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VILNIAUS RADIJA KLAUSANT
Veiveriai. Vilniaus radijas jo kompartija. Vievio raj. N. 

patyrė, kad Veiverių mieste- Gyvenimo kolchozininkai Gng. 
iis „buržuaziniais laikais“ var Čeregin ir Ivan Igorin prane- 
go apleisto užkampio dienas, šė kolchozininkams apie užbaig 
Pro jį retai praslinkdavo už- tą vasarojaus valymą. Ž. ūkio 
klydęs dviratininkas. Šian- „ministerijos“ motorų gamyk 
dien kas kita: veikia vidurinė loj motorų gaminimui komunis 
mokykla su 250 mokiniai 
septynmetė, kultūros namai s: 
šokių sale, paštas gauna 122 metalų rūšių ir šimtus guolių, 
egz. „Tiesos“, o anksčiau ne 
vieno egz. negaudavo, ir, kad zas perdavė 
negaudytų svetimų stočių, 
{rengta eilė radijo taškų. O dar 
bininkas Kazys Kuplonas nu
sipirko lengvąją mašiną, vet. 
gydyt, auto mašiną „Moskvič“.

Lietuva bus muzikų kraštas. . .
Muzikų „laureatas“ St. Vai 

niūnas pranešė, kad priešoku- 
paciniais metais Kauno kon
servatorijoj tesimokė vien bur 
žujų vaikai, bet šiandien Vil
niuj, Kaune, Klaipėdoj, Šiau
liuose ir Panevėžy tiek daug 
mokosi muzikos, kad vien šiais 
metais išleista mokyklas bai
gusių daugiau nei visais „bui- 
žuaziniais“ laikais. 6000 savi
veiklos ratelių, irgi sparčiai 
„muzikuoja“, nors popieriuj.

Kas veikiama bolševikų 
suvažiavimo garbei.

Rietavo miškuose medį 
medžio verčia komunistas Vin
cas Šepetys. Aštriosios Kirs
nos, Piktupėnų, Lapynų, Ku- 
melionių, Lentvario, Leonpi
lės ir Aukšt. Buktos sovehozai 
suvalė po 14—18 cent, javų ič 
ha Kybartų MTS darbuotojai 
Vosylius, Liudinskas ir Var- 
žauskas pradėjo arti kitų me
tų normas. Tekstilės fabriko 
„Gulbė“ Klaipėdoj Lavronov 
davė virš normos 660 m audi
nių; neatsilieka ir N. Vilnios 
staklių gamykloj „Žalgiris“ 
Jasčenko, Neksasov, Jegorov, hams šiltas pastoges. 
Šepentkov ir Busionis. Ma
rijampolės ligoninės gydytojų 
brigada suv. garbei vyksta į 
kolchozus, tikrina sveikatas, 
gydo sveikus ir ligonius ir ki.u 
po galvas, ką išmanys vėl nau-

Įvykiai vystosi nepaprastai greit 
Pasaulinė įvykių savaitė 
da ten vieši Jugoslavijos kari
nė misija.

Kiekvienam kyla klausimas: 
ko gi čia dabar, kaip susitarę, 
šie vyrai subruzdo? Ko čia jie 
nerimsta? Lyg prieš Antrąjį 
Pasaulinį karą, kai į keliones 
buvo pasileidęs ir Chamberlai- 
nes su skėčiu, ir Musolinis su 
juodais marškiniais, ir Bcckas 
dvilinka kupra nusižeminęs 
pas Hitlerį, ir Ribbentropas. . . 
pas Staliną. . .

Bet nenusigąskime, nes kol bet pirmiausia reikia suorgani- 
kas 
EUROPOJE VYKSTA

TIKTAI KARO 
MANEVRAI.

Tiesa, jie jau vakar pasibai
gė, bet vyko ir jūrose, ir sau
sumoje, ir ore. Ir visi jie turė
jo aiškų taikinį. Tai ne šiaip 
sau manevrai, kada paprastai 
susitinka „mėlyni” su „ža
liais'’. Ne. Manevrai vyko 
„konkrečiuose“ vandenyse, ku
riuose demokratinis pasaulis 
susiliečia su totalistimu; vy
ko rytinės Vokietijos pasieny
je, kur antroje pusėje manev
ravo totalistai; vyko Danijoje, 
kuriai vakarai tiekė paramą 
oro jėgomis ir tt. Žodžiu, ma
nevrų tikslas buvo įsakmiai 
tikslus ir nedviprasmiškai taik
lus.

Dėl didesnio, o gal ir visiš
ko, aiškumo, pridėkime 

KANADOS KARO MINIS
TERIO CLAXTONO 

NUOMONĘ, 
kad „aš nepažįstu nė vieno as 
mens,

Taip tikrai yra. Tiktai jų 
kelias naujose šio nepaprastai 
išaugusios technikos amžiaus 
sąlygose yra ilgas. Štai kodėl 
vis dar tenka laukti, net „apsi
šarvoti“ kantrumu, kuriam, de 
ja, to pat amžiaus nervingu
mas, didinamas vadinamojo 
„šaltojo karo“, dažnai neišter- 
ka jėgų. . .

Štai, 
kius ir 
mingi.

Did.
kalų ministeris

EDENAS LANKO TITO 
IR TARIASI.

Tokio fakto dar prieš metus, 
net prieš pusę metų, ne dau
gelis gaėjo laukti. Šianaien gi 
Jugoslavijos diktatorius „bur
žuazinės" Anglijos minister iui 
kelia puotą ir jį sveikina kaip 
tradiciškai draugingos valsty
bės atstovą, valstybės, su ku
ria Jugoslavija kovojo ir atei
tyje kovosianti už taiką ir lais 
vę su bet kokia agresija. . .

Tuo pačiu metu Italijos 
premjeras

DE GASPARI LANKO
ADENAUERĮ,

su kuriuo Bonnoje tariasi dėl 
naujų Italijos santykių su Vo
kietija. Demokratinės valsty
bės mezga naujus santykius, 
kai abi turi keltis iš griuvėsių 
to pačio karo ir to pačio jo at
nešto likimo. . .

Kas verčia tai daryti? — Su 
sidaro nauji pavojai, naujos, 
kaip sakoma, „politinės kon
junktūros“.

Visai tuo pačiu metu, kas ne 
mažiau reikšminga,
KARINĖ JUGOSLAVIJOS 

DELEGACIJA LANKOSI
GRAIKIJOJE.

Tiktai neseniai Jugoslavija 
buvusi didžiausia Graikijos vi 
daus karo rėmėja ir tiekėja, 
siuntusi bandas komunistų, da 
vusi jiems ginklus, — šiandien 
jau kalba ta pačia kalba apie 
visišką šių dviejų valstybių 
draugystę ir bendrą gynimąsi 
nuo sovietinės agresijos. . .

Ar ne nuostabu? Vakar bu 
vę didžiausi priešai, nutraukę 
bet kokius tarpusavio santy
kius, šiandien jau didžiausi 
draugai ir bendradarbiai. . . 
Abiejų viena ir ta pati — gy
nimosi nuo pavoju kalba. Ko
dėl?

Bet pasekime D. Britanijos 
užsienių reikalų vadovą toliau.

EDENAS VYKSTA Į 
ANKARĄ,

tą pačią Turkijos sostinę, 
rioje neseniai lankėsi ir ta 
ga apvažinėjo visą Rusijos 
sienį Europos gynimosi armi
jos vadas gen. Ridgway; ku
rioje tiktai šiomis dienomis ra 
do reikalinga viešai prakalbėti, 
ne tiktai į turkų tautą, bet ir 
į visą žmoniją, Turkijos prezi 
dentas Bajar, pasakęs, kad 
Turkijai tenka didelė ir atsa- kadjo vyriausybėparagintų imi 
kinga gynimosi rolė nuo užpuo graciją iš Britanijos, nežiūrint 
likų, kurie kėsintųsi į Turkijos stipraus krašto jausmo, kad jis

tiktai stebėkime įvy- 
faktus, kurie yra reikš-

Britanijos užsienių rei-

karo nebus artimiausių 3—4 
metų laikotarpyje“, — pareis 
kė jis ir bus dar aiškiau, kad 
karas neišvengiamas, jeigu jau 
ir ne „visai ant nosies"...

Suminėtų faktų akyvaizdoje 
lengviau yra suprasti, kodėl 
maršalas Montgomery lankosi 
Atėnuose, kodėl JAV štabų 
virš. gen. Bradly lankė Euro
pą, kodėl Bradly ir Claxton 
įtikinėja, jog nereikia perdaug 
pasitikėti atominiais ginklais,

zuoti didelę kariuomenę ir tt.
pĄjį Galima sakyti, kad šia pras

me Korėjoje vyksta didelės 
pratybos su užtaisytais šovi
niais, kai Europoje tie prati
mai dar vykdomi tuščiais šovi
niais. Vienas įdomiausių ir 
svarbiausių, tiesiog — itsori- 
nis bandymas, tai

BEPILOTIN1O LĖKTUVO 
IŠBANDYMAS KARO 

LAUKE.
yra faktas. Amerika Ko 
kare jau išbandė lėktu- 
piloto. Šį lėktuvą, vadi 
„tranu“ arba robotu, 

kitas, kitame lėktuve ar

bus susilpninti, pasinaudoti Ru 
sijos imperializmui.

Aukščiau pavaizduotame fo
ne vyksta
AMERIKOS PREZIDENTO 
RINKIMŲ KAMPANIJA, 

kuri neišvengiamai siejasi su 
vykstančais dalykais. Respub 
likonai su gen. Eisenhowcriu 
pryšaky, muša į taiką. Girdi, 
tiktai respublikonai sugebės iš 
laikyti taiką. O demokratai su 
Stevensonu pryšaky, muša į du 
taikiniu — tiktai demokratai 
išlaikys darbo žmogaus gerbū 
vį ir darbininkų unijų laisvę, o 
tarptautinėje padėty — taika 
dar ne viskas ir jeigu susidaro 
sąlygos, kad laisvei ir žmogaus 
teisėms gresia pavojus, neiš
vengiamai reikia ir kariauti.

Kova juo tolyn darosi aštrės 
nė. Atrodo, kad Amerikos gy 
venime ši kova — viena iš di
džiausių ir įtempčiausių, nes iš 
vienos pusės susiduria idėjos 
(demokratų) su asmenybės po 
puliarumu(respublikonų). Kas 
laimės — visi spėlioja.

Verta pasakyti, kad dalis de 
mokratų atsimeta nuo Steven- 
sono, užtai galingoji darbinin
kų Federacija aiškiai atsistojo 
demokratų pusėje.

— JAV angliakasiai išsiko
vojo 18,25 dol. savaitinio prie 
do ir dabar gauna 91 dol. p .r 
savaitę atlyginimo.

— Vakarų valstybės atsakė 
Rusijai į notą dėl derybų Vo
kietijos ir Austrijos taikos su
tarčiai sudaryti ir dėl Triesto.

— Varšuvoje komunistai 
nuteisė 5 asmenis miiti, kitus

Tai 
rėjos 
va be 
namą 
valdo
ba kur kitur esąs, pilotas tele
vizijos ir radijaus pagalba. I ai 
yra nepaprastai svarbus daly
kas, einant į mašinų kovą.

Savaime suprantama, kad 
kalbos apie taiką Korėjoje yra 
tiktai propagandos reikalas. 
Nieko iš tų derybų nėra. Ir 
negali būti, nes Rusijos tiks
las yra karas Korėjoje išplėsti, 
į jį įvelti Kiniją ir visą Azijos tris po 15 metų kalėjimo už ne 

kuris būtų tikras, kad kontinentą, o paskui, kai visi ištikimybę rusų okupacijai.
____-XX ■ XK

ir tai Georg Misnov ir Vas. Kor 
niakov vartoja 389 detales, 170

PO

Skuodo r. Čepajevo kolcho- 
valstybei 3.600. 

000 gramų grūdų virš plano. 
Į Vilniaus dešimtmetę muzi
kos mokyklą mokiniai ateina 
su portfeliais. Leonpilės sov- 
chozas pastatė 300 kiaulėms 
tvartą, galvoja ir žmonėms ką 
nors panašaus statyti. Į Pabir 
žės Tarybinio artojo plytinę 
atvežė plytų, 
ronomė M.
Vilniuj prie žemes ūkio „mi
nisterijos“ veikusiam semina
re „ministerio“ pavaduotojo 
Kolcov ir pastarojo pavaduoto 
jo Markov paskaitas, kaip rei
kia mulkinti kolchozininkus. 
Be jos, dalyvavo dar 170 as
menų. Tačiau su^v lažiavimo 
garbei Tirkšlių rajono kolcho- 
zininkų „įsipareigojimai“ pa
kvipo tikra baudžiava, būtent:

1. Iki suvažiavimo išmelžti 
iš kiekvienos karvės po 400 
kg pieno daugiau;

2. Pieno riebumą pakelti 15 
procentų;

3. Iki spalių 1-mos baigti 
sėją, nukasti bulves;

4. Pristatyti valstybei 5 to
nas mėsos virš normų (mėsą, 
regis, siųs suvažiavimo daly
viams) ;

5. Iki suvažiavimo paruošti 
priešplūgiais 80 proc. arimo;

6. Pakelti produkcijos ko
kybę ir sumažinti 5 proc. jos 
savikainą;

7. Iki 10. 1. paruošti gyvu-

Priekulės r. ag 
Pociūtė išklausė

ku- 
pro 
pa-

Kanada
Neseniai pakeistas imigraci

jos tvarkymas. Atrodo, kad 
vyriausybė darosi atsargesnė 
savo politikos interpretavime.

Commonwealths Parlamen
tarinės Sąjungos (Common
wealth Parlamentary Associa
tion) Ottawoje, sesijoje Mr. 
Mcllraith pasakojo delega
tams iš visų Commonwealths 
narių, kad Kanadai reikalinga 
imigracijos pasirinkimo politi
ka, atgabenti žmones, tinkan
čius prisidėti prie augančios 
industrijos sustiprinimo.

Imigrantų {tekėjimas Kana L B- Končius lankėsi Italijoj, 
don, kuris buvo po pirmojo pa 
saulinio karo, negali būti pa
kartotas, sakė Mr. Mcllraith, 
kadangi nebeturime tos pačios 
ariamos žemės, kurioje jie gale 
tų įsikurti. Likusi žemė yra to 
Ii nuo geležinkelio ir jos kul
tivavimui reikėtų pavartoti 
sunkių mašinų. Kanados eko
nomija vis daugiau industria- 
hzuojasi ir imigracija turėtų bū 
ti taip suplanuota, kad ji su- jarna. 
kurtų daugiau darbo.

Harmer Nichols, M. P., ku
ris kalbėjo už Suvienytos Ka
ralystės delegaciją, pareiškė,

pertvarko imigraciją
Vastybinė mokesčių Sąjun

ga (The National 
sociation), kuri susideda iš
Valstybių ir Kanados eksper
tų šioje srityje, neseniai turė
jo savo 45-tą konvenciją To
ronte. Sąjunga mėgina taip 
sutvarkyti mokesčių apdėjimą, 
kad mokesčių mokėtojai nejaus 
tų taip smarkiai savo pinigi
nės panadojimo.

Jungt. Valstybių atstovai la 
Tax As- hai pagyrė Kanados mokesčių 

j administraciją. Jie galvoja, kad 
Kanados inflacijos kontrolė bu 
vo daug geresnė už Jungt. 
Valstybių. Sąjungos nariai bu 
vo paprašyti padaryti Jungt. 
Valstybių Kongresui pasiūly
mus, nes Jungt. Valstybių fede 
ralinė vyriausybė labai mažai 
pakeitė savo mokesčių apkro
vimą nuo 1942 m. (C. S.).

BALFO PIRMININKAS EUROPOJE.
šaulyje, reikalaudami, kad Lie
tuvai būtų grąžinta laisvė“.

Grįžęs iš Romos į Miunche
ną, Vokietijoj, BALFo pirmi
ninkas Kan. Dr. J. B. Končius 
per 3 kartus kalbėjo iš Voice 
of America, pareikšdamas pa
našias mintis.

— Iš vad. komunistų Tai
kos kongreso pasitraukė gene
ralinis sekretorius, kuris ten

Šiuos tirkšliečių „įsipareigo 
jimus“ taiko visiems kolcho
zams Lietuvoj ir liepia šaukti: 
šlovė didžiąjam mokytojui, o 
mums — skanaus apetito prie 
tirkšliečių kumpiui!

teritoriją. Čia nereikėjo jam mi 
nėti net ir vardų, nes tiktai 
prieš kelis metus Rusija iš Tur 
kijos buvo pareikalavusi trijų 
šimtų mylių Juodųjų jūrų pa
jūrio, kad ši jūra taptų Rusi
jos „vidaus ežeru“..., o tas 
reiškė, kad Turkija Rusijai tu
ri užleisti Mažosios Azijos pu
siasalį ir pati išnykti. ..

Suminėkime ir tą faktą, kad

GRAIKIJOJE LANKOSI 
JAV KARO MINISTERIS.
Juk ne be reikalo jis ten 

lankosi, ypač tuo pat metu, ka-

REIKŠMINGOS DIENOS WASHINGTONE.
Rugsėjo 16 d. per vietinę ra 

dijo stotį pasigirdo lietuviškos 
melodijos. Tai buvo WRC— 
NBC p. Bill Herson'o radijo 
programa,
45 A. M. ir baigėsi 2 vai. P. M. National Cemetery. Ant jo ka 
į kurią paprastai 
įvairių tautų melodijos.
ko išgirsti keletą 
liaudies melodijų: 
Dūdelė“ — įdainuota 
Petrausko; Kamilijos 
kaitės įdainuota „Kad 
laitėlė“; duetas „Oi 
vienturį“, kurią įdainavo Gri
gaitienė ir A. Sodeika. Paaiš
kinimus davė Mirga Žadeikytė 
ir Stasys Žadeikis. Jiedu taip 

dirbdama per trejus metus įsi gi padarė paaiškinimus apie 
tikinęs, kad tas „kongresas“ Lietuvos būklę, kada p. Her- 
yra tiktai Maskvos propagan- son kalbėdamas ekspromtu pa 
do įrankis.

— Dabar JAV jau kas tre
čia šeima turi po televizijos 
aparatą. Iki šių metų pra-

BALE pirmininkas Kan. Dr.

Vatikano mieste Pijaus XII 
priimtas privačioj audiencijoj. 
BALF Pirmininkui buvo pro
ga Šv. Tėvui nušviesti lietuvių 
tautos vargus ir tremtiniams 
pagalbos darbą, BALF veiklą 
ir lietuvių už Lietuvos ribų gy
venimą. Jo Šventenybė paic’š 
kė užuojautą ne tik tremti
niams, bet ir visai lietuvių tau 
tai, kuri išblaškyta ir persekio-

Rugpjūčio 23 d. BALF Pir
mininkas Kan. Dr. J. B. Kon 
čius kalbėjo per Vatikano ra
diją į Lietuvą. Tarp kita pa
reiškė :

„Mes vedame plačią politnę džios iš viso parduota apie 15 
ir kultūrinę akciją laisvame pa milionų televizjios imtuvų.

Kau-
savo

Jo

kuris 1920 metais žuvo 
no priemiestyje eidamas 
pareigas, kaipo kariškis, 
kūnas buvo atgabentas Ame- 

kuri prasidėjo 12. rikon ir palaidotas Arlington

įpinamos po yra pastatytas paminklas, 
Pavy ant kurio yra išgraviruoti dvie 

lietuviški; jų valstybių ženklai: Erelis, ir 
„Dul Dul Vytis. Abiejose granitinio pa 

Kipro minklo pusėse yra įrašyta ame 
Jozevs- rikiečių ir lietuvių 
aš naš- 
berneli

lietė tokius klausimus kaip iš 
Lietuvos deportacijas ir kt.

Sąrišy su tuo keletas asme
nų, girdėjusių minėtas trans
liacijas, per Lietuvos pasiun
tinybę pareiškė savo kompli
mentus.

kalbomis 
biografinės žinios apie tą šau
nų jauną amerikietį. Adv. Ka
linauskas padėjo gyvų gelių 
vainiką SLA vardu.

Vainiko padėjimo iškilmėse 
dalyvavo p. Povilas Žadeikis, 
Lietuvos ilgametis (nuo 1935) 
akredituotas JAV, Lietuvos 
Nepaprastas Pasiuntinys ir 
Įgaliotas Ministras, drauge su 
Pasiuntinybės valdininku p. 
Stasiu Žadeikių.

PASIRODĖ NAUJŲ
LEIDINIŲ

nebegali išleisti daugiau žmo
nių .

Naujoji Zelandija numato 
1953 m. įsileisti 20.000 imigran 
tų, pranešė Hon. W. H. Soitu 
ne, kuris sakė, kad kai kurie 
imigrantai atvyktųlšOlandijos 
bet daguma iš jų atvyktų Iš 
Britanijos. (SC).

MOKESČIAI GALĖJO BŪTI 
BAISESNI

Kanadiečiai, ar tai būtų nau 
jieji ateiviai ar čia gimę, yra 
linkę reikšti nepasitenkinimą 
dėl mokesčių didumo.

VISOJE AMERIKOJE IR KANADOJE PER SPALIŲ, 
LAPKRIČIO IR GRUODŽIO MĖNESIUS VYKS BALF 
DIDYSIS RUDENINIS VAJUS LIKUSIEMS EURO
POJE LIETUVIAMS TREMTINIAMS GELBĖTI. VEIK 
VISOSE LIETUVIŲ KOLONIJOSE BUS RENKAMOS 
AUKOS LIGONIAMS, SENELIAMS, NAŠLĖMS SU 
MAŽAIS VAIKUČIAIS, MOKSLEIVIAMS IR KITIEMS 
VARGŠAMS AUKOS. JEI JŪSŲ KOLONIJOS ŠALPOS 
DARBO VADAI DAR NESUKRUTO PRADĖT VAJUI 
RUOŠTIS, JUOS PRAŠOME PASKATINTI. IŠ BET KU 
RIOS KOLONIJOS BALF AUKOS KREDITUOJAMOS 
TAI KOLONIJAI. AUKOS BALFUI ATSKAITOMOS 
MOKESČIUS MOKANT. AUKOKIT VIETOS RINKLIA 

VOJ, ARBA SIŲSKIT:
BALF, 105 GRAND ST., BROOKLYN 11, MY.

Veik ištisą savaitę Washing 
tone posėdžiavo septintoji me
tinė konferencija, vadinama: 
National Conference on Citi
zenship, laike kurios patrioti
nes kalbas pasakė Prezidentas 
Truman'as, p. Rooseveltienė ir 
daugelis kitų. Konferencijoj 
dalyvavo ir lietuvių grupė: 
SLA vadovybė — adv. Kali
nauskas, P. Dargis ir Dr. M. 
Vinikas.

Šia proga minėtoji grupė nu 
tarė pagerbti atmintį leitenan
to Samuel L. Harris, Ameri
kos piliečio iš Pennsylvanijos,

Jau pasirodė pirmasis „Lite 
ratūros Lankų“ numeris; kai
na 1 dol.

Balio Sruogos „Giesmė apie 
Gediminą“; kaina 2 dol.

Dar galima gauti Nobelio 
laureato Lagerkvisto „Bara- 
bas“; kaina 2,25.

Grišmanausko „Tolimieji 
kvadratai“ tekainuoja 2 dol.

Visus šiuos leidinius , sumi
nėta kaina, su persiuntimu, ga 
Įima gauti „Nepriklausomos 
Lietuvos“ redakcijoje: 7722 
George St., Ville Lasalle, Mont 
real, P. Q.
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K L Bendruomenes Krašto Tarybos posėdžiai
(tęsinys iš 37(283) nr.). to Tarybos rinkimus tuo tarpu juo plačiausia bendradarbiavi- atstovų tarpo pasireiškė nepa- 
Ėaigiant KLB Krašto dary- iš statuto išimti, juo labjau, mo baze, — jis randa naudin- sitenkinimas, kad siūlomas blo- 

bai rugpjūčio 30 dienos posė- kad jis faktinai ir nestatuti- ga, kad santykis turėtų būti kas. Ypač karštai prieš t 
dį, buvo svarstomas naujas Ka nis, geriausia gal įrašant bal- atvirkščias — 4:5. Prie to pasisakė atst. K.Lukošius. At 
nados Lietuvių Bendruomenės savimų tiktai principą. Taip Kardelis iškėlė dar vieną as- Kardelis trumpai paaiškir 
statutas. ir nutarta įrašyti „demokrati- pektą: jų grupėje yra vienas apie pasitarimus. Atst. ku

Pirmiausia, statisto kom.si- niai rinkimai“. senesnės imigracijos atstovas J. Gutauskas pasakė, kad rir
jos pirmininkas Atst. K. Gri- Rugsėjo 31 dieną, sekmadie (P- Yokubynas), kas yra svar- ti asmenys, ne grupės. Tada ] 
gaitis statuto projektą visą nį, pO pamaldų, kurias, pritai- bu, norint daugiau ankstyves Šapoka atsiėmė savo pasiūlą 
perskaitė, o po to prasidėjo kytas Kr. Tarybos susirinki- nės imigracijos lietuvių pri- tą sąrašą ir po to tepasiūlė ti 
bendros dėl jo diskusijos. Dau atlaikė atst. dr. kun. Ta- traukti prie Bendruomenės, tai p. Alšėno kandidatūrą. Pr 
giausia kalbėta dėl Krašto Ta- darauskas, pasakęs ir tai pro- Todėl ir šioje pusėje turėtų bū sidėjo kandidatų statymas, be 
rybos rinkimo būdo, kuris nau- gaj pritaikytą labai kultūrin- ti senosios ateivijos nors vie- daugelis jų kandidatūras ats 
jame statuto projekte numato ga pamokslą, posėdžiai tęsiami, nas atstovas ir tokiu atstovu jis ėmė ir rinkimuose daugunu 
rinkimus apylinkėmis: atsto- ‘ " siūlo atst. Indrelienę. Ypač ši balsų gavo: J. Matulionis 24
vus renka apylinkės ir juos nuo KLB statutas svarstomas kandidatūra svarbi, nes p. Ind J. Gutauskas 22, J. Sližys 21. 
apylinkių ir siunčia į Krašto papunkčiui. relienė yra Socialdemokrate, o J. Yokubynas 20, K. Grigaitis

Apie mūsų skautus
AR LIETUVOJE MES KURSIME INDIJĄ IR 

PAKISTANĄ?
Aide“. Apie skautiją vysku
pas rašo: „Ji buvo įkurta 
anglikono Baden-Powell, taigi 
žmogaus, kurs1 Katalikų Baž
nyčiai nepriklausė. Tačiau į 
šią organizaciją įsijungiant ir 
katalikams, visai suprantama,

„Nepriklausoma Lietuva“, 
jos leidėjų — Kanados Lietu
vių Centro Tarybos — inicia
tyva ir valia vertina kieikvieną 
gyvą pasireiškimą, kuris deri
nasi su lietuvių tautos ir bend
raisiais žmoniškaisiais tikslais.
Tokiu reiškiniu ji randa ir kad bažnyčios vadai tuojau su 
skautybės sąjūdį. Todėl ji sa- sidomėjo, kiek katalikų tikėji- 
vo skiltyse įvedė Skautų sky- mas bus joje respektuotas. Ka 

talikams joje dalyvauti, pasiro 
dė, galima, kadangi į pačius 
organizacijos pagrindus padė
ta religija ir religingumas. Jo
je gali todėl turėti sau vietą 
kiekviena konfesija ir pagal sa 
vo tikėjimo reikalavimus tvar
kytis“.

Labai atvira ir visiškai aiš 
ku. Bet vyskupas V. Padols- 
kis eina dar toliau ir, atatinka- 

skautybei, mai jau suminėtai tradicijai bei 
teisei, aiškiai precizuoja: „Lie
tuviai tačiau tremtyje, nežiū
rint kokios konfesijos jie be
būtų, ryžosi sutilpti vienoje or 
ganizacijoje, neatsižvelgdami

rių, pavadintą „Po svetimu 
dangum“. Redakcijai šiam sky 
riui talkina jau daug patyręs 
skautas inžinierius Juozas Bulo 
ta, savo ruožtu talkinamas 
gausaus skautų bendradarbių 
būrio, kurio dalyviai yra išsi
mėtę po visą platųjį pasaulį.

„Nepriklausomos Lietuvos” 
redakcija džiaugiasi savo bend 
radarbių tarpe turėdama žy
mių, nusipelniusių 
asmenų, kurie ir Kanados skau 
tų gyvenime bei jų veikloje tu 
ri didelį vaidmenį. Taipgi yra 
malonu, kad skautų šeima di
dėja. O kai „Nepriklausoma 
Lietuva“ pasiekia visus, ir to- savo konfesinių skirtumų ir re 
limiausius, pasaulio kraštus, Ilginiam abejingumui nepasi-

Katalikams tai yra 
vienintelė priimtina bendro vei 
kimo sąlyga“.

Aiškiau nei nereikia. Taip 
kalba religinis autoritetas,

Tarybą.
Atst. prof. Zubrys pasisako 

už bendrą sąrašą ir išdėsto mo
tyvus, kodėl taip turėtų būti 
daromi rinkimai.

Atst. Kardelis plačiau moty 
vuoja ir išdėsto argumentus, 
kodėl

Kanados Lietuvių Centro 
Tarybos atstovai palaikė 

vieno sąrašo siūlymą.
Pirmasis tikslas buvo — kuo 

daugiau visų lietuvių, — ir se 
niau ir dabar atvykusių — su
burti Bendruomenėn. Tai sie
kiama tuo būdu, kad kiekvieni 
30 lietuvių turi teisę patiekti 
kandidatų sąrašą, kurin jie ga
li įtraukti iš bet kur kiekvie
ną lietuvį. Tuo būdu jie turi 
visišką laisvę ir visokiu atveju 
gali dėtis prie Bendruomenės.

Antras argumnetas: vyk
dant rinkimus visakanadiniu 
mastu, Krašto Taryboje galėtų 
gauti savo atstovus ir tie susi 
grupavimai ; bei organizacijos-, 
kurios vykdant rinkimus apy
linkėmis, savo atstovų negalės 
pravesti. Bendruomenės gi 
tikslas yra apjungti juo didesnį 
lietuvių kiekį. Tam tikslui rei 
kia sudaryti tokias sąlygas, 
priimti tokį statutą, kad

nebūtų atstumtas nors Ir 
mažiausia lietuvių būrelis, 
kaip ir pavienis lietuĮvis.
Atst. Kardelis, darydamas 

palyginimą su valstybių parla
mentais (o šiuo atveju Bend
ruomenė ir yra svečiame kraš
te mūsų tautos atstovybė, 

Britanija,

Referuoja atst. K. Grigaitis.
Svarstant statutą daugelis 

atstovų kalbėjo dėl atskirų jo 
punktų. Daug pataisų siūlė 
atst. Juškaitis. Ir čia gana keis 
tas dalykas pasireiškė.

Atst. Jokubynas atsistojo ir 
sako, pad p. Juškaitis siūlo pa 
taisas ir trukdo laiką. . . Esą 
reiktų jam uždrausti siūlyti pa 
taisas. . . Žinoma, visi dėl to 
nusistebėjo, nes statutas tam 
buvo ir skaitomas, tam ir svars 
tomas, kad būtų, kas susirinki
mo randama taisytina, kad ga
lima būtų pataisyti, papildyti.

Pataisų ir papildymų įnešta 
daug. Nėra prasmės jas čia 
konstatuoti, nes statutas dar 
nepaskelbtas ir dar galutinai 
nesuredaguotas. Tas darbas 
pavestas Krašto Valdybai.

Krašto Valdybos rinkimai.
Priėmus KLB statutą, pada

ryta pertrauka, po kurios sekė 
Krašto Valdybos rinkimai. Bet 
prieš rinkimus prasidėjo pasi
tarimai, kurie ilgokai užtruko. 
Apie tuos pasitarimus, kad ne 
liktų jokių užkulisinių dalykų, 
kurie keltų abejojimus ir nesu 
sipratimus, reikia parašyti pla pasitarti su savaisiais, 
čiau ir visai atvirai.

Jau iš torontiškių atstovų bu 
vo žinoma, kad Toronte Kraš 
to Tarybos atstovai buvo su ■ 
sirinkę prieš Kr. Tarybos posė 
džius kelis kartus ir tarp savęs 
tarėsi. Tų pasitarimų vaisius 
buvo Kr. Tarybai patiektas nau 
jas statuto projektas, atsišau
kimas į Kanados lietuvius, kai 
kurios rezoliucijos, na, ir bu
vo žinių apie tarimąsi dėl Kraš 
to Valdybos rinkimų. Jiems 
atvykus Montrealin, tos žinios

19, A. Šalkauskis 19, P. Alšė- 
nas 19, A. Zubrys 17 ir J. Si- 
monavičius 17. Balsavime da
lyvavo 34 atstovai, iš kurių 10 
padavė tuščias korteles.

Kol vyko balsų skaičiavimas,

limiausius, pasaulio kraštus, Ilginiam 
kur yra bent keli lietuviai, tai duodami, 
ypač yra malonu, kad ji gali 
patarnauti visur esantiems ir 
skautams.

Tačiau, greta visų teigiamy
bių, tenka vienu skautų reiški kreipdamasis kaip tiktai į skau 
niu susirūpinti. tus ir plačiąją visuomenę.

Jau 1951 m. lapkričio 1 d., Akivaizdoje šių faktų, ten- sako, kad Didžioji
42-me „NL“ n-ry, p. Lyman- ka paklausti lietuvių Skautų nors gali valdytis kartais ir vie 
tas, polemizuodamas su p. Ša- Vadiją : kas gi čia darosi? O nos partinės daugumos būdu, 
poka dėl jo pasakymo, kad lie- katalikų skautų dvasios vadą: bet kuomet kilo karas, sudarė

nuo kada viešas vyskupo žo- koalicinį kabinetą, kuris pri- pasitvirtino: Toronte tikrai bu 
..................................... ’ .................... ” . yo tariamasi.

Ir dabar, prieš Krašto Val
dybos rinkimus, šias eilutes ra 
šantis, K. Grigaičio buvo pa
kviestas į salės galą, kame ra
do 
dr. kun. 
sisakyta 
rinkimų

geriau 
mai praeitų vieningai,

tuvius katalikus iš kitų tarpo 
turi skirti katalikybė, suminė 
jo reikšmingą iš skautų gyve
nimo faktą, būtent: 1949 me
tais iš Šeinfelde, Vokietijoj, 
įvykusios skautų vadijos susi
rinkimo buvo pašalintas, ka
talikų kunigui

dis eiliniam kunigui nustojo tu traukė visų kitų partijų atsto- 
rėti autoriteto prasmę? Ir, ivus. Ir mes, lietuuviai, dabar 
bendrai, prie ko mes einame, turime karo stovį, mes esame 
jeigu ir taip jau neskaitlingos karo padėty, todėl ir mums 
tautos vaikus mes dar skirsty
sime Indijos ir Pakistano prin 

reikalaujant, cipu? Kodėl, jeigu vyskupas 
protestantų kunigas, kuris, pa sako, kad vienoje organizaci- 
gal ligtol buvusią tradiciją ir joje gali sutilpti, visi lietuviai, 
teisę, turėjo dalyvauti, kaip 
protestantų skautų dvasios va 
das, greta katalikų kunigo, ka 
talikų skautų dvasios vado.

Dabar, šiame kontinente, de
ja, girdime besikartojant tokį nustatymas prieš kitus? Ar tai 
pat reiškinį. Esą katalikų skau nėra kenkimas Lietuvos ir jos 
tų dvasios vadas Skautų vadi- 
joje įiflltimatyvįai užprotesta
vęs protestantų draugą į vadi
ją įsilaisti. Keista. Bet ky
la klausimas: argi tai ne Indi
ja ir Pakistanas? Na, Indija, žiūrint to, kokiai konfesijai jie 
turėdama per tris šimtus mi- priklauso, jau yra apjungti į 
lionų žmonių, gali leisti sau to vieną organizaciją, kaip tą 
kį „liuksusą”, kad dėl tikybi- konstatuoja vyskupas V. Pa- 
nių skirtumų viena tauta skal dolskis. ~ 
doma į gabalus, nors tai tik
riausia nesąmonė, kokia tiktai 
stebėtis galima dvidešimtojo 
amžiaus pabaigoje. Bet 
mums, lietuviams, ar gi 
tinka?

Štai skaitėme vyskupo 
Padolskio pasisakymą apie 
skautybę ir religiją „Skautų 
MfSSSSSSIta#***#^**#***#***^***^#******^*********

— kodėl dalis jų 
jama?

Pagaliau, ar tai 
žudymas? Ar tai 
skaldymas ir vienų jos narių

diskriminuo

nėra tautos
nėra tautos

atstovus •— dr.
Gutauską, 
dėl krašto 
ta prasme,
būtų, jeigu rinki-

Šapoką ir 
Buvo pa- 
Valdybos 
kad

būtų patenkinti vietovių pagei 
davimus, bet jau šios Krašto 
Tarybos susirinkimo pavyzdys 
rodo, kad renkant apylinkė
mis, iš daugelio jų atstovų nesu 
silauksime. Ypač bus sunku 
atstovų susilaukti iš Kanados 
vakarų, iš kurių ir dabar atsto 
vai neatvyko. Žinoma, geriems 
norams esant, galima ir tą trū 
kurną pašalinti arba sušvel
ninti. Bet apie tai reikia ge
riau pagalvoti ir plačiau pasi
tarti. Todėl jis siūlo šią statu 
to dalį atidėti, ypač, kad tam 
tikslui ir laiko dar yra daug.

Atst. Činga sako, jog Karde 
lis norįs Bendruomenę prily
ginti parlamentui, ko iš tikrų
jų nesą. Jis sako: „Mes sten 
giamės mažas grupes sunive
liuoti“, kad jos visai nesireikš 
tu (Kardelio buvo suminėtas 
LAS).

Atst. Kardelis dėl šio pasisa 
kymo pastebi: P. Cinga kalba 
— suniveliuoti. Ši totalistinė 
tendencija visą laiką buvo jau 
čiama iš Wlinnipego ALOKo 
daugumos. Bet tai nėra svei
kas reiškinys. Mums reikia 
stengtis nesuniveliuoti, bet vi 
sus, kas tiktai dedasi prie lie
tuviškųjų reikalų ir Lietuvos 
vadavimo, visus suprasti, įver 

j_____ j „ mano amžiaus, tinti ir jungti į bendrą darbą,
met mes patys gerai žinome",kurie rimtai galvoja ir nori ju Bendruomenės i tikslas jungti.

tautos vienybei?
Aš būčiau laimingas, kad po 

to, kai gautos šios mano infor 
macijos, jau jos tiktai pra
eitis ir visi mūsų skautai, hp-

juk
Socialdemokratai yra pir
mieji šios, bendruomenės, 
idėjos iniciatoriai ir pio

nieriai Kanadoje.
Todėl bus labai gražu, kad tuo 
pačiu bus pagerbta ta organiza 
cija, kuri pirmoji iškėlė vieniu 
gos visų lietuvių organizacijos 
idėją ir pirmoji visiems lietu
viams ištiesti solidarumo ir vie 
ningo bendradarbiavimo ran
ką. Atst. Kardelis pasiūlė są 
rašė vietoje p. Alšėno Įrašyti 
p. Indralienę (,kas jo viešai 
prieš rinkimus ir buvo parekš- 
ta).

P. Šapoka ir kun. Gutauskas 
atsakė, kad jiems p. Indrelienė 
nepriimtina ir bendrai su to
kiais rezultatais jie negalį To
ronte pasirodyti.

Tada atst. Grigaitis, aKiVciz 
doje ir atst. Andruškevičiaus, 
kuris irgi dalyvavo pasitarime, 
pasiūlė santykį 5:5, su ta dėta 
le, kad balsams pasidalinus, nu 
lemia pirmininkaujančio (o šis 
yra jų) balsas. Pasikalbėjimus 
vedusieji P. Šapoka ir kun. Gu 
tauskas patys vieni to klausi
mo negalėjo išspręsti ir nuėjo

Antro
sios pusės atstovai Andruške- 
vičius ir Kardelis taip pat, kol 
jie tarėsi, kalbėjosi su vienu- 
-kitu atstovu, kurie dėl viso 
labo sutiko su tokiu pasiūly
mu. Bet po pasitarimų sugrį 
žę p. Šapoka ir kun. Gutauskas 
pasakė: ne. Taip ir nueita į 
rinkimus. Kai kurie atstovai 
reiškė nepasitenkinimą dėl il
gai užtrukusių pasikalbėjimų.

Pradėjus posėdžio tęsinį, p. 
Šapoka vis dėlto pasiūlė anks
čiau suminėtąjį sąrašą: J. Ma
tulionis, J. Gutauskas, J. Sli- jos ir kitų organų rinkimai, bet 
žys, J. Yokubynas, P. Alšėnas, apie jų vaisius jau buvo rašy- 
K. Grigaitis, V. Meilus, A. ta. Susirinkimas baigtas Tau- 
Zubrys ir H. Stepaitis. Bet iš tos Himnu. J. Kardelis

KLBENDRUOMENĖS REIKALAI
VISIEMS K. L. B. APYLINKIŲ LOK’ams (Valdyboms).

I-asis Kanados Lietuvių Vietovės, kuriose jau yra su 
Bendruomenės Tarybos šuva- organizuotos KLB apylinkės, 
žiavimas š. m. rugpjūčio mėn. iki š. m. gruodžio mėn. 31 d. 
31d. priėmė KLB statutą. Pa sušaukia apylinkės lietuvių su 
gal priimtąjį statutą,vietovėse, 
kur yra nemažiau 10 lietuvių, 
organizuojamos KLB 
kės.

Vietovėse, kur nėra 
. kių LOK’ų, apylinkę 

zuoti kviečiamos esamų orga- 
, nizacijų vadovybės, o jei jokių 

nėra — pavieniai vimo keliu.

buvo priimta Bendruome
nės metinė sąmata.

Numatant, kad susimokės 
2.000 asmenų, sąmata numa.ry 
ta 12.000 dolerių. Kiekvienas 
Bendruomenės narys moraliai 
■įpareigojamas per metus sumo 
keti 6 dolerius. Prievartos nė 
ra. Iš tos sumos 15 proc. kul
tūros - švietimo reikalams, 
2.000 dol. Tautos Fondui, 
4.100 apylinkių valdyboms ir 
tiek pat Krašto Valdybai.

Buvo diskutuojamas mokes
čio dydis. Atst. Kardelis pasi 
sakė ,kad šis klausimas yra la
bai opus, ypač seniesiems lie
tuviam3, kurie nemėgsta mo
kesčių, nors aukoti ir daugiau 
neatsiako. Atst. Lukoševičius 
pasiūlė vietoje 6 dol. — 4, bet 
dauguma balsų tas pasiūlymas 
atmestas, ypač biudžedo komi 
sijos pirmininkui atst. Meilui 
pasisakius, kad ši suma nėra 
prievartinė, bet tiktai geros va. 
lios pareiškimas.

Atst. Kardelis, remdamasis 
faktu, kad KLB-LOKas per 3. 
metus tesurinko tiktai apie 
700 dol., patarė Krašto Valdy 
bai būti atsargiai su išlaido
mis. Bendruomenės centro biu 
ra stengtis išlaikyti kukliai.. 
Bent pradžioje išsiversti be ap 
mokamų tarnautojų, o vietoje 
jų Valdybos nariai, kurių yra 
devynetas, po vieną vakarą pa. 
budėti įstaigoje.

Po to sekė Revizijos komisi

gi

Bet jeigu to nėra, tai 
ne tiktai Skautų Vadijai, bet 
ir visiems lietuviams reikia la
bai rimtai susirūpinti, kad lie
tuviai dėl šiokių ar kitokių 
konfesinių skirtumų nebūtų 
skirstomi į pirmos ir antros rū 
sies žmonės ir nebūtų diskri
minuojami.

J. Kardelis.

Ką rašo kiti
RIMTA PROBLEMA.

„Prašau patalpinti M. P.“tės tautybę? Kad tuo būdu bū 
šį mano laišką su mano keliais tų išvengta senbernystės. Ai 
klausimais „Didžioji Grėsmė“ lietuvis vyras vesdamas sve- 
autoriui p. A. J. timtautę gali tikėtis kad tėyy-

Minimas straipsnis mane su-nei duos prieaugi). Ketvirti 
domino, bet kartu sukėlė daugmetai galvą kvaršina jvainos 
neaiškumu kaip kurios iškeltosmintys, kaip sukurti seimą, bvt 
mintys. Ypač šios mintys,pats vienas to negaliu išspręs 
kaip viengungiui sukurt, lietu.-ti. Tmp pat paistu š.mtus 
viską šeimą šiame krašte? Kuohetuvių vyrų, i 
■mpt mes natvs serai žinome,kurie rimtai g .......
k?d Tevedusiu vyrų didesnisrėti savas šeimas, bet nesuran- bet ne griauti lietuviškas orga 

nuošimtis nei mergaičių. i-- 
lietuvis vyras privalo kurti sei 
mą neatsižvelgdamas į mergai

Arda lietuvaitės.1"
šei („Mūsų Pastogė”, 175 nr.), 

Australija.

reikia siekti juo didesnio 
jėgų subūrimo, juo plates

nio bendradarbiavimo 
pagrindo.

Atst. Kardelis prašo šį jo pa 
reiškimą priimti, kaip princi
pinį.

Vertindamas balsavimus patiekus vieną sąrašą.
apylinkėmis, jis pastebi, kad Atst. Kardelis pareiškė, kad 
tokiu būdu, gal, geriau galima jis jokių iš kitų atstovų įgalio- 
' ~ .... jimų neturi, jokios grupės ar

bloko neatstovauja ir gali kal
bėtis ir veikti tiktai savo as ■ 
menine atsakomybe, kaip 'r 
kiekvienas Tarybos narys. Tuo 
tarpu p. Šapoka ir kun. Gutaus 
kas yra atstovai vienos kom
paktinės grupės.

Jie patiekė šį kandidatų į 
Krašto Valdybą sąra
šą: J. Matulionis, J. Gutaus
kas.
P. Alšėnas, 
Meilus, 
paitis.

Atst. Kardelis dėl sąrašo pa kės valdomuosius organus.
reiškė: Jų grupė šiame sąraše kio apylinkės susirinkimo pro 
turi 5 vietas, o visi kiti, suda- tokolo nuorašą apylinkės vai
rą ir KL Tarybos, ir skautų ir dyba prisiunčia Krašto Vaidy- 
sportininkų, ir visų kitų gauna bai, kartu pranešdama apylin- 
4 vietas, santykiu 5:4. Tokiu 
būdu šie keturi statomi į opo
zicinę padėtį, o iš jų pusės

yra aiškus dominavimo 
pasiryžimas.

Tas nereiškia, kad sroviniu atž 
vilgiu tokis santykis būtų ne 
teisingas, bet, turint prieš 
akis uždavinius: 1) kad reikia 
apjungti galimai daugiau tau
tiečių Bendruomenės rėmuose 
(dabar apjungta tiktai mažu
ma) ; 2) kad Krašto Valdybai, 
kiek numatoma, neteks susi
durti su klausimais, kurie bal 
savimais nepraeitų ir 3) atsi
žvelgiant į principinį jo pareis 
kima, kad lietuvių tauta yra ka 
ro būsenoje, kuri visiems lietu 
viams stato reikalavimą jungtis

nizacijas.
Po palyginti neilgų diskusi 

jų nutariama skyrių apie Kraš

J. Sližys, J. Yokubynas,
K. Grigaitis, V.

A. Zubrys ir H. Ste-

sirinkimus ir pertenka apylin
kės valdomuosius organus.

Apylinkės, kurios turi dau
giau 500 pilnateisių lietuvių ar 
ba kurių nariai gyvena išsi
sklaidę, valdomuosius organus 
gali išrinkti ir ne visuotiniame 
susirinkme, bet raštiško balsa- 

Tam reikalui pri
dedamas balasvimo taisyklių 

: kur yra apylinkių projektas, kuriuo tokios apylin 
pakeičiami KLB kės gali pasinaudoti. Šios tai- 

valdybomis. Tam syklės gali

apylin-

Apylin 
organi-

organizacijų 
asmenys.

Vietovėse 
LOK-ai, jie 
apylinkės 
reikalui, prisilaikant KLB sta- pritaikomos 
tuto, ALOKai sušaukia visuo
tinius apylinkėje gyvenančių 
lietuvių susirinkimus ir išren
ka statute numatytus apylin

ke

būti keičiamos ir 
vietos sąlygoms, 

skelbia apylinkiųTaisykles
LOK-ų ar Bendruomenės apy 
linkės valdybos.

Apylinkių LOKai pakeičia
mi Bendruomenės apylinkių 
valdybomis iki š. m. gruodžio 
mėn. 31 d.

KLB Krašto Valdybos 
Pirmininkas
J. Matulionis.
Sekretorius

A. Šalkauskis.

KONTROLĖS KOMISI-

kės valdybos ir kontrolės ko
misijos narių pasiskirstymą 
pareigomis ir visų narių adre
sus.
APYLINKĖS VALDYBOS IR

TAISYKLES
3. Apylinkės Valdyba skelbia 

rinkimų datą ir vietą, o taip 
pat datą iki kurios turi bū 
ti patiekta Rinkiminei Ko
misijai kandiatų sąrašai į 
Apylinkės 
Kontrolės

4. Apylinkės 
Kontrolės 
datus turi teisę išstatyti 
kiekviena 15 pilnateisių lie 
tuvių grupė.

5. Rinkimų vykdomuoju or- 
Nukelta į 8 psl.

JOS RINKIMŲ
1. Apylinkė, kurioje yra dau

giau 500 pilnateisių lietu
vių, arba kurios nariai gy
vena išsisklaidę, Valdy

bos ir Kontrolės Komisijos 
rinkimus gali atlikti lape
liais balsavimo keliu.
Rinkimams pravesti ALO 
Kas ar Apylinkės Valdyba 
sudaro Apylinkės Rinkirni 
nę Komisiją iš pirmininko 
ir 4 narių. Pageidautina, 
kad į Komsiją įeitų bent 
vienas teisininkas.

2.

irValdybą 
Komsiją.

Valdybai
Komisijai kandi-

ir
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Mykolui Biržiškai 
70 metu

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

Kova uz demokratijų Bolivijoje.
Tai sukaktis vyro, kuri da

bar mini visame žemes rutuly 
gyveną lietuviai.

Siauruose rėmuose nedrąsu 
rašyti apie Mykolą Biržišką, 
nes jo darbų apimtis, jo pasiry 
žimai ir intencijos lietuviškąjį 
gyvenimą apėmė plačiu mastu 
ir visapusiškai.

Šiandien dar sunku būtų ir 
nusakyti jo pašaukimą. Kas 
jis daugiau — mokslininkas, 
visuomenininkas, polii tikas? 
Visose srityse jis veikė ir, gal 
ma sakyti, jos visos jo darbų 
sudėty tarp savęs persipy- 
nusios į vieną didelį lietuvišką 
darbą, kurio vaisius, kad dar 
ir peranksti sumuoti(,nes jisdar 
darbingas ir pajėgus, gal, net 
brandžiausiems darbams), bet 
jau bandoma suminėti.

Gimęs 1882 metais rugpjū
čio 24 dieną, kilęs iš žemaičių 
bajorų, gavęs gražų išauklėji
mą ir puikų išmokslinimą iš 
tėvo gydytojo, kaip ir kiekvie
nas beveik jaunuolis, Mykolas 
Biržiška susidomi socialiniais 
bei politiniais klausimais ir, 
kaip jis pats sakosi, krikšto tė 
vu pasirenka Marksą su jo gar 
siuoju „Kapitalu“, bet laikosi 
lietuviškojo sektoriaus ir bend 
radarbiauja su Lietuvos Social 
demokratų partijos lyderiu St 
Kairiu (Kaminsku). Tačiau 
evoliucionuoja ir net svyruoja, 
ir kartą į Lietuvos seimą sutin 
ka eiti Darbo federacijos sąra
šu. Dabar jis sakosi esąs ne
partinis ir todėl sutikęs būti 
LRS steigiamojo akto donato- 
rium.

M. Biržišką domina žmo
gaus būvis, ir čia jis, jaunystė 
je, esą, nekreipęs daug dėme
sio religijai, pagaliau grįžta 
prie Katalikų bažnyčios ir jau 
senatvėje tampa praktikuojan 
Čiu kataliku.

Būdamas gimnazistu jau są 
moningai sįjįsionientu^oja tau
tybės klausimuose ir tampa, ga 
Įima, pasakyti, „paskutiniu lie 
tuviškosios bajorijos mohika
nu“, nes bajorija su naujomis 
naujosios Lietuvos reformo
mis išnyko, jeigu anksčiau ne
buvo persimetus pas lenkus. 
Būdamas studentu M. Biržiš
ka jau pradeda darbus, kuriuos 
ir dabar tęsia — darbus lietu
vių tautai ir savarankiškai Lie
tuvai. 1918 m. pasirašo Lietu 
vos Nepriklausomybėj Aktą, 
kaip tiktai laikydamas frontą 
m S. Kairiu ir J. Vileišiu — 
,iž demokratinę Lietuvą, prieš 
machines užmačias.

Atėjus politinėms 1918-1921 
netų sąvartoms ties Curzono 
inija, M. Biržiška tampa „Vii 
liaus kelmu“, kad jokia jėga 

jo neišrautų iš Lietuvos sos
tinės. Deja, kaimyno smurtas, 
kuriam anuomet nesugebėta pa 
rodyti atsparos, kaip dabar Ko 
rejoje, 33-jų tarpe M. Biržiš
ka ištremiamas į Kauną, tiesa 
— dideliam darbui. Čia M. B. 
ir gimnazijų mokytojas, ir uni 
versiteto profesorius bei rekto
rius, ir Vilniui Vaduoti Sąjun
gos organizatorius bei vedėjas, 
ir spaudos bendradarbis ir vi
sokis kitokis veikėjas.

Tartum nusiskųsdamas, da
bar M. Biržiška sako, kad vi
suomeninis darbas neleidęs jam 
gilintis į mokslines sritis, bet, 
nežiūrint to, ir šiose jo darbas 
paliks žymių įnašų. Jo raštų to 
mai, jo indėlis į Lietuviškąją 
Enciklopediją, jo studijos įvai 
riais lietuviškosios kultūros 
klausimais — sudaro jo paliki 
mą, kuris yra didelis indėlis į 
lietuviškosios kultūros loby
nus. Ir tai tenka minėti su di
dele jubiliatui pagarba.

Minint Mykolą Biržišką, lyg 
pagal patarlę, kad „dainoje ne
galima apleisti žodžio“, yra bū 
tina suminėti ir jo brolius — 
Vaclovą ir Viktorą Biržiškas, 
nes jie visi trys (lyg tie iegen 
dariniai „dūmoją barzdočiai“) 
sudarė, jeigu taip galima pasa
kyti, „galingą būrelį“ arba ku
dirkiškai — „šulus“, kurie trys 
rėmė universiteto rūmus ir 
Enciklopediją, visi trys susiei
dami į vieną būrį, pasiryžusį 
turtinti lietuviškuosius kultū
ros lobynus.

Garbingam sukaktuvininkui 
palinkėsime geros sveikatos ir 
ilgiausių vaisingų metų. J. K.

NAUJA PLB VOKIETIJOS 
KRAŠTO VALDYBA.

J naująją Vokietijos LB kraš 
to tarybą dauguma balsų buvo 
išrinkti: Pr. Zunde, E. Simo
naitis, A. Giedraitis, kun. Kele 
ris, t. A. Bernatonis, J. Glem- 
ža, E. Žilius, A. Rukša, Dr. J. 
Grinius, J. Jurkaitis, J. Luko
šius, A. Survila. Rugsėjo 3 d. 
najuoji taryba buvo susirinku
si posėdžio Hannovery ir iš
rinko valdybą šios sudėties: 
Pr. Zunde, E. Simonaitis, A. 
Venslauskas, E. Žilius, J. Lu
košius (kandidatai Petkevi
čius ir Survila); garbės teis
mą: St. Vykintas, Dr. J. Sa
kalauskas, prof. A. Rukša; 
kontrolės komisiją: Endrikai- 
tis, Jurkaitis ir Šukys. Į posė
džius buvo nuvykę VT pirmi
ninkas K. Žalkauskas ir VT na 
rys M. Brakas. Ta proga VT 
prm. K. Žalkauskas matėsi taip 
pat su kai kuriais Mažosios 
Lietuvos veikėjais. E.

3.
Peniaranda turėjo aiškius 

ryšius su Rosca ir Valstybės 
Departamentu. Jo užsienių rei 
kalų ministeris, Sr. Elio, yra 
buvęs ir tebėra Patinio Mines 
kompanijos juriskonsultu. Ros 
ca tinklas visuomet pagaudavo 
kai kuriuos Bolivijos studen
tus, profesionalus ir politikus, 
tik Revoliucinio Nacionalistų 
Judėjimo ir Villarroel režimo 
negalėjo pačiupti. Iš čia pra
sidėjo ta stipri tarptautinė dis 
kreditavimo kampanija, su jau 
žinomais nacizmo, fašizmo ir 
net komunizmo kaltinimais, tai 
komais revoliucinei nacionalis 
tų vyriausybei.

ROSCA, greta nacizmo pri- 
mėtinėjimų Villarroeliui, gre
ta įtikinėjimų, kad kasyklose 
valkiojasi „totalitarizmo agen
tai“, kartu lošė „demokratijos“ 
kortomis, įsteigdama Priešfa- 
šistinį Demoikratijos Frontą - 
- Fronte Democratico Antifa- 
scista (FDA) — į kurį įsiliejo 
tuojau ir komunistų „kairioji 
revociucinė partija“ — Parti- 
do de Izquierda Revoliuciona 
ria (PIR).

Tasai Frontas veikė laisvai, 
niekeno nevaržomas ir daėjo 
net iki to, kad jis viešai pra
dėjo skelbti tas vietas, kuriose 
turėjo įvykti pulkininko Viliai 
roel ir jo ministerių pakorimas, 
kas aiškiai parodo tai, kad toli 
gražu čia būta ne bolivijiečių 
liaudies valios, bet tas „linčas“ 
buvo tam tikros politinės prog 
ramos dalis. Villarroel vyriau
sybė klaidingai manė, kad 
Priešfašistiniam Demokrati
niam Frontui leisdama laisvai 
ir nevaržomai veikti, galėsian
ti įtikinti nacionalinio režimo 
nepronaciškumu, nes ištikrųjų 
jo vyriausybė ir nesivaikė na
cizmo, gerai žinodama, kad jis 
taip pat agresingas ir besisten 
giąs išstumti amerikiečių- ang
lų kapitalizmą, tiktai germa
niškojo kapitalizmo ir germa
nų rasės labui, nešdamas su sa 
vim kitoms tautoms ir rasėms 
politinį, ekonominį, socialinį 
ir kultūrinį pavergimą. Toji 
klaida pulk. Villarroel ir jo vy 
riausybei brangiai kainavo.

Sprulle Braden buvo to „an 
titotalitarizmo“ siela. Jis jau 
buvo išvedęs tą savo tezę, kad 
šios, mažai evoliucionavusios 
Amerikos valstybės, nei moka, 
nei gali savomis pastangomis iš 
naudoti turimus natūralius sa 
vose žemėse turtus. Pats Bra
den buvo autorius „Mėlynosios 
knygos“, kurioje, nors skirtoje 
prieš Peroną, suminėjo, be 
konkretaus įrodymo, tokią do
kumentaciją, kurioje parody

tas Dr. Paz Estenssoro ir Vil- 
larroelis ryšium su nacizmu ir 
tuo pačiu kartu su Buenos Ai
res militarizmu.

Nuvertus ir pakorus Villarro 
elį, toks taurus politikas kaip 
Summer Velles, ir tas užgyrė 
La Paz miesto „linčą“; jis ir vi 
si kiti, kurie niekad nebuvo ir 
nėra pasmerkę Samoza ir Tru 
jillo diltatūrų, kurios perse
kioja, kalina, tremia ir žudo so 
cialistus, socialinius liberalus ir 
revoliucinius nacionalistus, sic 
kiančius savo kraštams politi
nės, ekonominės ir socialinės 
laisvės bei demokratijos; tuos, 
kurie žino, kad viena politinė 
laisvė tėra tik tuščias Bradeno 
kevalas, labai lengvai praran
damas.

Tiesą, Villarroel režimas _ie 
buvo laisvas nuo klaidų. So
cialinio liberalo Calvo nužudy 
mas, daug kartų komentuotas, 
buvo viena tų klaidų. Bet nė
ra nė vieno bolivijiečių reži
mo, kuris būtų apsiėjęs be te
roro. Legaliai bolivijiečių išsi 
rinktus vyriausybės žmones 
žudo pasamdyti agentai, o mi
neralinių kasyklų kompanijų 
parinktuosius ir pastatytuo
sius į valdžią žmones, žudo 
juos, keršydama jiems, pati 
bolivijiečių tauta.

Po Villarroel pakorimo bu
vo sakoma, kad Berlyno užsie
nių reikalų ministerijoje buvo 
užtikti dokumentai, kurie pa
rodę Villarroel režimo ryšius 
su nacizmu, kartu kompromi
tuodami ir Berlyno karo atašę 
Washingtone, majorą Belmon
tu

Bet majoras Belmonte ir Pe 
voliucinis Nacionalistų Judėji
mas tuos „dokumentus“ kate
goriškai neigė, įrodinėdami, 
kad reikalas eina apie falsifika 
ciją.

Vėliau, po 6 d. gegužės 
1951 metų balsavimų, kuriuo 
se daugumą laimėjo Revoliuci
nis Nacionalistų Judėjimas, 
ROSCA interesus ginanti spau 
da vėl paskelbė panašų „do 
kumentą“, kuriame matėsi Re 
voliucinio Nacionalistų Judėji
mo lyderis, Juan Machin, da
bartinis Bolivijos darbo minis 
teris, buvęs aktyvus sindikalis 
tų vadas, vėl paktuojantis. . . 
Bet ne su naciais, savaime aiš
ku. Naciai jau buvo įėję į isto
riją, ir pamiršti. Paktuojantis 
su komunistais. . .

Toji kontrapropaganda, tai
koma Villarroel režimui, už
viešpatavo visą Amerikos kon 
tinentą. Toji galinga propagan 
da įveikė ir tokius autentiškai 
demokratinius judėjimus, kaip 
Peru Aprizmas arba Venezu- 
elos Demokratinė Akcija.

Gimnazijos rėmimo 
reikalu

Vis daugiau ir daugiau su
sipratusių mūsų tautiečių pii- 
sideda mėnesine auka prie vie
nintelės lietuviškos pasaulyje 
gimnazijos išlaikymo. Kuria
si savo iniciatyva pavieniai gim 
nazijos rėmėjų rateliai. Jų na 
riai vienas kitą skatina, kad au 
kos būtų punktualiai įnešamos. 
Nežiūrint savo asmeniškų kas
dieninių rūpesčių ir vargų, kai 
kurie nariai labai pavyzdingai 
savo pažadą pildo. Tat kiekvie 
na proga jų aukas ir reikalo su 
pratimo svarbą reikia aukštai 
įvertinti.

Po atostogų darbas Vasario 
16-sios Gimnazijoje vėl prasi
dėjo. Jaunuoliai suvažiavo iš 
įvairių Vokietijos vietų. Ke
liauja kartais net penkis ar 
daugiau šimtų kilometrų be pa 
lydovų. Viena 8 metų mergai 
tė atvyko iš Kempteno užsika 
binusi kortelę, kurioj konduk
torius prašomas ją nuvežti į 
Diepholzą.

Gimnazijoje yra 13 mokyto
jų. Jų algos menkos, ypač tų, 
kurie dalį laisvo laiko pašven
čia vaikučių mokymui.

Gimnazijoje esama ir kita
taučių. Kunigas Končius sa
vo kelionėje ypatingai susido
mėjo 4 klasės molkine Renate 
Lepertaite, kuri iš Lietuvos 
atvyko tik pernai. Ji vokietai
tė. Besigelbėdama nuo bado, 
pasiekė Lietuvą, būdama vos 
11 metų amžiaus. Ji buvo Vii 
niaus krašto lietuvių šeimoje. 
Mokslo negalėjo siekti, dirbo 
ūkyje, ypač įvedus kolchozus. 
Bėgant į Lietuvą jos motina 
mirė. Pernai iš Lietuvos prie
varta ją atvežė prie Vakarų V o 
kietijos sienos. Vokiečiams 
gelbstint, jai pavyko susirasti 
savo tėvą Hanoveryje. Sužino
jusi, kad Vokietijoj yra lietu
viška gimnazija, ji prašė tėvo, 
kad leistų joje mokytis. Nuo 
lietuvaičių ji nesiskiria, su viso 
mis gerai sugyvena ir ją Čia vo 
kietaite niekas nelaiko. Kalba 
puikiai vokiškai ir lietuviškai. 
Paklausus, kodėl Hanoveryje 
nėjo į geresnes vokiečių mo
kyklas, ji atsakė: „ . . Man lie
tuviai labai patiko, jie man bu
vo geri ir Lietuvoj mane glo
bojo kaip savo dukrą. . .“ Da 
bar ji džiaugiasi galinti lanky
ti lietuvių mokyklą.

Galima sakyti, kad Diephol- 
zo lietuvių gimnazija tapo lyg 
ir kokia salelė didžiojoj ištau- 
tėjimo jūroje. Žinoma, priklau 
sys tik nuo mūsų, kiek mes pa
rodysime noro ir supratimo, 
kad ši salelė ir toliau išliktų. 
Labai malonu būtų, jei mūsų 
lietuviškos organizacijos, drau 
gijos ir toliau prisimintų Va

sario 16-sios Gimnaziją ir ku
ria nors proga paskirtų jai sa
vo auką.

Kas liečia patį aukų rinki
mą, tenka apgailestauti, kad ir 
čia jau pradeda reikštis tam 
tikri nesklandumai ir skaldy
mo tendencija. Tat laikau pa
reigą, užbėgant už akių vieną 
šitų nesklandumų iškelti.

Nė žodžio niekas negalėtų 
išdrįsti pasakyti prieš tokį gim 
nazijos rėmėją, kuris asmeniš
kai duodamas auką, stato są)y 
gą, kad ji būtų skirta tik vie
nos, o ne kitos tikybos moki
niui remti. Tačiau susidaro vi 
sai kita padėtis, kai tas pats au 
kotojas, duodamas savo dolerį, 
diktuoja tą pačią sąlygą visam 
rėmėjų rateliui. Tokio ratelio 
kitos konfesijos nariai, arba net 
ir tos pačios, pradeda su tuo ne 
sutikti. Ir jie, aukodami, pra
deda statyti panašius reikalavi 
mus arba net galvoja nutrauk
ti savo auką.

Šia proga tenka pabrėžti, 
kad Vasario 16-sios Gimnazi
jos remti Komisija nėra užsi
brėžusi aukų rinkimą vesti 'kon 
tęsiniu pagrindu. Ji skaito tai 
visų lietuvių pareiga ir ape
liuoja į visus lietuvius, nežiū
rint religinių skirtumų. Ji 
tat ir nenorėtų; kad šitame 
bendrame svarbiame darbe bū
tų įvelti mūsų tautiečių religi
niai skirtumai ir įsitikinimai, 
apsunkinant ar net pakenkiant 
aukų rinkimą tiems, kuriems 
aukos bei pašalpa yra gyvybi
nis dalykas ir kurie minta nuo 
bendro stalo.

Tad tenka maloniai papra
šyti tų tautiečių, kurie nori su 
šelpti tik savo konfesijos moki 
nius, siųsti asmeniškai savo 
aukas Vasario 16-sios Gimna
zijai remti Komisijai su prie
rašu arba tiesiog į Vokietiją 
antrašu: Litauishces Gimna- 
sium, (23)Diepholz-Flugplatz. 
Be abejo gimnazijos vadovybė 
į tokius pageidavimus atsi
žvelgs ir juos patenkins.

Tautiečiai, kurie šitų sąlygų 
nestato, maloniai prašomi ir 
toliau siųsti aukas ar per gim
nazijos rėmėjų ratelius arba 
tiesiog Vasario 16-sios Gimna
zijos remti Komisijos Iždinin
kui: Pranui Šimelaičiui, 1271 
Allard Ave., Vardun, Montre
al, P. Q.

A. Lymantas,
Vasario 16-sios Gimnazijai 

remti Komisijos Pirmininkas.

KAS SKAITO
„NEPRIKL. LIETUVĄ" — 

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

33. SENIAI MONTRE ALIN ATVYKĘS LIETUVIS
Paskutinės gegužinės metu Vincą Mackevičių radau na- 

p. Jaspelkis man papasakojo mie. Pasirodo, jis jau keletas 
apie labai seniai ir jau seną metų kai pensininkas. Dėl am 
Montrealio lietuvį Vincą Mic šiauš jis jau negali dirbti. Tu 
kevičių, kurio ir adresą davė: 
11635 Hotel de Ville. Pasiro 
dė, kad šis tikrai senas Kana
dos gyventojas yra „Neprik
lausomos Lietuvos“ ir „Kelei
vio“ skaitytojas ir tikras dar
bo žmogus. Kas įdomiausia, 
jis ligšiol yra mano Kanadoje 
rastas kaip seniausiai atvykęs 
lietuvis.

Deja, pasiekti jį man nebu
vo lengva. Norėdamas sutau
pyti laiką, pasiėmiau taksi. 
Bet. . . taksi mane vežiojo apie 
dvi valandas. . . ir paliko, ne
radęs to numerio, kuriame gy 
veno mano jieškomas žmo
gus. . . Tai keista, bet tai yra 
faktas. Man pačiam teko susi 
rasti Montrealio planą, ir susi
rasti tą gatvę ir tą numerį, kur 
p. Mickevičius gyvena. Mano 
nepasisekimas yra tuo didesnis 
i rtodėl, kad besitrankydamas 
praradau (nežinau kur - tram
vajuje ar automobuse) dovano 
tą man sukaktuvinę amžiną 
klunksną su įrašu. Taip besi- kio apskrities, turėjo 2 margus 
trankant galvojosi, kad Mont- žemės, — nebuvo iš ko gyven- 
realy, norint sutaupyti laiką, ti. Aš buvau pramokęs siuvi- tipingas, darbo žmogus. Jis 
reikia turėti kokią nors susi- mo amato, bet ir tas darbas ge- daug nesivaiko, kad tiktai gale 
siekimui prtailkytą mašiną, resnio gyvenimo carinės Rusi- tų gyventi ir verstis. Jam Lie- 
Bet. .. daug ko reikia, o svar jos okupuotoje Lietuvoje neda tuvoje buvo sunku gyventi, pa- 
biausio ir trūksta... vė. Girdėjau, kad kiti išvyksta sak jo — „atsibodo bristi pin

ri namuką, kuriame gyvena su 
dukra Margarita ir dirbti jau 
negali.

Duris man atidarė pats p. 
Mickevičius.
žilas senukas. Jis neužsigaus,
kad jį vadinu senuku, nes jam ma, kuri per 15 metų išaugo Ii 
šių metų lapkričio mėn. 15 die 
ną sueina lygiai 82-ji metai. 
Gimęs 1869 m. lapkričio 15 d. 
Tokio amžiaus žmones gerai ži 
no, kad yra enukai, nes oficia
lioji senatvė prasideda sukakus 
60 metų.

Mes matėmės pirmą kartą, 
bet kalba tuojau užsimezga at
vira ir nuoširdi.

— Iš Lietuvos aš išvykau 
1894 metais į Angliją, jau 
atitarnavęs carinės Rusijos ka
riuomenėje, — pradėjo 
koti p. Mickevičius.

— Kodėl iš Lietuvos 
te? — klausiu.

— Tėvas Kunigiškių kaime, 
Pajevonio valsčiaus, Vilkaviš-

Tai sipmatingas

pasa-

vyko-

į Ameriką, bet mums trūko tiek vynelis“, — jam ir Kanadoje mašinos sprogime, per nelai- 
pinigų, kad pasiektume Ameri- kelias ne rožėmis klotas. Jis 
ką, todėl išvykome į Angliję visą savo amželį gyveno iš sa- 
ir ten apsigyvenome Manches vo rankų darbo ir nesukūrė 
tery, kur išbuvome 15 metų. 
Aš i rAnglijoje kriaučiavau, — 
pasakoja nuoširdžiai ir tiesiog 
graudingai p. Mickevičius. — 
Bet Anglijoje siuvėjui taip pat 
buvo sunkus gyvenimas, ypač, 
kad savarankiškai dirbdamas 
turėjau darbų užsakymus 
pirkti. Tas labai buvo nemalo
nu. Girdėjau, kad Kanadoje 
yra dar didelė žmonėms erd
vė, todėl susiruošėme visa šei-

’ • — Anksčiau priklausiau
Trečias sūnus vedęs ang- prie DLK Vytauto klubo. Va

saromis, kai buvo ruošiamos lie 
tuvių gegužinės Tetervil par-

mę.
lę, gyvena Montrealy, ketvir
tas Onterio turi ūkį. Viena dūk

gi 10 narių (Mančestery vedė 
ir susilaukė 7 vaikų) ir 
rugpjūčio 18 d. jau 
Quebeco uoste.

Čia turiu pastebėti, 
šiol informavusieji 
daugumoje atvykę 
tais, vis teigė, kad 
žiniomis, lietuviai 
yra atvykę apie 1902 metus, 
bet kas jie buvo, tikrai niekas 
ligšiol negalėjo pasakyti. Pp. 
Žemaičiai suminėjo visą eilę 
1904 metais jų rastų Montrealy 
lietuvių, bet Vinco Mickevi
čiaus ligšiol dar niekas man 
nebuvo suminėjęs. O p. Vin
co Mickevičiaus šeima Montre 
alin yra atvykusi 1909 
prieš 43-jus metus.

Norisi pastebėti, kad 
Mickevičius — tikras,

1890 m. 
buvome

kad lig 
tautiečiai, 

1904-5 me 
pirmieji, jų 

į Kanadą

metais,

Vincas 
tiesiog

vo rankų 
bent kiek atvangesnių gyveni tė gyvena JAV ir turi gerą viš ke ir P. S. Siu, visą šeimyną 
mo sąlygų.
šeimą, kuri 
aprūpinimo

— Kaip 
įdomu pasiteirauti.

— Visą laiką gyvenau ir gy-tuos laikus, kai tik ką atvyko į 
venų Montrealy. Visą laiką dir 
bau savarankišką siuvėjo dar
bą. Turėjau savo dirbtuvę ir 
verčiausi siuvėjavimu, ligi 
1944 metų. Tiktai kai pasku
tiniais laikais pradėjo mano 
įmonę apvoginėti, likvidavau 
ir paprašiau pensijos. Beje, — 
prisimena, — kurį laiką buvau 
išvykęs į Ameriką — JAV ir 
ten buvau įsigijęs žemės ūkį ■— 
farmą. Bet kai nesisekė, vėl 
sugrįžau ir esu pastovus Mont 
realio gyventojas.

— Šie namai yra jūsų nuo
savybė ?

— Taip. Pirma turėjome
namus ir kelis sklypus Longue 
uil Anex, bet ten pardavėm ir 
įsigijom šiuos, už kuriuos dabar 
reikia išsimokėti. Kompanijai 
turėjome įnešti 2.500 dol., o da 
bar kas mėnesis mokame po 40 
dol. (Namas iš dviejų aukš
tų, bet vieno buto — pirmame 
3 kamb. ir antrame 3 su pato
gumais). Palyginti tai bran- kad dėl amžiaus ir sveikatos jis 
gu, bet kai pirkome, buvo aukš negalįs iš namų išvykti, klau- 
tos namų kainos. siu:

— O jūsų šeima? — Ar anksčiau dalyvavote
— Vienas sūnus nuskendo lietuvių subuvimuose, lietuvių 

Amerikoje, kitas žuvo pragaro organizacijose?

Jis išaugino didelę 
reikalinga buvo 

ir nemažų išlaidų, 
gi gyvenote? —

tu ūkį, o kita gyvena prie ma
nęs ir dirba elektros įmonėje 
Verdune. Žmona Uršulė mirė 
prieš 4-rius metus.

V. Mickevičius prisimena

Kanadą.
— Čia, kur dabar matote 

miestą, visur buvo raistai ir 
miškai. Per 43 metus, kai čia 
gyvename, viskas taip pasikei
tė, kad senovės neliko beveik 
nei pėdsakų.

P. Mickevičiui prisiminus 
praeitį, ir aš prie jos grįžtu.

— Kai jūs atvykote j Mont 
realį, ar ką nors jau radote?

— Taip. Prisimenu Vincą 
Bobelį (miręs) ir Kvietkauską. 
Tiesa, jau radau p. Jas- 
pelkį ir Vincą Naujoką. 
Prisimenu, kad radau veikiant 
lietuvių socialistų organizaciją, 
kuri dalyvaudavo gegužės pir
mosios eisenoje. Radome ir 
daugiau lietuvių, bet jų jau nė
ra — vieni išvyko į JAV, kiti 
išmirė, o trečių pavardžių jau 
neatsimenu, — sako sunkiai 
galvodamas p. Mickevičius.

P. Mickevičiui nusiskundus,

nuveždavau. Deja, dabar ne
galiu jau išsikelti, ir jau seniai 
buvau išvykęs toliau už namų,
— liūdnai pasakoja gražia, 
švaria suvalkiečių kalba p. Mic 
kevičius.

Atsisveikinant, kai aš paklau 
siau, ką jis žino iš seniausių lie 
tuvių, dar prisiminė vieną tau
tietį.

— Jis labai vikrus žmogių 
Turi gerus didelius namus. 
Anksčiau jis laikė groseriją, 
bet neteko laisnio.

— Kodėl?
— Laikydamas groseriją jis 

dar vertėsi sklypų pardavinė
jimu. Na, vienam pardavė kaž 
kurio ten farmerio ūkyje skly
pą, ir kai nupirkęs pradėjo ga
benti statybai medžiagą, farme 
ris. . . pavarė. Kitam pardavė,
— šypsosi simpatingas senelis,
— žiemos metu. . . upės gaba
lą. . . Kai nupirkęs pavasarį 
atėjo statytis namų, žiūri, 
kad gi tivuliuoja plotai van
dens. . . Tai už tai ir neteko 
leidimo. . .

Taip linksmai nusiteikę ir iš 
siskyrėme. . .

Bet man galvojasi, mums 
reiktų plačiau ir iškilmingiau 
susitikti su seniausiai atvyku
siais lietuviais.

(Daugiau bus).
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Saulės laikrodžiai”
RAŠO VYT. A. JONYNAS.

su tąja nuotaika, 
buvo inspiravusi 
Baltijos Pajūry“, 

Telesforas Valius

PATS LĖKTUVAS RANDA 
IR PUOLA PRIEŠĄ

JAV aviacijos štabas prane 
šė apie baigtą statyti naują lėk 
tuvą - naikintoją, į kurį yra su
dėti nuostabūs šių laikų išradi
mai.

Lėktuvas, Loskheed F-94C 
„Starfre“, turi dviejų žmonių 
įgulą, tačiau pačią didžiausią 
darbo dalį lėktuvas atlieka sa
vo elektroniniais smegenimis. 
Lakūnų uždavinys pakilti nuo 
žemės ir nuskristi į erdvę, kur 
gali būti priešo lėktuvų. Po to 
lėktuvo elektroniniai aparatai, 
„mechaniški smegenys“ ima ty 
rinėti erdvę. Jie pastebi besi
artinantį priešo lėktuvą, atkrei 
pia savo lėktuvą į tą pusę ir au 
tomatiškai paleidžia raketas, su 
dėtas lėktuvo nosy.

Grįžtant atgal į bazę, reikia 
vėl įjungti žmogaus smegenis 
ir lėktuvą nutupdyti. Jo grei
tis yra didesnis kaip 600 my
lių per valandą. Jis gali pakd 
ti 45.000 pėdų, į stratosferą.

SPRAUSMINIŲ LĖKTUVŲ 
GAMYBA JAV IR RUSIJOJ.

Sovietų Rusija jau turi pa
sigaminusi apie 9.000 spraus- 
minių naikintuvų 1V1IG-15. Iš 
savo produkcijos kas dešimtą 
naikintuvą atiduoda komunis
tinei Kinijai. Iki šiol jau yra 
davusi apie 1.300 tokių naikiu 
tuvų.

Spesialistai įvertina, kad 
dabar Sov. Rusija turi 20.000 
lėktuvų oro laivyną, įskaitant 
naikintuvus^ bombonešius, 
transporto lėktuvus ir hidro- 
planus. Toks pat įvertinimas 
buvo padarytas ir prieš dvejus 
metus. Per tą laiką Sov. Ru
sija yra žymiai pakėlusi savo 
oro laivyno vertę: senieji lėk
tuvai buvo išimti iš apyvartos 
ir pakeisti naujais. Senų ti
pų lėktuvų atsarga esanti ir
gi apie 20.000 lėktuvų. Po ke 
lių metų Sov. Rusija turės' jau 
visą 20.000 lėktuvų oro laivy
ną susideantį vien iš sprausmi 
nių lėktuvų.

Dabartinis U. S. A. oro lai
vynas susideda iš 95 eskadrų. 
Kiekvienoj eskadroj yra nuo 
30 iki 75 lėktuvų. Vidutiniš
kai imant, tas sudarys apie 

lėktuvų. Šių metų lėk- 
produkcija sieksianti 

lėktuvų, įskaitant visų 
lėktuvus.

Mokst o-technikos naujienos
NEPAPRASTAS LAIKRODIS.

Danija tuojau turės naują 
laikrodį tokį gerą, kad danų 
laikraščiai vadina „aštuntuoju 
pasaulio stebuklu“.

Laikrodis bus pranešesnis už 
garsųjį Strasburgo katedros 

laikrodį, kuris be nurodymo 
normalaus dienos laiko, rodo 
savaitės dieną, metų datą, m ė 
nulio atmainas ir duoda kitas

*
Kiekvienu 

santykis) determinuoja tą ta
riamai palaidą „S. L.“ pobūdį, antrojo posmo įkomponavimo. 
vertusį mus nujausti, kad rin- Kaip žlugdantis gali būti toks 
kinio eilėraščiai esą apmatai epinio elemento nesisaugoji- 
plačiąjai vitražinei kompozici- mas, vaizdžiausiai, man rodos, 
jai. Nebūdamos nušlifuotai už galėtų paliudyti 
baigtom (ir užkankintom) mi- 
niatūromis, skirtomis chresto
matijų muzėjinėm sienom, tos 
kompozicijos tarsi nesiliauja 
bylojusios apie autoriaus ne
pasitenkinimą sukurto vaizdo 
atatinkamumų tai nesuranda
mai daugialytei pasaulio vizi- kad pernelyg nedėkingu kont- 
jai, kuri persekioja jo vaizduo
tę. Iš čia kyla poeto dažnas 
„mėtymas teptuko“ pasireiš- 
kiąs įvairių stilių bandymu, ku 
rį minėjau pirmame rinkinio 
skyriuj. Vietomis jis tiek ner
vingas, kad beveik atrodo, jog jų poetų 
poetas tolimesnėj evoliucijoj sprendimo, jog neretai jų ly- 
gali pasukti į prozinės litera- rika turi improvizacinį pobū- 
tūros sritį. Kiekvienu atveju dį, reikia pripažinti, tolydžio 
tenka konstatuoti kai kuriuos mažėja Nagio poezijoje.

* , ... Kiekviena pokario epocha
yra gausi tokiom improvizaci
nėm apraiškom, kurių veikia
moji skaitytojo psichikos galia 
išblėsta praėjus gyvenamojo 
momento slogučiui. Ypatingai, 
atrodo, buvo pavojinga H. Na 
giui pasiduoti dar dabar tebe
vyraujančiam literatūriniam 
pasauly nusivylimo žmogumi 
ir būties prasmingumu psicho- 
zui, kurio potvynio ir atoslū
gio ritmas pasiekia mus. Bet 
veltui jieškosim „S. L.” nihiliz 
mo ar vadavimosi iš gyvena
mosios dabarties sarkastiška 
grimasa. Anaiptol, ‘ir tai man 
atrodo, yra didžiausią pagarbą 
poeto asmenybei iššaukiantis 
dalykas. „S. L.” autorius nie- vyzdžiui, pušys pagamina ne- 
kur nesprunka iš jį ir skaityto paprastai daug žiedadulkių, bet 

kad jos būtų

* * 
atveju, jis (ras

nepateisina, mano manymu, ir 
„Tvankios Valandos“ (psl. 
11) tyčia banaliai surimuoto

„Upių“ eilė
raštis, kurio aprašomasis po
būdis iššaukia monotoniją, 
anaiptol nesiderinančią su te
matiniu uždaviniu. Nežiūrint 
vietomis puikiai surastų vaiz
dų, „Upės“ lieka man kažkur 
— girdėtu ataidžiu gal del to,

čiau sutapo 
kuri jam 
„Tragedija 
dailininkas 
naujomis iliustracijomis (ypa
tingai „Paukščių Tako“) ro
do vis stiprėjantį norą išsiva
duoti iš siužetinio paskirų ei
lėraščių interpretavimo ir rai
žiniu išreikšti sunkiau sufor
muluojamą bendrą „Saulės 
Laikrodžių“ nuotaiką.

Ta pačia proga tenka apgai 
lestauti, kad leidykla (Lietu
vių Knygos Klubas) neparodė astronomines informacijas, 
tinkamo supratimo tiek auto- 
liaus, tiek iliustratoriaus kury 
binių pastangų, įspraudus „S.

į anlkštus formato triny- 
Juose kažinkaip nepa- 

šiuo metu popie-rastu braunasi sąmonėn Sme- 
tanos simfoninės poemos „VI- 
dava“ asociacija.

* * *
Šis epinio elemento balastas, 

kurį konstatvę kritikai 
kūriniuose,

naujų- 
priėjo

L.“ 
čius. 
teisinamai 
niaus brangumu eilėraščiams 
ir iliustracijoms atimama ga
limybė veikti skaitytoją gry
nai savo estetiniu išoriniu po
veikiu. Dar labjau neatleisti
nos tos korektūros klaidos, ku 
rių lietuviai raidžių rinkėjai 
privėlė. Jei šio nevalyvumo 
sunku buvo išvengti Vokieti
joj laidžiamuos leidiniuos, tai 
šiuo kartu pasiteisinimas sun
kiau surandamas.

Vyt. A. Jonynas.

APIE KANAD1ŠKĄ 
ČIAUDULĮ

Čiaudulys (Hayfever) daž
niausiai sukeliamas įvairių au
galų žiedadulkių, kurių yra ore 
ir kurios įkvėpuojamos. Kai 
kuriems asmenims tas iššaukia 
nuolatinį čiaudulį su„bėgančia” 
nosimi ir ašarojančiom akim, 
kvėpavimo sunkumu ir kitais 
varginančiais simptomais.

Bet tiktai maža augalų da
lis yra kalta. Ir ne visi iš jų 
turi nuodingų žiedadulkių. Pa

Bet danų laikrodis bus kur 
kas geresnis. Jis padarys tik 
keturias dešimtasis sekundės 
klaidą per 300 metų. Palygin
ti Straburgso laikrodis nepati
kimas, nes jo netikslumas yra 
S pilnos sekudės per 100 metų.

Šis laikrodis bus varomas 
elektra ir yra danų laikrodinin 
ko Jens Olsen‘o, kuris mirė 
1945 m. dar jo neužbaigęs — 
viso gyvenimo darbo vaisius. 
Bet mirdamas paliko užbaigtus 
braižinius, kad jo padėjėjui Ot 
to Mortensenui yra įmanoma 
jį užbaigti.

Laikrodis kaštuos apie 500. 
000 kronų (70.000 dol.), kurių 
keturi penktadaliai jau sukelti.

Laikrodis bus užbaigtas ir 
pastatytas garsioje Kopenha
gos miesto rotušėje prieš šių 
metų pabaigą.

Jis turi daugiau kaip 14.445 
dalis, beveik visos padalytos 
rankomis. Daugelis dalių turi 
atsargines, kurias užteks nau
doti 3.000 metų, nes kaip Ol- 
sen'as apskaičiavo, per tą laiką 
kai kurios jo dalys nusidėvės.

Vienas iš ratų suksis taip 
pamažu, kad tik vienas jo ap
sisukimas reikalaus 25.750 
tų. Bet Olsen'as numatė, 
laikrodžio amžius nesieks
giau kaip 5.600 metų. Ši ypa
tingai pamažu judanti mecha
nizmo dalis yra suprojektuo
ta sekt šiaurinės žvaigždės nu
krypimą.

Vieną kartą per metus, Na u 
jųjų Metų vidurnaktį, speciali 
mechanizmo dalis pataisys sa
vaitės dienas ateinantiems me
tams pagal kalendorių ir rodys 
teisingai mėnulio atmainas.

Olsen'o meistriškas darbas 
ištaisys visus pasitaikančius 
kalendoriaus netikslumus, ku-

pavojingus šunkelius, į kuriuos 
daugiau ar mažiau nejučiomis 
„S. L.“ autorius pasuka, be- 
jieškodamas spalvinių tonų sa 
vo ‘kompozicijoms.

Vienu tokiu pavojingu eks
perimentu paminėčiau sutiršti- 
nimą dažų jieškomam efektui 
išgauti, procesą, kuris skaityto 
jui greičiau iššaukia melodra
mišką įspūdį. Tokių plėmų ra
sim „Sūnuos Palaidūnuos“ ir 
ypatingai „vieninteliam socia
linių tendencijų nuspalvintam“ 
„Pergalės Šventės” eilėrašty. 
Tačiau tokie perforsavimai, 
kaip „parpuolę glostėm grin
dinį, kiekvieną akmenį bučia
vom“, bei „priglaudę kulkų su
aižytą šalmą prie savo krūti
nės, tu užmigai, jį kaip vaiką, 
supdamas,“ toji melodramiš- ją kamuojančio buities tragiš- nepastebėta, 
ka gaida, kana dažnoka pirmuo kūmo, nei užsidarydamas ko- kenksmingos, 
siuose poeto rinkiniuose, pra- ketavime su savim pačiu, nei iš 
skamba „S. L.“ nepalyginti re 
čiau. Daug pavojingesnis Na 
gio lyrikai, man atrodo, kitas 
nukrypimas, būtent polinkis į 
realistinį kaikurių kompozicijų 
uždusinimą. Taip sakysim „Tė 
vų kiemo“ (psl. 38—39) kom
pozicija yra tiesiog ištisai pa
remta epinio elemento įkompo 
navimu, nejaukiai nupurtan
čio jau paskutiniąja pirmo pos 
mo eilute. Šio eilėraščio įdėji 
mas rinkinin, man atrodo, nie
ko nepapildo „Vaikystės“ vaiz 
dų plazdančio raibuliavimo, ne 
bent organiškai neišgyventų ir 
net prozaiškų detalių gausia 
priemaiša.

Sunkiau man būtų išsakyti minėti tikrai menišką rinkinio mėtinė arba vakarinė ragweed, 
įspūdį, kuris man kyla iš auto apipavidalinimą. Tai tikrai re- Čiaudulio aukų dėliai Kana- 
riaus daromo eksperimento per tas mūsuose pavyzdys, kaip dos vyriausybė pastatė visoje 
austi realistine objektyvuojan dailininkas, sutikęs iliustruoti 
čia nytim „Mergaitės Laidotu sunkiai iliustruojamą dalyką— 
vės“ (psl. 42). Ją aš įžiūriu poeziją — su dideliu nuoširdų 
antro, trečio ir ketvirto posmo mu stengiasi išreikšti jos dva- won, kur jis tiriamas. Apie 
baigminiuose vaizduose ir jie šią, neprimesdamas savo asine tai yra išleista knyga, 
mane veikia kaip kliuviniai pa- ninių interpretavimų. Gražiai Kiekvienas gali tą knygą įsi 
grindinei eilėraščio nuotaikai, rekomendavęsis „Lapkričio gyti rašydamas į: Canadian

Analoginis įterpimas kont- Naktų“ iliustravimu, rinkinio, Government Travel Bureau, užsakymas pradėti gaminti nau 
rasto dėliai prozinio elemento kurio bendras charekteris ar- Ottawa, Ont. (CS). juosius oro milžinus. Tie lėktų

rne 
kad 
dau

vai turi 8 Pratt & Whitney 
J-57 sprausminius variklius, 
kurių benda jėga yra apie 
S0.000 arklių jėgų. Lėktuvas 
gali pasiekti 600 mylių per vai., 
(senieji B-36 tesiekdavo tik 
435 myk). Sparnų ilgis — 185 
pėdos. Lėktuvai gali nesti 10. 
000 svarų bombų, 10.000 my
lių atstume.

B-52 pastatymas kainuos 15 
milionų dolerių. Tokia staty
ba gali būti tiktai individuali
nė, ne serijinė, ypač, kad tai ne 
paskutinis modelis, — rūpina
masi dar tobulesniu lėktuvu. 
Tačiau tas darbas nėra leng
vas, nes, pav., vien šio lėktuvo 
brėžinių paruošimas pareikala
vo 3 milionų valandų laiko. 
B-52 palyginamas su B-36, 
kaip puikiausis Cadillac su vai
kų automobiliu. . .

JAV TVIRTINASI PRIE 
ŠIAURĖS AŠIGALIO.

JAV aviacija įsitaisė slaptą 
oro bazę netoli šiaurės ašigalio. 
Bazę įrengti buvo sunku. Ji at 
siejo apie 100 mil. dolerių.

Bazė prie ašigalio turi dide
lės strateginės reikšmes. Iš 
jos prieinami didieji Sovietų 
pramonės miestai.

Grenlandijoje taipgi sukurta 
oro bazė, su 3 km ilgio taku 
lėktuvams. Iš čia iki Mask
vos yra 2200 km, iki Leningra 
do 1900 km ir iki Murmansko 
1300 km. ,

Priėjimas prie Sov. Sąjun
gos patogesnis iš šiaurės negu 

vakarų ar pietų.
RUSIJA TVIRTINASI 

ŠIAURĖJE.
Rusai yra įsitvirtinę visu

dinuotojo vandenyno pakraš
čiu. Išilgai Beringo kelią tai
syklingais protarpiais įtaisyti 
aerodromai, meteorologijos 
tys, radaro įtaisai ir kt.

APIE ATOMINĘ 
ARTILERIJĄ.

Amerikos karo vadovybė 
skelbė, kad artilerijos pabūk
las galįs šaudyti atominiais 
sviediniais, jau pagamintas ir 
bandymo egzaminus išlaikęs 
puikiais rezultatais. Dabar 
vyksta gamyba ir ruošiami spe 
cialūs atominės artilerijos da
liniai. Vos tik pirmoji atomi
nė bomba nušlavė Hirošimą, 
kariuomenės vadai pradėjo stu 
dijuoti galimybes, kaip atomi
nę jėgą pritaikyti artilerijai. Į

iš

Le

sto„Nusikalstantieji ’ ’ augalai 
yra piktžolė ragweed, šalavi
jas, metėlės, rusiškas dagys ir 
kiti augalai bei žolės ir kele
tas medžių, kaip drebulė, ąžuo 
las, uosis, beržas, alksnis, 
skroblas,vinkšna ir klevas. Rag 
weed, tačiau yra vyriausioji

destiliuodamas savo skaudulių 
pseudofilosofine retorika. 
Laikrodžiai“ yra laidas, 
naujoji poezija ima žengti 
siškai tvirtu keliu — nebe 
Sofijos samdinės, bet stipriai 
individualios, atsiribojusios 
kiek nuo jeseniškai siauro as- kaltininkė ir jos reikia ypatin- 
meniškumo, tiek nuo visuome- gai vengti, 
niškai propagandinių priemai- Ragweed yra šiurkštus au
sų — lyrikos keliu. Ir ištęs- galas su žalsvomis beveik ne- rie susidaro įvedant keliamuo- 
tas supažindinimas su „Saulės pastebimomis vėjo apvaisinamo 
Laikrodžiais“, man atrodo, pa- mi gėlelėmis, sugrupuotomis 
siteisina šiuo džiugaus reiški- galvelėmis, nuo 3 inčų iki 9 
nio akyvaizdoj, nes tai tikrai pėdų augščio. Yra trijų rag 
yra knyga, apie kurią norisi weed rūšių — paprasta arba 
kalbėti. trumpoji garweed, milžiniška

Baigdamas, jaučiu reikalą pa ragweed (arba Kinghead) ir

„S. 
jog 
vi- 

filc pa

Kanadoje žiedadulkių stotis.
Kiekvienoje stotyje paima

mas oras ir siunčiamas Otta- 
kur jis tiriamas. Apie

sius metus, saulės ir mėnulio 
užtemimus ir esamą padėtį su 
saule ir mėnuliu.

BOMBONEŠIS B-52.
Moterų skrybėlaitės taip 

greit neišeina iš mados, kaip 
kariniai lėktuvai. Štai, Ameri- tai, bet visi greit atsikando, 
ka turi jau net B-70, o tuo tai- 
pu imasi gaminti B-52. Il- Del Campo, pradėjo 
gai buvo tyrinėti lėktuvai ir vėl 
apsistota ties B-52, nes B-36 jektą ir tas jam pasisekė, 
jau paseno.

B-52 tai yra aštuonių 
minių motorų tolimojo 
mo bombonešis. Šiuo 
Boeng dirbtuvėms jau

spraus 
skridi-

metu
duotas

5.000 
tuvų 
9.500 
rūšių

SKIEPAI NUO VAIKŲ 
PARALYŽIAUS

Ši liga lotyniškai vadinama 
Poliomyelitis arba kanadiečių 

darbą šoko geriausi specialis- sturumpintai — Polio, kelia su 
sirūpinimą, nes ja daugelis, 

Po kiek laiko, artilerijos' pik. ypač vaikų, suserga ir paskiau 
braižyti neatgauna normalios sveikatos, 

atominės patrankos pro- lieka nedarbingi ir tt.
Suprantama, kad su tokia Ii 

rūpinamasi kovoti, 
gydytojai yra labai

Pabūklas turįs visas lauko ar ga rimtai 
tilerikos savybes, tik žymiai di- Kanados 
dėsnis, sveria 75 tonas ir pa- susirūpinę rasti skiepus, kurie 
dėtas ant platformos, kurios apsaugotų sveikus nuo užsi- 
galuose du galingi traktoriai, krėtimo šia liga. Oficialiai pra

Atominė artilerija ypatingai nešama, kad skiepai jau baigia 
tinka gintis, mi ištobulinti.

RIMAS BAGDONAS

Legenda apie Aitvarą
Tą vasarą, kai Juozui pirmi kiečių marškiniai pasirodė rau 

ūseliai pradėjo kaltis, o Anta- donųjų vietoje. Antano tėvas ’ 
nas kišenėje supjaustyto narni kartu su besitraukiančiais ru- 
nio tabako pradėjo nešiotis, sais ištraukė, o motina, iš siel 
Žolinių atlaidų metu jiedu vie- varto Dievui sielą atidavė, 
nu kartu pamatė Laimutę.

Abu buvo ūkininkų sūnūs. 
Tik Juozo tėvo trobos, ant kal
nelio, visą apylinkę puošė, o 
Antano tėvų bakūžėlė — prie 
raisto — jau baigė griūti.

Bet tai judviejų draugystei 
nekliudė. Nuo mažens varnų 
lizdus alksniuose draskė ir ku- 
rapkučius gaudė. Ir atlaiduo
se kartu vaikštinėjo. Tą die
ną, kai riestainius pardavinė- 
jąs žydelis gerklę laidė ir ma
garyčių dvi virtines siūlė, jie 
du nepajėgė atitraukti akių nuo 
jos, netoli jų stovinčios. Bet 
kad Antanas arčiau jos buvo, 
tai jis pirmas ją iir užkalbino.

Nuo to laiko jie tapo trys ne 
perskiriami draugai. Juokda
vosi žmonės, kad, girdi, ar jie 
ją už žmoną abu kartu pasiims, 
bet tie tiki šypsodavosi. O va 
karuškose ar talkose jaunimas, — kalbėjo žmonės.

Kai mūšių pašvaistės nuda- karstą pridengė gimtosios že- 
žė visą panemunę ir taršką ru mės sauja.

Ir tą naktį Juozas paliko na- je skundėjus diržais išplakda- lydimas, surizikavo nuvykti r 
mus. Drebančiomis rankomis vo. Keikdavosi rusų viršum- gal jau paskutinį kartą išvys- 
peržegnojusi, išleido jį motina kai, visokius 
per duris ir pati prie Nekaltai Aitvarą pagauti besistengela-

raudonosios armijos politru- 
ką, vėl pasirodė apylinkėje.

— Dabar aš ponu būsiu, — 
pirmam sutiktam pasigyrė.

i Ir išplėštame sandėlyje ras
ta degtine pasigėręs, jis, trijų 
uniformuotų raudonarmiečių 
lydimas, nutraukė į Juozo ūkį.

Ant stalo dar kelias bonkas 
pasistatę, jau beveik patys sa
vo kalbos nesuprasdami, jie ra 
gino Juozą su Laimute sėstis 
prie stalo. Nenorėdami, 
girtų akių baisaus žvilgsnio 
čiami, tiedu priėjo.

Ir kai Antanas gašliomis 
komis siekė apkabinti Laimu
tės liekną liemenį, šalia jos sto
vėjęs Juozas atžagaria ranka 
trenkė jam per veidą. Kitoje 
stalo pusėje sėdėjęs mongolas 
subraškino šautuvo užraktu ir 
liepsna trenkė iš vamzdžio. Bet 
Juozui taikyta kulka perskro
dė tuo metu jį užstojusios Lai
mutės širdį. . .

Pamatę Juozo rankose jau 
bestingstančią Laimutę, Anta
nas ir raudonarmiečiai ištraukė 
per duris.

Kitą vakarą, saulutei dangų 
raudonai nudažius, Laimutės

metodus bandė, ti gęstančias motinos akis.
Bet ir Antanas, lyg tai nu- 

Pradėtosios paveikslo suklupo, mi, bet tas jų visai nepaisė. Ir jausdamas, daržinėje ir svirne, 
Nes jautė, kad jo daugiau ne- jo būrys, reikalui esant, kaip slapta atvežęs, laikė kelis ru- 
bematys. ir visada, lyg iš po žemės išnir sų karius.

Neilgai trukus, Aitvaras ir davo ir atlikęs užduotį, lygiai karą, 
jo girios broliai tapo okupantų paslaptingai dingdavo.
ir jų pakalikų pabaisa. Skuti- Tik vienas Antanas įtarė 
dėjai, šnipai jo rankos neišven Juozą Aitvaru esant. Iš žmo 

nių, legendarinį partizanų va
dą mačiusį pasakojimų jis nu
sprendė, kad tai turi būti ne 
kas kitas, kaip buvęs jo jaunys 
tės draugas.

Bet nei Laimutės mirtis ne
įstengė ištrinti jo širdyje įra
šytos pagiežos Juozui. Ir gal
vojo, kad gal kada jį namuose 
užklupsiąs,

Bet nors kaip besergėjo jo
jo namus, kur dabar motina, 
tik mažą kambarėlį tegavusi, 
tarp atvykusių iš tolimųjų ry
tų mongolų, tebekaršo, Juozas 
ten nė karto nepasirodė.

O gyvenimo knygoje apie 
Aitvaro darbus vis daugiau ir 
daugiau buvo įrašoma. . .

Kai trečiąjį antrosios okupa
cijos rudenį, metų ir nedalios nės Aitvaro legenda save per 
slegiama senutė Juozo motina s'iguodžia, o Aitvaro vardas 

Miškai iš visų pusių apsup jau nepajėgė pasikelti iš lovos, mūsų žemės niekintojams ir da 
’ ; Aš jiems atkeršysiu, — ti, o Aitvaras su savo vyrais žinia pasiekė Aitvarą ir šis, tik bar siaubu skamba.

viskio, Antanas, lydėdamas prie kapo prisiekė Juozas. netolimame valsčiaus miestely savo ištikimo padėjėjo Arūno * * *

susižavė-
Ma

Tais metais, kai frontas, toli 
rytuose, prie Stalingrado, pra
dėjo braškėti, Laimutė ištekė
jo už Juozo.

— Matai, turtais
jo, — supyko Antanas, 
nęs, prasčioko, jai nereikia. . . 
Aš per prastas. . . Palauk tu 
man, aš tavo turtus vėjais pa
leisiu. ..

Prieš pat maskolio batui ant 
ru kartu pradedant trypti jo 
laukus, Juozo tėvas, dusulio 
kankintas, paskutinį kartą atsi 
kvėpė ir užgęso. Palaidojo jį 
tik Juozas su mama ir Laimu
te, ir kunigas. Žmonės, nerimo 
kankinami, bijojo 
mus.

Antanas, rusams 
no sustojus, dingo.

— Pas ruskius

palikti na-

prie Nemu

nubėgo.. .,

kaip stipinai apie stebulę, prie 
jų derinosi.

Atėjo į kraštą nesvetingi ru- sų tankai prasimušė iki Vilka- 
sai. Po kurio laiko rudi vo-

bet 
ver

rari

gė. Ir kaip besistengė okupan 
tai sužinoti, įkas jis tpks buvo, 
niekas tos paslapties nepajėgė 
išaiškinti, Aitvaras, atrodė, bu 
vo legendos sūnus,

Bet nuo Suvalkų iki Kauno, 
vien tik jo vardą išgirdę, rau
donieji drebėjo. Girios broliai 
savo atkaklumu ir sugebėjimu 
tyliai, bet tiksliai smogti, tapo 
visų partizanų priežodžiu.

Bandė rusai bent vieną iš jų 
gyvą pagauti, kad žinių apie 
Aitvarą išgavus, bet veltui. Jei 
apsuptasis matydavo, kad gy
vas jau nebeišeis, paskutiniąja 
granata susisprogdindavo sa
ve nebeatpažįstamai.

Traukdavo okupantai didelė 
mis gaujomis per miškus ir pel 
kynus, jieškodami ir naikinda 
mi partizanus, bet Aitvaro gi
rios broliai buvo kaip užkeik
ti.

Ir kai lietingą va- 
paslapčiomis įsmukęs į 

kambarėlį, Juozą suklupo prie 
mirusios motinos, užpakalyje 
jo staiga prasidarė durys ir 
per jas įšoko Antanaas, dviejų 
uniformuotų karių lydimas.

,— Pats Airvaras! — su pa 
sididžiavimu sušuko jis, — Sto 
kis!

Bet beveilk tuo pačiu metu 
Juozo rankose sprogo grana
ta, jį patį suplėšydama, o per 
langą Arūno įmestoji ištaškė ir 
Aantaną su rusais.

Po kurio laiko liepsnos nu
dažė padangę, godžiai rydamos 
jau be šeimininko likusius tro
besius. Senolių vėlės priėmė 
dar vieną kareivą į savo tar
pą. . .

Niekas, išskyrus Arūną, ne
žinojo, kad ten žuvo Aitvaras. 
Jo būrys paslapties taip pat 
neišdavė.

Svetimų batų trypiami žmo
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HAM1LTONO DRAMOS MĖGĖJŲ BŪRELIS 
„AUKURAS“.

Tur būt Kanadoje nėra nė su maža programa. Per 
vienos lietuviškos kolonijos, kius pasirodymus gauname
negirdėjusios apie H. D. M. 200 dol. pelno, kurį paskiria- 
B. „Aukurą”, kuris šioje kolo me išlaidų padengimui. Taip 
nijoje, kaip tos vaidilutės prie pat dalį pinigų aukojame ar tai 
aukuro, budi mūsų lietuviško- Kultūros Fondui ar neturtin- 
sios kultūros, kalbos ir meno goms šeimoms, 
saargyboje.

Jūsų korespondentas kreipė 
si į tų entuziastų - mėgėjų „spi 
ritus movens“ — rėžis. E. Dau 
guvietytę-Kudabienę sui klau- 

mais, į kuriuos buv. Kauno 
Jaunųjų Teatro" aktorė mie

lai atsakė.
— Kada numatote pradėti 

1952-53 m. sezoną?
— Nors rugsėjo mėn. 27 d. 

St. Michael salėje statome 1 
veiksmo A. Gustaičio komedi
ją „Šilkiniai pančiai“, tačiau 
„tikrąjį" sezono atidarymą esą 
me numatę lapkričio mėn. 15 
d. John B. Priestley 3-jų veiks 
mų drama „Inspektorius atvy
ko“. Šis veikalas buvo pasta
tytas ir girdėtas per vietos ra 
diofonus.

— Ką numatote pastatyti 
be šio veikalo?

— Artimiausias mūsų tiks- visi jie nenusimena, bet tvir- 
las yra Grušo „Tėvas“. Ka- tais žingsniais eina pirmyn, ti 
daugi į mūsų tarpą įėjo ir r.au kėdami, kad jų vargai greitai 
jų jėgų- 
sūnūs“ ir 
Vaikams 
gėli“.

— Kur
— Namo rūsyje arba priva

čiame kambaryje. Vasaros me 
tu rūsys dar nebloga vieta, bet 
prieš akis juk žiema. . . Be to, 
daugumas mėgėjų — aktorių 
dirba pamainomis, tad pilnoje 
sudėtyje susirenkame tik kartą 
per savaitę. Aktyviųjų narių 
turime 17.

— Ar aplankysite ir kitas 
kolonijas?

— Kaip pernai, taip ir šie
met, būtinai aplankysime arti 
mesnes Hamiltono kolonijas 
Mūsų plane atžymėti: Toron
to, Windsoras, Londonas, Del 
hi.

— Teko patirti, kad numa
tote Įsteigti Dramos Studiją?

Pernai metais buvo praves
tos tik atskiros studijų pamo
kos, kas būrelio mėgėjams da
vė daug naudos. Šiemet, E. Mic 
kūno iniciatyva, numatoma ati 
daryti Dramos studiją, tuo pa
čiu duodant progos, mūsų at
žalynui išmokti ir pamėgti s..e 
uos meną, užauginant iš jų 
praretėjusias profesionalų gre
tas.

— Spaudoje teko skaityti, 
kad Dramos Būrelis per daug___ ____  _____  _____ _
užsiima lengvo pobūdžio „ka- laiku tikisi išvykti studijų tiks 
valkais“ (žodis iš vietinės span 
dos). Ką galėtumėte Jūs į tai 
atsakyti?

— Reikia atsiminti, kad 
premjeros niekuomet neduoda 
pelno, o tik nuostolį. Jo pa
dengimui ir rengiame šokius

— Kiek turėjote pastatymų 
1951-52 m. sezone?

— Su gastrolėmis į kitas 
kolonijas (išskyrus įvairius mi
nėjimus) davėme 10 spektak
lių. Šiemet šį skaičių žadame 
peršokti.

— Nuoširdžiai padėkoje u 
p. E. Dauguvietytei-Kudal ue- 
nei už informacijas ir eidamas 
namo pagalvojau apie tik gi
musį, bet jau „spėjusį” numir 
ti Kultūros Fondą Kanadoje. 
Juk jo Jaukė taip plati veiklos 
dirva — mūsų jaunųjų rašyto
jų, muzikų, solistų, aktorių ir 
t. t., jei ne finansinis, tai nors 
moralinis rėmimas! Šiandien, 
rašytojai, savo paskutiniais pi 
nigais šleidžia knygas, solistai, 
atimdami nuo savęs „paskutinį 
duonos kąsnį”, lanko mokyk 
Jas ar nusiperka pianinus, ak
toriai — repetuoja rūsyje. Ir

Charcas 1155, Buenos Aires, tas, Henrikas Nagys ir Alfon- 
turėjo tris veikalus ispanų kai- sas Nykas-Niliūnas. 
boję: „EI Deleitoso“, „Una ta „Literatūros Lankų' 
za dete“ ir „Donde estą Mar- 
cada la Cruz“, kuriuose ir pats 
vaidino.

Henrikas Rymavičius yra 
lietuvių kolonijai gerai pažįsta 
mo Šv. Cecilijos choro vadovo 
komp. Vacį. Rymavičiaus sū
nus. Į Argentiną jis atvyko 
dar visai mažas 1933 metais su 
motina. Jo tėvas jau buvo at
vykęs anksčiau. Čia mokėsi 
Lasaliečių ir Saleziečių kolegi 
jose. 
Meno 
čionai 
sidėjo 
zikos 
muzikos. Šias studijas baigė ton Hughes, 
su geraiusiu pažymėjimu

Anot jų 
„Literatūros Lankų“ tikslai 
yra aiškūs ir paprasti: grąžin 
ti beveik totaliai prarastą lite
ratūros, kaip estetinės kūry
bos, nepriklausomybę, atstaty
ti normalią vertybių gradaciją, 
kuri paskutiniu metu periodi
nėje spaudoje infliacinės kriti 
kos buvo visiškai sunaikinta ir 
išlaikyti nuolatinį kontaktą su 
Vakarais.

Šiame numery rašo : Anta
nas Škėma, Kazys Bradūnas, 
Juozas Mekas, Vladas Šlaitas, 
Juozas Kėkštas, Julius Kau
pas, Albinas M. Katiliškis, 
Czeslaw Milosz, Thornton Wil 
der, Carlos Bousono, Langs- 

Walt Waitman, 
ir Švedui lyrikai, Jonas Staniškis, 

pradėjo dirbti teatrinėje srity- Juozas Girnius, Henrikas Na- 
je. Naują lietuvišką teatrinę 
jėgą tenka tik pasveikinti ir 
linkėti geriausios sėkmės.

LITERATŪRINĖ 
NAUJIENA

Neperiodinio poezijos, 
zos ir kritikos žodžio „Litera
tūros Lankų” pirmasis nume
ris jau pasirodė. Leidinys 
spausdinamas Argentinoje. Jį 
redaguoja Kazys Bradūnas, 
Juozas Girnius, Juozas Kėkš-

Vėliau įstojo į Dailiojo 
Mokyklą (Escuela Na 
de Bellas Artės), kur at 
dramos studijoms, ir M.u 
Konservatorijoje mokėsi

PO SVETIMU

Kartosime „Aušros pasibaigs.
Tikime ir mes, nes atvertus 

Kanados lietuviams naująjį gy 
venimo lapą — įsteigus Kraš
to Bendruomenės Valdybą — 
ji, platųjį meno lattką, užsės 
dar gražesniu ir vaisingesnių 
derliumi. Kbr.

Red. past. Kult. Fondo Ka
nadoje yra kol kas tiktai Mont 
realy skyrius. Kanadoje, lie
tuvių kolonijose, jo skyrių, kol 
kas daugiau nesusidarė. Todėl 
apie KF mirtį negali būti ir 
kalbos. KLB Kr. Taryba kol 
kas susilaikė nuo KF steigimo 
ir vietoje jo įsteigė Kultūros- 
-Švietimo komisiją. Tokia yra 
taktinė padėtis.

ARGENTINOJE IŠKYLA 
LIETUVIS TEATRO 

VADOVAS
Henrikas Rymavičius yra 

atro „Meeba“ (Asociacion 
Estudi'antes y Egresados 
Bellas Artės) vadovas Bue
nos Aires mieste. Jis taip pat 
duoda paskaitas iš scenos me
no. Dirba kaip vaidintojas mo 
dėmiojo meno institute (Insti 
tuto de Arte Moderno), ku
riam vadovauja Alberto 
D‘Aversą, vaidindamas' Celio 
rolę „Los Caprichos de Maria
na“, „Marianos kaprizai" vei
kale ir Hemono rolę „Antigo- 

. noje“. Yra parašęs keletą vei
kalų kino teatrui ir artimiausiu

pastatysime „Mela-

vyksta repeticijos ’.’

te- 
de 
de

gys, Vytautas Statkus, Coppe 
liūs, Andrius Sietynas, Leonas 
Miškinis, Juozas Lingis.

Numeris iliustruotas Kazio 
Janulio, Isabelle Rimbaud, Jo
an Miro, Archipenko, Edouard 
Georg, Marcel Gromaire ir Vic 
tor Soldatti darbais.

Pavienio „Literatūros Lan
kų“ egz. kania 1 dol. Visais lei 
dinio reikalais rašyti Kazyc 
Bradūnas, 1127 Bayard St., 
Baltimore 23, Md. U. S. A.

K. BORUTOS SAMPROTAVIMAI
Labai įdomus ir vertas dėmesio mūsojo gyvenimo 

reiškinys: apie didžiuosius, augštos vertės veikalus be
veik neatsiranda kritikų ir nepasireiškia kritikos. Taip 
V. Krėvės „Dangaus ir žemės sūnūs“, be vienos kitos 
pastabėlės, beveik liko kritikos nepaliestas. Dabar tas 
pat beveik darosi su K. Borutos „Baltaragio malūnu“. 
Kas gi čia darosi: ar perplati ir peraugšta kritikams dir 
va? Ar gal tylima, kad nėra kas mušti? O gerųjų pusių 
mes nemokame pastebėti ir iškelti? O juk, tur būt, ne 
klystant galima teigti, kad mums „Baltaragio malūnas“, 
tai kaip ir Lagerkvisto ,, Barabas“. Apie šį veikalą rei 
kia rašyti ir reikia dar daug kalbėti. Jeigu mes nemo
kame, tai ateinančios kartos apie jį tikrai daug kalbės 
ir daug rašys. Minint jį, šį kartą nors trumpą J. Koz

me. Red.
Girdvainis, būčiau turėjęs 
tuos obolmušius žirgus ir važi 
nėjęs kaip su vėjo sparnais pas 
Baltaragio dukrą piršlybomis,

pa

pro-

Kiekvienas rašytojas žavisi 
savo knygos 
susigyvena 
asmenimis, 
juos, kaip gyvas, 
čias būtybes.

K. Boruta visą

idėjomis ir taip 
su vaizduojamais 
kad

lais į Prancūziją. Be to, dar 
studijuoja aukštojoje žurnalis
tikos mokykloje.

Rugpjūčio 4 ir 5 d. d. H. Ry 
mavičiaus (Enrique Ryma) va 
dovaujamas „Meeba“ teatras 
Consejo de Mujeres salėje, 

1 SI U VEJ AS A." BERESNEVIČIUS jį 
Priimu moteriškų ir vyriškų rūbų užsakymus iš savo ir Į 
klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias ma
das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos. U

1004 Dundas St. West, Toronto, Ont. 
Laikinis telefonas ME 6498. ----- VM------ Wk-. —- WK-.. -Mk------

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

pataisymai.
Prieinamos sąlygos, mandagus patarnavimas, garan

tuota prekių kokybė.
Kreiptis pas lietuvį atstovą.
JUOZAS KARUŽAS

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

j------------------------------ ™---------------------------g

I Dr. Roman Pniewski ]
b Daugeli metu praktikavęs didelėse ligoninėse ir 5irDaugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse 

klinikose Europoje ir Amerikoje.
VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 

LIGŲ SPECIALISTAS.
3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

pergyvena 
egzistuojan- o paskui praradęs savo eikhuo

sius žirgus ir klaidžiojęs, jų jieš 
širdį sudėjo kodamas, keliais ir kryžkeiiais.

į savo pasaką (ak, juk iš žmo
gaus širdies kalba pasaka“, 
pats tvirtino), tarsi nujausda
mas, kad tai paskutinis jo kū
rinys, kad tai jo gulbės giesmė 
Lietuvai.

Ir pabaigęs ją sekti, jis ne
padėjo plunksnos, bet ėmėsi 
jautrių reminiscencijų, nes, pa 
sak jo, „ir iš tikrųjų, susipina 
pasaka su tikrove, kaip laimė 
ir nelaimė žmogaus gyveni
me, ir kur čia tada atskirsi, kur 
pasaka, o kur tikrasis gyveni
mas?“ (253 psl).

Štai, kaip samprotauja, „Bal įsakė juos saugoti kaip savo 
taragio malūno“, nugramzdin- akį, nes, tarė, kol eržilai obuo 
to į kompartijos cenzūros bū- huoti bus, tol jo gyvenimas 
na, autorius: bus kaip obuolys“ (34 psl.).

„O ir man pačiam kartais at- Taigi, žirgai — tėvo palikimas, 
rodo, tarytum aš pats, o ne kaip lietuviška tradicija, pap-

„Arba ir vėl, kita man atro
do, tarsi ne Baltaragis, o aš 
pats turėjau malūną ant Udru 
vės ežero kranto ir gražuolę 
dukterį, kurią be galo mylėda 
mas ir dėl jos sielvartaudamas, 
pražilau ir suakmenėjau jos ne 
tekęs“ (21 psl.).

Kas tie žirgai obuolmušiai? 
Kodėl jų netekęs Girdvainis 
prarado laimę ir gyvenimą, o 
visą apylinkę tikra audra nu
siaubė? Klausykime: „Tuos 
stoninius obuolmušius žirgus 
paliko jam mirdamas tėvas ir

Veda sktn. i n ž. J. Bulota.
ESTŲ SKAUTŲ JUBI LIEJINĖ STOVYKLA.

Rugpjūčio pabaigoje netoli ti pareigas. Sudaryta sekan- 
New Yorko estų skautai ture- čios sudėties Skaučių Seserį- 
jo vienos savaitės stovykla, ku jos Vadija: sktn. A. Šenbergie- 
rioje atšventė estų skautų or- nė-Blynaitė — Reikalų vedeja, 
ganizacijos 40 metų sukaktį, sktn. S. Redzevičiūtė — sekre 
Lietuvos, Skautų Brolijos Vyr. tore, sktn. A. Kalvaitytė — 
Skautininkas v. s. Stp. Kairys iždininkė, psktn. A. Balašaitie 
ta proga pasveikino rastu es nė — Spaudos skyr. vedėja, 
tų Vyr. Sktn. Herbert Michel vyr. sktn. L* Čepienė — Jau
seną ir stovyklautojus.

SKAUTŲ DVASIOS VADAI 
TORONTE.

Vyr. P. Liet. Skautų 
dvasios vadas sktn. kun. 
Vaišnora, MIC ir Liet, 
čių Seserijos DV sktn. kun. 
prof. St. Yla rugpjūčio pabai
goje aplankė Lietuvos Skautų 
Brolijos Vadiją Toronte, Ka
nadoje. Ten pat buvo sušauk 
ta vietos skautininkų-kių ir vie 
netų vadovų-vių sueiga skau
tų-čių religinio auklėjimo rei 
kalams aptarti.

GELEŽINĖS UŽDANGOS 
SKAUTŲ KONFERENCIJA.

„Sk. Aidas“ praneša, 
šią vasarą Philadeiphijoje, 
Įvyko amerikiečių skautų 
du organizuota Geležinės 
dangos Skautų Brolijų konfe
rencija. Konferencijoje Lie
tuvos Skautų Broliją atstova
vo LSB Vadijos užsienių dalies 
vedėjas vyresn. sktn. dr. Vyt. 
Čepas ir pasktn. T. Naginio- 
nis. Dalyvavo latvių, estų, ru 
sų ir ukrainiečių skautininkų 
delegacijos.

SKAUČIŲ SESERIJOS 
VADIJA.

Naujai išrinktoji Liet. Skau 
čių Seserijos Vyriausioji Skau
tininke v. s. Dr. D. Kęsniūnai 
tė, š. m. liepos 4 d. pradėjo ei-

ogos 
Dr. j. 
Skau-

kad 
Pa., 
va- 
už-

nesniųjų Skaučių skyr. vedėja, 
sktn. I. Jonaitienė — Skauti- 
ninkių sk. vedėja, vyr. sktn. 
M. Barniškaitė — Akademikių 
sk. vedėja.

JAV Rajono Vadeijvės parei 
gas tuo tarpu eina pati Vyriau
sioji Skautininke, o kitų Ra
jonų Vadeivės paprašytos ir 
toliau likti jų vietose.

Jau anksčiau pranešta, kad 
Kunigų Vienybės seimas Skau 
čių Seserijos dvasios Vadu pa 
skyrė sktn. kun. prof. St. Ylą.

VASAROS STOVYKLŲ 
FOTOGRAFAMS

„Skautų Aidas“ kviečia vi
sus skautų-čių bičiulius u skau 
tus-tes, kurie šią vasarą pada
rė puikių nuotraukų skautiško
se stovyklose, jas būtinai siųs 
ti redaktoriui adresu: Stp. Kai 
rys, 716 Landsdowne Ave., To 
ronto, Ont., Canada.

TALKON KALĖDŲ 
SENIUI

Čikagos ir Čikagos ir Cice
ros skautai ir skautės jau pra
dėjo rūpintis kalėdiniais siun
tinėliais Vokietijoje vargstan
tiems lietuviams ligoniam,. 
Tam tikslui visuomenėje bus 
renkamos aukos. Skautiškasis 
jaunimas ir šiemet tikisi gau
stos geraširdžių lietuvių pa- 
lamos artimui tarnybos talkoje.

ročiai, kaip gimtosios žemės 
grumstas. . .

Tačiau K. Boruta dar aiš
kiau samprotauja?

„Bet kartais ir man tas Pin 
čukas pasivaidena ir atrodo, ta 
rytum tas Pinčukas ne kas ki
tas būtų, tiktai aš pats, kuris 
ne kartą būdavau apgautas per 
savo lengvatikiškumą, sukda
vau malūno sparnus už vėją, 
paskui pamatęs, kad akiplėšiš
kai esu išnaudojamas, supvk- žmogaus gyvenime, ir sunku at 
daivau, keršydavau ir juokda
vausi, nugalėjęs savo priešinin 
ką“ (252 psl.).

Tikrai, teisingi rašytojo žo
džiai po tų smaprotavimų : „Ko 
kia tada čia pasaka? Juk tai 
pats gyvenimas!“

Juk K. Boruta, kaip ne vie

nas Lietuvoje rašąs, jautėsi 
lengvabūdiškai apgautas, kai 
buvo priverstas sukti kompar
tijos malūno spernus. Atsi
kvošėjo rašytojas, ėmėsi kerš
to su plunksna rankoje, bet žu 
vo nelygioje kovoje. Bereikia 
laukti galutinio žodžio, kviĮ, 
kaip toje knygoje, turėtų tar
ti. . . perkūnas.

Tikrai, pasaka pinasi su tik 
rove, kaip laimė ir nelaimė

skirti, kur pasaka, o kur tik
rasis gyvenimas. Rašytojas pri 
sipažino jų 
gai —

„neskiria
ria širdimi
mis“ (253 psl.). J. Kuzmionis.

(„Brit. Liet.“)

neskiriąs. Taisio

ir žmonės su skaid
ir šviesiomis aki-

LIŪDESIO VALANDOT

KREIPKITĖS PAS
VISIEMS LIETUVIAM* GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE. PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE. VERDUN. Tel. YO 3440

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.
— --JL «—1 —“jį —l...... 'JC-——=X ■ X-1— X — X

AMERIKOJE „NEPRIKLAU SOMĄ LIETUVĄ” 
GALIMA GAUTI:

J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y. 
J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. 
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, 
VI. Pauža, „Neringa“, 1906—25th St , Detroit 16, Mich. 
D. Krause, 3466 So. Hoisted St., Chicago 9, Ill.
J. Bajorinas, 3100 So, Halsted St., Chicago 8, Ill.
J. Giedraitis, 3301 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.

FUNERAL DIRECTOR

■NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI S
J 2102 FULLUM ST. AMherst 0694 J

BELLAZZI LAMY, INC
7679 George St.,

S

TR 5151 *■'*” Ville Lasalle.
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

D r. DORA GORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.
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MŪSŲ ORTAS
ANTRŲJŲ Š. AMERIKOS SPORTO ŽAIDYNIŲ ORGA 

NIZACINIS KOMITETAS 
Vyr. FASKo pavedimu ir 

Cleveland© lietuvių sporto klu 
bo „Žaibas“ iniciatyva iš lietu 
vių visuomenės atstovų suda
rytas Antr. Š. Amerikos lietu
vių sporto žaidynių organizaci 
nis komitetas š. m. rugpjūčio 
m. 15 d. susirinko savo likvi
daciniam posėdžiui, kuriame 
buvo sudaryta galutinė žaidy
nių piniginė apyskaita ir įver
tinta žaidynių eiga bei jų or
ganizacija.

Komitetas turėjo iš viso pa
jamų 691,53 dol. Rengiant žai 
dynes, susidarė viso išlaidų 
485,05 ir tuo būdu liko pinigų jams Kersher ir Bevan, plauki 
196,48 dol. Šis pinigų likutis 
nutartas skirti išimtinai lietu
vių sportiniams reikalams.

Komitetas dideliu dėkingu
mu įvertino Cleveland© lietu
vių visuomenės susidomėjimą 
šiuo įvykiu ir taip pat jos di
džiule materialine parama, įga 
linusia org. komitetą sklandžiai 
ir gražiai parengti visas gali
mas techniškas sąlygas žaidy
nėms pravesti. Ta pačia pro
ga apgailestauja, kad žaidynė
se dalyvavo palyginamai ma
žokas sportininkų skaičius, o 
ypatingai apgailestauja, kad 
techniškos kliūtys neleido į žai 
dynes atvykti Kanados sporti
ninkams, parodžiusiems lietu
vių sporto gyvenime ypatingą 
entuziazmą .

Komitetas tiki, kad šios žai
dynės virs gražia lietuvių spcr 
tininkų tradicija tremtyje ir 
linki, kad sekančios žaidynės 
Čikagoje susilauktų tokio pat ir kurioj vengrų komanda iš- 
didelio lietuviškos visuomenės 
dėmesio bei paramos, o savo 
sportiška apimtimi būtų žy
miai didesnio masto.

Komitetas didžiai įvertino 
Vyr. FASKo darbą ir jo reikš 
mę; jo parėmimui iš likusiųjų 
pinigų paskyrė 50,- dol. Iš li
kusios sumos 40,- dol. paskirta 
Diepholzo gimnazijos moks
leivių sportiniam judėjimui pa- kėlinyje, 
remti, o likė

BAIGĖ SAVO DARBĄ.
4 metus iš didelio konkurentų 
skaičiaus paverčia pergalę. Be 
kanadiečių ir amerikonų plauki 
kų šiais metais dalyvavo ir 
egiptiečių sportininkai, kurie 
yra pagarsėję Lamanšo kana
lo Europoje perplaukimais.

Varžybų įtampą be didelės 
5000 dol. premijos laimėtojui 
padidina atskiri primokėjimai 
už kiekvienos mylios laimėji
mą, taip kad gaunasi neatlei
džiamos lenktynės beveik vsoj 
palyginus ilgoj distancijoj.

Nuo pusiaukelės, truputį at 
silikus pereitų metų laimėto-

bė šios sudėties: Dr. Didžys— įvyko visos Sovietų Sąjungos 
klubo komadoras, R. Krausas krepšinio pirmenybės 1952 me 
sekretorius-iždininkas, A. Ga- 
becas — turto valdytojas. Re 
vizijos komisijon išrinkti še: 
Pečiulis ir Č. Olišauskas. Klu 
ban įsirašė 10 buriuotojų.

AUSTRALIJOS BRISBANE 
besiorganizuojantis sporto klu 
bas sušaukė susirinkimą. Vai- 
dybon išrinkti šie asmneys. 
pirm. — R. Petrikas, sekr. ir 
iždininku — Pr. Stelmokas, 
Sporto klubas pavadintas „Tau 
ro“ vardu. Susirinkimas baig
tas su viltimi, kad greitu laiku 
ir Quenslande skambėtų lietu
vio vardas sporte.

LIETUVIAI TRIUŠKINA 
RUSUS

Odesos „Piščevik” stadione

tų nugalėtojui nustatyti. Kau 
no „Žalgirio“ krepšinio koman 
da supylė Maskvos, Petrogra 
do ir kitas rusų komandas.

Vyrų komandoje kartu su ži 
nomais šio sporto meistrais 
Butautu, Lagunavičium, Pet
kevičium, Sercevičium, Sabu- 
liu ir Nemcevičium, dalyvavo 
jauni žaidėjai Stonkus, Bala
kauskas, Timleris, Tendzegols 
kis ir Vygontas. Moterų eki
poje buvo sporto meistrai Bu- 
tautienė, Sviderskaitė ir kitos.

Pirmąjį kėlinį Kauno koman 
da, kurioje ypač gerai sužaidė 
jaunas rinktinės dalyvis Stasys 
Stonkus, laimėjo rezultatu 29 • 
10. Bendra rungtynių pasek
mė 53:32 Kauno „Žalgirio“ 
naudai.

mas išsivystė į kanadiečio 
Lumsden ir amerikiečio Nor
ris dvikovą, kurioje tik prieš 
galą kanadeitis atsipalaidavo 
nuo sayo konkurento. šiam 
įvykiui Lumsden pradėjo ruoš 
tis jau prieš 6 mėnesius, pasny 
kaudamas ir pereidamas į 
griežtą beveik vienų liesos mė
sos kepsnių dietą, taip pat 
kruopščiai plaukiodamas Onta 
rio ežere. Savo premiją jaunas 
vyrukas ruošiasi išleisti. . . ap 
sivedimui ir namo įpirkimui, 
kada amerikietis žada baigti 
medicinos studijas.

Trys dalyvavę egiptiečiai, 
kurie nėra greito plaukiojimo 
šalininkai, pasidalino 5, 6 ir 7 
vietą ir uždirbdami keletą šim 
tų dolerių, gal būt, beveik 
simokės už kelionę.

— Helsinkio olimpiadoj 
bolo baigmė sutraukė net 
000 žiūrovų minią į stadioną

J. GRAŽYS
; SIUVU NAUJUS IR
j TAISAU SENUS
) KAILINIUS PALTUS.
j DUODU GERĄ KAILIŲ 

PASIRINKIMĄ.

DARBA ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

ap-

fut
70.

tisai rodė geresnį žaidimą.
Pirmas įvartis krito 70-toj 

minutėj, kada vengras Puskas 
prasilaužė pro jugolsavų gy
nimą ir švelniai nuleido svie- 
din į kampą. Jis tuoj buvo ap 
suptas savo draugų ir negailės 
tingai išbučiuotas. Tai išlygi
no neišnaudotą 11 m baudinį, 
kurį Puskas prašovė pirmame 

Jis norėjo sviedinį 
106,48 dol. per-taip pat švelniai pasukti j kam 

duodami Cleveland© lietuvių pą, tačiau jugoslavų vartinin- 
sporto klubui „Žaibas“. Komi kas Beara lengvai sulaikė. Pus 
tetas įgaliojo savo keturis na- kas buvo taip pat išbučiuotas 

visus likvidacinius — šiuo atveju jugoslavų žai
dėjų.

2 minutes prieš pabaigą 
kairysis puolėjas Czibor pra
lindo į priekį ir stipriai iššovė, 
paversdamas finalą saugiu rei 
kalu Vengrijai. Žaidimą užtik 
rintai pravedė garsusis anglų 
Wembley taurės finalo teisėjas 
Arthur Ellis. Jis nieko nepra 

šias žaidynes uorganizuoti ir žiopsojo ir be jokio sudvejoji- 
mo nurodė baudinį, kada slovų 
gynėjas išvertė vengrą Joscis 
baudos aikštėj.

Vengrų rinktinė šiuo laikų 
yra viena iš geriausių Europoj, 
kuriai lyginasi gal tik geriau- 
sios pasaulio profesionalų ko
mandos. ap.

BURIUOTOJŲ KLUBAS 
MELBOURNE.

Mebourne įvyko steigiama
sis Buriuotojų klubo narių su

tapo' torontietis Cliff Lums sirinkimas. Jame priimtas klu 
denn, kuris jau trečią kartą per bo statutas ir išrinkta vadovy- 
'■C«tttCK*tCiC«iet<eCl«KlCl««t«t<tClCV«lClC«t<lClCiCKW«tC««««tC«W«W«tC^ 
j LIETUVIŠKA SKRYBĖLAIČIŲ KRAUTUVĖ 

| JUDITH HAT SHOPPE 
$ 7334 St. Hubert St., Montreal. Tel. CA 8859.
j Rankų darbo skrybėlaitės ir pertaisymai.
W Vestuviniai šydai.
J Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS

rius atlikti 1 
darbus ir taip pat pavedė 
jiems padaryti įtakos Žaibo 
klubui dėl tikslesnio organiza
cinio susitvarkymo bei patik
rinti skirtų pinigų sunaudoji
mo tikslingumą.

Šia proga dar sykį pakarto
tinai reiškiame širdingiausią pa 
dėką visiems prisid ėjų sierns

visiems sportininkams aktin
gai dalyvavusiems žaidynių 
varžybose.

Komiteto įgalioti:
J. Daugėla, V. Januškis,

V. Giedraitis ir A. Bielskus.

SPORTO ĮVAIRENYBĖS.
— Šių metų Kanados tauti

nės parodos metu pravedamo
se plaukimo pirmenybėse 10 
mylių distancijoj nugalėtoju

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

dėmesio
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE
7688 Edvard St 'VTp Lillie. HE 3372

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

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

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
bet

Alberto Alorkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

ui $o.o! f/.OOO.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

as
GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E. D.BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

Winnipeg
APIE MANITOBOS LYN LAKE NIKELIO KASYKLAS.

Rašo Jurgis Januška.
Kad Kanada yra labai tur- „miestelį“ sudarė uolų gręžėjų 

tinga spalvotais vertingais me logų namelis aštrioje Manito- 
talais, kaip auksas, sidabras, bos šiaurėje tik į pietus nuo 
cinkas vans, nikelis ir kt., taip 57 lygiagretės. Šiandieną 
pat dideliais alyvos kiekiais ir, vietovė jau su keletu šimtų ; 
pagal naujausias žinias, ir ra- ventojų kalba apie golfo žait 
dilimu turtingais klodais, vi- mo lauką, aerodromą ir kit 
siems yra gerai žinoma. Kas miesto privalumus. Daug ž 
dieną laikraščiai ir radijas pra- danti, didžiausia Manitobos 
neša ir sužinome vis naujus ir kelio kasyklos vieta Lyn La! 
naujus žemės turtų atradimus, auga taip greit, kad mainieri 
Dideli Kanados plotai dar nė- grįždami vėlai vakare iš dier 
ra paliesti žmogaus ir neištirti, nės pamainos, nevisuomet gs 
Jie neabejotinai savyje slepia atpažinti savo kelią atgal, 
milžiniškus turtus. Tik prieš vienus metus p<

Naujai atrastos ir pradeua- 500 mylių į šiaurę nuo Manit 
mos išnaudoti žemės turtų vie- bos provincijos sostines Winr 
tovės teikia dideles galimybes pego vietovė, turėjusi apie 5 
ne tik jų savininkams, bet ir pastatų su 250 gyventoji 
busimiesiems tos vietovės gy- šiandien jau turi daugiau kai 
ventojams ir darbininkams. 120 pastatų ir per 600 gyver. 
Mums, lietuviams, esant pakan tojų. 1951 metais tebuvę tik 
karnai veržliems ir užgrūdin
tiems, neverta užmerkti akių 
ar numoti ranka į šiuos galimu 
mus. Juk mes esame galimy
bių krašte. Nė vienam iš mū
sų nėra atimta viltis ir galimy
bė būti milionierium, o juo dau 
giau lietuvių bus turtingesnių, 
tuo geriau ne tik mums išeivi
joje, bet ir mūsų tėvynės reika 
lains. Tad padėkime vienas ki 
tam kuo galėdami, pirmoje ei- bos dalimi ir civilizacija vasa- 
lėje tinkama informacija, juo 
daugiau būsime tarpusavy pa 
informuoti, juo mažiau padary 
sime klaidų savo sprendimuo
se. Lietuviški Kanados laik
raščiai manau ras vietos savo 
puslapiuose panašioms infor
macijoms ir tuo mielai pasitar- pradžioj, 
naus savo skaitytojams.

Šiuo kart noriu patiekti truin telis padvigubės, 
pą informaciją apie Manitobos po geležinkelio pravedimo, gali 
šiaurėje greitu 
riančią nikelio 
šiol buvusi tik 
nų Lyn Lake, 
keliolikos 
laukinė vietovė, praeitą žiemą 
Sherritt 
pradėjus kraustyti su visais ka 
sykių įrengimais ir rogėmis vėl 
kamais namais būsimai, numa
tomai didžiausiai Manitobos ni 
kelio kasyklas, šis vardas pra
dėtas nuolat linksniuoti kaip

• vienas iš būsimų Kanados ūkio 
bastionų.

Prieš keletą metų Lyn Lake

džypai ir 2 sunkvežimiai, šių1 
laiku automašinų skaičius pa 
didėjo iki 12 automobilių ir 1( 
sunkvežimių. Miestelis „jau ti 
ri“ 10 mylių žvyruoto kelio, ki 
ris ir sudaro visą jų pasivažin* 
jimo plotą, nes vietove yra pei 
150 mylių atstume nuo paskuti 
nio geležinkelio taško ir arti
miausio kelio. Vienintelis susi
siekimas su pietine Manito-

ros metu yra lėktuvais — h^d 
roplanais, žiemos metu — tiak 
toriais traukiamu sniego trau
kiniu.

Pravedimas geležinkelio nu
matomas neanksčiau, kaip 
1953 m. pabaigoj ar 1954 m.

Neabejotina, kad iki 
to laiko gyventojų ir visas mies 

o kas įvyks

būti tik spėliojama.
Šių metų pagaiboje Lyn La

ke bus aprūpinta iš Laurie 
upės 7000 arklių jėgos hydro- 
elektros stoties elektros ener
gija. Ar yra šioje vietovėje 

Gordon kompanijai bent vienas lietuvis, patirti ne 
teko, tačiau kas neturi gero ir 
pastovaus darbo ir nebijo šiau
rės žiaurumų nei necivilizuo
tos aplinkumos, galėtų pasido
mėti. Kiek teko girdėti, atly
ginimai esą pritaikyti pagal 
sąlygas ir siekia iki 2,50—3,00 
dolerių už valandą.

J. Januška.

tempu besiku- 
kasyklą. Lig- 

traperių ir indė 
veik nežinoma, 

žmonių apgyventa

Saul t S te Marie, Out.
L. O. KOMITETE.
gegužės mėn. 1 du ir pasirašy 
ta dvejiems metams, t. y. lig 
1954 mt. gegužės m. 1 d. Be

>t'~" U — jgr. ---------------------į

Duodame ir kreditan 1

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

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai

■ CYMA ■ LONGINES
■ BULOVĄ ■ OMEGA

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

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

M -- **'.......----------------

H

LIE 1 U V 1 A 1 P A S S A V UOSIUS!

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.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

PASIKEITIMAI VIETOS
L. O. komiteto pirmininkas 

p. Motiejūnas Adolfas iš savo 
pareigų atsisakė. Jo vieton į 
1. o. komitetą įėjo ir pirminiu- to, „Steel Plant'o“ darbininką 
ko pareigas perėmė p. Motu- gaus dar šiokius tokius pager 
zas Pranas — daugiausiai bal- nimus kaip tai dėl atostogų ii 
su turėjęs kandidatas. Apie p. pan., o dėl kai kurių dalykų — 
A. Motiejūno veiklą ir darbą, darbų klasifikacijos — jungti 
jam einant komiteto pirminiu- nė unijos 
ko pareigas, galima tik iš gero
sios pusės paminėti.

Knygų - spaudos platinimo 
punktas p. A. Motiejūno na
muose 78 Tancred Str. pasilie
ka veikti ir toliau. J. Sk.

ATLYGINIMO PAKĖLI
MAS „STEEL PLANT’E“.
Seniai laukiamas ir po taria

mo susitarimo tarp unijos ir 
fabriko kažkur užkliuvęs, šia
me plieno fabrike algų pakeli 
mas šiandien jau yra įvykęs 
faktas, ką patvirtina ir plieno 
darbininkų laikraštis „Steel 
Labor“ š. m. rugsėjo mėn. lai- jo miškų kompaniją ir kitus m 
da. Mažiausias atlyginimas fab su apylinkės lietuvius miškini 
rike būsiąs 1,43% dol. valan- kus ir jų biznį prie progos p< 
dai dieninei pamainai, 1,48% rašysime plačiau. Tuo tarp 
dol. vai. — popietinei pamai- užteks paminėti, kad jie visi t 
nai ir 1,50% dol. už valandą— jokių išimčių yra puikūs žm< 
naktinei pamainai. Nauja su- nės, pirmutiniai spaudos rėm 
tartis dėl atlyginimo galioja ir me, aukotojai įvairiose rinkli 
už praėjusį laiką — nuo š. m. vose ir pan. J. Sk.

ir fabriko komisija 
derėsis ir dirbs toliau. J. Sk.

IR ČIA MŪSŲ KOLONIJA 
NEATSILIEKA.

Nors mūsų kolonijoje vis. 
laiką buvo ir yra nuolatinių i 
nenuolatinių Diepholz'o —■ V 
sario 16-tosios gimnazijos rė 
mėjų, tačiau šiame šalpos dai 
be visus pralenkė tautietis Ii 
das Bielskis ir Co — lietuvi! 
ka miškų kompanija — kuri 
nuo š. m. rugsėjo 1 d. apsiėm 
globoti vieną tos gimnazijo 
mokinį. Apie p. L. Bielski

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

| BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE j

g 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. į
Tel. TR 8351. j

? šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų t ai s y m a s , j
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HAMILTON
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ „ŠILKINIAI PANČIAI“.

Rugsėjo 27 d. St. Michael 
salėje (buv. Central, 213 Ja
mes St. N) Hamiltono dramos 
mėgėjų būrtlis „Aukuras“ sta 
to vieno veiksmo A. Gustaičio 
komediją „Šilkiniai pančiai“ . 
Vaidina: V. Panavaitė, N. Sta 
naitytė, A. Balčiūnas, VI. Pa
navas, J. Jor.ikis ir A. Mingė- 
la. Rėžis. — E. Dauguviety
tės.

Po vaidinimo įvyks smagūs 
sokiai, kurių metu taip pat nu 

tomą įdomi ir įvairi progra- 
a. Kbr.

PADĖKOS
VIEŠA PADĖKA TEISIN1N 
KUI Ponu. J. JUŠKAIČ1UI.

Dokumentų sutvarkymas iš 
važiavimui apsigyventi į USA 
yra gana nelengvas ir ilgai už 
trunka. Teisininkas p. Juškai- 
tis iš Toronto mielai buvo ap
siėmęs mano popierius sutvar
kyti. P. Juškaitis tai sėkmin
gai atliko per trumpą laiką. Už 
tai aš esu p. Juškaičiui labai 
dėkingas. Gavęs dabar iš Kon 
šulo vizą, dar kartą p. Juškai
čiui nuoširdžiai tariu ačiū.

A. Daunys.
Coniston, Ontario

ANGLŲ LAIKRAŠTIS APIE 
P. VAITONĮ.
Hamilton Spectator“ 
10 d. patalpino žinu- 
mūsų šachmatų meis-

„The 
rugsėjo 
tę apie 
terį P. Vaitjnį, pažymėdamas, 
kad šis Hamiltono gyventojas 
išvyksta į Stockholmą, elimi- 
nacinių rungtynių, susitikti su 
pasaulio meisteriu rusu M. Bot 
vininku. Šis, didžiausias Ha
miltono dienraštis, taip pat su
minėjo, kid P. Vaitonis, 1944 
m. žvejų laiveliu pabėgo iš 
„commurist - dominated Lit-

lania“ į Švediją. Patalpinta 
r P. Vaitonio nuotrauka. Kbr.

— Spalio mėn. 26 d. j Ha
miltoną atvyksta išraiškos šo
kio šokėja B. Vaitkūnaitė, ge
rai pažįstama hamiltoniečiams 
iš save pasirodymo 1950 m. 
per sporto klubo „Kovas“ va
karą. Programoje, taip pat da 
lyvaus monteralietė aktorė ir 
rašytoja B. Pūkelevičiūtė.

TF GEGUŽINĖS APYSKAITA.
Tautos Fondo A-bės Kanadoj Hamiltono Sk. gegužinės, 

įvykusios 1952 m. rugp. 24 d. Bridgmans ūky, apyskaita.
Pajamos:
Surinkta prie įvažiavimo aukų:
a) A. Petkevičiaus iš 202 asm. po $ 0,50. . . .
b) J. Karaliūno iš
c) J. Bajoriūno iš
d) M. Krivicko iš

— Šiemet, liepos mėn. su
ėjo lygiai 3 metai nuo sk. klu
bo „Kovas“ įsteigimo. Ši su
kaktis, kiekvienais metais buvo 
atatinkamai paminėta. Nejau 
sporto klubo valdyba užmir
šo klubo įsteigimo datą?

VIENI SUSITARĖ, KITI
DAR STREIKUOJA.

„The Steel Co.“ vadovybė 
ir 1005 Nr. Unijos atstovai 
galų gale susitarė dėl atlygini 
mo pakėlimo iš 1,36 dol. į 
1,43% dol. už valandą. Sutartis 
įsigalioja nuo 1952 m. balan- 52 Dubroy Street 
džio mėn. 1 d. Tuo tarpu Hamil 
tono „Firestono” darbininkai 
įžengė į 4-tą streiko mėnesį.

— Prie „The Hamilton
Spectator“ redakcijos ir ad- už pareikštą 
ministracijos namo, beveik kiek dovanas ir ; 
vieną dieną vaikšto senukas, 
nešiodamas plakatą, kuriame 
protestuojama dėl taip vad. 
„streiklaužių“ darbo to dienraš 
čio spaustuvėje. Šeštadieniais, 
buvę to laikraščio darbininkai 
suisrenka didesne grupe. Kbr.
LIETUVIO PASO VAJUS.
Nuo spalio mėn. 1 d. TF Ha

miltono sk. pradeda paso plati 
nimo vajų. Miestas suskirsty
tas rajonais ir sudarytas dide
lis talkininkų kadras. Tiki
masi aplankyti kiekvieną šios 
kolonijos lietuvį ir mūsų Tėvy 
nės vadavimo reikalams surink 
ti apie 1.000 dol.

Vajus tęsis iki lapkričio m. 
1 d. Vajaus reikalu TF Hamil 
tono sk. platina atsišaukimą Į 
Hamiltono lietuvius. Kbr.

P. O. Box 52

1.

180 asmenų
178 asmenų
135 asmenų

po $ 0,50 
po $ 0,50 
po $ 0,50

. . .$ 101,— 

. ..$ 90,— 

. ..$ 89,— 

. ..$ 67,50

2.
asmenų

4.
5.
6.

Viso gauta iš 695 
Bufeto pelnas . .
Už autob. bil-tus iš Toronto iš 66 kel. po $ 1,50 $ 
Už autobusų bil. iš Hamiltono iš 57 kel. po $ 1,- $ 
Gėlių valso pelnas ............................................................ $
Šaudymo šrateliais pelnas (atskaičius 1 asm. pra 
leistą darbo dieną, šovinių ir kitas išlaidas) . . . .$

$ 347,50
$ 276,98 

99,C0 
57,00 
25,45

8.30

Viso
Išlaidos:

1. Sumokėta už 2 autobusus iš Toronto po $ 48,. .$
2. Sumokėta už 2 autob. iš Hamiltono po $ 26,50 $
3. Už orkestrą ......................................................................$
4. Mikrofonas su ruporu . . . ............................................ $
5. Už gegužinės aikštelę ir sunkvežimio naudojimą $
6. „TŽ“ už 2 skelbimus ir pinigų persiuntimas. . . .$
7. „NL“ už 2 skelbimus...................................................... $
8. Liet, radijo vai. už 2 skeib. ir pinigų persiuntimas $
9. Už kaspinėlių padarymą ir medžiagą...................... $

10. 2 kelionės lengva mašina j gegužinės aikštę . . . .$
11. Skelbimo nupaišymas ...................................................$
12. Kelionė j Torontą 2 asmenims ................ $
13. U. S. dolerių kurso skirtumas $ 80,— po 5 et. . .$
14. Įvairios smulkios išlaidos.............................................. $

$ 814,25

Viso
Pajamos
Išlaidos

MŪSŲ KOLONIJOS STUDENTAI.
(high schools). Malonu kons 
gę aukštesniąsias mokyklas 
tatuoti, k-ad visi pačiame jau
natvės žydėjime stojo toliau 
brandinti protą ir turtinti įgy
tas bei semti naujų žinių.

Šeši studentai negausiai Lon 
Jis dono kolonijai — geras ir sek- 

Tai apie 2%

Mano ligos metu, gulint li
goninėje, Mrs. O. Miknienei, 

man užuojautą, 
aplankymą ligoni

nėje, Mr. Eduardui už atsiųs
tą gražų gėlių bukietą ir už 
užuojautą, — visiems atjautu- 
siems mane — reiškiu nuošir
džiausią padėką.

Kristina Stankevičienė.

ir gavo

Šiemet Londono Western 
Ontario universitete studijuo
ja net šeši lietuviai: keturi stu 
dentai ir dvi studentės. Pažy
mėtina, kad vienas jų studijas 
tik gilins, nes šiemet pavasa
ri baigė universitetą
akademinį laipsnį B. A. 
dvejetą metui studijuos aukš- tinas pavyzdys, 
tuosius prekybos mokslus ir proc. visų kolonijos gyvento- 
ruošis magistro laipsniui. Jo- į 
jo brolis, sėkmingai dirbęs vie 
nūs metus, toliau studijuos 
griežtuosius mokslus. Viena 
studentė ateinantį pavasarį bai 
gianti universitetą, o kiti trys 
— tik šiemet studijas pradėjo 
(šiuo metu jie dar tik fresh- 
men'ai.). Visi trys pasirinko 
skirtingas šakas — griežtuo
sius mokslus, klasines ir moder 
niąsias kalbas ir prekybos moks 
lūs.

Pažymėtina, kad pernai pra 
dėjęs ir pirmamečiai mūsų stu
dentai yra čia — Londone bai

jų. Iš visos širdies tenka jiems 
palinkėti intensyvių ir našių 
studijų. L. E-tas.

DĖMESIO, SPORTININKAI
Gal pirmą kartą iš Londono 

kolonijos tenka ką nors tarti 
sporto rekalu. Tiesa, besimo
kantis jaunimas miesto mokyk 
lų klubuose sportavo, bet tai 
buvo ne lietuvių vardu. Da
bar, atvykus vienam kitam iš 
Anglijos stalo tenisininkui, už 
simota sudaryti stalo teniso cki 
pa ir pradėti rimtas treniruo
tes.

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje
„ARTI S“

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

kainomis.
Biuras St. Denis 1251,
(prie St. Cathemre). Spe 
ciahai lietuviams šešta

dieniais iki pietų.
Telef.: TAlon 3345.

Yra norinčių sudaryti ir fut 
bolo komandą. Futbolistų re
gistracija pradėta. Visų suin
teresuotų prašoma nedelsiant 
registruotis šiuo adresu: 4G0 
Dufferin Ave., London.

L. E-tas.

PAJIESKOJIAfiAi
— Pajieškomas Ignas Ža

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

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAG O 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.—$ 4.70

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

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
j5 sv. baltų kv. miltų 
<3 sv. gr. kiaul. taukų

1 sv. šokolado
1 sv. kavos

1 sv. deg. kavos 
1sv. 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 
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. gr. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus
1 sv. šokolado
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A. GAURYS.

Lietuviška moterų kirpykla

EXPERT CLEANING & DYEING 
SER/ICE FOR CLOTHES A/MD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
(IT Y-WI DE PICK-UP 

u AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREAL1S 2836

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

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

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

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

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

y—
■ ■■■jg

£ BŪGAI LlšKAITĖ
1280 King E., Hamilton, Ont.

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

. ic- - ir .—=)t------------ if—--  ic- 

Hutą
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave,).

Telefonas: HE 0100

96,00 
53,00 
50,— 
15,— 
35,00 
20,18 
20,00
10,12 
11,12 

6,00 
4,00 
4,20 
4,00 

13,95

$ 342,57
$ 814,25
$ 342,57

Grynas pelnas .......................... $471,66
TF A-bės Hamiltono sk.

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ SIUVĖJAS

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

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

Tel. LL 9626.*

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

jį Kasdien:
4 Nuo 9 ryto iki 7 vak.
4 Tel. Fa 6844
4 1 ei. Montreal,ųmc.

IDR: ALEKSAS VALADKAį
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

; 1081 Bloor St. W. — Toronto
’ (tarp Dufferin ir Dovercourt) X
i priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4 g 
i pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933 §

VICTORIA
CLEANERS 
ik DYERS CO,

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus i 
taip moteriškus drabužius. ; 
Taip pat išvalome apsiaus I 
tus nuo lietaus uždėdami i 
jiems „Drex“, xad neper- 
leistų vandens ir dt.ntu 

gražesnę išvaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetuf ii fo
telius (Chesterfields, gar 
dinus lengvus ir sunkius 
Sutaisome rūbus i.ši ri
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.

Už mūsų atliktą darbą 
gar entuo jame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai. I

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

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

/

. w tu 11 u i.'v w. -t ■■■. x -.a * sa r. ; r.
; LIETUVIŠKA J

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

/
f DIDELIO PATYRIMO VALYMAS ■ TAISYMAS

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

)

( 391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL. (

: CAPITOL FURNITURE CO., ;
i Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radio apara- ? 
I tų ir elektrinių reikmenų. Visi kiti jūsų namų reikmenys t 
J Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos. [ 
/ Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba 
jį lietuviškai ir yra krautuvėje kasdien. ?
) TEL.: LA 8621. j

7582A, Rue Edouard, Vi'Je Lasalle 'IR. 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool 4337 Verdun 

Ave., Verdun. YO 3323.
J. Alcide Blais, 29—4ieme < 

Avenue, Ville Lasalle. i
TR. 7849. i

j

SUSlVIEKlJIMAS
LIETUVIŲ AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA
Įkurta 1886 metais

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

nuo gimimo dienos iki 60 metų

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



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1952. IX. 24. — Nr. 38 (284)

moMreal
| DĖMESIO! DĖMESIO!
§ Šio mėn. 27 d. visi į „Aukuro“ sezono atidarymą, kuris
§ įvyks Hamiltone, St. Michel salėje, 213 James St. N.
S Programoje: A. Gustaičio vieno veiksmo komedija

MONTREALY.
numeratą ir dar pridėjo kelis 5 
dolerius aukų. Nuoširdus ačiū, <

AUTOBUSŲ BILIETAI į 
DAR SENI. J

Jau buvo skelbta, kad nuo i 
rugsėjo 20 dienos Montrealio 
mieste autobusų bilietai (tikė
tai) pabranginami. Bet pasi
rodė, kad valdžios įstaigos to
kiam kainų pakėlimui neprita
ria, todėl prasidėjusios dery
bos užtrunka dar savaitę. Ko 
kie t ųderybų bus vaisiai paaiš
kės vėliau.

J. NEVARDAUSKAS „STA
RO” LAIKRAŠTY

Monrealio „Star“ laikraš
tis rugsėjo 20 dienos laidos 
20-me puslapy įdėjo mūsų tau 
tiečio Jono Nevardausko, pasi 
vadinusio Nevera, atvaizdą ir 
konstatavimą, kad žinomasis 
anglų rašytojas Harrisonas yra 
išvertęs į anglų kalbą jo apy
saką apie lietuvių lenkų trage
diją (tai tur būt apie Kosciuš
ką, kurio ištrauka buvo 
spausdinta ir „NL“).

LANKĖSI „NL” 
REDAKCIJOJE,

STREIKAI
Vyksta didelės grumtynės 

Vickerse. Rugsėjo 22 d. kom
panija atsigabeno apie 150 
streiklaužių, bet pakeliui pikie 
tuotojai išdaužė kelių autobu
sų langus.’ Vyksta pasipriešini 
mas streiklaužiams. Kovos 
kalams net iš Toronto yra 
vykusių asmenų.

King Division Kran 
streiklaužių bandymas nepavy 
ko ir kompanija įmonę uždarė, 
pasiryžusi sutartį su darbinin
kais pasirašyti.

American Cann Co dar ne
streikuoja, bet pasiruošusi.

Bendrai, kalbama apie kom
panijų susitarimą bendrai ak
cijai, bet jai priešinasi ir strei 
kuojančių darbininkų unijos, 
kurios sudarė bendrą komitetą.

Dėl autobusams langų iš- 
daužymo yra suimta keliolika 
darbininkų.

SKAUČIŲ POBŪVIS.
Spalio mėn. 26 d. „Nerin

gos” skaučių tuntas numato su 
rengti linksmą pobūvį vaikams, 
kurio metu įvyktų įvairūs kon 
kursai, žaidimai ir kita. Po to 
vakare, numatomas pasilinks
minimas suaugusiems su viso- numatoma vilasaliečių pora — 
kiom įdomybėm, 
tai bus vėliau.

„Neringos“
EVANGELIKŲ ŽINIAI

Pranešama lietuviams evan
gelikams, kad pamaldas su 
šventa vakariene laikys kun. 
Trakis rugsėjo 28 d., sekma
dienį, 12 vai. dieną, Šv. Jono 
bažnyčioje, Jean Mance ir 
Prince Arthur gatvių kampe.

MONTREALIO LAS 
sutrinkimas įvyks rugsėjo m. 
28 d. 12,30 vai. A. V. parapi
jos salėje, tuoj po pamaldų.

Narių dalyvavimas būtinas, 
nes bus renkami atstovai į su
važiavimą ir aptarti kiti svar
būs organizaciniai reikalai.

Skyriaus Valdyba.
TRETININKIŲ VĖLIAVOS 
šventinimas, bendri pusryčiai 
ir paskui susirinkimas rugsė
jo 21 d. įvyko Aušros Vartų pa 
lapijoje.

LANKĖSI SVEČIŲ
Iš Port Colborne, Ont. 

Montrealy, St. Lamljerte, pas 
pp. Markevičius vieši atosto
gaudamas p. Jonas Šimkus, 
kurią ta proga aplankė ir „N. 
L.“ redakciją, apsimokėjo pre

IŠNUOMOJAMAS
KAMBARYS

SILKINIAI PANČIAI
Po vaidinimo šokiai su įvairenybėmis. 

Atsigaivinimui bus įvairių gėrimų ir užkandžių.
Pradžia 19,30 vai. „A u k u r a s“.

rci 
at-

Co

at-

Plačiau apie p. Stankevičius ir p. Daniliaus 
kaitė su motina. P. Daniliaus- 

sk-čių tuntas, kienė pasipasakojo apie gra
žiai įsikuriančius sūnus, 'f ai 
yra malonūs faktai.

ATVYKSTA METRAPOLI- 
TAN OPERA

Montrealy rugsėjo 26-28 die 
nomis gastroliuos New Yorko 
Metropolitan opera, kuri sta
to : rugsėjo 
„Tosca' 
dieną - 
na'
27 ir 28 dienomis, 8,30 vai. va 
karo „Rigoleto“ ir rugsėjo 28 
d., 2,30 vai. „Traviata“. Spek
takliai vyksa 1650 Berry St., 
stadione. Bilietų galima užsi
sakyti telefonu: PL 1717.

SERGA.
Kazys Mališauskas susirgo 

ir dabar yra Voctoria ligoninė 
je.

26 d., 8,30 vai. 
rūgs. 27 d., 2,30 vai. 
„Cavaleria Rustica

ir simfoninis koncertas;

PATAISYMAI — 
PAPILDYMAI.

Praėjusiame „NL“ n-ry, pir 
maine puslapy, neteisingai su
minėtas inžinieriaus p. Narbu
to, nupirkusio vasaros sezono 
pabaigtuvių proga Sp. B-vės 
„NL“ akciją, vardas: jis ne 
Bronius, bet Povilas.

Vienas savanoris-kūrėjas pra 
šo patikslinti, kad p. Navikėnas 
dabar nesąs kūrėjų-savanonų 
pirmininkas, kaip viename „N. 
L.“ nr. suminėta, nes pirminin

192 — 4 th Ave Ville Lasalle. kas dabar yra p. L. Balzaras.
Tuo netikslumai pataisomi 

ir netiksliai paliestieji asmens 
dėl to atsiprašomi.
REIKALINGAS senyvo am
žiaus vyras lietuviškame ręsto 
rane: National Restaurant, 

633 Church Ave, Verdun.
Tel. TR 0141.

KL BENDRUOMENĖS REIKALAI...
1) Eilės Nr., 2) kandidato 

pavardė, 3) vardas, 4) 
kandidato gimimo data, 
5) profesija, 6) adresas.

Toliau seka 15-os tuos kan 
didatus pasiūliusių pil
nateisių lietuvių sąra
šas, kuriame pažymima;

1) Eilės nr., 2) siūlytojo 
pavardė, 3) vardas, 4) 
gimimo data, 5) adre
sas, 6) siūlytojo sava
rankiškas parašas.

14. Balsavimas vyksta Valdy
bos ar ALOKo nustatytu 
laiku ir (vietoje, bent prieš 
dvi savaites paskelbiant 
apie tai apylinkės lietu
viams.

15. Raikalui esant balsavimo ur 
na gali būti kilnojama.

16. Balsuojamuose lapeliuose 
spausdinama abėcėlės tvar 
ka: 1) Kandidato eilės nr.,
2) pavardė, 3) vardas, 4) 
amžius, 5) profesija.

17. Balsavimams mesti Rinki
minė Komisija parūpina 
atatinkamą dėžę. Dėžėje 
turi bųti voko pločio pra- 
karpa balsams mesti.

18. Rinkikas, gyvenąs toliau 
nuo apylinkės būstinės bal
savimą gali atlikti paštu. 
Tam reikalui ne vėliau 
kaip 2 savaitės kreipiasi į 
Rinkiminę Komisiją, kad 
išsiųstų jam balsavimo la
pelį ir baltą voką. Balsuo 
jąmąjį lapelį įdeda į baltą 
voką su pažymėjimais už 
ką balsuoja, privalo grąžin 
ti Rinkiminei Komisijai ne 
vėliau balsavimo dienos. 
Balsavimo lapeks įdėtas į 
baltą voką, įdedamas į ant
rą voką, ant kurio pažymi
ma adresatas ir siuntėjo pa 
varde, vardas ir adresas, 
kad Rinkiminė Komisija ga 
lėtų atžymėti, kas balsavo.

19. Rinkiminė Komisija, suskai 
čiavusi balsus ir surašiusi 
protokolą, pastarąjį per
duoda ALOK’ui ar Apylin 
kės Valdybai. Esant pa
duotam skundui, balsavi
mo kortelės kartu su pro
tokolu perduodamos AI,O 
Kui ar Apylinkės Valdybai,

lietuviai dar

buvo
7.30

pranesta, rug 
v. v. Eatono 

Čikagos lietuvių

IŠNUOMOJAMAS butas nau 
jame name pas lietuvius 

926 Prefontaine, Montreal So.
37,8

IŠNUOMOJAMI du kambariai 
su visais patogumais. Teirau 

tis telefonu MA 1720.

WELLANDO LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS.
6. Kontr. Kom. rin 

Klausymai ir suma 
Susirinkimo uždary

KLB Wellando Apyl. L. O. pertrauka. 
Komitetas š. m. spalio' mėn. 5 
d. (sekmadienį) 2 vai. po p. 
Slovakų salėje, 162 Hagar St., 
Welland, Ont., kviečia apylin 
kės lietuvių susirinkimą.

Susirinkimui numatyta ši 
dienotvarkė: 1. Susirinkimo 
atidarymas; 2. Pirmininko rin 
kimas; 3. ALOK-to veiklos 
pranešimas; 4. Ap. Valdybos 
rinkimai; 5. Balsų skaičiavimo 
komisijos rinkimai; 15 min.

pasibaigus 
balsams

apyiinkėje gyveną

sąrašan įrašoma: 
pavardė, vardas, 
data, ir adresas, 
sudaromas pavar-

Atkelta iš 2 puslapio.
ganu yra Apylinkės Rinki
minė Komisija, kuri:
1) sudaro tos apylinkės rin 

kikų sąrašus;
2) gavusi kandidatų sąra- 

» šus, sudaro vieną bend
rą alfabeto tvarka kan
didatų sąrašą (Valdy
bai ir Kontr. Komisijai 
atskirai) ;

3) praveda šių taisyklių nu 
matyta tvarka balsavi
mus ;

4) balsavimui 
suskaičiuoja
mesti dėžėje rastus vo
kus, balsavimo lapelius 
ir už kiekvieną kandida
tą paduotus balsus;

5) rašo balsavimo eigos 
protokolą;

6) atlieka kitus šiomis tai
syklėmis numaatytus 
darbus.

6. Į rinkikų sąrašus įrašomi 
tik toje 
rinkikai.

7. Rinkikų 
rinkiko 
gimimo 
Sąrašas
džių abėcėlės tvarka. 
Pastaba: rinkikas, ne

įtrauktas į sąrašą, gali 
užsiregistruoti ir balsa
vimo metu.

8. Nevėliau kaip 3 sav. prieš 
balsavimo datą, kiekvienas 
pilnateisis lietuvis turi tei
sę patikrinti, ar jis yra 
įtrauktas į apylinkės rinki
kų sąrašus.

9. Rinkikai toli gyveną nuo 
apylinkės būstinės arba ne
galį ateiti asmeniškai pasi
tikrinti ar yra įrašyti į rin
kikų sąrašą, gali tai atlikti 
paštu.
Į tokį pasiteiravimą, Rin
kiminė Komisija turi atsa
kyti ne vėliau kaip per 3 
dienas.

10. Neįrašytas į rinkikų sąra
šus pilanteisis lietuvis turi 
teisę reikalauti Rinkiminės 
Komisijos, kad būtų įrašy
tas, o jai atsisakius tai pa
daryti, gali skųstis Apylin
kės Valdybai (ALOK‘ui).

11. Kiekviena 15 pilnateisių 
lietuvių grupė gali išstatyti 
savo apylinkėj kandidatų 
ne daugiau nei tai Apylin
kei numatyta Valdybos ar 
Kontrolės Komisijos narių. 
Kandidatų sąrašai į Apyl. 
Valdybą ir Kontrolės Ko
misiją paduodami atskirai. 
Tas pats rinkikas gali pasi 
rašyti vieną Valdybos na
rių ir vieną Kontrolės Ko
misijos narių sąrašą. Kan
didatu ir siūlytojų gali bū 
ti gyvenąs tik toje apylin
kėje.

12. Valdybon ar Kontr. Komi
sijos siūlomų kandidatų są 
rašė pažymima:

KLB ŠVIETIMO KOMISIJOS
1. KLB Švietimo Komisija, 

pradėdama darbą, sveikina mo 
kytojus, mokyklų laikytojus, 
tėvus ir visus kitus kultūrinin 
kus, kurie nenuilstamai akty
viai dirba mūsų švietimo dar-

„LINKSMOJI NAŠLĖ“ JAU ČIA PAT.
Kelios dienos beliko iki čiaus — sekr., P. Jurėno — 

„Linksmosios Našlės“ atvyki- ižd., A. Palionio — administra 
mo Torontan, iki parengimo, 
kokio koncerto 
nėra matę.

Kaip jau 
sėjo 27 d. 
auditorijoj,
choras „Pirmyn“, globojamas 
KLMB, stato Franz v. Lebar 
3-jų veiksmų operetę „Links
moji Našlė”.

Choro režisierius - dirigen
tas p. K. Steponavičius lankė 
si Toronte. Visi paruošiamieji 
darbai sėkmingai baigti. Choro 
vadov. pasakojo, kad „pirminio 
čiai“ su nepaprastu entuziaz
mu ir rūpestingumu ruošiasi 
šiam spektakliui. Solistas A. 
Brazys atvyksta tiesiai iš New 
Yorko, nes jau pradėjo darbą 
Metropolitaino operoj. Choro 
baletas paruošė puikius šokius. 
Muziką išpildys Toronto Sim
fonijos orkestro nariai.

Bilietų dar galima įsigyti p. 
p. Jurkšaičio ir Beržinsko krau 
tuvėse, jei liktų, bus pardavinė 
jami ir prie įėjimo.

Chorui pagerbti ruošiami pie 
tūs sekmadienį 3 v. svetainėje 
„Czarda“. Norintieji pagerbi
me dalyvauti, prašomi regis
truotis telef. ME 8522.

Tegu nei vienas nepraleidžia 
šios nepaprastai retos progos 
pamatyti tokio didžiulio mąsto 
spektaklį. A.
M. LIETUVOS BIČIULIŲ 

DR-JOS SUSIRINKIMAS.
Spalių m. 5 d., sekmad., 3 

vai. 30 min. p. Toronto Lietu
vių Namuose šaukiamas M. 
Lietuvos Bičiulių Dr-jos To
ronto skyr. narių metinis su
sirinkimas sekančia dienotvar
ke :

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Praeito susirinkimo pro

tokolo skaitymas,
4. 

zijos
5.
6.

vizijos Komisijos rinkimai,
7. Einamieji reikalai.
Prašome narius ir prijaučian 

čius kuo skaitlingiausiai daly
vauti.

toriaus. Naujosios valdybos 
pasiūlymu, nutarta pirmu da
lyku statyti 4 veiksmu dramą 
„Valkata“.

„GYVENIMAS UŽ GELEŽI 
NĖS UŽDANGOS“

Tokiu vardu estų dailinin
kas Saarnitt spalio 2—5 die
nomis, Jatvis ir Carbon gat
vių kampe, atidaro dailės dar
bų parodą, kurioje bus išstaty
ta 120 aliejaus darbų, vaizduo
jančių rusų kacetus, kuriuose 
jis pats kentėjo.

SUTUOKTUVES
Senųjų ateivių pp. Dargių 

sūnus Pranas Dargis Šv. Prau 
ciškaus bažnyčioje susimokė.

KRIKŠTYNOS
Pakrikštyta Nijolė Marija 

Boškutė. Po krikštynų buvo 
gražus subuvimas.

IŠLAIKĖ GYDYTOJO 
EGZAMINUS 

gydytojas p.
univers.tete

kimai; 7. 
nymai; 8. 
mas.

Laiku
mui, po valandos susirinkimas 
įvyksta, nežiūrint 
skaičiaus.

Susirinikme visi 
kviečiami kuo skaitlingiausiai bą. Mūsų kenčiančios tėvynės 
dalyvauti meilė teSul Pa1^0 pasiryži

KLB Wellando ALOK-tas. dįrbti ir t°liau’, . „.
2. Šiuo metu vyksta pačios 

—9—9———Komisijos formavimas. Komisi 
1952 m. SPALIŲ mėn. 4 d. 6 vai. vak., St. CATHA- | jos pirm, yra išrinktas mokyt. 
RINĖSB-NĖS V-BA —LOK rengia atsisveikinimo | A. Rinkimas, sekr. — nloM- 

B v £ J. Gaižutis, nanu dr. — S. Pralinksmą šokių vakarėlį puolenytė, Remiantis KLB Ta

kuris įvyks NIAGARA Str. 177 nr. Vakarėlis bus su 
kietais ir minkštais gėrimais bei užkandžiais, veiks 

i gausi loterija, gros geras ir didelis orkestras.
Pelnas, gautas iš vakarėlio bus skiriamas šeštadienio 

pradžios mokyklos išlaikymui.
'i B-nės V-ba tiki, kad gerb. visuomenė šią kilnią mintį
1 parems savo gausiu atsilankymu. Taigi, VISI spalių
1 mėn. 4 d. į rengiamą VAKARĖLĮ.
1 St. Catharines B-nės V = b a.

nesusirinkus kvoru-

dalyviv,

lietu /iai

Veterinarijos
Zulonas Toronto 
išlaikė Kanados valstybinius 
egzaminus ir gavo praktikos 
teisę. Jis tuojau gavo tarnybą 
Winnipego skerdykloje kaip 
gydytojas kontrolierius.

LIETUVIŲ NAMŲ VADO
VYBEI UŽ PATALPAS

KLJB Valdybos bus mokama 
20 dol. per mėnesį.

Valdybos posėdyje, įvyku
siame rugsėjo 16 d., plačiai 
aptarti KLB Krašto Valdybos 
pradinių darbų metmenys. Į 
darbų schemą įtraukti šie punk 
tai: kuogreitesnis suorganiza
vimas visoje Kanadoje Lietu
vių Bendruomenės apylinkių.

Be to posėdyje plačiai kal
bėtasi kultūriniais, švietimo, 
socialiniais, lietuvybės išlaiky
mo, tautinės reprezentacijos ir 
kit. reikalais.

Ilgiau buvo apsistota ties 
švietimo bei kultūros reikalais, 
nes šios abi sritys yra begali
niai svarbios ir ypatingai pla
čios.

Po ilgesnio svarstymo prie 
Krašto Valdybos nutarta steig 
ti atskirą komisiją, kooptuo

ji. L. B. Dr. Toronto sk. Jant i sričių žinovus, ku 
ri rūpintųsi meno ir sporto rei
kalais. AI.

PARDUODAMA FARMA
140 aerų, geri trobesiai, nau- 

nims — Pov. Masiuliui, V. Te- jas traktorius ir visas kitas in 
seckui, J. Paulaičiui, buvo susi 
rinkęs nemažas scenos meno 
mėgėjų būrys, kuris gyvai ap
tarė ateinančio sezono veiklos 
gaires ir išrinko naują valdy
bą iš V. Tesecko — pirm., J. 
Paulaičio — viep., E. Mackevi

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
NAMUS PADĖS NUPIRKTI IR PARDUOTI 

<J J. MATULIONIS.
863, Bloor Str. West (netoli Ossington) 

Tel. K E—9459, Toronto.
R. TESLIA Real Estate Broker.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV-

Skyr. Valdybos ir Revi- 
Komisijos pranešimai, 
Diskusijos dėl pranešimų, 
Skyriaus Valdybos ir Re-

Valdyba.
MENO MĖGĖJAI PRADĖ

JO VEIKTI
Po vasaros atostogų, atvy- 

o škundo nesant — sunai- kus į Toronto naujiems asme- 
kinamos.

20. Skundai, liečią rinkimus, 
paduodami ALOKui ar 
Apylinkės Valdybai per 24 
vai. nuo skundžiamojo 
veiksmo padarymo.
Pastaba: Šios taisyklės

ALOKo ar Apylinkės 
Valdybos gali būti kei
čiamos bei papildomos, 
pritaikant jas vietos 
lygoms.

KLB Krašto Valdybos 
Pirmininkas 
J. Matulionis.
Sekretorius

A. Šalkauskis.

są

1.

Š, PARDUODAMAS NAMAS, 
£ 2-jų butų po 5-kius kambarius, 
? moderniai įrengtas, su garažu 
£ ir automatine aliejaus šildymo 
y sistema. Rūsyje įrengtas 1 
y kambarys.
§ Kaina $ 18.000, įmokėti 
§ apie $ 11.000. Teirautis 5059 
X Bourbonniere, Rosemount. Tel. 
t TU 2892 (kalba angliškai ir 
* prancūziškai.) 32...

venterius, geras Susisiekimas— 
netoli Toronto. Tik nedidelio 

įmokėjimas.
Kreiptis j Joną J. Juškaitį, 

907 Dundas St.West, Toronto.
Em. 6-4880. 38-9

>

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- J 
cialistai, studijavę Amerikos ir Europos universitetuose.

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

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

INFORMACIJA NR.
rybos suvažiavimo pavedimu, į 
komisiją yra pakviestas dirbti 
mokyt. V. Matulaitis, kuris su 
tiko būti šešt. liet, pradž. mo
kyklų sekcijos vadovu.

Jau padaryti pirmieji žings
niai ir lituanistikos insittutų sri 
tyje. Sudaryta trijų narių pa
komisė iš dr. Anyso, mokyt. 
Matusevyčiūtės ir mokyt. Ge
čo paruošti tokių institutų veik 
los statutą.

3. Šiuo metu įvairiose vieto- _____
vėse jau veikia visa eilė liet. 
šeštadieninių pradž. mokyklų 
ir vaikų darželių. Komisija yra 
nutarusi praveti tų visų mokyk 
lų registraciją. To dėliai visos 

, mokyklos prašomos nedelsiant 
, prasnešti Komisijai savo adre

są, kad galima būtų išsiųsti re
gistracijos blankus ir palaiky-

[ ti nuolatinį ryšį.
i 4. Visus raštus prašome 
, siųsti Komisijos sekretoriui 
• šiuo adresu: J.Gaižutis, 135 Go 
. revale Avė., Toronto, Ont.

—-<t ■ n
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

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