
giminės Detroite, o pp. Kiziai 
ruošiasi persikelti į JAV.

PRAĖJUSIO SEKMADIE 
NIO GEGUŽINE

Praėjusį sekmadienį oras bu 
vo gražus, bet gana šaltas. Kai 
dar prieš dvi savaites visi slė
pėsi nuo karštos saulės, pra
ėjusį sekmadienį visi jau tiktai 
ir jieškojo saulėtesnės vietos, 
ir malonu buvo pabūti saulėje.

Tautiečių į gegužinę susirin 
ko nors ir nemažas būrys, ta
čiau jau ir nelabai gausus. At
silankė ir iš Amerikos p. Ane
lė' Markevičiūtė, viešėjusi pas 
savo tėvus St. Lamberte, kur 
jie turi nuosavus namus.

P.

6

8-tas dienos minėji- 
Kūrėjo - savanoio žo-

SKY
SUSI

LABAI GRAŽIOS 
VESTUVĖS.

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 
dieną, Šv. Kazimiero para

pijos bažnyčioje, labai gražiai 
išpuoštoje, klebonas kun. J. Bo 
binas sutuokė Eleną Salalytę 
su Kęstučiu Norkum. Sutuok 
tuvių metu giedojo muz. K. 
žižiūno vedamas choias. Jau 
navedžiams asistavo 6 poros 
pamergių ir pajaunių — Onu- 

Tiktai' plati talka tė Salalytė sii J. Pleiniu, P. 
Matusevičiūtė su J. Milerių, A. 
Atraitytė su M. Poškum, E. 
Vaupšaitė su J. Intu, G. Ma
tulytė su J. Sadausku ir I. Ali
šauskaitė su A. Vieškeliu.

Po šliūbo Casablankos sve
tainėje įvyko turtingos, labai 
gražiai praėjusios, vestuvinės 
vaišės, kuriose dalyvavo arti 
300 asmenų. Svečių tarpe bu
vo iš Amerikos: iš Bostono 
Ona ir Jonas Savičiūnai su dūk 
ra Onute ir Albina ir Kazys 
Šalteniai; iš Main Ona ir Jo
nas Koriai ir Marija Jaros su 
dukra Barbora; iš Torringto- 
no Juozas Matusevičius su sū
num Titu, iš Hamiltono Jeroni 
mas Pleinys ir Kazys Bungar- 
das; visi kiti iš Montrealio, o 
jų tarpe ir klebonas J. 
nas.

Jaunavedžiai pobūvio

Bobi-

nio amžiaus žmonėms, siekian
tiems aukšto mokslo.

PINIGINIS KLB-LOKo 
PALIKIMAS.

Galutinai subalansuojant, 
gauti šitokie skaičiai: Krašto 
Tarybos susirinkimo proga su
ruoštasis pobūvis davė 382,75 
pajamų ir 449,27 dol. išlaidų. 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės Laikinasis Organizacinis 
Komitetas

dol. ir 40 centų.

KLT MONTREALIO 
SKYRIAUS

rugpjūčio 24 dienos gegužinė 
davė pajamų: 

ženkleliai 
loterija 
bufetas 
viso
Išlaidų buvo: 

šokoladas ir gėrimai — 18,50.
transportas — 5,00,
viso .......................... — 23,50.
Gryno pelno ............—138,65.

Visiems už viską ačiū.
Kasininkas.

P. VAITONIS IŠVYKSTA Į 
ŠVEDIJĄ

Kanados Šachmatų meisteris 
Povilas Vaitonis gavo kelionei 

Bernotas buvo atvežęs į tarptautines šachmatų rung
tynes 800 dolerių ir išvyksta į 
Švediją, kame vyks tarptauti
nės šachmatų rungtynės. Mū
sų čempionui linkime sėkmes.

SIUVĖJAMS - SIUVĖJOMS.
Reikalingi vyrai ir moterys 

siuvykloje (operators) prie 
vaikų sportinių drabužių it 
Hollywood paltų.

Kreiptis: Nuglick Manufac
turing Co., 4263 St. Laurent

68,65,
56.75,
36.75,

162,15.

Nutarta: 1. 
kraštų lietuvių 
nėms arba jas 
čioms intsitucijoms, 
nados lietuviai susiorganizavo
į Kanados Lietuvių Bendruo
menę; 2. Tą pat pranešti VLI 
Ko Vykdomajai Tarybai; 3.1'a 
skelbti Krašto Tarybos priim
tąsias rezoliucijas, 4. Išsiunti
nėti Krašto Tarybos priimtuo
sius sveikinimus.

Krašto Valdybos posėdžius 
nutarta daryti kas antradienis.

daly-' 
palin- 
gyve-

lėjo nieko.
Jaunavedžiai povestuvinės 

kelionės išvyksta į Niagara 
Falls. Jaunai porai linkime gi a 
žaus gyvenimo ir geriausios 
sėkmės.

MONTREALY VIEŠĖJO
Pas vilasaliečius pp. Balta

kius viešėjo iš Čikagos pp. Ka 
napai, o pas Markevičius St. 
Lamberte viešėjo iš Čikagos 
jų dukra Anelė.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

192 — 4 th Ave Ville Lasalle.
IŠNUOMOJAMI 2 atskiri kam 
bariai vedusių porai arba vien 
gungiams su teise naudotis 
virtuve. Sužinoti: 3980 St. 

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

TU 4174 skamb. po 6 vv. 35... Blvd. (Montreal).

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
su visais patogumais (ir tele

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

IŠNUOMOJAMAS
kambarys vedusių porai be vai 
kų ir kitas kambarys vienam 
arba dviem viengungiam, su 
maistu: 5648 Bourbonniere

Ave, Rosemount Ave, telef.: 
CL 4395.

vakarais,
St. Chari,

35.6.7

dvigubinis

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

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

TAUTOS DIENOS MINĖJIMAS
šį kartą buvo jau Lietuvių na- tas“ taip buvo ištiktųjų sūkiai 
muose. Kadangi salė tesutai- dintas, kad net į laikraštį rei 
pino apie 250 asmenų, tai ne- kėjo rašyti, — ką, ką, bet jau 
sutūpusieji išėjo namo nepa- stovinčios klaidintojo mašinos 
tenkinti. Esą — permaža salė, numerį tikrai galėjo pažymėti! 
Ji tikrai permaža, ir lietuviams Be to, jeigu neigiama prasme 
reikia daug didesnės sales, minima visuomenei žinoma ir 
Bet. . . tautiečiai, nepatenkin- turinti gerą vardą o-ja, rašan
tieji, pirkite akcijas - Šerus ir tysis turėtų mažų mažiausia, 
salė bus tokia didelė, kokie s bent savo pavardę pasirašyti, 
tiktai pageidausite. Iš viso minima žinutė taip

Minėjime paskaitą laike p. J. suktai ir gudriai suredeguota, 
Matulionis, tautinius šokius šo kad „suklaidintas" visada gah 
ko Jūrų skautai, giedojo para pasiteisinti, kad jis ta žinute 

TFA-bės) Kanadoj Hamiltono 
sk. nekaltina, o tik paminėjęs 
patį faktą. Ir, reikia sutikti, 
jis būtų teisus. Bet taip pat 
yra tiesa, kad skaitytojas, per 
skaitęs šią žinutę, tuojau su
sidarys aliuziją, kad kas gi dau 
giau būtų galėjęs klaidinti, jei 
ne TF Hamiltono sk., nes jis 
gi rengė minėtą gegužinę!

Jeigu jau sykį visai be pa
grindo viešai pradėtas žeminti 
TFA-bės Kan. Ham. sk., tebū 
nie man leista duoti priešingą 
faktą, kuris tik dar kartą pa
tvirtins seną lietuvių patarlę 
„žydas muša — žydas rėkia”.

Rugp. 24 d. prie kelio, ve
dančio į TF gegužinę, net du 
kartu buvo nuplėšti gegužinę 
rodą ženklai, o trečią kartą, 
apie 4 vai. p. p., rasta jų vie
toj didoka rodyklė su užrašu: 
„Į gegužinę prie ežero“. Apie 
rodyklės buvimą pranešė at
vykęs i gegužinę svečias pri
dėdamas, kam, girdi, mes klai
dinau! žmones. Į nurodytą vie 
tą tuoj pat nuvyko p. M. Kri
vickas, kuris minėtą rodyklę 
atsivežė, pranešdamas, kad mū 
su ženklai vėl esą nuplėšyti. 
To dar maža. Apie 6 vai. at
vyksta nepažįstamas lietuvis ir 
įžūliai užsipuola, 
plėšę jo prikaltą

vasaros karš-
Tauro“ krepšį- pijos choras. Minėjimas pra

ėjo gražiai. Kor.
VAIDOTO LAIVO 

VAKARAS.
Rugsėjo mėn. 13 d., šešta-

21 d. Intern. Y. 
„Tauro“ krepši-

„TAURAS ’ SĖKMINGAI
PRADĖJO SEZONĄ.

Pasibaigus 
čiams, atgijo 
ninkai.

Rugpjūčio 
M. C. salėje
ninkai, susitikdami su Montre 
alio latviais, atidarė savo ru- _ 
dens sezoną. Rungtynes bu- dieni, Šv. Kazimiero Audito- 
vo kietos ir vargais negalais, rijoje, 154 Roncesvalles Avė., 
mūsiškiai išplėšė vieno taško (prie Garden St.) Toronto Jū 
pergalę, baigme 42:41. Lat- rų skautų K. K. Vaidoto Lai- 
viai, nors ir būdami fiziškai pa vas rengia 
jėgesni, nepajėgė palaužti mū- Šokiams 
sų vyrų puolimo. Pradžia 8

Rugsėjo 7 d. „A. V.“ para- Toronto 
pijos salėje „Tauro“ krepšiniu čiame atsilankyti ir smagiai lai 
kai turėjo draugišką susitiki- ką praleisti, 
mą su Montrealio estais. Čia 
mūsų vyrai tikrai nerado rim
to priešo. Nors estai ir susi
kaupę priešinosi, mūsiškiai už 
baigė rungtynes 67:22 savo 
naudai.

Rungtynėse žaidė ir taškus 
pelnė: Estų — Olat Must 6; 
Olo Paul 1, Ans Toke 5; El- 
dur Kuusik 2; Tonu Loiqu 8; 
Heikki Niilend 0. Tauro — 
Bukauskas 22. Bunys 
Bruzgelevičius 3; Intas 
Paulius 0; Piečaitis 14.

Taigi, lietuviai savo kaimy
nams nenusileidžia. Tenka pa
linkėti sėkmės ir ateityje.

Rapsas.
LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

Kanadoje gamintų plokšte
lių albumai jau baigiasi; yra Ii 
kę tiktai keli. Todėl, kas nori 
jų įsigyti, tesikreipia tiesiai į 
leidėją: Mr. L. Girinis, 749 At 
water Ave, Montreal, P. Q. 
Canada. Telef.: WE 0619. Al
bume 5 abiejų šonų plokštelės, 
viso įgrota ir įdainuota 10 da
lykų. Kaina su persiuntimu 
10 dolerių.

NEW YORKO JUDĖJIMO 
EKSPERTAI

iškviesti Montrealio miesto ju 
dėjimo * pagerinimui planuoti. 
Buvo aptartas požeminio trau
kinio - metro; subvajaus — ve 
dimo reikalas, o taipgi ir būti
nieji reikalai ir galimumai bent 
laikinai pagerinti judėjimą.

NESPĖJA STATYT
TELEFONŲ

Kanada po JAV yra pati pir 
moji su plačiausiu telefonų 
tinklų visame pasauly. Bet te 

' lefono įmonė nespėja plėsti te
lefono tinklo. Taip Montre
alio miestas turi apie 500 tūks 
tančių telefonų, bet eilės lau
kia jau dauigau kaip 10 tūks- 

' tančių naujų prašytojų pasta
tyti telefono aparatus, kurių 

’ kompanija stinga ir nepajėgia 
skubiai patenkinti pareikalavi- 

' mo.

šokių vakarą.
gros gera kapela, 

vai. vakaro.
visuomenę kvie-

13;
15;

SERGA TAUTIEČIAI
KLD Vytauto klubo pašaipi 

nės nariai Simonas Mozuraitis 
ir Petras Bogušis susirgo ir pa 
guldyti į General Hospital; tos 
pat pašalpinės Vincas Strat- 
kauskas ir Adomas Lidukaitis 
taip pat serga, bet gydosi na
mie. Anelė Mikulienė pagul
dyta į General Hospital.

KRIKŠTYNOS
Šeštadienį buvo Jurgio 

velio ir Petro - Reimundo 1 
šerio krikštynos.

SIŪLOMAS DARBAS
Puiki vieta gabiai, gero bū- . _ _ _

do moteriai prie namų ruošos, šiais nariais (Macijauskas, Le 
geruose namuose. Pageidau
jama kalbanti angliškai. Duo
damas atskiras kambarys, vo
nia, radijas. Aukštas atlygini
mas. Skambinti AT 9558. 
džiais išpuoštą parką. S. P.

SUN LIFE DRAUDIMO 
BENDROVĖ

K. K. Vaidoto Laivas.
„LINKSMOJI NAŠLĖ“

visus kiečia atsilankyti, o kad 
nebūtų nusivylimo, jog dėl ne- 
stropumo nesugebėta su ja pa 
simatyti, labai patariama iš 
anksto apsirūpinti bilietais, ku 
rie gaunami „Tulpės“ svetainė 
je, pas p. Jurkšaitį, pas p. Ber- 
žinską ir pas platintojus. Įžan
ga: 2 dol., 1,50 et. ir 1 doleris. 
Kas nori turėti geresnę vietą, 
o tas operetėje labai svarbu, 
tegul iš anksto tuo pasirūpi
na. Kas pasiskubins — nesi
gailės. Spektaklis rugsėjo 27 
dieną. Eatono salėje.

Plačiau apie operetę, „Pir
myn“ chorą ir jo orkestrą SKai 
tykite sekančiame „Nepriklau- aiškinus, kad jis 
somos Lietuvos“ numeryje.

Kor.
SLA KUOPOS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
šaukiamas sekantį pirmadienį, 
rugsėjo 15 d., 8 vai. vakaro 
Lietuvių namuose, Dundas ir 
Ossington gatvių kampe.

VIEŠAS PATIKSLINIMAS.
,,NL“ 35 nr., iš š. m. rugs. 

3 d., Toronto žinių skyriuje, 
įdėta žinutė „Ar tinkama prie
monė 
dinto“.

Sąryšy 
pareiškiu 
suomenei, kad ji yra ištisai me 
laginga, tikslu pažeminti TFA 
bės Kanadoj Hamiltono sk. V- 
bą. Niekas nei v-bos nanų, nei 
pašalinių asmenų kelyje „nede dos paroda, kurioje lietuviai šį 
žuravo“ ir, vykstančių į gegu kartą turėjo neblogą vietą ir 
žines svečių neklaidino. gražiai sutvarkytą. Lietuviš-

Šia proga su apgailestavimu kasis skyrius parodos metu tu- 
tenka pareikšti, kad atsiranda rėjo nemažą pasisekimą. Susi 
jau intrigantų, kurie iš pasalų, domėjimas juo buvo palyginti 
prisidengą anonimais, viešai didelis.
spaudoje bando iš piršto išlauž Kažkodėl parodos metu ne- 
tais „kaltinimais“ juodinti TF pasirodė mūsų nei choras, nei 
A-bės Kanadoje Hamiltono sk. šokiai, kai kitos tautos ir čia 
veiklą. Jei šis įvykis buvo tik turėjo pasirodymų, ypač pla- 
ras, „Suklaidintas“ privalėjo čiajai publikai daugiausiai pri- 
nurodyti faktus, kas tie „dau- einamai. O juk tai buvo pa- 
giau tokių suklaidintų mašinų“ žadėta ir spaudoje apie tai ra- 
buvo. Jeigu jau „Suklaidin- šyta. Kor.

pasirašyta „nuklai-

su šia žinute viešai 
gerb. lietuviškai vi-

Ga-
Dre

RUOŠIASI TUOKTIS
Liudas Stankevičius susižie 

davo su Vale Daniliauskaite, o 
Antanas J. Rokas tuokiasi su 
Margaret E. McDonald.

NAUJOJI LIETUVIŠKA
VASAROS KOLONIJA

Springhurste, pagausėjusi še-

onavičius, Šimkus, Ropė, Juš
kevičius ir Masionis) išsiplėtė 
į 28 tautiečių bendruomenę, ku 
rios nuosavybėje yra jau 71 
sklypas.

Šiuo metu ten vyksta turtin
go (iš 20 rūšių augmenijos su 
tinkama pažįstami beržai, pu
šys, drebulės, ąžujplai, tuįos,. 

po 10-ties metų sutarė su mies karklai, uosiai, eglės, klevai, 
tu dėl dtangoraižio vertes, kuri topoliai ir kt.) miško valymo 
nuo 1945 metų nustatyta 10 darbai.
mil. 800 tūkst. dolerių ir nuo savininaki, apsigyvenę savait- 
1953 metu — 14.538.155 dol. galiais šiuo metu dar vieninte 
Nuo šios sumos miestas gaus Įėję lietuviškoje viloje, retina 
apie milioną dolerių pajamų tankų mišką ir keičia savo skly 
mokesčių. pų išvaizdą į liemeningais me-

Naujieji vasarvietės

kam mes nu- 
rodyklę. Pa 
ne vietoj ją 
ją pritvirtin- 
Medad ežero

prikalęs (reikėjo 
ti prie posūkio į 
gegužinę), jis buvo bebandąs 
jėga rodyklę atsiimti. Neatsie 
kęs savo tikslo, minėtas asmuo 
išvyko. Jo vairuojamos maši
nos numeris pastebėtas šis. 292 
RE.

Tenka prisipažinti, kad la
bai nemalonu buvo šias intry- 
gas kelti viešumon, bet tas at
rodo, buvo būtina, po to, kai 
buvo bandytas diskredituoti 
visuomenės akyse, tilpusią „N. 
L.“ „suklaidinto" provokuojan 
čia korespondencija.

St. Bakšys, 
TFA-bės Kanadoj Hamiltono 

sk. vedėjas.

PASIBAIGĖ PARODA
Šeštadienį pasibaigė Kana-

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

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

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

DĖMESIO!
Norintiems pirkti arba parduoti namus, krautuves, res- 
tauranus ir tt., mielai tarpininkauju. Nemokamai sutei
kiu įvairias informacijas, paiūpinu tinkamomis sąlygo

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

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKELIS

Telf.: WA 2646; WA 2647; WA 2648
r/TESLIA REAL ESTATE & INSURANČE'BROKEK
575 Queen Str. W. (prie Bathurst str. antras aukštas) 

TORONTO.
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