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Pasaulinė įvykių savaite
KINAI PROVOKUOJA NAUJĄ KARĄ

Įvykis ties Honkongu, kai Savotiška sensacija nuskam- 
Kinijos pajūrio baterijos apšau bėjo 
dė Sąjungininkų T. laivus ir 
iš jų pasigrobė kaikuriuos as
menis, anksčiau sudarytų pra
džią karo, be tdabar įvykis baig 
tas vietoje. Matyt, naujas ka
ras dar nepribrendo. ..

Taip maždaug vyksta ir ki 
tose šių dienų gyvenimo srity
se. Be didelių ambicijų ir be 
žymesnių skrupulų: apsidaužo, 
apsibara, 
išsivysto, 
-ja“.. .
EGIPTE

NA REVOLIUCIJĄ.
Didžiausiai vafdistų partijai 

pagrąsino uždarymu, jeigu ne 
pildys valdžios įsakymų, bet 
partija nenusigando ir įsaky
mus atsisakė pildyti. Kas iš 
to bus, dar nežinia.
LIBANE TAIP PAT PADA

RYTAS PERVERSMAS.
Gen. Chenab nuvertė prezi

dentą Bechara el Khoury ir šio 
vieton Libano parlamentas iš
rinko nauju prezidentu C. 
Chammouną, kuris perversmui 
vadovavęs. (Beje, Malikas ve 
tavo Libano priėmimą 
JTO. . .)

Minint šiuos du persv.-s- 
mus, tenka pabrėžti, kad jie 
abu yra susieti su socialinėmis 
reformomis, dabar apimančio
mis daugelį tautų. Pirmoje 
vietoje stovi

ŽEMĖS REFORMOS.
Atėjo laikai, kai žemę dir

bantieji žmonės visur aprūpi
nami ta žeme, kurią jie dirba. 
Taip yra Italijoje, Egipte, Ira 
ne ir Libane. Libane visas per laimėjo socialdemokratų ir va)s 
versmas padarytas tiktai dėl tiečių koalicija, 
žemės reformos, nes nuversta
sis prezidentas buvęs priešin- ginimo 
gas vykdyti tautos valią, kurios Anglijos turtus 
svarbiausis siekimas esąs že
mės reforma. Taigi, tos refor 
mos, kurios Lietuvoje vyko 
prieš 30 metų, tiktai dabar pra 
dedamos daugely kitų kraštų

KOLUMBIJOJE
REVOLIUCIJA,

kaip praneša United Press, 
vyksta kitokia kryptimi ir esan 
ti labai žiauri. Ten nuversti 
l’iberalai-demokratai ir valdžią 
paėmė totalistai. Krašte vyks 
tančios žiaurios kovos.

Centrinėje Amerikoje,

SALVADORE PASKELB
TAS IŠIMTIES STOVIS, 

esą, dėl komunistinio sąmoks
lo, kurio tikslas esąs nuversti

net ir ilgesnės kovos 
bet „nieko ypatin-

NAGUIBAS GILL

TITO SUTIKIMAS VYKTI 
Į LONDONĄ.
priėmė Edeno pasiūly-Tito

n#ą ir įvyks į D. Britanijos sos
tinę.

Verta pasekti ir JAV prezi
dento rinkimų kovas.

Bendras jų įspūdis yra tas, 
kad

EISENHOWERIS NUĖJO | 
PRALAIMĖJIMĄ.

Prancūzijos spauda tą kryp 
tį aiškiai pasako. Viena iš prie 
žasčių — Eisenhoweris susita sirūpinimą. 
r ė su Taftų ir priėmė šio jo pro
gramą. O Taftas Amerikos 
darbo masėse turi labai blogą 
vardą, ypač dėl jo įstatymo va 
dinamo Tafto-Hartly įstaty
mu, kuris yra nepalankus dar
bininkams.

Darbo Federacijos, kuri ap
jungia apie 9 milionus narių, 
suvažiavimas vieningai pasisa
kė už demokratų kandidatą Ste 
vensoną. CIO darbininkų uni 
ja jau anksčiau pasisakė už de 
mokratą, o CIO turi 8 milionus 
narių.

KORĖJOJE NIEKO NAUJA.
Vyksta stiprios kovos. JTO 

jėgos priešą stipriai bombar
duoja iš oro. Priešo lėktuvų 
mažai pasirodo, o pasirodantie laracija, kiek girdėti, VLIKui 
ji greit numušami. padarė labai rimtą ir gerą įspū

— Graikijoje lankosi JAV dį. 
karo ministeris.

— Vieton mirusio Šumache 
rio Vokietijos socialdemokratų 
suvažiavimas išrinko pirminin
ku Olenhauerį.

— Švedijos seimo rinkimus

Priimtas VT darbų planas
ORO PAŠTU IŠ TREMTIES

Šį kartą „NL“ skaitytojams sutarta, pirmoje eilėje derybos 
man miela pranešti gerą žinią, turi vykti tarp VLIKo pirmi- 
kad ir VLIKas ir Vykdomoji nisko ir Diplomatų šefo. 
Taryba jau pradėjo rimtą, kons 
truktyvų darbą. Ligšiol, de
ja, dar
tebeserga VLIKo pirmininkas 
prel. M. Krupavičius. Jis, tie
sa, paskutiniu laiku sugrįžo iš 
Wiesbadeno gydyklų ir pirmi
ninkavo VLIKo posėdžiams, 
bet jo sveikata nėra gera ir, at 
rodo, jis vargu pajėgs greites
niu laiku pagyti tiek, kad galė
tų intensyviai, kaip gyvenimas 
reikalauja, dirbti. Tas VLIK 
o tarpe, kiek girdėti, kelia su-

Vykdomosios Tarybos darbų 
programa,

kurią VLIKui patiekė pirmi
ninkas prof. K. Žalkauskas, 
VLIKo priimta vienu balsu. 
Niekas nerado reikalo jos kri
tikuoti ir įkeisti.

VT darbų tvarkoje visų pir
ma pabrėžtas veiksnių konsoli 
dacijos (suderinimo) būtinu
mas ir būtinas reikalas baigti 
partinius ginčus. Tai yra tos 
vedamosios gairės, kurios nu
žymi VT kelią. Manau, kad ir 
plačioji visuomenė tam gyvai 
pritars. Kadangi turiu žinių, 
kad VT darbų tvarką praneš 
Elta, tai jų plačiau neminėsiu. 
Pastebėsiu tiktai, kad VT dek

— Mossadegh pasiūlė atly- 
» už Irano nusavintus 

bylą spręsti 
Tarptautiniam tribunolui Ha- 
agoje.

— Afganistanas atmetė Ru
sijos notą, kuria ji protestuoja 
prieš Afganistano sutikimą įsi
leisti Jungtinių Tautų Organi
zacijos technikinę komisiją tir 
ti Afganistano aliejaus gamy
bos reikalus. Rusija kišasi j 
Afganistao vidaus reikalus.

VT jau tvarkosi.
Ligšiol nebuvo jokio biuro, 

jokios raštinės. Dabar jau šis 
trūkumas šalinamas ir darbas 
pradedamas, kaip ir dera, t/ar 
kingai ir visu rimties atsidėji
mu. Priimta ir reikalinga są
mata.

Dėl susidėjusių aplinkybių 
(neleido formalumai, kurie 
greit netvarkomi), pirm. prof. 
Žalkauskui į Londoną nuvykti 
nepasisekė. Tai labai nuosto
linga, nes p. Žalkauskas ten 
daug norėjęs išsiaiškinti.

Min. p. Lozoraitis, 
kiek girdėti, į Vokietiją atvyks 
apie spalio vidurį, — tada, gal, 
pasiseks su juo plačiau reikalus 
išsiaiškinti. Bet, kaip jau yra

Viso 
kiu atveju, niekas negali už
drausti ir kitiems asmenims kai 
bėtis.

Yra ir tūlų sunkumų.
Vienas sunkumų yra sumi

nėtas — tai VLIKo pirminin
ko nesveikata. Pasitraukusių
jų intrygos veda į KD grupės 
tarpusavio sesantaikas, prieš
taravimus. Tiesa, kad tos gru
pės reikalas, bet jis rikošetu 
atsiliepia ir veiksniuose. Da
bar, jau tur būt žinote, kad 
Darbo Federacija (trečias 
Krikščionių demokratų narys) 
atšaukė dr. J. Grinių ir vie
ton jo paskyrė p. J. Kairį. VLI 
Kas ši jau priėmė. Bet ir DF 
ir „Vienybės sąjūdy'“ atsirado 
jau po du „centrus“, kurie in- 
tryguoja, rašo VLIKui raš
tus), ir erzina savo gi narius, 
kad šie negalėtų visai ramiai 
dirbti. Bet kadangi tai yra jų 
vidaus reiaklas, tai VLIKas į 
tai nereaguoja.
Nemalonumai kitose srityse.
Tiesa, jie tiesiogiai VLIKO 

neliečia, bet vis dėlto čia atsi
liepia. Štai, iš Aemrikos Balso 
Europoje atleistas W. Banai
tis, mažlietuvių centro narys, 
o jo vieton paskirtas KD ats
tovas dr. Sakalauskas. . .

Netrukus į JAV emigruoja 
VT narys p. Brakas. Čia vėl 
iškyla MLT atstovo klausimas, 
vis dar neišsprendžiamas.

Keistai atrodo ir dr. J. Gri
niaus (DF išeliminuoto iš VU 
Ko) paskyrimas į Strasburgą 
Laisvosios Europos kolegijos 
studentų inspektoriaus parei
goms. Šis asmuo, kaip jau 
VLIKe nepasižymėjęs nei tak
tu, nei tolerancija, nei draus
mingumu, dabar turės būti siu 
dentų auklėtoju ir vadovu. . . 
Tai vis faktai, kurie prašosi 
rimtesnio ir nuoširdaus patvar 
kymo. Bet, apie tai, gal teks 
pakalbėti kitą kartą.

Vis dėlto; nežiūrint

VILNIAUS RADIJA KLAUSANT
M. Gedvilą ruošiasi 

„pačistkai“
Balševikų suvažiavimo išva

karėse, 22. 9., Vilniuj susirin
ko ir lietuviško vardo kompar 
tija padaryti ataskaitinio pra
nešimo, rinkti į Maskvą dele
gatus (jie jau seniai išrinkti), 
pakeistų įstatų (partijos) teks 
to studijavimui ir kita. Keliom 
dienom anksčiau Gedvilą pa
tiekė radiofonui straipsnį „T. 
Lietuva naujame penkmetyje“.

Straipsnyje Gedvilą žada pa 
statyti Kėdainių r. cukraus iab 
riką, Panevėžy — linų apdirbi 
mo fabriką, prie Nemuno, Kau 
ne, pastatyti elektrinę, pertvar 
kyti Nemunu transporto lai
vybą, padidinti dabar esamų 
500.000 mokinių sikaičių, Klai
pėdoj išplėsti laivų statybą ir 
tris kartus daugiau žuvies pa
gauti.

Kaip ir reikėjo laukti,
Gedvilą griebėsi ir nagaikos.

Girdi, maisto gaminimo srity 
nepajėgiama pašalinti trūku
mų, šlubuoja lengvoji pramonė, 
gyvulių pašarais aprūminimas 
nesuderinamas su išpūsta pro
paganda, apleistas žemės ūkio 
mašinų mechanizatorių paruo 
Šimo reikalas. Gedvilą metė 
piktą žvilgsnį žemės ūkio „mi 
nisterijai“, kuri teisinasi, kad važiuoti leidžia 
žemės ūky už mechanizaviino leidimo. Taip pat galima va 
trūkumus kalti yra vietiniai, žinoti į Latviją ir Estiją. Kiek 
žerhieji, organai.

" Teko ir sveikatos „ministe. 
rijai“. Turime, sako, gražius 
kurortus, kaip Druskininkai, 
Birštonas, Palanga, Biržai, Gi
ruliai, bet apleisti, niekas nesi 
rūpina jų tobulinimu. Šių ku
rortų paminėjimu Gedvilą pa
tvirtino, nė žodžio nežsminęs, 
kad Smiltynė, Juodkrante,

šių 
smulkmenų ar stambesnių ne
gerumų,

darbas ir VLIKe ir Vyk
domojoje Taryboje jau nu 

ėjo visai rimtu keliu.
(hlj).

Dvi vokietaitės, gyvenusios 
Lietuvoje nuo 1947 metų, vie
na iki 1951 metų vasaros, kita 
iki 1952 metų pavasario, pasa
koja apie gyvenimą Lietuvoje, 
daugiausiai Panevėžio apylin
kėje. Jų pasakojimai vietomis 
kiek skirtingi, tačiau daugeliu 

demokratinę valdžią ir įvesti atžvilgių 'vienas kitą tik patvir 
totaliistinę. tina.

VAKARŲ SANTYKIUOSE I — grįžusi 1951 metais:
SU MASKVA „Didžiąją savo Lietuvoje bu

jokio pagerėjimo nematyti. So- vimo laiko dalį dirbau, kolcho
zuose netoli nuo Panevėžio. 
Kraštas žymia dalimi atrodo iš kai gyvena daugiausia ištrem- 
tuštėjęs. Daug nedirbamų lau- tųjų ūkininkų patalpose. Namų 
kų, nes trūksta darbo jėgos, dauguma jau reikia taisyti. 
Deportuotų lietuvių žemės su- Maistą kolchozo nariai turi 
jungtos į kolchozus. Buvo kai pirktis mieste ar gretimuose 
bama, kad ūkininkų namai bus 
nugriauti ir perkelti į kolchozų 
centrus, bet iki 1951 metų ge
gužės ta prasme dar nieko ne
buvo padaryta.

„Kolchozo administraciją su 
daro pirmininkas, knygvedys 
ir brigadininkas. Šis paprastai 
yra labjausiai privengiamas as 
muo, nes jis yra kolchozo dar 
bininkų viršininkas ir jis skirs mišinio drabužius. Blogiausia 
to darbo normas. Normos bū- su autuvu. Apie 70 nuoširn- 
davo tokios didelės, kad darbi- čių dirbančiųjų kolchozuose 
niskas vos pusę tegali atlikti avi savo darbo avaline, pasiga 
per paskirtą laiką. minta iš medžio bei odos lieka-

„Kolchozuose buvo norma- nu ar net skudurų. Tik vie- 
lūs kiekis arklių, karvių bei nam kitam pasiseka, už didelį smarkiai geria, 
kiaulių, bet dėl pašaro stokos pinigą, gauti

vietai atmetė vakarų pasiūly
mą sudaryti Austrijos taikos su 
tartį. Nesusitariama ir dėl Vo 
kieti jos taikos sutarties. Vaka 
rai reikalauja,-’ kad visoje Vo
kietijoje būtų padaryti demo
kratiniai parlamento rinkimai, 
sudaryta visos Vokietijos val
džia, kuri galėtų tą sutarti pa
sirašyti. Bet Rusija su tuo ne 
sutinka. Ji reikalauja pirma 
sutartį sudaryti, o paskui 
daryti rinkimus.

DIDELI DARBAI 
EUROPOS SEIME

Strasburge. Ten susirūpinta 
Europos apjungimu ne tiktai 
iš politinės, bet ir ekonominės 
pusės, sudarant bendrą gyny
bos ir žaliavų išnaudojimo pla- 
ą. Tai pradžia labai didelių 
imanymų ir didelių numaty-

jau

„Daugelis kolchozų darbi
ninkų, ypač lietuviai, nori per 
sikelti į miestą. Bet kaip tik 
lietuviams tatai beveik neįma
noma. Galima, žinoma, prašy
ti leidimo, jei galima jrodyti, 
kad ten esi reikalingas kokiam 
svarbiam užsiėmimui, tačiau

PAVERGTOJE LIETUVOJE
PASAKOJA APIE LIETUVĄ

jie labai blogai atrodė. Arklius porą pusbačių ar net batų, 
reikdavo dažnai keisti, nes 
greit pavargdavo. Pas mus ark 
liai turėdavo dirbti, kol ant ko 
jų laikydavosi, nes brigadinin
ko nuomone arkliai yra pigesnė 
darbo jėga, negu traktoriai, 
kuriems reikia daug kuro ir ku 
riuos reikia dažnai taisyti.

„Gyvenimas kolchozuose bu- atitinkama įstaiga tokį leidimą 
duoda nepaprastai retai.

Kultūrinis gyvenimas kolcho 
zuose reiškiasi atsitiktiniais ki 
no filmų parodymais ir šokių 
vakarėliais' valstybinių švenčių 
proga. Kartais atvažiuoja auto
mobilis su knygomis, bet kny
gos esti vien tik soivetinės kil
mės ir paprastiems kolchozų 
darbininkams visiškai neįdo
mios. Kartais jaunimas suren
gia vaidinimą, bet vaidinimai 
turi turėti politnę spalvą, 
to, jie paprastai būna kvaili 
primityvūs.

„Atostogų duodama labai
tai ir tai tik esant blogam orui. 
Tik kas yra geruose santykiuo
se su brigadininku, tai gali gau 
ti porą dienų atostogų, bet ir ranų ir du restoranai, kur esti munistinei įtakai. Turiu pridė

Visi tie įtaisymai bū- ti, kad susidariau įspūdį, jog 
kolchozuose davo vasarą uždaromi 10 vai. ir lietuvių komunistų didžiu- 

Geria rusišką vakare, o žiemą — 9 vai., tik ma nėra tikri komunistai, bet 
prastos rūšies degtinę, bet daugiausia narni- šokiams skirtosios vietos kar- tik oportunistai.“

vo labai primityvus. Darbinin

kaimuose. Bet kolchozo dar
bininkams dažnai pritrūksta 
maisto, nes miestiečiai išper
ka anksčiau, negu kolchozo dar 
bininkai suskuba nuvykti. 
Ypač pritrūkdavo cukraus ir 
mielių. Ir apsirengę žmonės 
Lietuvoje labai menkai, ypač 
kolchozuose dirbantieji. Jie ne 
šioja daugiausia linų ir vilnos

be
ir

re

1945. Šiandien jis turįs 1500 
studentų, iki šiol paruošė „ke 
liui į komunizmą” 600 mok

Gerai sekasi.
Pasvalio r. Ona Mašalaitė 

gavo 10 kg cukraus. Liepos 21 
d. konditerijos kolektyvo na
rius Bernšteiną ir Pisarevą ap 
dovanojo pyragais. Utenos r. 
Naujasodžio kolchozo avys nu 
sikratė vilnas. Gera sveikata 
džiaugiasi Rudiškių miškų kir 
įėjai Grišajev, Stepankov, Grin 
kov ir dar keli. Dviračių fabri
ke Šiauliuose (anksčiau „Am- 
lit“) pilnai patenkintas brig. 
Feod. Černevski ir Gregoiova. 
Prof. Šivickis iš magnetofono 
plokštelės kalbėjo lietuviams 
ir gyrėsi, kad gerai sekasi ir 
jam tolimoj Rusijoj ir ragino 
suprasti reikalą prisidėti ki
tiems panašiems darbams. Vei 
veriu 10 lovų ligoninės ved. 
gyd. Urbonavičius vykusiai 
gydo gimdyves ir naujagimius. 
Mok. vedėjai Bagdonaitei pasi
sekė Vilniuj atidaryti S. Ne 
ries vardo mokyklą, tuo paten 
kintas ir Stalino rajono kom
partijos sekretorius Juodis.

tais būdavo atdaros iki vidur
nakčio.

„Tolyn į Rusiją iš Lietuvos 
be specialaus

vienas gyventojas turi turėti 
asmens liudijimą, vadinamą. 
„Spravka“, kur įrašoma pavar
dė, vardas, amžius ir darbovie
tė. Fotografijos nėra, tik vie
tos administracijos antspau
das. Tas „spravkas“ išduoda 
vietos milicija.

„Panevėžy veikia telefonas, 
bet naudojasi juo tik įstaigos, 

Preila, Pervalka ir Nida iš ku- ligoninės, gydytojai ir sovieti 
rortų sąrašų išbrauktos.

Liepė visiems džiaugtis 127 
traktorių stotim ir 5 melioraci 
nių mašinų punktais. Kiekvie 
nam lietuviui, esą, dar likę jė
gas įtempti iki trigubos ener- kuose. Aš pati niekad nebuvau 
gijos, tuomet būsią ir rusai 
tenkinti.

Meluoja susirietęs
Kaip žinom, Vilniuj jau 

priklausomybės laikais veikė 
Valst. Pedagog. Mokytojų ins 
titutas, bet instituto direkt. 
Ročka įsteigimo metais laiko

niai bei vietiniai komunistai.
Telefonų knygos nėra.

„Vienas kitas iš lietuvių man 
neretai pasakojo apie partiza
nus, kurių esą apylinkės miš-

pa-

ne-

jų sutikusi. Tik žinau, kad so 
vietiniai kareiviai dažnai Pane 
vėžio apylinkės miškuose jieš- 
kodavo partizanų. 1951 metų 
pavasarį tuose miškuose įvy
kęs didesnis rusų susirėmimas 
su partizanais ir abiejose pusė 
se buvę sužeistų. Gyventojai 
nėra nepalankūs partizanams, 
nes partizanai jiems nedaro nle 
ko bloga.

Laiškai iš užsienio beveik 
visada cenzūruojami. Mano 
pažįstama kiek tik gavo is Vo
kietijos laiškų, tai vis atidary
tus. Paprastai laiškas iš Vo
kietijos eina apie 16 dienų.

„Lietuviai daugiausia tebė
ra geri katalikai, į bažnyčios 
lankymą ir sakramentus žiūri 
rimtai, 
dažnai 
čioj. ] 
tams mokytojams ir valdinin
kams draudžiama lankytis baž 
nyčioj ir religiškai tuoktis.

„Labai blogai Panevėžio apy 
linkėję yra su medicininiu pa
tarnavimu. Į kaimą gydytoją 
atsikviesti iš viso neįmanoma. 
Sunkesniais atvejais, nepapras
tai nepatogiomis sąlygomis, 
tenka ligonį gabanti į ligoninę.

nę. Patiems degtinę gaminti 
griežtai draudžiama, bet jos 
visdėlto daug varo.

„Pavasarį visi kolchozų dar
bininkai turi eiti kelių taisyti. 
Ir čia darbams vadovauja bri
gadininkas, kuris nurodo, ka
da ir kur reikia dirbti. Už tą 
darbą moka atskirai, bet kiek 
teko sužinoti, tik apie 2 ar 3 
rublius per dieną. Berniukai 
ir iki 18 metų taip pat turi ei
ti kelių taisyti.

„Aš dažnai būdavau Pane
vėžy. Šis nedidelis miestas tu
ri savo radijo stotį. Gatvėse 
būdavo garsiakalbiai, iš kurių 
pati girdėjau programos pra
džioje sakant „Radio Panevė
žys“. Kiek žinau, mieste kai 
kurie žmonės turi nedidelius ra 
dijo imtuvus, kurie, atrodo, 
yra tiesiog sujungti su stotim: 
kai tik vietinė stotis nutyla, tai Ligoninės, man regis, Panevė- 
ir jie nutyla. Programa labai žy yra dvi, bet labai primity- 
vienoda ir nuobodi: joje nieko viai įrengtos. Ypač stinga vais 
daugiau negirdi, kaip tik sovie tų. Žinau, kad daugelis lietu- 
tines dainas ir politines pas- vių dėl to labai pasipiktinę nes 
kaitas, aiškinimus ir kalbas buvo patirta, kad sovietų ka- 
apie darbą. riuomenės daliniai didžiąją hgo

„Panevėžy buvo keletas vie- ninių dalį išplėšė. Ypač jaudi 
šų skaityklų su politinio turi- nosi jaunuomenė, kuri neat- 
nio laikraščiais, keletas ręsto- rodo, žymiau pasiduodanti ko-

. Mačiau ir „sovietų*“ 
apsilankančių bažny- 

Bet šiaip jau komurus-

už tai reikia specialiai atidirb- šokiai.
ti. Laisvalaikiu
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BALFo VAJAUS PROGA ,

Viskas eina gerai, kol nepri 
einama prie pinigo. Nuo čia 
prasideda visi nesusipratimai. 
Taip, atrodo, vyksta ir su mū
sų daug kartų linksniuota bend 
ruomene. Ko mes apie ją ne- 
prišnekėjom? Ir visi karštai 
sutikom, kad ji reikalinga, kad 
ji būtina, be jos negalime apsi
eiti. Ir tai vis tiesa.

Bet kaip prieiname prie mo
kesčio, tai čia jau prasideda ne 
susipratimai ir net piktos pas
tabos.

Geras prietelis, sutikęs mane 
parvažiavusį iš Montrealio Ta 
rybos suvažiavimo, beveik iš- 
koliojo. Man atrodė, kad mes 
intensyviai posėdžiavę dvi die 
ni, 2 nakti praleidę be miego 
kelionėj, šį tą ir nuveikėm. O 
jis kolioja! Ir už ką? Už 6 
dolerius!

$ 6 Dabar norime gyventi ki
taip, kitaip ir tvarkytis. Tech
niško darbo bus pakankamai.

RAŠO KLB KR. V-BOS PIRM. J. M A T U L 1 O N 1 S. h jo nesugebės atlikti žmonės 
dirbą fabrike po 8 vai. į dieną, 

gą“ su skyriais vietose. Mokes tris ar keturis kartus daugiau Re\kįa taisytis ir rašomoji 
tis buvo nustatytas 6 penai j sa už savo brolį Anglijoj. mašinėlė, ir rotatorius, ir kitas
vaitę, kitaip sakant 2 šilingai neskaitau, kad lietuvis, inventorius.
1 mėnesį, arba 1 svaras ir 4 ši- gyvenąs Kanadoj, kuo nors yra žinoma, galima neturėti ir 
lingai į metus. to mokesčio prastesnis už kitus lietuvius, biujo, galima neturėti ir tech- 
eidavo centrui ir tik /4 llkda’ Ar jis mažesnis patriotas? Ar niško darbininko — Biuro Ve
ra skyriuje. Aukos 1 autos jo tautinis susipratimas yra ma dėjo. Galima ir į laiškus neat- 
Fonduo buvo ir yra renkamos žesnis? Ar jis iš viso neiaučia sakinėti. Galima ir iš viso nie- 
atskirai. Anglijos lietuvis mo- mūsų bendruomenės reikalo? ko neveikti. Juk yra ir tokių 
kėjo ir moka į mėnesį beveik q gal jįs jau tįej< šykštus pasi nuomonių! Bet mes su šitokio 
vienos valandos uždai bį. Nor- Jarė, kad be namo, savo maši- mis nuomonėmis šiandien jau 
malus vyro savaitinis uždarbis nos> bankinės knygutės, nieko nesiskaitom. Mes skaitome, 
yra 5 svarai. Jis sumokėdavo kito ir nemato? Nėra taip jau kad bendruomenės organai yra 
l metus vien tik DBLS natio blogai. Tautos Fondo Kanado išrinkti, ir jie turi dirbti. Tie 
mokesčio daugiau kaip vienos je pajamos rodo, kad Kanados visi, kurie dalyvavo bendruo- 
dienos uždarbį. lietuvis nėra nei šykštus, nei menės organų rinkimuose ir

Pavertus šiuos svarus dole
riais atrodytų taip: į dieną vy-

jis gailisi bendriems musų rei- daugelis kitų geros valios lietu 
kalams. Taip. Jis supranta do vių, kure rinkimuose dėl įvai-
lerio reikšmę. Jis jį sunkiai rių priežasčių dalyvauti nesuge 
uždirba. Jis apsiskaičiuoja. Bet bėjo ar negalėjo, tie visi, kurie 
kur reikia, jis aukoja ir aukos.

Anot to priežodžio „lietuvis 
pašneka, pašneka ir išgeria“. 
Bus ir čia panašiai — pašnekės, 
pakolios ir. . . sumokės.

Nes ir reikalas aiškus yra.
Tie 6 dol. — bet kam taip 

baisiai vaidinti? Tie 12 centų 
savaitinių bus paskirstyti taip: 
40% t. y. 4,8 eis pagal L. B. 
Statutą Tautos Fondui. 15% 
eis Kultūros Fondui, o kol kas 
jam nesant eis mūsų įsteigtai 
Kultūros ir Švietimo Komisi
jai — faktinai švietimo reika
lams. Iš likusių bus dalinama
si pusiau — pusė liks vietos 
bendruomenei, o kita pusė eis 
Krašto Valdybai.

Ką veiks su pinigais Kr. Vai 
dyba? Tiksliau būtų pastatyti 
klausimą — ką gali veikti Kr. 
Valdyba be pinigų?

Tas, kas norės ignoruoti visų 
mūsų darbą, galės tvirtinti ir 
toliau, kad pinigų nereikia mo 
keti, arba kad mokestis yra per 
didelis, tad jo ir nereikia visai 
mokėti. Bus ir tokių.

„Tai ką? Manai, kad mes ir 
mokėsim?“ — karštai užsipuo
lė.

„Policijos neturim, tai jei ne 
mokėsi, žinoma, neišreikalau- 
sim“ — pagaliau neiškenčiau

Kanados Lietuvių Tarybos sky 
rius ir kitas organizacijas pia- 
veskime rinkliavų vajų ir veiks 
mingai prisidėkime prie bendro 
jo BALFo vedamojo rinklia
vų vajaus.

Jeigu buvo suminėta, kad di *r a^» pradėjęs taikintis prie jo 
dėlė dalis tų, kuriems reikėjo 
anksčiau paramos, dabar jau 
savarankiškai įsikūrė, tai yra 
neginčijamas faktas, kad trem

Tiktai įsižiūrėkime į faktus.
Jungtinių Amerikos Valsty

bių ir Kanados visuomenė, 
kaip skelbia BALFo praneši
mai, BALFui suaukojo dole
rių :

1947 
1948 
1951 
1952
Ar

Kasmet jie krinta ir krinta, ir tai tą dalį, kuri tikriausia at- 
pagaliau, gali būti baimės, kad sveria išvykusius. Juk likusie- 
nukris ligi nulio? Beje, 1952 ji tremtyje, daugumoje yra se 
metų duomenys paduoti tiK- neliai, invalidai, ligonys, nepa- 
tai už pirmąjį metų pusmeti, jėgios motinos su mažais vai- 
Bet ir jie nerodo noro kilti, ir kais ir kiti nepajėgūs žmones, 
jie teparodo kol kas tiktai smu
kimą.

Jieškant šio reiškinio prie
žasčių, galima rasti, ir visai re 
alių. Visų pirma, praėjo didy
sis reikalas. Tai yra tiesa. Dau 
gumas tų žmonių, kuriems au
kos buvo renkamos, jau yra ap 
leidę tremtį ir įsikūrę tai vie
name, tai kitame krašte, kur 
yra susidarę savarankišką pra
gyvenimą. Tai yra tikra.

Antra priežastis, 
ti palaipsnį kritimą, tai buvęs 
nuotaikų pakilimas, kuris sa
vaime, laikui bėgant, lėtina 
greitį ir natūraliai nyksta, ei
na į nulinį stovį.

Galima prileisti ir trečią prie yra Mažosios Lietuvos 
žastį, kurią taipgi galima su- niai, kurie kenčia ir dabar dar 
prasti. Taip yra tas, kad gau- persekiojimus nedraugingai 
ti niekad neatsibosta, o duoti, prieš juos nusiteikusių ianatiš 
deja, atsibosta. Ir nemalonu. .. kųjų(ne visų) vokiečių, dažnai 

. Bet yra dar veina priežastis prisitaikiusių 
— pareiga. Čia jau tenka klaus goms nacių, kurie yra ir mūsų 
ti — kur ji dingsta? Jai jau nelaimių didžiausi kaltininkai, 
neturėtų egzistuoti jokios prie Tiems engiamiems mažlietu- 
žastys.
ir dedamės sąmoningais žmonė ir paramos, 
mis, kurie tūlus veiksmus, ligi 
aukojimosi imtinai, atliekame 
no todėl, kad tai yra malonu ar 
ba kad tai nemalonu, bet to
dėl, kad taip daryti reikia; kad 
sąmoningas asmuo tos parei
gos neturi teisės vengti, apeiti, 
atsikalbėti.

Tokių pareigų, beje, turime 
ne vieną, bet visas jas, kaip są 
moningi žmonės, pildome, nors 
kartais tos pareigos ir neleng
vos, kartais net labai sunkios. 
Vis dėlto mes jas nešame. O 
nešdami, kaip satisfakciją, net 
ir malonumą jaučiame. Kaž
kaip darosi ramesnė dvasia. 
Sunku pildant uždavinį, o išpil 
džius taip palengvėja, ka dnet 
malonumas jaučiamas. . . To
dėl neišsižadėkime pareigos.

Kai BALFo vajus pradeda
mas, ir mes, gyveną Kanadoje, 
aktingiau sukruskime. Jeigu 
mes nekuriame BALFo skyrių, 
kaip tai yra daroma Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, 
nors ir tai būtų gerai, — bet Tai yra pareiga kiekvieno jau 
bent per KLB Bendruomenės, žmogaus artimui. J. Kardelis.

154.401,2^,
71.557,61,
44.917,58, 
19.383,66...

metais
metais
metais 
metais
ne reikšmingi skaičiai? tyje likusieji sudaro kaip tik-

lemian-

kurie nei išemigruoti niekur 
negali, nei darbo dirbti nepa
jėgūs. Jiems yra būtina pagal 
ba, parama ir globa. Be pagal 
bos jiems gresia badas, skur
das, visiškas išsisėmimas, nau
jos ligos ir mirtis. Ar mes ga
lime į tai žiūrėti ramiai?

Daugelis mūsų, išvykdami į 
užjūrius, žadėjome niekad lie
kančiųjų neužmiršti. Ar gi ga 
Įima ir tuos pažadus užmiršti?

Nelaimingųjų jaunimas, kaip 
ir mūsiškių, juk siekia, veržia
si i gyvenimą, nori susikurti 
ateitį. Jam taip pat reikia pa
dėti.

Ypatingai sunkioje padėty 
tremti

Į savaitę jis gauna 5 
t. y. 15 dol. Kanadoj 
vyras vidutiniškai už- 
dol. 1 valandai, 8 dol.

dalyvauja ir dalyvaus mūsų 
bendruomeniniame gyvenime, 
tie visi, kurie turės kuo nors 
prisidėti prie lietuviško judėji
mo čia — Kanadoje — reikia 
tikėtis atliks ir šią mažutę pa
reigą — sumokės 12 centų mū
sų bendruomenės mokesčio. O 
kas nemokės — tai jo paties 
lietuviškos sąžinės reikalas. Ga 
Įima tik bus jo paklausti, kuo 
jis prisideda prie mūsų lietuvis 
ko judėjimo, kuo jis prisideda 
prie Lietuvos laisvinimo dar
bo? Yra žmonių ir šiandien, 
kurie neskaito lietuviško laik
raščio, neperka lietuviškos kny 
gos, neina į lietuviškus pabū- 
vius, nebendrauja su savo bro 
bais lietuviais. Dar daugiau. 
Yra ir tokių, kurie aktyviai dir 
ba prieš tą viską. Bet tai jie tu 
ri ir atitinkamą vardą.

Kas mokės tuos 12 centų, įei 
kia manyti, nesubiednės. O 
kas ir nemokės — tai tikrai ne 
praturtės. Tad kad tos prie
kaištaujančios ir beveik piktos 
pastabos?

Nepopuliaru yra ginti bet 
Kr. Valdyba pagal priimtą kokį mokestį, ar bet kokią ki- 

sąmatą turi įsitaisyti biurą, ku tą prievolę. Bet negi mes esą 
ris jau numatytas Lietuvių Na- me nesubrendę ar nepriaugę, 
muose, Toronto, kur valdybos kad negaltum padoriai ir vie- 
nariai be reikalų vedėjo, dežū- šai svarstyti savo reikalų, 
ruoš numatytas valandas, ir 

j v i i'i ” kur lietuviai, turėdami bet kojos pirmąja- dzios mokyklą — vadinamąją , . ’ . . . x. .y kių reikalų, gales su jais visa- šio to atsižadėti,
da pasimatyti. Norint, kad tas 
darbas eitų, norint kad raštai yra, paremtas vien gera valia ir 
būtų parašomi ir laiku išsiunčia 
mi, kad būtų atsakoma į laiš
kus, kurių bus pakankamai, rei 
kės ir specialaus biuro vedėjo. 
Be jo nebus galima apsieiti. L;e 
tuviai, atkeliavę iš Anglijos, 
patys matė, kaip dirba DBLS 
biuras. Kanados lietuviai ligi 
šiol nieko panašaus neturėjo, 
kai nebuvo iš viso ir vieno cent 
ro.

ras uždirba 1 svarą, t. y. 3 do
lerius.
svarus,
lietuvis
dirba 1
į dieną, 40 dol. į savaitę. Žmo 
me, betgi, kad daugelis uždir
ba beveik dvigubai dakugiau. 
Bet to neskaičiuokim.

Nustatytas solidarumo mo-

tono.
O rimtai kalbant tai šitos ir 

kitokios kalbos apie tuos b do
lerius tai yra tik nesusiprati- kestis pas mus yra 6 dol. me- 
mas. Jeigu jos yra, tai tik dėl 
stokos išsiaiškinimo.

Jaučiu, kad ir aš prie tų 6 
dol. nustatymo šiek tiek esu pri siui 
sidėjęs tai ir noriu savo sain- metams 3/ą dienos uždarbio, 
protavimus pareikšti. Juk kiek Anglijos lietuvis, nors ten 
vienas neaiškumas išsiaiškinti- daug kas yra pigiau, bet gy 
nas, nes tai pagaliau yra mūsų vena, palyginus su Kanados lie 
viešas reikalas, kuris liečia mus 
visus. Tai kodėl nepadiskutuo 
ti ir viešai? Tikiu, kad ir ma
no prietelis savo samprotavi
mus ir argumentus prieš tuos nos, jis valgo liesiau ir mažiau, 
nekaltus 6 dol. taip pat pareikš 
viešai.

Truputis ekskursijų į šalį.
Teko gyventi keletą metų 

Anglijoje. Ten turėjome bend
ro pobūdžio organizaciją — 
„D. Britanijos Lietuvių Sąjun

tams, arba 50 centų mėnesiui, 
arba 12 centų savaitei. Taigi 
Kanados lietuvis moka mėne- 

pusvalandžio uždarbj, o

tuviu daug skurdžiau. Jis pras 
čiau apsirengęs, nei vienas lie
tuvis dypukas visoj Anglijoj 
neturi net ir sulūžusios maši-

Ir jo bankinė knygute daug lie 
sesnė. Bet nežiūrint to, jis nio 
ka tris su puse dolerio vien tik 
savo organizacijos reikalams. 
Mano prietelis Kanadoj gyve
nantis nori mokėti tiek, o gal ir 
dar mažiau, tas kuris uždirba

DIDŽIOSIOS TALKOS KNYGOJE
110 Rėmėjų būrelių.

Visi Lietuvių Vasario 16 jus. Beliko pastoviau aprūpin 
Gimnazijos Rėmėjų Būreliai ti Lietuvių Vasario 16 Gimnazi 
surašyti vadinamoje Didžiosios jos išlaikomą ir globojamą pra 
Talkos Knygoje. ~ 
me puslapyje skaitome: Parengiamąją Gimnazijos Kla

„Lietuvių Vasario 16 Gim- sę, kurią lanko 30 mūsų mažės 
naujoms sąly- nazija, lietuvybės tvirtovė žiau niųjų moksleivių iš vietinės sto 

rios tremties bangose, įkurta vykios ir suvažiavusių iš tų vie 
1951 m. vasario 16 d., savo Ii- tovių, kuriose nėra lietuviškų 
kimą sudėjo į laisvojo pasaulio mokyklų. Toje parengiamoje 
lietuvių rankas ir ryžosi su jų 
pagalba išsilaikyti Laisvai Lie
tuvai.

Pirmuosius — 1952-53 mm. 
vargte išvargo, išsilaikydama 
iš atstiktinų tautiečių siunčia
mų aukų ir pašalpų.

Antruosius — 1952-53 mm.
mokinių skaičius iš 67 pašoko je — 1 ir Venezueloje — 1.

Tikimės, kad aukščiau minė- 
kilo klausimas: žūt ar būt? toje L. V. 16 G. Didžiosios 

Vasario 16 Gimnazija šaukė Talkos Knygoje netrukus gale 
si pagelbos, ir tas šauksmas ne- sime įrašyti visus 115 Gimną- 
liko balsas tyruose.

Toje Knygoje surašyti jau 
110 rėmėjų būrelių, kuriuos 
vienam tikslui atsiekti subūrė 

Nuo pareigos niekam nevalia Per 2000 mūsų tautiečių ir už- 
šalintis. Tdks turėtų būti pa- tikrino mokslą ir išlaikymą 110 
grindinis mūsų šūkis, kad šio 
straipsnio pradžioje suminėtie
ji skaičiai nerodytų noro nu
smukti ligi. . . 0-lio. 

Jeigu mes, kad vien tik jau 
buvę tremtiniai, turime sava
rankišką gyvenimą ir patys pel 
nomės sau duoną, tai jauslume 
pareigą jos kąsniu pasidalyti 

__  su mažiau laimingais negu mes.

Nes mes gi dėjomts viams reikia ypatingos globos 
Maža to, jiems rei 

kalinga ir apsauga.
Visiems šiems reikalams yra 

būtina visų mūsų sutartinė pa
galba. Pagalbą mes gi galime 
suorganizuoti tiktai medžiagi
nę, aukodami dolerį, už kurį 
daug kas galima padaryti. Už 
dolerį beveik viskas galima, esą iki 115, o aukos sumažėjo. Iš- 
momis sąlygomis, padaryti. ’ ;
Todėl atsidėję imkimės šio už
davinio ir būkime veiksmingi 
vykdant BALFo vajų. Jeigu 
jau kas gailėsimės to dolerio, 
tai atsiminkime savo pareigą 
— pareigą Tautai ir Tėvynei.

klasėje ruošiamas Vasario 16 
Gimnazijai prieauglis, kuris už 
ims ją baigusių ir išstojusių vie 
tas.

Dabar jau veikia Gimnazijos 
rėmėjų būreliai šiuose kraštuo 
se: JAV — 86, Kanadoje — 
15, Australijoje — 7, Anglijo-

mokinių. Beveik visi Gimna
zijos mokiniai jau turi globė-

zijos ir 30 jos parengiamosios 
klasės moksleivių rėmėjų būre
lių.

Rėmėjų Būrelių sąrašai bus 
paskelbti atskiru sąrašu.

Dėkinga visiems Didiesiems 
T alkininkams
Lietuvių Vasario 16 Gimnazija.

Buvusią bendradarbę, Gaile stingąją Seserį
PONIĄ SOFIJĄ RAIKAUSKIENĘ 

ir PONĄ JONĄ VEREGĄ
sukūrusius šeimą, sveikina ir ilgiausių laimingų metų
Hrtki i . • E. D.

Kam jau taip perdėti. . .
Bimba, laimindamas „Liau

dies Balsą“ dvidešimties metų 
sukakties proga rašo: „Tūks
tančiai Kanados lietuvių „Liau 
dies Balsą“ skaito ir myli“. 
Tai yra nepaprastai perdėta, 
nes gerai, jeigu „Liaudies Bal 
są“ skaito šimtai, ne tūkstan
čiai. Bet, anot patarlės — „Kas 
gi katinui uodegą užries, jeigu 
ne jis pats. . .“

O 
tie reikalai nevisada yra tik 
malonūs. Kaip kada reikia ir 

Mūsų visas 
lietuviškas darbas šiandien

pasiaukojimu. Tikėkim, kad 
tos geros valios pas mus bus 
pakankamai daug, kad nesuda 
rysim tais atliekamais centais 
ar doleriais sau nepakeliamos 
naštos. O sudėję tuos centus 
krūvon, mes įgalinsime mūsų 
išrinktus organus atlikti numa
tytus darbus ir nepriversime 
juos sustoti pusiaukelėj.

J. MatulionJs.

’ SUUM CUIQUE.
Ilgus laikus marinavusiam išeities, kaip tiktai kapituliuoti. 

VLIKą neveikioje J. Brazai- Taip jis savo straipsnį ir bal
čiui (su Prapuoleniu, padedant gia:
J. Griniui) ir susilaukus tokio „Neneigiant nei rezistenci- 
objektyvaus įvertinimo, kokį nės kovos organizacijų savai- 
visu atvirumu ir pilietiška drą mingumo, nei politinių partijų 
sa padarė vyskuupas V. Briz
gys, negalima buvo neatsiliep
ti. P. J. Brazaičiui kaip nors 
reikėjo gi teisintis. Ir jis laiš
ke „Draugo“ redakcijai teisi
nasi. Deja, jo pasiteisinimas 
toks minoriškas, toks nedrąsus 
ir toks neįtikinantis, kad yra 
būtina tai suminėti viešumai, ir 
pastebėti, kad p. J. Brazaitis jo 
kių argumentų prieš vyskupo 
V. Brizgio teigimus neturi. P.
J. Brazaičiui tikrai nėra kitos

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO 
VALDYBOS APLINKRAŠTIS.

KLB Tarybos priimtas KLB yra KLB apylinkė. Apylinkės 
statutas, galutinai suredaguc- reikalus sprendžia apylinkės su 
ti perduotas Krašto Valdybos sirinkimas. Jis: renka apylin- 
sudarytai komisijai. Kol statu kės valdybą ir apylinkės kont- 
tas bus galutinai suredaguc- rolės komisiją; taria apylinkės 
tas ir išspausdintas praeis ii- veiklos planą; tvirtina metines, 
gesnis laikas. apylinkės kontrolės komisijos

Kad Bendruomenės apylin- patikrintas sąmatos vykdymo 
kių steigimas bei susitvarky- apyskaitas; taria įmokas apy- 
mas nebūtų uždelstas, šiuo 
skelbiami bendrais bruožais 
apylinkių steigimo ir jų veiki
mo statute numatyti dėsniai:

Kiekvienoje Kanados vieto
vėje, kur yra bent 10 lietuvių,

reikalingumo, reikia atiduoti 
kiekvienam, kas jam pridera— 
suum cuiquve“.

Taip. Tą, kas pridera, vys
kupas V. Brizgys ir atidavė. 
Todėl p. J. Brazaičiui teisintis 
ir neliko argumentų.

Verta atkreipti dėmesys į bū 
dingą reiškinį. Kai „Tėviškės 
Žiburiai“ mėgsta dėti dvasinio tema — apie VLIKą), bet net 
kų pasisakymus, tai vysk. V. i 
Bl izgio straipsnio vis dėlto ne žvalgose. . .
rado reaklinga ne tiktai persi- Suum cuique. ..

spausdinti (o juk jis „T. Ži
buriams“ kalba labai mėgstama

nesuminėti, net ir Almaus ap-

Suurn cuique. ..

O kas jiems darbo?
„Laisvė“, pritardama Rusi

jos imperializmui, pasigėrėda
ma rašo, kad Sovietai užprotes 
tavo Danijai ir Norvegijai, kad 
jų vandenyse leista manevruo
ti Atlanto kraštų laivynui. 
„Laisvė“ randa, kad šis protes 
tas tvarkoje, bet nekelia klau
simo, kokia teise Rusija kiša
si ne į savo reikalus?

Bimba apsilankė Maskvoje, tai 
rado, kad „buržuazinėje Ame
rikoje“ vis dėlto geriau gyven
ti ir kad čia gyvenimo sąlygas 
bent tūkstantį kartų geresnės. 
Tai, kam tas akiplėšiškas mul
kinimas žmonių, lyg jie būtų 
visai kvaili ir nieko nesupras
tų?

Krokodilinės komunistų 
ašaros.

Mizara lieja karštas kroko- 
dilines ašaras:

„Sunku verstis pažangesnei 
spaudai ir mūsų krašte.

„Štai niūjorkiškis „Daily 
Worker” ir vėl atsišauika j sa 
vo skaitytojus, ragindamas 
juos stoti jam talkon.

Dienraščio prenumeratorių 
skaičius sumažėjo, jeigos su
mažėjo, o laikraščio išleidimas 
vis eina brangyn“.

Taip. Žmonės vi^1 dauigau 
susipranta ir nustoja tikėti ko 
munistų melais, todėl ir nusto 
ja skaityti Maskvos agentų, 
smurto ir imperializmo gynėjų 
ir pritarėjų laikraščius.

Tiktai šios Mizaros .ašaros 
— tikriausiai krokodiliškos, 
nes tam „vorkeriui“, jeigu jis 
tiktai išlaiko „generalinę lini-

Pasakos durneliams.
Komunistų spauda vis tebe 

giedą paskui Maskvos 
spaudą, kad bus tas ir tas, kad 
bus dvigubai daugiau, trigu
bai daugiau, negu yra. Kad so 
vietuose dešimteriopai pakils 
darbo žmonių gerbūvis. . . 
Taip jau triūbijama per 30 me- ją“, lėšų tikrai nepritruks, kaip 
tų. Ir kasmet, kai bolševikai 
varo tokią akiplėšišką propa
gandą, tie durneliai net nepa
galvoja: tai kaip gi dabar Ru
sijoje turėtų būti, jeigu kas-

linkės reikalams ir taria kitus 
statuto pavetus ar susirinkimo 
pasiūlytus klausimus.

Apylinkės susirinkimas 
kviečiamas bent kartą per me
tus. Susirinkimą kviesdama, 
apylinkės valdyba bent prieš 
septynias dienas praneša apy
linkės pilnateisiams lietuviams 
susirinkimo laiką, vietą ir dar- met gyvenimas vis dukart, tris 
bu tvarką. Susirinkimas įvyks kart ir dešimt kartų gerėja? 
ta dalyvaujant nemažiau kaip Tai, gal, ten jau geresnis gyve

Nukelta į 9 puslapį. nimas negu rojuje? Bet kai

jų nepritrūksta ir „Laisvei“, 
„Vilniai“ ir „Liaudies Balsui“. 
Nebent Maskva ir čia norėtų 
suvaidinti dar vieną apgavys
tės misteriją ir, norėdama įro
dyti, kad šitas laikraštis tikrai 
nefinansuojamas, įsakytų jam 
„bankrutuoti“.

Mandrapypkis.
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Sensacijos apie „skraidančias lėkštes”
„Skraidančios lėkštės” D vi knygos ir daugybė spėjimų, bet misterija neišspręsta.

Rugpjūčio antrąją dalį teko 
praleisti Winnipege ir per tą 
laiką perskaityti bibliotekoje 
gaunamas dvi knygas apie tą 
keistą prajovą — bendrai vadi 
namą „skraidančiomis lėkštė
mis“. Tuo pačiu laiku spaudo 
je pasipylė visa eilė žinių ir 
straipsnių apie naują tų keistų 
skraiduolių antplūdį. Negana 
to, tuo pačiu metu, nepamenu, 
ar ne rugpjūčio 13 ir 14 dieno 
mis Winnipegas ir gi turėjo sa 
vo „lėkštes“, ir ne be jau atski 
ras lėkštes; bet šimtus ir, kis p 
kiti tvirtino, tūkstančius, skri
dusių per Winnipegą „eskadri 
lėmis“ per beveik 24 valandas! 
Ir tai ne kieno nors liguistos 
„haliucinacijos“, kaip ortodok 
sai mokslininkai mėgsta „išaiš 
kinti“, o ištisų grupių žmonių 
liudiijmai. Radijas, policija ir 
laikraščių redakcijos' buvo sta 
Čiai „apgulti“ pranešimų ii pa 
klausimų. Deja, man neteko 
tomis valandomis į dangų pasi 
žvalgyti, tai ir neteko pačiam 
matyti, nors šimtų mačiusių 
liudijimais tie skraiduoliai nars 
tė tvarkingomis grupėmis, dau 
giausia pusračiais, po keliasde 
išimtis kiekvienoje „eskadrilė
je“ ir dienos ir nakties valan
domis. Tik tas skirtumas, kad 
jie skrido labai aukštai ir bu
vo matyti tik, kaip šviesūs taš 
kai „dots“, bet ir tie „taškai“ 
elgėsi lygiai taip, lyg būtų vai 
domi protingų būtybių.

Kadangi veik kiekvienas su 
tiktas tautietis tuojau užvesda 
vo kalbą apie „lėkštes“, spėju, 
ikad tas klausimas ir mūsų tau 
tiečiams yra labai įdomus, to
dėl pirmą laisvą progą gavęs 
bandysiu pasidalyti su „N. 
Lietuvos“ skaitytojų šeima sa 
vo paskutiniu laiku tuo keistu 
klausimu prisiskaitytais įspū
džiais.

„Trijų pėdų žmogiukai“
„Biznis yra biznis“, seniai 

sako amerikiečiai, ir tuo šūkiu 
vaduodamasis vienas apsukrus 
amerikietis, Frank Scully, iš tų 
lėkščių pasidarė gan riebų biz 
nį. Dar 1950 metais jis para
šė ir išleido knygą „Behind 
the Flying Saucers“ („Už 
skraidančių lėkščių“). Knyga 
parašyta nepaprastai intriguo 
jančiai ir pradžioje sukėlė ne
paprastą sensaciją. Knyga bu 
vo perkama masėmis ir auto
riui, jo paties prisipažinimu, 
atnešė tiek, kad „money does 
n‘t mean anything to me any 
more“ (pinigai man nieko ne
bereiškia) !

Knygoje labai „moksliškai” 
atpasakojami tūlo Dr. Gee ir 

RAŠO JUOZAS PRONSKUS 
kito „žymios asmenybės“, tū
lo Newtono, pasakojimai, kad 
Amerikos teritorijoje esą nu
kritusios bent keturios „lėkš
tės“, kurių trijose rasti nebe 
gyvi mažyčiai, 3—4 pėdų žmo
giukai, o ketvirta lėkštė su 4 
žmogiukais nukritusi, bet kai 
JAV kariuomenė norėjo prisi
artinti, sulindę atgal į lėkštę 
ir pakilę į orą bei „tirpte sutir 
pę“. Viena tų lėkščių buvusi 
99 pėdų, kita 74, trečioji bene 
34 pėdų dydžio ir visas jas 
JA Valstybių karo vadovy
bė išmontavusi ir pasiėmusi, o 
tuos žmogiukus padėjusi „kon 
servuoti“ į stiklus su skys
čiais.

Nors knyga prikimšta „moks 
liškiausių“ išvedžiojimų apie 
magnetinę energiją, kuria tie 
„žmogiukai“ skraidą, atsipalai 
duodami nuo žemės ir kita dan 
gaus kūnų gravitacijos (trau
kos) ir tie išvadžiojimai pa
tiekti kaip Dr. Gee nuomonė, 
tačiau nei Newtono nei Dr. 
Gee nei adresai paduoti, nei ki 
tokių kelių su jais susisiekti.

Su šiuo autorių trumpai ap
sidirbo mėnesinio žurnalo 
„True“ bendlradarbis, kuris pa 
šventė porą mėnesių laiko, lan 
kydamas ir kamantinėdamas 
autorių Scully ir bandydamas 
per jį prieiti prie tų paslaptin
gųjų „mokslininkų“, Dr. Gee 
ir Newtono. Nors Scully vi
saip išsisukinėjo, tačiau apsuk 
rus korespondentas pagaliau 
susekė ir susitiko Newtona, o 
pagaliau surado ir patį Dr. 
Gee, ir tuo būdu visą muilo 
burburą išsprogdino. Pasiro
do, visos tos knygos sumany
tojas buvo Newtonas, neaiš
kaus verslo asmuo, o „garsusis 
mokslininkas“ Dr. Gee paisro 
dė besąs paprastas mechanikos 
dalykų krautuvės savininkas, 
kurs pagaliau savo ranka para
šė pareiškimą, kad jis nėra 
joks “Dr. Gee“ ir su jokiais to 
je knygoje aprašytais „žmo
giukais' nieko bendro neturi, 
ir prašo jį palikti ramybėje. 
Tad ir mes paliksime ramybė
je visą tą „biznis yra biznis“. 
„Protingi vabzdžiai“ iš Marso.

Kita knyga jau visai rimtas 
reikalas, „The Riddle of the 
Flying Saucers“ („Skraidan
čiųjų lėkščių mįslė“), parašy
ta žinomo mokslinių dalykų aiš 
kintojo Gerald Heard.

Šis autorius surinko savo 
knygoje visus faktus apie tuos 
paslaptinguosius skraiduolius, 
pradedant nuo 1947 metų iki 
1950 imtinai. Čia jau nebe pra 
simanymai, nei paties auto- 

naus fantazijos, o paduoti 
chronologiškai visi svarbesnie
ji pastebėjimai bei susidūri
mai, kaip jie buvo patiekti as
menų, lakūnų, stebėtojų bei 
kt. patikimų šaltinių. Reikia 
pasakyti, kad knyga verčia riin 
tai susimąstyti .

Iš visų pastebėjimų bei „su 
sitikimų“ su tomis „lėkštėmis“ 
aiškėja, kad jų forma įvairaus 
didumo ir formų, pradedant po 
ros pėdų ilki 100 pėdų skers- 
masčio skrituliais, baigiant mil 
žiniškais dausų „cepelinais“ 
iki 1000 pėdų skersmasČio!

Iš stebėjimų aiškėja, kad tie 
milžinai orlaiviai yra savotiš
kos oro bazės, iš kurių yra 
siunčiami įvairaus dydžio ma
žesni iki mažiausių žvalgai. Bū 
ta pastebėjimų, kad skrido gru 
pė mažų diskų ir juos lydėjo 
didžiulis „lėktuvnešis“. Dvi 
nieku

neišaiškinamos misterijos 
yra tos, kad ir tie mažyčiai dis 
kai elgiasi lygiai taip pat „pro 
tingai“, kaip ir didieji, vadina
si, atrodo, kad ir tokiuose po
ros pėdų dydžio diskuose 
skrenda kokia nors protą ir ge
rą protą turinti būtybė ar bū
tybės. Antra ta, kad kaip tie 
milžinai, taip vidutinieji, taip 
patys mažyčiai gali daryti sta
čiai jokiais fizikos įstatymais 
neišaiškinamus staigius posū
kius, ko ne aštriais kampais, 
nors skrisdami po kelis tūks
tančius mylių per valandą grei 
čiu! Kita misterija, bet ta jau 
grynai mechanikos ir varomo
sios jėgos klausimas, kad ly
giai didieji, kaįp ir mažieji, 
skrenda be jokio garso. Iš di
džiųjų dažnai galima pastebė
ti įvairių spalvų liepsnas (ex- 
houst), kaip kad yra matyti 
raketą iššovus, ir arti pasitai-

Margaret Eckel duoda pamokas per CBC radiją.

Laiškai iš Pietų Amerikos. Jurgis Erdvilas.

Fomos Peronienės mirties proga
Dvasinė tautos vadovė.

Paskutinėmis ponios Pero
nienės gyvenimo dienomis, Ar 
gentinos parlamentas suteikė 
jai Dvasinės Tautos Vadovės 
pavadinimą. Nežiūrint to iš
kalbingo akto motyvų bei emo 
cionalinių, politinių ir medžia
ginių priežasčių, gaunasi sis ak 
tas: dabartinėje Argentinoje 
vyi'avo lygiagretė jėga, kuri 
buvo lygi oficialiajai jėgai.

Konstitucinėje Argentinos 
jierarchijoje, Peronienė neuž
ėmė jokios valdiškos tarnybos, 
bet vis tiktai valdė, nors tebu- 
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kę lakūnai tvirtina, kad dary
dami staigų posūkį tie diskai 
išduoda kažkokį šniokščiantį 
garsą. Taip pat, kad greitai 
skrendą didieji orlaiviai pada 
ro nepaprastos smarkybės oro 
sūkurius. Pav., esą pastebėta 
viena šimtapėdė lėkštė skren
dant žemai, viršum miško. Miš 
ko medžių viršūnės nuo verpe
to sukosi, vijosi visai panašiai, 
kaip lėktuvui skrendant palei 
žemę, kad nuo smarkaus vėjo 
srovės žolė sūkuriais banguo
ja.

Vienas dalykas yra nustaty 
tas, kad nežiūrint kas tais dis
kais ar cepelinais skraido, jie 
yra labai korektiški, nepapras 
tai atsargūs ir, galima sakyti, 

tikri „džentelmenai“.
Kiek jau būta susitikimų ore, 
kur susidūrimo pavojus atro
dė neišvengamas, tie keistie
ji svečiai visuomet davė kelią 
ir vikriai prasilenkė su mūsų 
lakūnams, o jei,ir tai būta daug 
kartų, kada Amerikos aviaci
ja bandė tokius svečius pasivy 
ti ir priversti nutūpti, tai kiek 
vienu atveju jie dūmė šalin, 
dingdami dausų augštybėse.

Bus daugiau.

vo tik respublikos prezidento 
žmona. Jinai paskirdavo mi
nistrus, diplomatinius atstovus 
ir kitus aukštu^ pareigūnus, 
mokėjusius jai įtikti. O tatai iš 
ryškina tą, kad tikrenybėje bu 
vo daugiau, negu vien prezi
dentienė.

Peronienės tikroji pozicija 
dabartinėje Argentinos sant
varkoje ir valstybėje, turėjo 
tam tikrą asmeninį vaizdą, 
gal kai kam atrodytų netikru, 
bet iš tikrųjų, tai jis nėra jau 
tiek netikras, jei stabtelsime 
bent kiek prie šio reikalo.

Kaipo respublikos preziden
to žmona, ji negalėjo naudotis 
jokia ypatinga privilegija, jo
kia juridinė forma bei jokie 
legaliai veikiantieji papročiai 
neteikė jai jokios intervenci
jos valstybinėse funkcijose. Ir 
vis tiktai, Peronienės autorite 
tas, kuris buvo neginčytinas, 
vyravo visai ne jos šeimos na
mų apyvokoje. Prmiausia rei 
kia pastebėti tiesą, kad be jo
sios meilės romanso, o vėliau 
ir vedybų su tuometiniu pulki
ninku arba dabartiniu preziden 
tu generolu Juan Domingo l:e 
ron, prieš aštuonius metus bu
vusi visai nežinoma provincijos 
mergaitė, nebūtų galėjusi taip 
aukštai iškilti. Ir ji pati, ma
tyti, tą gerai suprato ir labai 
aukštai įvertindavo, sakydama: 
„Aš esu niekas, Peronas yra 
viskas! Pirmiausiai Peronas, 
paskui liaudis arba „driskiai“ 
(descamisados), po liaudies 
Dievas, o po Dievo tik aš!“ Ir 
kai josios pačios asmeninė bū 
sena atsistojo, tikriau akant, jo 
sios vyro Perono buvo įstaty
ta į socialinį vežimą bei planą, 
tada jau pradėjo rolę vaidinti 
josios pačios judrusis tempera 
mentas, jos pačios asmenybės 
ypatybės, sudariusios tą išimti 
ną būseną, kuri greitai išsky
rė iš kitų moterų tarpo ją pa
čią ir josios visuomeninę veik
lą. Labai greitai pavyko jai, 
šalia nemažos poltinių prieši
ninkų neapykantos, sutelkti ap 
link save mistišką ir intensyų 
„nudriskusiųjų masių“ Įtikėji
mą prezidentienės geraširdiš
kumą ir revoliucinį josios atsi
davimą tų masių ekonomi
niam ir dvasiniam būvio page
rinimui. Tuo pačiu laiku ji 
vykdė stambią socalinę kūrybą 
Argentinos darbo liaudies gy-. 
venime, kas dar labjau pakėlė 
ir įtvirtino tą emocionalinę 
liaudies srovę. Dėl to prestižo 
ir dar dėl labai patrauklaus as 
meninio savo būdo, ji įgijo Ar
gentinoje iki šol negirdėtą įta 
ką socialiniame ir politiniame 
valstybės gyvenime.

Tokiu būdu, kaip ir nejučio 
mis, iš to spontaniško proceso 
išaugo toji lygiagretė jėga, ku 
rią sudarė tasai „žmogus su 
andaroku“. Netikrumas, abe
jingumas, kuris vystymosi rne 
tu, išnyko beveik jau paskuti
nėmis gyvenimo dienomis, par 
lamentui suteikus jai tą dvasi 
nio tautos vado pavadinimą. 
Tai buvo tam tikro įvykio of i 
cialus užakcentavimas. Gali
mas daiktas, kad to pasiūlymo 
parlamento autoriai buvo gero 
kai apsvaigę ir valdomi dau
giau jausmų, negu smegenų, 
jei jie suteikė tą išimtiną gar
bę, visai nepagalvodami apie 
tai, ką visa tai iš tikrųjų reiš
kia. Iš tikrųjų tai atsitiko tas, 
kad su tuom pripažinimu bu
vo pripažinta Peronienės ne
priklausomybė Peronui, arba 
tam tikros lygiagretės jėgos 
autonomija. Garbės apdova
nojimo koncesija niekad nėra 
turėjusi, kiek žinome, tokios 
ypatingos formulės respubli
koniškos santvarkos rėmuose. 
Dėl to paties eina kalba apie 
augščiausio susidomėjimo so
ciologinį įvykį, kurio tikslus 
įvertinimas gali padėti supras
ti gilią peronistinio režimo pras 
mę ir jo ypatingą prigimtį.

Socialinių jėgų simbolis
Funkcijos, kurių buvo Įvai

riausio pobūdžio ir kurias at
likinėjo ši ypatinga politinė fi 
gūra kolektyviniame Argenti
nos gyvenime, parodo vaizdą, 
nupieštą, beveik išpūstą, poli
tinės propagandos. Grafiškos 
afišos, kuriomis nuklotos namų 
sienos su tam tikromis legen
domis ir aistringais šūkiais, tu 
ri tikslą apsupti Peronienės as 
menybę tam tikra religine au
reole, bei tam tikru religiniu 
kultu. Nėra abejonių, kad šis 
emocionalis masių spyruoklis 
buvo sąmoningai propagandis
tų panaudotas. Pavyzdžiu ga
li būti viena paišybos paroda, 
įvykusi Florida gatvėje, Bue
nos Aires mieste, kurios ekspo 
natus teko matyti peronistinė- 
je spaudoje, — peržengė nor
mas ir ėjo iki garbinimo kul
to. Čia galima matyti ponios 
šventos paveikslą, įdėtą į puoš 
nius raudonos (kaip Kristui) 
spalvos rėmus, kurie primena 
altorių, su šiomis auksinėmis 
raidėmis: „La madona de las 
Americas“, kas lietuviškai bus: 
„Amerikų Madona“.

Ištisa palankių faktorių vir
tinė davė skatinimus šiems ne 
racionaliems išsireiškimams. 
Pirmoj vietoj moters grožis ir 
jos jaunystė.

Nukelta į 9 puslapį.
«------- .... -........ . ■ .. ..... >4, ■ tc—

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

34. PASIKALBĖJIMAS SU PIRMUOJU DLK VYTAU
TO KLUBO PIRMININKU.

Kai Kazimieras Lukas apro- laukę netikėtų svečių, bet pasi 
dė ir paaiškino apie kalakutų rodė, kad jie gyvi, judrūs ir 
ūkį, apie ką kalba bus kiek vė- geros nuotaikos žmones, — to 
liau, sutarėme dar užsukti pas dėl tuojau užsimezgė gyva kai 
pp. Maksvyčius, kurie savo na- ba, ir svečiai pasijuto — kaip 
muose gyvena St. Vital 10896, namie.
šiauriniame Montrealy. Čia — Qoo! p L^kas, — nuste 
esama ir daugiau lietuvių, o bo p. Maksvytis. — Na, prašo 
vienas iš artimųjų ponų me> pragOme. . .
Maksvyčių kaimynų yra p. Mic Teko man prisistatyti, nes 
kevyčius, gyvenąs Hotel de Vii liggid nebuvome pasipažinę, 
ie gatvėje. Šioje Montrealio atrodo, nebuvome kur nors ir 
daly yra ir p. Luko su p. Bile S1iyitikę,
vičium kalakutų ūkis. Ši neto- — čia vienos pusės mū- 
lima kaimynystė p. Luką buvo Sų namų gyvena kunigas, iš ki 
suvedus ir tūliems biznio rei- ^os gydytojas, toliau vaistinė, 
kalams, kai jis statėsi kalaku- — juokaudama pradėjo kalbą 
tų farmą. Todėl p. Lukas pp p. Maksvytienė. — Čie tiktai 
Maksvyčius jau gerai pažinojo mes, paprasti žmonės, kažkaip 
ir žinojo jų namus. Taip mes įsimaišėme. Tiesa^ tai jau bu- 
subatvakarį ir atsiradome pas vo prieš 11 metų, kai pirkome 
p. Maksvyčius, visai netikėtai šiuos namus.
ir nelauktai. Kalbai užsimezgus, jau susi-

— Jų namai, — sako p. Lu daro sąlygos ir teirautis, domė 
kas, sukdamas į St. Vital gat- tis.. .
vę, — 'kaip ir Lietuvoje, turi Vincas Maksvytis esąs ki- 
darželį ir apsodinti gėlėmis. Nu lęs iš Šukėtų kaimo, Griškabū 
merio jų neatsimenu. Pagal džio vai., tikras suvalkietis, 
darželį ir atpažinsime. kalbąs gražia suvalkiečių tar-

Bet iškart vis dėlto nepatai- me, kuri priimta kaip pagrin- 
kėm — teko jieškoti p. Luko dinė lietuvių kalbos tarmė. Gi 
suminėto rūtų darželio, o, pa- męs 1884 metais, tai jau 68 me 
sirodė, ne ties juo p. Lukas sa- tų vyras, bet sveikas, judrus, 
vo „žirgelį“ buvo sustabdęs... energingas, žvalus ir linksmas. 
Vis dėlto tiktai pagal tą dar- Ponia Marijona Maksvytienė, 
žplį su gėlėmis mes suradome pagal tėvus — Petravičiūtė, ki 
up. Maksvyčių namus. lusi iš Naikų kaimo, Lukšių

Šeimininkai kiek nustebo su- vai., Šakių ap. Kadangi dėl am
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žiaus moterų nesiteiraujama, mečių buvo ir prieš pirmąjį 
tai ir p. Maksvytienė nebuvo Pasaulinį karą ir prieš Antrąjį, 
paklausta, nors ji viską pasako — sako p. Maksvytis. — Vie- 
ja nesivaržydama. nu laiku buvau pakviestas į

Kalba su pp. Maksvyčiais Niagara Falls, kur ‘vyko didelė 
lengvai mezgėsi ir juo toliau, statyba. Nuvykęs ten radau 
juo daugiau temų iškyla. kelis lietuvius, kurie, jieškoda-

Pasirodo, kad V. Maksvytis nū darbo, pėsti, apie 400 my- 
iš Lietuvos išvyko 1904 me- litų; buvo atėję net iš Montre- 
tais į Angliją, kame prie pat alio. Prisimenu Dzvaigą, Ga- 
Londono dėdė Olekas Matijo- balį, prie jų pakeliui prisijun- 
šius turėjo baldų fabrikėlį. Ten gūsį Gužą. Bet aš ten per sa- 
p. Maksvytis pramoko daily- vaitę gaudavau po 100 dolerių 
dystės. Anglijoje gyveno du ir daugiau.
su puse metų ir vėliau persike — O kaip depresijos laikais 
lęs į Glasgovą, kur tokį pat fab buvo?
rikėlį turėjo kitas lietuvis — — Man tai buvo geri laikai,
Strimas. Iš Anglijos p. Maks- nes kai darbo pritrūko, tai 
vytis išvyko Amerikon, į JAV, atostogavau, gaudžiau upėje 
bet po 8 mėnesių persikėlė į žuvis.
Kanadą, Montrealin. — O aš grybaudavau, — įsi

— Kodėl apleidote Ameri- terpė p. Maksvytienė. — Čia
ką? gi, buŠynuošė aplinkui, kai čia

—r Nepatiko, — atsako p. visur buvo tuščia, tiktai miš- 
Maksvytis. — Iš Montrealio kas buvo, grybų būdavo til- 
buVau persikėlęs į Toronto, tais, tiltais, kad ir išrinkti jų 
kur buvau gavęs darbo Hydro negalėdavai. . .
elektros įmonėse. Iš ten vėl — O dabar?
bandžiau kurtisJAV,bet vėl su — Va, dar šiandien buvau 
grįžau į Toronto, o iš Toron- nuėjus grybauti, bet nera- 
to grįžau Lietuvon ir ten išgy- dau. . .
venau du su puse metų. Po to — O Tamsta, ponia, ar dir- 
iš Lietuvos jau atvykau į Mont bate?
realį. — O ne. . . Tiesa, metus,

— Tai kuo čia verčiatės? kai tiktai buvome susituokę,
— Visą laiką dirbau kaip dar dirbau, bet po to jau nie- 

stalius. Dirbu didelėse įmonė- kad nedirbu, — tiktai šeiminiu 
se, prie bankų, fabrikų mokyk kauju.
lų statybos. Darbo visada yra. — Tai gal vaikus aauklėjo-

— O kaip buvo sunkinę- te?
čiais? — Ne. Vaikų neturime.

— Sunkmečių buvo, bet aš — Štai, mūsų kaimynas, ge 
jų nepažinojau. Aš esu paten- ras ir darbštus žmogus — 
kintas, nes darbo visada turiu vobaimingas; jis ir prieš 
ir nesunkaus darbo. O sunk- skleisdamas „Draugą“ žėg

jasi, — piktokai juokauja p. ža, kapitalo jokio, o noras bu- 
Maksvytis, — o kokie išaugo vo didelis kaip nors įsikurti, 
vaikai. . . Geriau jau be tokių — Kas kuriantis jums buvo 
vaikų. . . sunkiausia?

Dasikalbėję ligi šeimų, pp. _ Gauti leidimas — Patent 
Maksvyčiai prisimena, kad _]etter. Mums visi patarė lei- 
Montrealy, kuris jiems patin- dirno pra§ytį kokio šventojo 
ka daugiau, negu bet kuri kita vardu. Tada, sako, leidimas 
pasaulio vieta, jie turėję gi- bus duotas tuojau, o kai kili
minių. P. Maksvytis tuiejo bas’panorėjo būti neprigulmin- 
brolį, bet jis, baigiantis P:r- gas-independent, leidimas jau 
mam pasauliniam karui, ku- sukliuvo. Kai kurie advokatai 
riuo metu buvo įsisiautusi gri net atsisakė bylą vesti. Tačiau 
po-fliu-epidemijai, mirė. atsirado1 vienas advokatas, ku-

— Tai buvo baisi epidemi- ris bylą apsiėmė vesti ir leidi- 
ja, — baimingai prisimindami mas buvo gautas. Tai buvo 
ją, pasakojo abu pp. Maksvy didelis mūsų lietuvių laimėji- 
čiai. — Montrealy per dieną mas. Lenkai ir dabar neturi 
numirdavo ligi 80 žmonių! Lai klubo. Tačiau, buvo leidimas, 
dojimo biurai buvo pristigę bet nebuvo vietos, reikėjo sam 
karstų. Žmones laidojo įvynio dyti patalpos ir tt. Kankinta- 
ję į drobules. Laidojo į bend- si nemažai. Būdavo, — gauni 
ras duobes, ne į atskirus ka- vienkartinį leidimą, pakabini 
pus. Tai buvo baisi epidemija, augštai, kad nelabai būtų mato

— O kaip visuomeninio mas, ir eina prekyba, — juo- 
darbo sektoriuje? kaudamas pasakoja p. Maksvy

— Buvau vienas iš nedau- tis. — Paskui įsigijome žemės 
gelio Didžiojo Lietuvos Kimi- sklypą, bet nesugebėjome pasi 
gaikščio Vytauto neprigulmin statyti namų. Vieną sklypą, 
go klubo organizatorių ir pir- kurį turėjome Duffrin-Logan 
masis jo pirmininkas, — sako gatvių kertėje, pardavėme, 
p. Maksvytis1. Klubui patalpas vis nuomavo

Tai man buvo staigmena me; Tjktai Jau vėliau įuv° nu 
To nežinojau, o, gal, buvau už Pirktl s*16 nam£U> St’ Cather-- 
miršęs kai kiti montrealiečiai ae £atveJe-
pasakė. Čia man pasidarė dar Apie LDK Vytauto klubą 
įdomiau ir pradėjau daugiau dąugiau norėjosi pasikalbėti, 
apie klubą teirautis. bet jau buvo vėlus laikas, o

— Iniciatoriais buvome Pet P- Luko jau laukė savojo biz- 
ras Liatukas, Jonas Aleksand nio reikalai, tai ir teko atsisvei 
ravičius, Justinas Gužas ir aš, kinti su vaišingais pp. Maks- 
Vincas Maksvytis. Tai buvo vyčiaia, padėkojus1 jiems už įdo

iš- nelengvas uždavinys. Tautie- anas žinias.
to- čiu buvo nedaug arba visai ma- (Daugiau bus).

<0
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JAUNIMO DĖMESIUI!
SVARBUS PRANEŠIMAS V ĮSIEMS LIETUVIAMS AKA 
DEMIKAMS, STUDENTAMS IR ABITURIENTAMS, 

NORINTIEMS STUDIJUOTI MONTREALIO
UNIVERSITETE.

Montrealio Universitetas 
(Uniįversite de Montreal) yra 
įsteigęs Humanitarinių Moks
lų Fakultete (Faculte de Let- 
tres) specialų institutą, kuria 
me įvairių tautybių studentai 
gali savo gimtąja k a 1- 
b a klausyti paskaitų ir paruoš 
ti diplomus ir doktoratus. 
Montrealio Universitetas, ra
dęs minėtus mokslinius darbus 
tinkamais, suteikia užsienie
čiams 'studentams pilnateisius 
akademinius laipsnius (M. A. 
ir Ph. D.).

Šiame Institute yra skaito
mos lituanistinės paskaitos 
1 i et u v i ų kalba, o taip pat 
suteikta galimybė lietuviams 
studentams savo gimtąja 
kalba rašyti mokslinius darbus.

Institutan priimami asme
nys ir pilnai nebaigę g i m 
n a z i j o s, nes mokslo metų 
bėgyje jie galės įsigyti atesta
tus, laikydami egzaminus lie
tuviškai.

Universitete šį semestrą 
paskaitos pradedamos skaityti 
rugsėjo mėn. 27 d. Lituanisti
nius dalykus (lietuvių kalbą 
ir literatūrą) skaitys Prof. Dr. 
A. Paplauskas-Ramūnas ir Dr. 
H. Nagys.

Visuomenės dėmesiui prane 
šama, jog, atsiradus pakanka
mam skaičiui norinčių studijuo 
ti lituanistiką ir įsigyti moksli 
nius lapisnius, yra konkreti ga
limybė Montrealio Universite
te įsteigti atskirą Baltų In
stitutą. Tai būtų didelis laimė 
jimas lietuvybės išlaikymo ir 
lietuviškos kultūros puoselėji
mo ir reprezentavimo kelyje.

Visiems, kokiu nors būdu 
suinteresuotiems šiuo klausi
mu, informacijas mielai suteiks 
Dr. H. Nagys. (Tel.: DO 1451 
— kasdien nuo 7 vai. pp. arba 
raštu — Adresas: 4841 Park 
Ave., Montreal, Que.).

Kai kurie asmenys ėmė jį tie- rėš ašigaliui ,nei pusiaujui, ek 
siog garbinti. Paskutiniu lai- vatoriui ir tik septyni priklauso 
ku Vatikanas uždraudė net 11 jau pietų pusrutuliui 
knygų apie tą kunigą. — Statant Amerikos oro ba-

— Jėzuitų spaustuvė Ran- zę šiaurės ašigaly, technikui už
chi mieste (Indijoj) kas mene- darbus mėnesiui buvo moka- 
sį išleidžia 12 įvairių religinio ma iki 1500 dol., žemės kasė- 
turinio laikraščių. Be to kas- jui darbininkui iki 1000 dol. 
met atspausdina maždaug 20 — j. Hali, 93 metų senis,
knygų po 5.000 kopijų. Tazewell, Va., vedė 63 metų R.

— „New York Times“ ir di Rutherford. Ir taip ji pasida- 
džiosios radijo stotys pranešė, ro pamotė Hallio dukters, ku 
jog St. Mankus, kurio drabu- ri ištekėjo už to Rutherford tė 
žiu siuvimo įstaiga pasiuvo de- vo. Ir taip Hallio duktė pasi 
mokratų kandidatui į JV pre darė pamotė savo pamotės, o 
zidentus, gub. Adlai Stevenso- 
nui tris eilutes, drabužius jam 
siuva jau per 20 metų, nuo to 
laiko, kai jis buvo advokatas 
Čikagoje. Todėl jų pažintis nė 
ra dabartinių laikų padaras. 
Užsukęs į p. Mankaus siuvyk
lą, gub. Stevenson davė paža
dą, jog jis nepakeis savo siu
vėjo ir tapęs J. V. prezidentu. 
St. Mankus yra tame biznyje 
nuo 1924 metų. Jis pradėjo 
dirbti Bridgeporte, o paskui 
perėjo į dirbtuves mokindama
sis braižymo ir kirpimo. Į 
Ameriką jis atvyko 1‘913 me
tais, iš Eržvilko, Raseinių ap.

— Grupė juodųjų Omahoj, rimų pasėkoje paaiškėjo, kad 
Nebraska, užvedė bylą teisme, garsusis italas tikrai vartojo 
reikalaudami, kad iš jų vieto- labai komplikuotą įvairiais la
ves būtų pašalinta balta šeima, kais savo instrumentų lakiravi 
Juodukai įrodinėjo, jog balta- mo būdą. Spektografinis ir 
veidžiai neduoda jiems ramy- mikrocheminis analizas padė- 
bės. Teisėjas paliko patiems jo, pagaliau, nustatyti kokie 
baltiesiems išspręsti tą klausi- lakai Stradivarijaus buvo nau- 
mą.

— Bavarijos teismas turės 
spręsti istorinę bylą, kurią iš
kėlė advokatas Herbert Eg- 
gstein. Pastarasis reikalauja 
teisinio patvirtinimo, kad Hitle 
ris tikrai nusižudė 1945 metais 
gegužės 30 dieną, kanclerio rū skyrius žymiai praplėstas ir 
muose Berlyne. Toks teismo pertvarkytas. Lietuvos var- 
sprendimas duotų pagrindo pa das čia keliasdešimt kartų su-

NEP (Naujas Ekonominis Pl- re 1951, page 207, adresse- 22 
nas) laikotarpyje, pasiekė pa- rue Soufflot, Paris (V)“. 
kenčiamos būklės. Tačiau 1930 
m. pradėta beatodairinė kolek
tyvizacija pakirto atsigaunan
tį žemės ūkį, kortelėmis nor
muojami produktai nesugebė
ta tinkamai paskirstyti ir pasi 
reiškiantis jų trūkumas labai 
pakėlė kainas laisvoje rinkoje. 
Vaizdumo dėliai patiekiame čia 
būtiniausių produktų kainas už 
kilogramą: 
Ruginė duona 

1913
6,4 kap. 11,5 kap. 95 kp. 2 ib. 
Kvietinė

1913
12 kap. 23,3 kap. 1,90 
Mėsa

1913 1929 1937
32 kap. 92 kap. 4,70 rb. 18 rb.
Bulvės

1913 1929 1937 1950
1,2 kap. 7 kap. 30 kap. 80 kp.

Vadinasi, patys

1929 1937 1950
Rutherford tėvas liko žentu sa 
vo žento Hallio.

— A. Stradivarijaus, gar
saus smuikų gamintojo, instru 
mentai pasižymi nepaprastu to 
nu ir iki šiolei niekas negalėjo 
pralenkti tų ,'išdirbinių tobu
lumo. Daug kas yra bandęs 
sužinoti tų prieš 250 metų ga
mintų instrumentų paslaptį, 
bet veltui. Pastaruoju metu 
chemikai energingai pasiryžo niai maisto produktai nuo 1913 
šią Stradivarijaus gamintų ins metų ir 1950 metų pabrango: 
trumentų paslaptį ištirti moks 
liniu būdu. Buvo rūpestingai 
nugramdytas nuo .to meiste
rio darbo smuikų lakas ir ty-

duona
1929 1937 1950 

rb. 4 rb.

1950

Iš visur ir apie viską
— Stockholme įvyko to mies- tikuojamą beveik visuose kraš 
to įkūrėjo, karaliaus ir kanki- tuose, sukilo Indijos moterys, 
nio Šv. Eriko relikvijų perke- Viena Indijos Moterų Draugi- 
limo šventė. Erikas IX, gyve jos pirmininkė, Ramaswami, at 
nės 12 šimtm., nužudytas 
1160 metais, beskelbiant Evan 
geliją Suomijos krašte. Jis ir 
Šv. Brigita yra populiariausi 
Švedijos šventieji.

— Per pirmąjį šių metų pus 
mėtį Lietuvių Bibliografinė 
tarnyba užregistravo visame 
laisvąjame pasaulyje 82 išleis
tas lietuviškas knygas. Pir
mauja Amerika, kur išleista 66 
knygos. Pernai iš viso buvo 
išleista 164 knygos.

— Romos Beda kolegijoje 
pavėlintiems pašaukimams, mo 
kinasi į kunigus Patrick Nor
ton, 70 metų' amerikietis, 14- 
kos vaikų tėvas.

— Iš Paryžiaus į Liurdą bu 
vo išvykęs vadinamas „balta
sis traukinys“, kuris į stebuk
lingą vietą išvežė daugiau kaip 
2.000 ligonių ir luošų asmenų. 
Šiais metais Liurdą jau aplan
kė pusantro miliono ligonių.

— Indijos laikraščiai paskel 
bė, kad ir Indijoj bus renka
ma „grožio karalienė“. Prieš 
tokį moters pažeminimą, pra'k žaizdas, kurias Kristus turėjo, tų yra artimesni arktikai, šiau

siklausė studenčių, ką jos ma
nančios apie „grožio karalie
nės“ rinkimus. Beveik visos 
studentės atsakė, kad tokie rin 
kimai yra žemi ir priešingi In 
dijos moterų kuklumui ir dva
siai. Gavę tokį atsakymą, Ln 
dijos laikraščiai nutilo apie 
„grožio karalienės“ rinkimus.

— New Yorko vysk, pagel- 
bininkas Fulton Sheen pareiš
kė, jog mes gyvename karų am lioną dolerių, 
žiu dėl to, kad mūsų amžius
yra nuodėmės amžius. Nuode 10 metų piemenė Lucia, su- 
mė viešpatauja visur, vyriau- daro pagrindą naujai Hollywo 
sybių santykiuose, šeimų židi- odo filmai „The Miricle of Our 
niuose bei pavienių širdyse ir Lady of Fatima". Vienas veiks 
sielose. Kiekveina nuodėmė, mas vyksta Portugalijoje 1917 
pareiškė vyskupas, yra atper- metais. Pradžioje parodoma 
karna krauju. Modernus zmo- kaip toji Lucia Dos Santos ir 
gus, atsisakęs jieškoti nuode- jos dvi pusseserės pamato pa
inių atleidimo Kristaus Krau- dangėje Dievo Motino paveiks 
juje, nepajėgia užbaigti karų lą ir parbėgusios namo prane- 
ir skęsta savo brolių kraujo ša apie tai kitiems.
klanuose. — Pasauly yra apie 50

— Platų garsą yra pasiekęs miestų, kurie turi daugiau kaip 
Italų kunigas Padre Pio, kapu 1 milioną gyventojų. Trys ket 
cinas, stigmatizuotas, turįs virtadaliai šių milioninių nūes-

ruginė duona 31 kartą, kvie
tinė duona — 33 kartus, mė
sa — 59 kartus, bulvės — 66 
kartus.
atlyginimas paikilo tik 16 kai
tų, jei skaitytume, kad viduti
nis darbininko atlyginimas 
siekia 400 rublių per mėnesį 
(tokias algas gauna nedidelis 
darbininkų skaičius), nes cari 
nėję Rusijoje vidutinis darbi
ninko atlyginimas buvo 25 rb. 
per mėnesį („Trud v SSSR“ 
1924 m. 131 psl.).

— Ryšium su Latvijos pilie 
tės de Meden byla, kuri pasie
kė aukščiausią Prancūzijos teis 
mo įstaigą, Prancūzijos Kasa
ciniai Rūmai visu savo autori
tetu patvirtino Aixen en Pro
vence Apeliacinių Rūmų 1945 
m. gruodžio 28 d. sprendimą, 

skirstyti likusį Hitlerio turtą, minėtas ir lietuviškoji tautodai pripažįstantį juridinę Latvijos 
Vien už knygą „Mein Kampf“ lė užima žymią vietą. Lietu- 
Hitleris yra surinkęs per mi- vių įnašas yra neatskiriama 

Europos civilizacijos dalis, o 
lietuvio tipas skaitomas geriau 
šiai atstovaujantis Europą, bū
dingiausias europietis. Jauno 
lietuvio fotografija išstatyta 
tarp plokšiaveidžio mongolo ir 
atsikišusių bruožų negro. Eu 
ropietis yra šių dviejų kraštuti 
numų sintezė ir lietuvis yra 
būdingiausias, geriausiai išlai
kytas Europiečio tipas. Dide
lis Lietuvos žemėlapis mums 
irgi gėdos nedaro, nes Lietuva 
yra pavaizduota ir su Vilniumi 
ir su Karaliaučiumi.

— Nuo 1922 metų SSSR že 
mės ūkis pradėjo atsigauti ir 
apie 1929 metus, vadinamame

būtų išlei- 
dolerių iki 
galėtų be
metu taip

— Stebuklas, kurį regėjo 
Nuode 10 metų piemenė Lucia,

Kaip bus karūnuojama
Anglijos karaliene Elzbieta

(Canadian Scene). Nors Ii- Įvairios svarbos asmenybės, 
gi karūnavimo yra beveik de- kurios dalyvaus ceremonijose, 
vyni mėnesiai, tačiau parengi- bus čia dėl natūralinių konsti- 
mai to įvykio, būtent — Kara tucinių priežasčių. Karališkos 
lienės Elzbietos; karūnavimas šeimos nariai, žinoma, sudaro 
sekančiais metais, jau yra pil- įdomumo centrinį tašką. Cen 
noje eigoje. tebury arkivyskupas ir aukš-

Antradienį birželio 2 d. jau- tos asmenybės, priklausančios 
noji karalienė formaliai priims Anglijos Bažnyčiai (Church 
karališką karūną ir skipetią, of England), turi dalyvauti, ka 
kurie yra daugelių ir sunkių dangi arkivyskupas, kaipo is- 
atsakomybių, kurias ji jau pri torinis precedentas, turi įvyk- 
ėmė kaipo savo pareigą, sim- dyti karūnavimą, nes Anglijos 
boliai. bažnyčia yra valstybės bažny-

Ta didinga ir labai sudėtin- čia Anglijoje. Karūnavimas 
ga ceremonija, kuri apgaubia yra religinis dalykas, ir Visa- 
monarcho karūnavimą Britani- galio palaiminimas yra iškil- 
joje, kaikam gal atrodys kaip mingai maldaujamas, kad jis 
pasenęs ir bereikalingas pra- būtų ant tos galvos, kuri turi 
bangos dalykas; kai kurie vėl nešioti Anglijos karūną.
žiūrės į tą karūnavimą kaip į Ginkluotos pajėgos bus ats- 
viduramžių paradą arba kos- tovaujamos visoje savo puiky- 
tiumų šventę, sudarytą turistų bėję, kadangi jos, kaip krašto 
naudai. Šis spėjimas yra la- gynėjos, yra pačios karalienės 
bai toli nuo faktinės teisybes, jėgos. Commonwelth'o kraš- 
Kad ir du ar trys milionai žiū tai bus oficialiai atstovaujami, 
rovų seks tą sunkią ir spalvin- nes Commonwealth’as yra su- 
gą procesiją bei įvykį parade rištas karūnos simboliu. Sve

timos valstybės, net ir tokios, 
kurios nelabai draugiškos Bri 
tanijai, siųs savo atstovus, nes 
tai yra pirmo svarbumo diplo
matinis įvykis.

Suvienytos Karalijos vyriau

ir Westminster Abbey bažny
čioje kaip ir nesuskaitomi mi- 
lionai per televiziją Britanijo
je ir kituose kraštuose, tas įvy
kis pasilieka, kad ir niekas ne 
norėtų jo matyti, arba, daleis- 
kime, jei publika nebūtų leista sybė bus atstovaujama, taipo- 
jo matyti, jis visvien, turbūt, gi ir opozicijos nariai.
ir toliau taip vyktų. Ir visos kitos asmenybės,

Pripažįstama, kad turistams nuo „Lord High Steward" iki 
tai bus nepalyginamas užbūri
mo spektaklis, kuris bus gra
žiausiame laike Britanijoje, ta 
Čiau jis yra antroje vietoje po 
simbolizmo. Visi dalykai, ku
rie įvyksta, arba dauguma iš 
jų, turi gilią ir tikrą reikšmę.

dojami. Bet ar tai jau bus su
sekta paslaptis, tai klausimas.

— Garsiajame Žmogaus mu 
ziejuje — Trokadero, arba da
bar vadinamuose Chaillot Rū
muose, kur buvo prisiglaudusi 
JTO šeštoji sesija, Europos

— JAV respublikonų ir de 
mokratų partijos įtraukė į sa
vo politines programas ir Lie
tuvos nepriklausomybės bylos 
reikalus. Demokratai pasisakė 
ir už Genocido Konvenciją. 
Lietuvių laimėjimas yra dide
lis : pirmą kartą istorijoj di
džiosios politinės partijos savo 
programose paminėjo ir Lie
tuvos vardą, aiškiai pasisa
kant už reikalą atstatyti jos 
laisvą ir nepriklausomą gyveni 
mą

— Skelbiama, kad Sovietai 
įsakė Čekoslovakijos katalikų 
bažnyčioms visokias aukso, si
dabro ir kitas gėrybes sunešti 
j valstybės banką.

— Amerikiečiai per metus 
išgeria svaigalų už 8.760.000. 
000. Tai beveik 9 bilionai do
lerių. Ką reiškia bilionas do-

pagrindi- lerių? Jeigu žmogus nuo Kris 
taus laikų kasdien 
dęs vieną tūkstantį 
mūsų laikų, tai dar 
veik kitą tūkstantį
pinigus eikvoti, kad susidary 

Tuo tarpu darbininko tų bilionas.
— Clevelando turtuolis 

Claud Foster, 79 metų, sušau
kė pietų atstovus iš 16 įstaigų 
ir iškirto staigmeną, išdalinda 
mas 4 milionus dol. Skirdamas 
tas dovanas jis pasakė: „Daug 
įstaigų gauna palikimus iš mi
rusiųjų; aš noriu pamatyti, 
gyvas būdamas, kad 
gos tuos pinigus gautų“.

— Kinijos komunistų 
reigūnai įsakė Tingehow 
kupijos katalikams pakeisti Šv. 
Mišių kanono maldas, iš jų iš 
braukiant popiežiaus vardą.

— 36-tas eucharistinis kong 
resas įvyks 1955 m. Rio de Ja 
neiro, 37-tas įvyks 1957 m. Mo 
zambike, Portugalų Afrikoje, 
36-tas įvyks Australijoje.

— Amerikos ir Kanados vi
suomenė suaukojo Balfui per 
1947 metus 154.401,24 dol.; 
per 1948 metus 71.557,61 dol.; 
per 1951 metus 44.917,58 dal.; 
o šiemet per pirmą pusmetį 19. 
383,66 dol.

— Registruotų lietuvių šį

įstai-

pa- 
vys-

valstybės egzistenciją.
Prancūzijos Kasacinių Rū

mų civilinis skyrius savo 1951 
m. sausio mėn. 10 d. sprendi
mu pasisakė: „Kadangi fnėra 
įvykęs joks tarptautinės reikš
mės aktas, panaikinąs Latvijos 
valstybės pripažinimą, ir jokia 
sutartis nėra patvirtinusi išny 
kimo šios valstybės, kaipo tu
rinčios juridines teises ir prie- pavasarį Italijoje buvo 126 as 
voles, tai visai teisingai teismo 
sprandime nutarta, jog kol tai 
kos sutartis neišsprendė Latvi 
jos likimo, nėra galima sakyti 
ir teisti, jog latviai šiuo metu 
yra be pilietybės“.

Šis Kasacinių Rūmų spren
dimas paskelbtas: „Recueil Si 
rey, I Jurisprudence Dėcemb-

menys. Iš jų 66 kunigai ir vie 
nuoliai.

— Italijoj žemės reforma 
vedama labai sparčiai. Kas mė 
nesi išdalinama keliasdešimt 
tūkstančių hektarų žemės ne
galintiems nusipirkti savo lė
šomis.

turi svarbumą. Kartais jis yra 
žinomas kaipo „Aanglijos vedy 
binis žiedas”. Toks žiedas yra 
gaminamas kiekvienam mo
narchui ir jis pasidaro jo ar 
jos nuosavybe per karūnavimą.

Britanijos darbo ministeris 
pranešė, kad vyriausybė pasta 
tys 98.000 sėdimų vietų paliai 
septynių mylių ilgio karūnavi
mo kelią. Šitos vietos bus par
duodamos ir jų kainos bus nuo 
9,80 iki 15,40 dol. Keletas iš 
jų bus parduotos kaipo Brita
nijos eksportas svetimom rin
kom, kad patalpintų keletą 
svarbių lankytojų, kurie tam 
įvykiui bus Anglijoje.

Vyriausybė svarsto likusių 
vietų išdalinimą ne per atski
rus asmenis, bet per organiza
cijų atstovus, valstybines są
jungas, kurios atstovauja bri
tų industriją, prekybą, profesi
nes unijas, moteris ir vietines 
valdžias.

Turistų atvyks Britanijon de 
„fleur-le-lys“ Šv. šimtys tūkstančių, kad galėtų 

matyti šį įvykį ir atsiveš su sa 
vim reikalingos svetimos valiu 
tos.

Būdama šiais metais ir, tur 
būt, daugeliui ateinančių me
tų, svarbiausia vienintelė ofi
ciali funkcija Britų Comnion- 
wealth'e, karūnavimo ceremo
nija, pati apsimokės turistų 
įvežtais pinigais ir prekybos 
paskatinimų, kuris iššauktas 
šio įvykio.

Šis įvykis ne tiktai primins 
Tai yra tadienį ir karalienė Viktorija l'io pajėgų sunaikinta, kadangi britams jų neįvertinamą pavel- 

Commoa- — ketvirtadienį. jos kai kuriam laikui atsisakė dėjimą, kuris priklauso jiems,
Atrodo, kad karūna, kuri nuo monarchijos. bet daug daugiau žmonių pa-

Karūnavimo metu nešioja- šaulyje kreips savo žvilgsnius 
Imperial State ma daug tradicinių brangeuy- į šią seną karalystę su savo tę- 

(valdymo ženklas siama monarchinės demokrati 
,the Crown of St. Ed- obuolio formos) ir skipet.ras, jos tradicija, kurioje ištikrųjų 
— Šv. Eduardo katu- bet karūnavimo žiedas taipogi valdo žmogaus garbė.

9

na, kuri, beveik visuo
met praeityje vartota, yra ypa 
tingai sunki. Valstybės Karu 
na sveria tik truputį daugiau 
kaip du svarus, kai Šv. Eduar
do karūna sveria septynis sva
rus.

Valstybės karūna yra vienas 
iš puikiausių auksakalystės dar
bų pasaulyje, kuriame yra 
„Cullinan" deimantas No. 2, 
kuris yra atpjautas nuo origi
naliojo Cullinan deimanto, at
rasto 1905 m. Pietų Afrikoje. 
Cullinan No. 1, kuris yra pu
sės didumo antrojo numerio, 
yra karališkoje skipetro gal
voje, kurį karalienė ceremoni
jos metu laikys rankoje.

Imperijos valstybės karūna 
buvo pagaminta prieš 120 me-

liks vieną iš senų simbolistinių Palace, šių metų balandžio m. 
pareigų, kurios yra kilusios 28 d. Jame sakoma: 
prieš šimtmečius, kada nau- „Karalienė buvo maloni nu- 
jam karūnuotam karaliui ar statyti antradienį, 1953 m. bir 
karalienei ištikrųjų „čempio- želio mėn. 2 d. kaipo jos Dide- 
nas“ buvo reikalingas, kad jis nybės karūnavimo dieną, 
galėtų priimti savo asmeninių 
priešų iššaukimus.

Kapitono John Lindley-Mar 
mion Dymoke'o, 34-to savinin
ko bajoriško dvaro Scivelsby, 
Linconshire, pretezija būti ka
ralienės „Champion“ ir nešti raliją, Kanadą, Commonwelth’ 
Anglijos vėliavą jos karūnavi- o Australiją, Naująją Zelandi- 
mo metu, atrodo, kad bus pa
tenkinta karūnavimo pretenzi
jų teisme.

Senais laikais atjodavo ka
raliaus čempionas į Westmms- 
ter’io salę pilnai apsišarvavęs, 
kai tuo tarpu karalius sėdėjo tas suverenas karūnuotas Ang- 
prie pietų, ir po trijų sutrimi- lijoje po normanų nugalėjimo tų, karalienės Viktorijos karu 
tavimų pareikšdavo, kad kiek- vienuoliktame šimtmetyje. Ji navimui (žinoma, tada karūna 
vienas vyras, kuris paneigia yra tačiau trečioji, kuri bus ka- neturėjo Cullinan deimanto), 
karaliaus teisę į sostą, yra ap- rūnuota antradienį ir penktoji Jos švelnus sidabro išdirbinys 
gaulingas išdavikas. Tada jis 
numesdavo savo šarvų piršti
nę ir iššaukdavo išdaviką dvi
kovom Čempiono pareiga yra 
kilusi feodaliniais laikais ir ji 
buvo suteikta William’o the 
Conqueror'o Rebert'ui de Mar 
mion’ui iš Scriveley. Dabarti 
nis pretenzijų reiškėjas, tiesio 
gis Robert'o įpėdinis, yra 25 
metų amžiaus armijos karinin
kas.

Karūnavimas turi didesnės 
reikšmės negu tik Didž. Britą vas, pavyzdžiui, buvo karūnuo liška ar kita. Ji buvo padary- 
nijos ir Šiaurės Airijos Suvie- tas trečiadienį; Jurgis V ket- ta Karoliui II-jam, kada ovi- 
nytos Karalystės valdančio mo virtadienį; Eduardas VII šaš- ginalinė karūna buvo Cromwel 
narcho vainikavimas, 
ištįikrųjų Britų 
wealth’o reikalas.

Šį įvykį sutvarko ir kontro- bus uždėta ant karalienės gal 
The Lord liuoja ne Britų vyriausybė, bet vos, bus the 

neš karūnavi Commonwealth'o tautų vyriau Crown" — Valstybės karūna, bių, arba

„Jos Didenybė buvo maloni 
pripažinti, jos atatinkamų vy
riausybių patarimą, karūnavi
mo komisijos paskyrimą. Ši 
komisija susideda iš asmenų, 
atstovaujančių Suvienytą Ka-

ją, Pietų Afrikos Uniją, Pakis 
taną ir Cayloną, kurie neužil
go susitiks Londone, 
svarstytų karūnavimo 
kymo padėtį".

Karalienė Elzbieta

kad ap-
sutvar-

bus 38-

yra priešingas tai sunkiai auk
so juostai ir kompaktinei „eros 
ses-patee“ ir ,.
Eduardo karūnos. Joj inkrus
tuoti 2.733 deimantai, 277 per
lai, 17 sapfyrų, 11 
penki rubinai.

Septynių svarų

karūnuota birželio mėnesį.
Keturiolika monarchų nuo 

William'o the Conqueror 1066 
m. iki Erzbietos I buvo vaini
kuoti sekmadieniais. Senas įs 
tatymas ir tradicija įsakė, kad 
„karaliaus ar karalienės vaini
kavimas turi būti visuomet sek 
madieniais arba šiaip iškilmių do karūną galima 
gą šventą dieną". Į šitą įsaky- to markutėse arba Karaliaus 
mą jau nuo 18-to šimtmečio Eduardo VII metų monetose, 
nekreipiama dėmesio. Jurgis Ji ypatingai sunki našta kiek- 
VI, dabartinės karalienės tė- vienai galvai ar tai būtų kara-

emeraldų ir

Šv. Eduar- 
matyti paš-

„Queen's Champion“, taip pat 
turi dalyvauti. Kiekvienas šiuo 
se įvykiuose, turi savo skirtin
gos reikšmės rolę. 
High Steward 
mo karūną. „The Queen's sybės. Įrodymas to yra oficia o ne 
Champion“, iš kitos pusės, at- kis pranešimas iš Buckingham ward“



1952. X. 1. — Nr. 39 (285) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

Ar naujasis dievas? Balys Rukša KVLTŪRIVWkJWIKA
DAILININKUI JONUI MACKEVIČIUI 80 METŲ.

Šveicarų vyriausybė įsileido są eilę jo kūrinių yra įsigijęs 
kelis lietuvius ir pasiėmė juos Vytauto Didžiojo Kultūros Mu 
globoti. Tarp naujų, ypač pa- ziejus, -įvairios švietimo ir kul 
žymėtinas dailininkas Jonas tūros įstaigos bei privatiniai 
Mackevičius, vienas ryškiau- asmenys. Jis yra nutapęs ne
šiu lietuviškoje dailės meno pa maža istorinių kompozicijų; be 
dangėje. to, pasižymėjęs ir bažnytinio

Jonas Mackevičius gimė meno srityje. J. Mackevičius 
1872 m. birželio 18 d. Raguvo 
je. Nors iš jaunų dienų turė
jo palinkimą prie meno, bet ne 
galėjo dėl lėšų stokos toje sri
tyje mokytis, todėl teko pasi
rinkti vaistininko darbą. At
vykęs egzaminų laikyti į Mask 
va, Mackevičius ten aplankė 
vieną dailės galeriją, kuri pali 
ko jaunuoliui tokį gilų įspūdį, 
jog jis apsisprendė pasidaryti 
dailininku. Su keliais rubliais 
nuvyko į Petrapilį ir 1891 — 
1901 m. laikotarpyje baigė net 
tris meno mokyklas: dailei ska 
tinti mokyklą — 1894 m., ku
nigaikštytės Teniševos dailės 
studiją — 1896 m. ir impera
toriškąją Dailės Akademiją - — 
1901 m. Kaipo talentingas dai 
linikas, Mackevičius savo kū
ryba jau anksti atkreipė į save 
meno pasaulio dėmesj. Apie tai 
liudija faktas, kad jo tapytas 
Romanovų giminės 300 metų 
sukaktuvių proga caro Nikalo- 
jaus II portretas buvo pripa
žintas geriausiu ir atspaustas 
kaipo jubiliejinis leidinys.

Sustiprėjęs materiališkai, 
dailininkas tais laikais daug ke 
liavo, lankydamas visus žy
miausius Europos meno cent
rus. Taip pat aplankė Mažą
ją Aziją, Palestiną, Egyptą ir 
kt. kraštus, iš kur parsivežė 
daug savo tapytų paveiksiu. 
Mackevičiui esant Capri salo
je, 1914 m. jį ten užklupo pir
masis pasaulinis karas. Iš Ita
lijos dail. Mackevičius 1929 m, 
grįžo į Lietuvą.

J. Mackevičius niekad nenu 
traukė ryšių su Tėvyne ir ne- 
paskendo svetimybėse. Dar 
1907 m. jis dalyvavo Vilniau, 
dailės parodoje, o vėliau įstojo 
į Lietuvių Dailės Draugiją. 
1924 ir 1926 m. Kaune bei ki
tuose miestuose surengtos jo 
dail. parodos susilaukė didžiu 
lio pasiekimo. Pagaliau, likvi
davęs savo atelier, jis 1929 m. 
galutinai grįžo į Lietuvą ir čia 
įsijungė į meno gyvenimą. Vi-
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tikrasis menas šaknų dar ne
įleidžia. Reikia tikėtis, anot 
aukščiau minėto prancūzų ra
šytojo, kad ir Amerika kada 
nors sukurs specifišką kultū
rą- • • . . _

Ši liga neaplenkia ir musų. 
Ji yra epideminio pobūdžio. Ir 
mūsų pasikaloėjimai suameri- 
konėja — visur sukasi apie „pi 
nigų darymą“, „hauzus“, „ca
rus“. . . Net mergaitės pinavi- 
jos, palikusios dar nesurištą pa 
barėj pėdą, jau svajoja apie 
„jaunikaitį“ su kapitalu arba 
„darantį pinigus“. Vedančio 
metrika nesvarbi, o doleris. 
Jau paskutiniu laiku Lietuvoje 
nyko papročiai, kad dėl „par 
šelio“ trūkumo pasogai, irda
vo jungtuvės, o dabar?. . . Čia 
važiuojam į kurtizaniškumą. 
Tau lino žiedas 
tavo akis, raudonas dobilas — 
tavo išsvajotą bijūną, verks pa 
matęs palaukės mergaitę gyve 
nimo palaužtą. Tikiu, kad mū 
sų broliai ten varge nemiršta 
už auksą. Nemiršta už „pini
gų darymą“, bet miršta už ma 
ne ir tave, už mūsų Tėvynės 
laisvę. Už dolerį 
turgavietėj, o kartais taip ne
vykęs, paminklas, dar neat
pirks jų aukos, o mūsų nuode 
mių.

Ne. Nesupraskit manęs klai 
dingai. Mūsų plikas grįžimas 
taip pat neįmanomas. Doleris 
bus svarbus atsikuriančios vals 
tybė ramstis. Parvežimas jų 
keleto milionų duos mūsų naš
laitei Lietuvai nors menką da
lį. Tik nebūkime jo vergais. 
Dėl jo neskriauskim savęs ir ki 
tų. Mūsų gyvoji idėja — Tau 
tos kančia mums tu/ri rodyti ke 
lią. Iš šio fronto dezertyravi
mas yra išdavystė.

Mūsų tikslas yra nejieškoti 
svetimų dievų, jų negarbinti, 
o nešti mūsų sudužusio gyveni 
mo šukes į mūsų laimėjimą. Ma 
tome jaunos Izraelio valstybės 
vargus, nors į ją plaukia milio 
nai iš jos tautiečių riebių kiše- kiekvenoje mūsų knygų ienty- 
nių, bet. . . per sunkus jos ke- noje.
lias. Reikia aukos ir darbo, dar 
auksas tautos neprikelia. „Kur 
yra kapai, ten bus ir prisikėli
mas“, sako Nietsche, o kur yra 
auka, ten yra laimėjimas.

R. Medelis.
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ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Balys Sruoga. GIESMĖ 

APIE GEDIMINĄ. Dailinin
ko Viktoro Petravičiaus ilius
tracijos. Išleido knygų leidyk Kaina 3.00 dol. „Liet. Dienų" 

neįvertinamas, o pats meniniu la Terra, 748 W|. 33rd Stieet, 
kas gana santūriai arba net 
skurdžiai gyvena. Veltui Ame 
lika įieško meno ir menininko 
su stambiais čekiais. Istorija 
rodo, kad dolerio pavėsy pui
kiai klesti civilizacija su savo 
dangoraižiais ir technika, bet 
-^ZXX—Z--2XWT-. - MX -- MM--------

KAZYS BORUTA
Ta davatka Uršulė, tokia su 

pintijusi ir prarūgusi moterėlė, 
amžinai nepatenkinta ir pikta 
kaip širšė, vieną rytą, sugrįžu
si visa dumblina iš Paudruvės 
pelkių, pabėgo plūsdamosi iš 
Baltaragio namų, kuriuose nuo — Gerai, — sako, — galiu žiūri — piršliai pro malūną 
senų laikų tarnavo, ir apsigy- išpiršti. Mūsų kaimynas Pin- kaip tik pas juos suka, 
veno Švendubrės ubagyne, kad 
nebūtų daugiau pagundų.

Apkaltino ji Baltaragį, kad 
jis — senas raganius, norėjo, 
ją, skaistybės apžadus pada
riusią mergelę, išleisti ne uz ko 
kito, tiktai už paties velnio, ku 
ris iš seno Paudruvės pelkėse 
gyveno ir Pinčuko vardu vadi 
nosi.

Kaip ten buvo' — nesuprasi, 
o pati Uršulė ne visą teisybe sa 
kė, nes ir pati ne viską suprato, 
o jeigu suprato, tai senmergės 
drovumas pasakyti neleido. 
Tiktai vieną dieną, kai jai pi i- nekalbėjo su Baltaragiu, 
trūko kantrybės belstis po se
no našlio namus (ištiktųjų nete 
ko paskutinės vilties ištekėti 
už Baltaragio ir pasidaryti tik
ra malūnininkė, apie ką seniai 
veltui svajojo), atsitiko nuode 
mė — netyčia išsprūdo iš jos 
lūpų baisus žodis, kad eitų 
nors ir už paties velnio, kad tik 
nereikėtų daugiau gaišti pas 
Baltaragį, kurio namuose 
bergždžiai nuvyto jos jaunystė.

Tuos iš apmaudo pasakytus 
jos žodžius nugirdo Baltara
gis, kažkodėl apsidžiaugė ir

Bibliškasis žydiškas aukso 
veršis tebėra gyvas ir garbina
mas. Rodos, gimdami visi į 
pasaulį atsinešam tą patį kr ei
ti — gyvybę. Tik gimimo są
lygos skirtingos: vienų gimi
mui saliutuoja patrankos, gims 
ta magnatų prabangiuose rū
muose, o kiti — skurde ir kei
kiami, kad dar viena burna 
prisidėjo prie lieso viralo du
bens. O visų likimas taip pat 
vienodas — mirtis.

Gražiai mūsų liaudis pasa
ko, kad kiekvieno nagai yra į 
save linkę. Kiekvienas mažiau 
ar daugiau turi egoizmo. Bet 
yra šykštuolių skurdžių, kurie 
miršta pusbadžiu elgetomis ant 
aukso maišo, o kiti — nelaimin 
gesniam už save atiduoda pas
kutinius baltinius. Bet skau
dūs nusivylimai, kietas ir gru
bus gyvenimo realizmas 
(sauso nieks neklauso) daro vi 
sus egoistiškesniais. Materia
linis bazavimasis, troškimas tu 
rėti nuosavybę, rodos, plaukia 
iš pačios prigimties. „Čia yra 
mano“, jau plaukia iš nekaltos 
vaiko burnos. Komunizmo ko
lektyvizacija yra baisi nesąmo
nė, nes bendras kuinas visada 
liesas. Liesa vargšė Rusija, 
skurdus kolchozininkas, o Vol 
gos kanalų kasimui nestinga mi 
lionų vergų. Bet ir čia gimė 
nauja turtuolių valdančioji kla 
sė, kurios prabangiškais lėbavi 
mais pilnas gyvenimas sau pa
vyzdžio kitur neranda.

Visi trokšta laimės, kurios 
sąvoka labai abstrakti. Teisin
gai pastebi prancūzų rašyto
jas, kad prabangiausiuose limu 
zinuose dažniausiai sėdi apatiš 
kiausi veidai. Tikrai, kaip toj 
pasakoj, kad laimingiausias 
žmogus buvo be baltinių ir 
vargšas karalaitis laimės balti 
nių nesurado.

Aukso veršio paneigti nega
lima, nes jis yra masių objek
tas. Bet jį padaryti viso gyve
nimo pagrindu ir tikslu yra 
per daug vulgariška. Yra ver 
tybių, kurių už pinigus nenu
pirksi, a la — meilė, pasiauko
jimas, karžygiškumas. Ne už 
mįlionus visą amžių prasėdi 
mokslininkas bandymų kabine
te ; ne pinigais menininkai dro 
bėję, muzikoje, scenoje parduo 
da savo širdį. Ne aukso unci
jos verčia rašytojus mesti nū
nai savo kūriny apnuogintą šie 
lą, po kurią kritikai atbuku
siais chirurginiais peiliais knai 
siojasi. Tikras menas auksu

primenąs

pastatytas

Balys Rukša,
šiomis dienomis išleidęs naują poezijos knygą „Ugnies par
davėjas“, kurią galima gauti „NL“ redakcijoje (1 dol.).

miau dedami iš tos knygos eilėraščiai.

O, KAD ŽINOTUMEI.
Kiek kartų laukdavau tavęs, pamilusios bangas ir vėją, 
Senam, mažam laivelyje, suglaudęs irklus ir bures.
Ir mano dainos ten dažnai lig rytmečio skambėjo, 
Ir glostė tolumas, žvaigždėtą dangų ir marias.

Ateidavo tik piemenys, nudegusi vandens nešėja, 
Jieškot nuskendusių svajų ir niekad nesurast. 
Klajokliai, net ir tie, dulkėto vieškelio išsižadėję, 
Atklysdavo pakelt prieš mano dainą kepures.

O, kad žinotumei tu nors dabar, kaip jos tada skambėjo, 
Kaip glostė tolumas, žvaigždėtą dangų ir marias, — 
Kai laukdavau tavęs, pamilusios bangas ir vėją, 
Mažoj, senoj valtelėje, suglaudęs irklus ir bures.

ILIUZIJA
Dar vienas žingsnis ir ugniakuras 
Manąją pergalę apšvies.
Į širdį bus atėjęs vakaras 
Be nerimo ir be tavęs.
Dar vienas tik ir niūrioj kryžkelėj, 
Aš numesiu sau nuo pečių 
Šituos sunkius metus ir ryšulį 
Svajonių ir kančių.

Dar žingsnis tik man ligi rytmečio, 
Aš sau kalbu, nors tu junti, 
Kad nieko iš savęs neišmečiau, 
Klajodamas nakty-------------
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sų jaunimui. Dailininko Vik
toro Petravičiaus darbai ją 
taip pat daro leidiniu, kuriam 
tikrai turėtų atsirasti vetos

Knyga didelio formato. Ti
ražas 700 egz., iš kurių 100 nu 
meruoti.
narna „Nepr. Liet.“ redakcijoj: 
7722 George St., Vile Lasalle, 
Montreal, Que.

„LIETUVIŲ DIENŲ” spa
lio mėn. numeris su 40 puikių 
nuotraukų.

Prof. M. Biržiška LIETU
VIŲ TAUTOS KELIAS“.

Kaina 2 dol. Gau-

Chicago 16, Ill.
Šiai knygai Balys Sruoga 

panaudojo legendą apie Vil
niaus miesto įkūrimą, talentin
gai atkurdamas mūsų gražią
ją senovę. Knyga gražiai išleis
ta, įdomi, vertinga dovana mū-vos „Vyriausybės Žinių“.
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leido spaudos bendrovė „Žibu 
riai“, Toronto. 1952 metai. 
Kaina 70 centų. Gaunama lei
dykloje: 941 Dundas St. W., 
Toronto, Ont., Canada.

LITERATŪROS LANKAI, 
neperiodinis 
ir kritikos žodis, 
delio formato 
iliustruotas, 
kultūringai.
pusę užima poezija, literatūra 
— originali ii' verstinė, iš- ang 
lų, prancūzų, ispanų, lenkų kai 
bų; kitoje žurnalo daly — lite 
ratūriniai svarstymai ir trečio
je — kritika. Žurnalą reda
guoja redakcinis kolektyvas. 
Visais žurnalo reikalais reikia

poezijos, prozos
Žurnalas di-

32 puslapių, 
Atrodo gražia', 
Didžiąją žurnalo

___

yra reto produktingumo daili
ninkas, jis yra sukūręs kelis 
tūkstančius paveikslų. Paga
liau, jis yra prisidėjęs prie jau 
nosios dailininkų kartos auk
lėjimo, nuo 1929 iki 1940 m. iš 
buvęs Kauno 
mokytoju.

Dailininkas 
čius, lietuvių 
palikęs gilių įspaudų, eina aš
tuoniasdešimtuosius gyvenimo 
metus. Kai buvo minima dai
lininko 75 m. sukaktis, jis apie 
save išsireiškė: ,,. . . jaučiuos 
tebesąs jaunos dvasios ir kū
rybiškai pajėgus. Išlaikyti vi
są gyvenimą jauną dvasią ir 
nepalūžusią kūrybinę valią, — 
štai kur glūdi menininko „am 
žinos jaunystės paslaptis“ bei 
j° gyvenimo laimė“.

Sveikatos ir ilgiausių metų 
žymiajam dailininkui.

KOMPOZITORIUS 
JULIUS GAIDELIS, 

komp. J. Gruodžio mokinys, 
yra vienas moderniausių lietu
vių kompozitorių. Jo kompozi 
cijos pasižymi dideliu naujoviš 
kurnu ir originalumu.

Bolševikų okupacijos metu 
jis buvo parašęs nepaprastai 
įdomų baletą pagal Maironio 
„Čičinską“, kuris buvo premi
juotas, bet. . . okupantams ap
sižiūrėjus, kad jis yra tautiš
kas, atmestas.

Tremtyje jis yra parašęs jau 
ne vieną kūrinį, bet, gal, vie
nas vertingiausių jo darbų yra 
simfoninė poema, taipgi pagal 
Maironio 'kūrinį, „Jūratė ir 
Kastytis“. Tai esą meniškai 
brandus kūrinys.

GARSĖJANTI BALERINA.
„The New York Times“ kul 

tūriniame priede įdėjo Svetla
nos Beriozovos nuotrauką, pa
žymėdamas ją, kaip vieną 
Sandler Wells Teatro baleto 
balerinų. Anksčiau, tas pats 
laikraštis buvo informavęs, 
kad ši primabalerina yra girnų 
si Letiuvoje ir, recenzuodamas 
jos dalyvavimą „Copeiia“ 
premjeroje, ją gerai vertino.

Ši 17 metų šokėja yra Kau
no Teatro baletininko Beržai
čio duktė ir su šiuo garsiu Lon

Meno

Jonas 
meno

Mokyklos

Mackevi- 
gyvenime

priklausomos Lietuvos“ redak
cijoje, 7722 George St., Ville 
Lasalle, Montreal, P. Q.

Vytė Nemunėlis, PIETŲ 
VĖJELIS. Eilėraščiai mažie
siems nuo 3 metų. Iliustracijos dono Sadler Wells teatru gast

St., Baltimore 23, Md., ŪSĄ. dail. P. Osmolskio. Atspausta
Lietuvos Valstybės KONS- Žurnalas spausdinamas Buenos dviem spalvom.

TITUCIJOS, 1922, 1928 ir Aires, Argentinoje. Šio nu- vaikams.
1938 metų, išrašytos iš Lietu- merio kaina 1 doleris. „Lite- Skaitymai.

leidinys. Galima įsigyti krei
piantis adresu: 9204 S. Broad kreiptis šiuo adresu: Mr. Ka- 
way, Los Angeles 3, Calif., U. zys Bradūnas, 1127 Bayard 
S. A.

Puiki dovana 
Išleido: Jaunimo 
Kaina 1 dol. Gaa-

Iš- ratūros lankai“ gaunami „Ne- narna „NL“ redakcijoje.
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BALTARAGIO MALŪNAS

Apie davatką Uršulę, velnią Pinčuką ir 
Girdvainį su obuolmušiais

—X'

roliuoja po visą pasaulį. Šo
kėjos tėvas šiuo metu taip pat 
baletmeisteris, dirba Italijoje, 
o šokėjos motina gyvena New 
Yorke. '
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čukas vienas be pačios pelkėse 
rūgsta.

Nu^iigendu’Si Uršulė persi
žegnojo ir Baltaragį peržegno 
jo.

— Atstok, — sako. — Ar 
nežinai, kad apžadus esu pada 
riusi skaistybėje gyventi?

Nusijuokė Baltaragis ir links 
mai tarė:

— Nieko, — sako. — Ap 
žadai apžadais, o kai pamatysi 
jaunikį su piršliais, tai užmirši 
visus' apžadus.

Užpyko Uršulė ir daugiau
bet 

Baltaragis| Ir nepasigedo jos 
kalbos, jis savo darė. Vaikščio
jo toks paslaptingas, su (klas
tinga šypsena, tarytum ką ap
gauti rengdamasis ir jau iš 
anksto dėl to džiaugdamasis.

Tos klastos neilgai teko lauk 
ti. Pirmą subatvakarį, pradė
jus temti, pasigirdo piršlių 
skambalai. Tie skambalai vi
sada Uršulei nueidavo per šir
dį, ir dabar ji sustojo viduryje — 
kiemo žiūrėdama, į kurį kiemą svečius? 
piršliai pasuks. Apie save net 
nepagalvojo, tiktai prisiminė kė iš malūno atsiradęs Baltara-

ją su jauni-

kai žiopsojo 
ir džiaugėsi

Nusivedė tada Baltaiagis jaunikis. Nenustovi juodbėriai 
nepaprastus svečius į seklyčią, žirgai, piršlys ir sako: 
o paskui ir Uršulę pasikvietė. 
Kaip ten seklyčioj buvo, net pa 
ti Uršulė tikrai nežino, tarsi (Uršulė, 
būtų galvos netekusi ar koks mergautinių ašarų, 
kvaitulys užėjęs, 
rai 
no raganiaus ir jo bičiulių, tik lėkė kaip viesulo pagauti, 
rų 
las

Bet tada nieko
Uršulė, lyg apkvaišusi buvo, ir 
atsimena tiktai, kaip saldų mi
dų su piršliu gėrė, kaip širdis 
alpo nuo meilių 
džių. Tokia laiminga 
kaip dar niekada

— Važiuosime užsakų.
Nusigando ir apsidžiaugė 

nespėjo nei išverkti
Juodbėriai

Dabar ji ge- žirgai, kaip slibinai šoko iš vie- 
supranta, kad tai buvo se- tos, sudundėjo žemė ir jie nu-

Visa laimė, iš tos baimes spė 
jo Uršulė persižegnoti, sužai
bavo tada dangus kryžiumi, ir 
viskas staiga dingo. Nei karie 
tos, nei piršlio su jaunikiu. Žiū 
ri nusigandusi Uršulė, kad ji 

jaunikio žo- Pinčuko liekno viduryje atsidū 
buvo, rusi ir ligi pažastų į maurą 

gyvenime įsmukusi. Ir kažkas
(mat, užkerėta buvo), ir net ne traukia ją uiž kojų, visai nu- 
žino, kaip ilgai ta laimė truko, gramzdinti norėdamas.
Tiktai vėl prisimena, lyg pro Suprato tada Uršulė, už ko 
sapną, kaip nuo laimės apsyai norėjo ją Baltaragis išleisti, ir 
gusi išėjo iš seklyčios, kaip ve pradėjo šauktis visų šventųjų 

Švendubrės 
žilabarzdis, už kitos jaunikai- skaisčiausios panelės, kuri glo 
tis, jau toks gražus, toks mei- bojo nekaltas mergeles ir sau- 

Bet Šven-

velnių, padarytas sąmoks- 
pražudyti jos skaistybę.

nesuprato

— Ar nepaklydo? — apsi
džiaugė Uršulė, nes buvo amži 
naiužsirūtinsui ant piršlių, ku 
rie nei karto pas 
kiti neatvažiavo.

Bet tuo metu, 
nustebusi Uršulė
dėl piršlių paklydimo, juodbė
riai žirgai įlėkė į kiemą, ir pa 
auksuota karieta sutojo prie rū 
tų darželio.

— Kas gi čia dabar? — net 
nutirpo visa Uršulė.

O iš karietos išlipo toks rim 
tas su žila barzda ponas ir jau 
nas ponaitis su prašmatnia 
krybėlaite. Nusilenkė abudu 
Uršulei, ir klausia tas senasis:

— Ar ne čia bus pono Bal- 
taragio garsusis dvaras?

— Ne pono, — sako apmir- dė ją už vienos rankos piršlys užtarimo, o ypač 
dama Uršulė, — bet Baltara- 
gio, ir ne dvaras, bet malūnas.

— Tai mums jo kaip tik ir lūs, kad nei sapne nesapnuo- gojo jų skaistybę, 
reikia, — sako tas žilabarzdis tum, o paskui lydėjo patenkin- dubrė buvo per toli, ar ką, kad 
ponas ir dar žemiau lenkiasi, tas tas besarmatis, — tolimas į jos šauksmą atsiliepė tiktai

Ar priimsite pakeleivingus giminė, bet blogesnis už prie- pragariškas kvatojimas, ir ji sa 
šininką,— Baltaragis, kuris no vo akimis pamatė patį liūno

— Labai prašome, — atsa- rėjo ją amžinai pražudyti. velnią Pinčuką.
Pasodino vargšę Uršulę į

baisiai

— Kaip tavo? — supyko 
tada ne juokais Uršulė ir stvė
rėsi visų savo senos davatkos 
priemonių.

Nors ir grimzdama į liekną, 
paskutinėmis jėgomis ištrau
kė iš mauro dešiniąją ranką ir 
pradėjo žegnoti Pinčuką. Tas 
cypdamas ir unksdamas laks
tė aplinkui, bet neatstojo. Pa
galiau Uršulė išsikapstė iš liek 
no, nusiėmė nuo kaklo rąžan
čių su škaplieriais ir pradėjo 
šveisti jais Pinčuką, kur pak
liūva: per akis, per ragus ir per 
pasturgalį. Tas raitėsi, kaip 
ant žarijų, lakstė po liekną, 
kaip akis išdegęs, bet įsismagi 
ausi Uršulė nei per žingsnį nuo 
jo neatstojo. Vaikėsi klupda
ma po pelkes, šventino ranžan 
čium ir visaip plūdo, kad varg 
šas velniukas, pagaliau, neiš
turėjo, nusikeikė ir tarė:

— Rauk tave devynios to
kią raganą! Nenoriu aš tavęs 
daugiau. Tiktai atstok nuo ma 
nęs.

— Aš tau atstoviu! — pa
grasino Uršulė, stverdama vel
niuką už ragų, bet čia gaidžiai 
pragydo, ir Pinčukas 
kaip nebuvęs. Uršulės 
liko tiktai kažkokia 
lyg nuo šaknies.

Paskui Uršulė dar iki auš- 
_  _ __ — Nieko nebus, — iis sako, ros klampojo po pelkes, nega- 

net pralinksmėjo^ kas su juo visas turtingiausias ir gražiau gis. — Seniai mielų svetelių aukso karietą, atsisėdo iš dėsi — Tu man seniai es. pažade- lėdama išsikapstyti, ir tiktai 
retai būdavo. ’ sias Paudruvės nuotakas, bet laukiame. nes pusės piršlys, iš kairės - - ta, ir mano būsi. prašvitus, baisiai įpykusi ir pur

dingo 
delne 
žievė,
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kitus lėktuvus, kalnus ir net 
audras.

KAIP PRASIDĖJO 
TELEVIZIJA.

1877 metais prancūzų moks 
lininkas Senlecq išgalvojo tele
vizijos teoriją.

1884 metais, gyvenęs Vo
kietijoj, mokslininkas Nipkow, 
remiantis Senlecqo teorija, su
darė televizijos braižinį.

Pirmą televizijos bandymą 
padarė John L. Baird 1925 me 
tais, Anglijoj. Kiek vėliau tais 
pačiais metais Charles F. Jen
kins Jungtinėse Valstijose pa
darė pasisekusių televizijos 
bandymų.

Dabar televizija jau plačiai 
naudojama civiliame gyvenime 
ir kare.

BADAUJA IR ILGAI 
GYVENA

Amerikietis mokslininkas dr. 
Claude H. Barllow kasmet tris 
savaites nieko nevalgo, tik van 
denį geria. Pasninkas jam ap 
valąs vidurius ir kraują ir tai
sąs sveikatą. Ballow yra 75 
metų amžiaus.

Po pasninko jis atsigavėja: 
gerdamas truputį raugintų ko 
pūstų skystimo ir avižienės.

ATEITYJE BUS GINKLŲ 
KARAS

Niekam nepaslaptis, kad vi
sos valstybės dabar lenktyniau 
ja pasigaminti geriausių gink
lų ir kas svarbiausia — visai 
nežinomų ginklų. Viena iš to
kių jieškojimų yra atominių 
ginklų sritis.

Amerikos spauda ir radijas

ko Gottlieb Daimler, kuris 
1883 m. užpatentavo savo brė
žinius. 1885 metais buvo pada 
rytas jo pirmas automobilis.

1886 rn. vokiečių inž. Kari 
Benz, Mannheime, padarė pir
mą bandymą su savo konstruk- 
tuotu automobiliu. Važiavimo 
greitis buvo apie 12 km per v

1894 m. prancūzas Žifar su
rengė pirmas automobilių lenk dažnai sumini apie išrastus nau 
tynęs. Jas laimėjo
Daimler, pasiekęs 20 
valandą.

1898 m. prancūzas
1769 m. prancūzų inž. Cug loup Loubot pasiekė

not pastatė garini automobilį, distancijos greičio rekordą 65 gijos panaudojimą artilerijai, 
kuris buvo taikomas karo rei
kalams. Tie metai skaitomi 
kaip automobilio atsiradimo 
metai.

1802 metais anglų inž. R.
Trodwing sukonstruktavo ga
rinį automobilį keleivams vež
ti. ■

1829 metais anglų inž. Ja
mes sukonstruktavo difercncia 
lą.

1867 metais vokiečių inž.
Otto sukonstruktavo vidaus de 
gimo karburatorinį variklį.

1868 metais prancūzų inž.
Eenaur sukonstruktavo vidaus 
degimo variklį.

Amerikiečiai pirmuoju au
tomobilio konstruktorium lai-

lėktuvai jau buvusiai paskirčiai 
netinkami. Todėl galima juos 
paaukoti.

KAIP BUVO VYSTOMAS 
AUTOMOBILIS.

Tautos nesutaria, kas bu’vo

ffiofaM-tecfaiUtes naujiems
BEPILOTINIS LĖKTUVAS— LĖKTUVAS ROBOTAS.

Ilgai buvo dirbama, kol ga- kaip ir kitus lėktuvus kad iš- 
lų gale pasisekė pagaminti lėk meta. Lėktuvas nešė 2.000 
tuvą, kuris ir pakyla, ir skren- svarų bombą į taikinį už 150
da, ir nusileidžia pats vienas, mylių. O jo taikinys buvo klo- pirmasis automobilio išradėjas 
be žmogaus, kuris jame butų uis tarp dviejų kalnų, kur susi visi nori šią garbę pasisavinti 
ir jį valdytų iš jo pačio 
lėktuvas robotas arba, kaip da komunistų kariuomenės, 
bar jis vadinamas, „tranas“, 
kadangi jį valdąs lėktuvas yra 
prilyginamas motinai, kaip ir 
bičių spiečiuje.

Tai Amerikos technikų iš
radimas. Tai ne vokiečių pra 
ėjusio karo metu naudotas Ang 
lijai bombarduoti fau 1 ir fau 
2 lygu VI ir V2. Fau buvo 
raketos ir nevairuojamos, o be televizijos siųstuvai ii’ priimtu 
pilotinis lėktuvas yra tikras 
lėktuvas, kuris yra valdomas 
žmogaus, tiktai esančio kur 
nors kitur, ne tame pačiame 
lėktuve. ‘

Bepilotinis lėkti(vas-robotas 
-tranas pirmą kartą praktiškai 
buvo panaudotas Korėjos kare. 
Tai nepaprastai svarbus išradi 
mas, didelės ateities ir didelio Tatai matė lakūnas jo vairuo- 
svarbumo. jamame lėktuve,, arba „motino

Štai, kaip pirmąjį bepilotinio je''. Kada „tranas“ pasiekė vie 
lėktuvo panaudojimą aprašo tą, kur turėjo sprogti su savo 
Amerikos telegramų agentūros bomba, tai vairuojantis antro 
„Assofciated Press“ korespon- jo lėktuvo lakūnas paleido to- 
dontas Fredo V^aters, kuris kias radijo bangas, kad ten su 
pats savo akimis matė jo paki stabdė „traną“, priversdamas 
Įima ir išskrdimą į taikinį Ko- jį kristi su bomba ant taikinio“, 
rėjos fronte. Sakoma, kad Amerika turi

„Mes buvome didžiajame ka jau 1.800 tokių robotų-lėktu- 
io laive, lėktuvnešyje „Boxcr‘ 
yje“, kai pirmą kartą pakilo 
automatinis lėktuvas be žmo
gaus jame, — rašo F. Waters. 
— Šį robotą-lėktuvą nuo laivo 
išmetė mašina — katapultas.

Tačiau yra faktų, kurių niekas 
negali nuginčyti. Štai tie ink 
tai.

1765 metais, anglui James 
Watt išradus garo mašiną, ji

Tai telkė daug šiaurinės Korėjos
1 ai 

buvo lėktuvas, kuris turėjo su 
sprogti kartu su savo bomba ir 
susprogo pasiekęs taikinį.

Tą automatini lėktuvą, ki- panaudota ir vežimams varyti, 
taip vadinamą „traną“, valdė 
kitas lėktuvas su lakūnu, labai 
aukštai pakilęs ir iš toliau — 
vairavo aną robotą-,,traną“.

Abiejuose lėktuvuose buvo

vai. Lakūno vairuojamas lėk
tuvas, vadinamas „motina“, tu 
ri elektroninius radijo prietai
sus. Atitinkamus instrumen
tus turėjo ir automatinis lėktu
vas — „tranas“, kuriame nebu 
vo lakūno.
„Trano“ televizoriai rodė, kur 
ir pro kokias vėtąs jisai lekia.

vų. Kai kurie jų gali pasiekti 
net tolimiausias pasaulio dalis.

Daugelis senų lėktuvų, liku 
siu nuo Antrojo pasaulinio ka
ro, yra pertaisomi į automat'- 
nius-robotus, nes šiandien tie
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| „Paklydę Paukščiai”
» yra labjausiai šiuo metu skaitoma knyga. I tomo kaina $
S $ 2.20, II — $ 2.60. Išleido: . |

Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. • $
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AR SRA/TAi „D/RVA ?"
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„DIRVA“ išeina 
tuose turi savo
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SKAITO „T Ė V I š K Ė L Ę”?

kas savaitė, visuose pasaulio kraš- 
korespondentus, greit ii teisingai 

informuoja

REDAGUOJA BALYS GAIDŽIU N A S.
„DIRVA“, kas mėnesį, išeina gausiai iliustruotas, 
pšl. vaikų laikraštis „TĖVIŠKĖLĖ“. Vaikai ir

X
X

Su 
16 
tėvai tvirtina, kad dabartinėse sąlygose tai geriausias 

vaikų laikraštis.

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

Kanadoj $ 5,50; kituose kraštuose $ 6,50.
Rašykite: 6820 Superior Ave, Cleveland 3, Ohio, USA. 
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vina, sugrįžo į Baltaragio ma 
lūną.

Baltaragis laiku išgirdo par 
dūkstančią davatką (būtų gal 
neišgirdęs, jeigu ne Pinčuku iš 
gastis), spėjo pasislėpti malū
ne ir duris iš vidaus užrc mti.

Sugrįžusi Uršulė pasiautėjo, 
pasikeikė, bet, neturėdama 
kam apmaudo nugiežti, susiri
šo savo drabužius į pundelį ir 
tekina pasileido bėgti švendub 
rėš linkui. Bėgdama vis dar 
atsigrįždavo ir kairiosios ran
kos supintijusia kumštimi gra
sino malūno linkui, o tokia pat 
dešiniąja — žegnojo ir plūdosi 
su visu keiksmų stiprumu.

— Visai pasiuto davatka,— 
galvojo Baltaragis, žiūrėdamas 
pro malūno langelį į tolstančią 
Uršulę. — Matyt, nei velnias 
neįstengia jos pagriebti.

* sj: *

Už septynių mylių nuo Pa- 
udruvės krašto, Daugnorų kai
me gyveno Jurgis Girdvainis, 
jaunas ir šdidus jaunikis, ku
ris niekaip negalėjo sau mer
gos susirati, nor apvažiavo su 
piršliu, to paties kaimo sker
džiumi Anupru, septynias my 
lias aplinkui su geriausiais 
obuolmušiais žirgais.

Tuos stoninius obuolmušius 
žirgus paliko jam mirdamas 
tėvas ir įsakė juos saugoti kaip 
savo akį, nes ,tarė, kol eržilai 
obuoliuoti bus, tol jo gyveni
mas bus kaip obm lys. .anų 
šventai dabojo tėvo prisaky

vokietis 
km per

Chosse-
trumpos

jus ginklus. Kalbama ir rašo
ma apie atominės energijos pa
naudojimą laivams, lėktuvams 
varyti. Daug dėmesio susilau
kia žinios apie atominės ener-

km. per vai.
1906 m. Floridoje buvo pa

siektas 200 km per vai. greitis.
1912 m. anglas Disbron 300

PS galingumo „Fiat“ automo
biliu pasiekė 286 km greitį per mo sąlygas, 
vai.

1933 m.
siekė 437,8 km greitį per vai. re kariaus ne tiek 
lenktynių automobiliu „Blue- kiek mašinos. Deja,

PS galingumo be žmonių nekariauja,
V 12 cilinderių NATO karo vadas gen. Gruent 

her sako, kare tebeliekas vis 
pats Kambl pa- dėlto pėstininkas pagrindiniu 
greitį per vai. kovotoju. . . Bet JAV geneia

Prie šių nežinomų, naujų 
ginklų, tenka priskirti ir vadi
namas „skraidančias lėkštes“.

Galutinėje
konstatuoti

išvadoje reikia 
naujas karo vedi- 
Dabar tiek gami

nama visokių ginklų ir visokių 
anglas Kambl po- karo mašinų, kad ateities ka- 

žmonės, 
mašinos 

o kaipBird“ 2600
„Rols-Royce ’’ 
varikliu.

1935 m. tas
siekė 482 km

1938 metais amerikietis ka- linio štabo viršininkas gen. Col 
pitonas Eyston pasiekė greitį lins, lankydamas Europą, 
556 km per vai. 6000 PS ga
lingumo varikliu.

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 
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pa
reiškė, kad būsimame kare nau 
ji atominiai ginklai pakeis dau 
gelį divizijų. O jis, netenka 
abejoti, šį tą žino. . .

TOBULINA RADARA.
Amerikos jūrų laivyno lėk

tuvai gavo naujus radaro apa 
ratų įrengimus, kurie yra itin 
jautrūs. Jie įspėja pilotą apie

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

Rašyti adresu: ,,Nepr. Lie
tuva“, 7 722 George Str., Ville

Lasallle, Montreal, P. Q.

„BRITANIJOS LIETUVIS“ |
Z vienintelis visoj Europoj lietuvių savaitraštis. $ 
$ Nepartinis, siekiąs tikslo —bendro visiems lietuviams. § 
Z Lietuviai, atvykę iš Anglijos, neturėtų pamiršti savo 
z buvusio organo. Z
S LEIDŽIA D. Britanjjos Lietuvių Sąjunia, Londone, X 
Z KAINA metams 5 dol. X

ADRESAS: „Br. Lietuvis“, Lithuanian House, 43, Hol g 
land Park, London, W. II, England. §
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AR ŽINOTE KA RAŠO

KELEIVIS77
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi 

I mėgsta jį skaityti?
„KELEIVĮ“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne 

® pataikauja ir nesibijo teisybes skelbti.
J Žmonių mulkintojus ir apgavikus jisai lupa be jokio 
U pasigailėjimo.
1 Be to, jame rasi visokių pa-tarimų, gražių eilių, įdo- 
S miiį, paveikslų ir žinių iš viso pasaulio.
| Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba.
* Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75.
r Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū-
1 rėti. Gausit nemokamai.

KELEIVIS
1 636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A.
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mą, nes tie obuolmušiai žirgai 
buvo visas jo mandrumas ir pa 
sididžiavimas. Tiktai Girdvai 
nis jaunas buvo ir jokio saiko 
neturėjo. Per tuos obuolmu
šius visą ūkį apleido, kuri tė
vas paliko pilną, kaip aruodą, 
bet už tat, kai išvažiuodavo su 
savo obuolmušiais, tai kaip su 
paukščiais — lygus kelias ar 
pabiuręs — nulėkdavo.

Pradėjo Girdvainis su savo 
obuolmušiais važinėti jieško- 
damas mergos, kuri nesibijo
tų visą gyvenimą važinėti to 
kiais kaip viesulas arkliais. Bet 
pravažinėjo Girdvainis visą ru
denį aplinkui pas visas mergas 
ir už septynių mylių, bet to
kios ntsurado. O kaltas čia bu 
vo paties Girdvainio pernelyg 
didelis išdidumas ir tas mand
rumas neapsakomas.

Kinkydavo Girdvainis savo 
obuolmušius, kurie vietoje ne
galėdavo nustovėti, ne karietą 
gražiai maliavotą, bet į apskre
tusį mėšlavežimį, už piršlį pa
siimdavo ne liežuvingą ūkinin
ką, bet nuskurdusį kaimo sker 
džių Anuprą Visgirdą, kuris 
viena akim neprimatė ir viena 
ausim neprigirdėjo, pats apsi
vilkdavo ne išeiginiais draabti- 
žiais, bet išverstais kaliniais, 
kad svetima merga neprikib
tų, persijuosdavo pančiu, kad 
nesužavėtų, įsistodavo į klum
pes ir, įsimetęs Anuprą į veži
mą, — padėk Dieve, nurūkda
vo su savo dvejetu obuomušrę, 

<-n paukščiais, vieškeliu ar 
šunkeliu, žiūrint, kur merga į

akį kritusi buvo. Paskui jau
nikį su piršliu tik dulkių stul
pai,-jei vasarą, palikdavo ant 
kelio, o jei rudenį, tai net pa
danges aptaškydavo.

Taip išvažinėjo Girdvainis 
visą kraštą bemerginėdamas, 
bet savo mergos nesurado, nes 
visos merginos nuotakos pra
dėjo viena kitą tokiu mandriu 
jaunikiu baidyti ir juoktis. 'l ik 
tai vienas Girdvainis nieko ne
paisė, savo darė ir savo kal
bėjo.

— Su tokiais arkliais, nors 
ir pasaulio krašte, o savo mer 
gą atrasiu.

Bet, deja, tokios mergos vis 
neatsirasdavo, kuri susigundy
tų tokiais arklais ir tokiu jau
nikiu. O uošvių ir gundyti ne 
reikėjo, nes jiems atrodė, kad 
visas Girdvainio gyvenimas 
kaip ta statinė be šulų, kuri nie 
kada nebus pilna.

Kaip iš tikrųjų su tais šulais 
buvo, nežinia, jegu jau trūko, 
tai visų tų šulų, kuriais rimti 
ūkininkai ramsto savo gyveni
mą, o Girdvainis ne tik ne
ramstė, bet tarsi su savo tais 
obuolmušiais ant visų vėjų iš
taršyti norėjo. Todėl jam ir 
tokios mergos reikėjo, su ku
ria galėtų lėkti kaip su paukš
čiais, žemės nesiekdamas.

Bet kur tokią rasi? Vises 
buvo rimtų ūkininkų rimtos 
duktė s. ' .ii nugirdęs, kad 
Paūdruvės krašte yra Baitai a 
gio malūnininko nepaprasta 
duktė, pas kurią niekas su pirš

liais negali atvažiuoti, pirmą 
sekmadienį atvažiavo su savo 
obuolmušiais į Švendubrę pa
sidairyti ir pasiklausyti.

Švendubrės mergosl nuota
kos ir bernai jaunikiai tuojau 
pažino Girdvainį iš jo obuol
mušių žirgų, kurie žvengdami 
sustojo prie šventoriaus. Mer
gos nuotakos spruko prunkš
damos į šalis, kad keistas jau
nikis neužkalbintų ir dėl to 
kalbų nekiltų. Bernai apstojo 
Girdvainio obuolmušius ir ne
galėjo atsigėrėti.

— Tai bent žirgeliai! — ne 
vienas su pavydu garsiai pasa
kė, o pats sau pagalvojo: — 
Su tokiais galima ir pas Balta 
ragio dukterį nuvažiuoti, nors 
ten ir kažin kokie užkerėjimai 
būtų.

Tuojau išgirdo apie nepap
rastą jaunikį, atvažiavusį į 
Šventdubrę, ir Jurga, kai išsi
skyrė su Uršule prie varpinės 
ir nuėjo kvatodama. Viena ki 
ta merga sprukdama nuo šven 
toriaus prunkštelėjo Jurgai 
prabėgdama:

— Tavasis atvažiavo!
— Koks—nesuprato Jurga.
— Nagi, tas su obuolmu

šiais žirgais, su išverstais kaili
niais.

— O gal ir manasis? Ką tu 
žinai? — pyktelėjo Jurga, kad 
mergos drįsta iš jos juoktis.— 
Kur jis?

— Nagi, anava, ar nematai, 
stovi, — pirštu parodė į stovui 
tą prie šventoriaus ąžuolo Gird 
vainį ir besidairantį po minką.

Jurga tiesiai ir nuėjo prie 
Girdvainio. Daug buvo girdė 
jusi apie jo obuolmušius žirgus, 
mėšlavežimį, išverstus kalinius 
ir kurčią piršlį, su kuriuo mer
gas gąsdindamas važinėjo. Pa 
tiko Jurgai Girdvainio keistas 
būdas, jo žirgai, su kuriais 
kaip su paukščiais skraidė, bet 
ėmė pagunda pasijuokti iš ber 
no ir atkeršyti už visas mer
gas nuotakas, pas kurias jis lyg 
ant juokų važinėjo. Tai Jur
ga pastojo Girdvainiui kelią, 
kai tas, kaip tik jos jieškoda- 
mas, norėjo pereiti per šven
torių.

— Pas visas mergas važi
nėji, — pasakė tiesiai į akis žiū 
rėdama, — o pas mane neužsu
ki. Negi aš tau per prasta mer 
ga, o gal paskalų bijaisi, kad 
pas mane kelias užkerėtas?

Girdvainis iš karto pažino, 
kad čia ta, kurios jieško, nes 
tokios gražios ir drąsios mer
gos jis dar nebuvo matęs. O 
tokios jam kaip tik ir reikėjo.

— Nepaprasta tu merga, — 
atsakė Girdvainis, — ir paska
lų nesibijau. Galiu su savo 
obuolmušiais išsklaidyti visus 
užkerėjimus nuo tavo kelio.

— Tai išsklaidyk, — atsakė 
Jurga, ir jos akys šyptelėjo, — 
Jei išsklaidysi, gal ir eisiu už 
tavęs.

— Eisi — neisi, — atgavo 
Girdvainis išdidumą, — o atva 
žinosiu su savo piršliu Anup
ru.

Tuo metu, pamatę kalbantį 
Cirdv.-'/n įsu Jurga, susirinko

aplinkui mergų ir bernų būrys, 
o kiti dar bėgo per šventorių, 
palikę net Girdvainio arklius.

Kai Girdvainis prižadėjo su 
piršliu atvažiuoti, nusiprunkš
tė mergos į saujas, o bernai vi
sa gerkle nusižvengė.

— Toks tokį pažino ir ant 
alaus pavadino, — kažin kas 
iš užpakalio atsiliepė.

O Jurga, visai užmiršusi, 
kad aplinkui minia susirinkusi 
ir ją stebi, meiliai pažiūrėjo 
Girdvainiui į akis ir visa nukais 
dama tarė:

— Lauksiu. Neužmiršk.
Tai pasakiusi, nuėjo, nulei

dusi akis, bet išdidi ir graži 
kaip karalaitė.

Girdvainis nespėjo nei atsa
kyti, tik nusekė paskui ją nu
stebusiu žvilgsniu.

— Tai bent merga! — nu
tirpęs iš džiaugsmo širdyje kal
tojo ir akių negalėjo atitraukti 
nuo jos liekno liemens ir išdi
džių žvilgsnių.

Bet Jurga greit išnyko iš 
akių ir Girdvainis veltui klajo 
jo po atlaidų minią, jieškada- 
mas degančiomis akimis dar 
kartą ją pamatyti. Bet niekur 
jos nesurado. Ji su savo tėvu 
Baltaragiu jau buvo išvažiavu 
si namo.
i Tai ir Girdvainis, nieko dau 
giau nelaukdamas, apsuko savo 
obuolmušius ir išvažiavo su to
kiu džiaugsmu širdyje, kurio, 
rodos, nei jo obuolmušiai ne- 
paveš, nors ir lėkė šuoliais.

Tiktai ar ne per greitai Gird 
vainis susižavėjo?
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posvensnu

Veda sktn. inž. J. Bulota. 
SKAUTIŠKASIS EPAS FILME.

JAV kino žurnalistė Leuel Jis studijuoja Liberal Art gru- 
la O. Parsons praneša, kad pa- pėje 
šauly pagarsėjęs režisierius C. \ 
B. de Mille atsisakė nuo „Tro- 1 

įjos Elenos“ filmavimo. Dau- 1 
’geliui Hollywood© artisčių din 1 
go viltys gauti legendarinės i 
Trojos Elenos rolę. Tačiau 1 
vietoje to C. B. de Mille nu
sprendė sukti seniai jo planuo 
tą skautams pagerbti filmą, ku 
ris pasižymės šiam režisoriui 
•įprastu didingumu bei tragiš- ' 
ka pabaiga skautų kovoje su ! 
viena didele nelaime. Jo pa- • 
stangomis šis filmas pasieks te 
atrų ekranus greičiausia per 
Paramount’ą. Filmas bus pa
vadintas „Savo Garbė“ ir bus 
sukamas 1953 m. pavasarį.

SKIN. L. J. KONČIUS --
B. S. A. PAREIGŪNAS
Bostono liet, skautų vieti

ninkas sktn. Liudas J. Kon
čius, šių metų pavasarį baigęs 
Bostono TuftsCollege B. A. 
laipsniu, visą vasarą praleido 
dirbdamas amerikiečių skautų 
vasaros stovykloje — Loca 
Pond Camp prie Lakeville, 
Mass. Ten pat stovyklavo 9 
dienas ir 35 jo vedamos vieti- 
ninkijos skautai. Toje stovyk 
loję siktn. L. J. Končius tapo la 
bai populiarus amerikiečių tar 
pe kaip „Doc Lou“, nes pavyz 
dingai vedė stovyklos ambula 
toriją. Dabar jisai gavo pasiū
lymą iš B. S. A. — Boston 
Council, Inc. dirbti profesinį 
skautininko darbą. Lapkričio 
pradžioje sktn. L. J. Končius 
pradės dirbti kaip 2-jo So. Bos 
ton-Boxbury distrikto (tunto) 
Field Executive — reikalų ve
dėjas. Šiame amer. sk. tunte 
yra registruota ir Bostono 
liet, skautų vietininkija. Prieš 
pradėdamas šią tarnybą, nuo 
rugsėjo 15 d. jisai vyksta 45 
dienoms į visiems B. S. A. pa
reigūnams privalomus kursus 
— National Training School 
of B .S. A. Tai bus jau 158-ji 
tų kursų sesija — Mortimer L. 
Schiff skautų reservate prie 
Mendham, N. J. Šiems kur
sams išeiti sktn. L- J. Končiui 
yra paskirta 265,— dol. sti
pendija. Pastaroje kursų sesi 
joje bus apie 60 klausytojų iš 
visų JAV kraštų.

Šis jaunojo skautybės entu
ziasto pavyzdys turėtų paska
tinti ir kitus mūsų skautų va
dovus susidomėti panašiu dar
bu. Esama skautininkų, ku
rie yra gilwellistai ir turi aukš 
tojo mokslo diplomus.

SIEKIA AUKŠTOJO 
MOKSLO

Jaunas ir energingas Bosto
no v-jos kęstutėnų drauginin-

paruošiamąją teisę 
(Pre Legal). Kartu lanko 
ROTC (atsargos karininkų) 
kursus. Nors studijos iš jo rei 
kalaus daug darbo, tačiau jis 
ir toliau lieka vadovauti skau
tams.

RUGSĖJO 8-ji PAS 
SKAUTUS.

Tautos Šventės proga 
gos „Aušros Vartų” 
skautės per „Margučio“ 
ją pasirodė su gražiu montažu. 
O pulk. J. Šarausko sk. vyčių 
draugovė pravedė skautams 
specialias varžybas.

New Yorko skautai rugsėjo 
14 d. iškilmingoje tunto suei
goje paminėjo Tautos Šventę.

NAUJAS SKAUTŲ VIETI
NINKAS NEW YORKE.
JAV Rajono Vadeiva New 

Yorke liet, skautų vietininku 
paskyrė sktn. A. Samušj. Jo pa 
vaduotojas yra pasktn. K. Ka
telė.

Cika- 
tunto 
radi-

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA.
— Spalio 4 d., šeštadienį, 

Sudburio lietuviškoji šeštadie
ninė mokykla pradės mokslo 
metus.

— Spalio 11 d., šeštadienį, 
lietuviams žinomoje Kroatų 
salėje mokyklos tėvų komite
tas rengia šokių vakarą, kurio 
pelnas eis į mokyklos iždą. 
Tai bus pirmasis subuvimas šį 
rudenį. Žmonės parengimų pa 
siilgę, todėl reikia tikėtis, kad 
apsilankys nemaža tautiečių.

— Laikas nuo laiko S ud bū
ryje atsiranda naujų tautiečių, kad ji jau taip labai pakenkiu, 
čia rasdami pastovų ii neblogai Šio susirinkimo oficialiosios 
apmokamą darbą, tai šis vaka- dalies metu dr. Morgan supa- 
ras ir bus gal pirma proga su žindino su valdyba ir paskirų 
naujaisiais susipažinti.

•— Kariuomenės šventės pro 
ga K. L. B. Sudburio skyriaus 
valdyba yra numačiusi suruošti 
minėjimą.

— P. V. ir A. Staškevičių 
šeimoje apsilankė gandras, ma

žąjam Edvardui atnešdamas 
braliuką.

— Rugsėjo 17 d. įvyko pir
masis šį rudenį Counsil of 
Friendship susirinkimas. Dau
geliui žmonių nežinant, daly
vių skaičius nebuvo per dide
lis. Jų tarpe buvo matyti ir 
saujelė lietuvių.

Šias eilutes rašančio nuomo- Vokietijoje mėgėjų eilėse. f\r_' 
ne, lietuviai turėtų nevengti 
progos apsilankyti tuose susi
rinkimuose. Gal pati tojo Coun 
cil of Friendship idėja ir yia 
tendencinga, bet neatrodo,

tautinių grupių atstovais. Lie
tuvių atstovu, kaip paiškėjo, 
yra R. Bagdonas. Kas ji r n- 
ko ar paskyrė? — nežinia. Įdb 
mu iš kur ir kieno viskas yra 
tvarkoma, kad net pats paskir
tasis asmuo apie tai nieko ne
žino?. . . (b)

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO

Alberto Tvarkeli uno
Agentūroje

MONTREAL ENTERTSES Reg’d
TALKON 

„SKAUTŲ AIDUI“. 
Chicagos „Lituanicos” 

tunto vadi ja paseklbė taip w 9 db jGą.v&m r*)
skautų draugovių varžybas 02 S090/ S įn^^'^i.00
„Skautų Aido“ prenumeratoms * * Įfi
padidinti. Varžybas laimėjo- per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. i
šiam vienetui paskirta dovana. A Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. v 
Pulk. J. Šarausko sk. vyčiu ® A wdraugovė, kuri nedalyvauja šio | ASentura atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-yių. | 

se varžybose, įsipareigojo pa- | 5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.
siekti savo narių tarpe 100 nuo ® Telefonas: CL 2363
simčių prenumeratorių skaičių, (v-

Cikagiskiai skautai skatina .._  ___________________________________
ir „Aušros Vartų“ tunto skau {=5<’ x x ““ •><• —
tus neatsilikti šioje taikoje. AMERIKOJE „NEPRIKlAU SOMĄ LIETUVĄ” į 
Šis jų pavyzdys turi užkrėsti ir J GALIMA GAUTI: )
kitų vietovių skautų vienetus. j. Sodaiti*. „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y. į
Jau trečius metus Skautų Ai j Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. į
das pasiaukojančiai leidžia- s . i
m as Kanados Rajono lietuvių { Knygynas „Nemunas , 3143, So Halsted St., Chicago, į
skautų ir ju ryžtingų vadovu i Pauža, ,,Neringa“, 1906—25th St , Detroit 16, Mich. į

pastangomis. Dabar jo leidimą £ D. Krause, 3466 So. Hoisted St., Chicago 9, Ill. (
perėmė L, S. B. Vadija ir tas J. Bajorinas, 3100 So, Halsted St., Chicago 8, Ill. |
dar labjau įpareigoja visus j Giedraitis, 3301 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. 
skautus remti savo žurnalą. ___ r|| _  ->r ->f -)P— _ -,c i.-

Mieli tėvai yra prašomi pre
numeruoti savo vaikams „Skau 
tų Aidą“. Administracijos ad
resas: J. Pažėra, Box 10005, 
Station C, Toronto, Ont., Ca
nada. Tie 3 dol. prenumera
tos tikrai nėra jums per bran
gu, bet jie neš didelę naudą jū 
sų vaikams!

IŠVYKO KARIUOMENĖN.
New Yorko skautų vyčių 

draugovė turėjo dar vienas iš 
leistuves: sk. vytis Vacys Mi
kalauskas rugpjūčio pabaigoje 
išvyko Dėdės Šamo kariuome
nėn. Tai yra jau ne pirmos to 
kios išleistuvės išiai draugo
vei. Tačiau ji, naujai išrinkto
jo dr-vės vado K. Kudžmos 

kas vyresn. skiltn. Algis Ba- energingai vedama, ryžtingai 
nevičius, pavasarį baigęs vie- tęsia toliau vyčiavimą ir tau
tos gimnaziją, įstojo dabar į kia laimingai pargrįžtant iš ka 
North - Eastern Universitetą, riuomenės savo narių.

Duodame ir kreditan

363 ST. CATHERINE ST. W. netoli Bleury HA 0888 
78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJ1MUI

be nuošimčių
Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA B LONGINES x
■ BULOVĄ 9 OMEGA

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

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS--  H.- .- m---- ----- ---- h----------- M

MVSuWpORTAS'
BOKSO MEISTERIS — PRAN MIKUS

Šiuo metu plačiajai Autsrali tai geriausius sūnus gimdo var 
jos visuomenei gerai žinomas 
jaunas mūsų tautietis — boksi 
ninkas Pranas Mikuličius. Tai 
dabartinis Victorijos pusviduti 
nio svorio meisteris.

Jo bokso karjera prasidėjo 

mosios ruungtynės Seligenstad 
te už vokiečių klubą. Iš viso 
Vokietijoje turėjo 11 rungty
nių ir jas visas laimėjo. Pen
kiose pavyko priešininką pa
guldyti k. o., o kitas šešias lai
mėjo taškais. Atvykęs į Aust 
raliją, Melbourne 1949 m. rug tose teniso rungtynėse laimėjo 
pjūčio mėn. 5 d. keturių run 
du kovoj, kurią t. k. o. laimėjo 
trečiame runde.

Iš sekančių ketverių rung
tynių trejas laimėjo. Vienas iš 
jų — k. o. Vienuoliktose rung 
tynėse susitiko su Snowy Bo 
yd, prieš kurį jau du kart bu
vo laimėjęs, vieną kartą k. o., 
kitą — taškais.

Sekantį sykį ringe susitiko 
su Tasmanijos pusvidutinio svo 
rio meisteriu Kay Green. Pra
laimėjo taškais. Laimėjęs dar 
dvi kovas Melbourne nuvyko 
į Newcastle, kur susitiko su 
pretendentu į Australijos meis
terius George Gapeen ir jį 
galėjo.

ADELAIDĖS 
FUTBOLININKAI.

Adelaidės lietuvių futbolo 
komanda įsisteigė prie bendro 
Adelaidės lietuvių sporto klu
bo kaip atskira sekcija ir pasi
rinko tą patį vardą „Vytis“. 
Komandos administracinis va
dovas E. Taparauskas, Sekre
torius — B. Marmakonis. Ko
mandos kapitonas A. Kitas, vi 
ce kapitonas A. Sabaliauskas. 
Spalvos — geltoni marškinė
liai su inicialais. Komanda tu 
ri išsinuomavusi aikštę. Pros
pect ground, Lefevre tee.

Komandos sudėtis: A. Kitas, 
A. Sabaliauskas, M. Čiplys, J. 
Kikalis, E. Rutkovskis, R. Si
dabras, V. Armonas, V. Ple- 
džinskas, J. Sadauskas, A. Me- 
runas, V. Martusevičius, 
Eichenbergas, Z. Ručinskas, C. 
Baltramonaitis, V. Lazauskas, 
V. Marcinkevičius, J. Čižaus- 
kas, B. Langevičius.

i Ristikas J. Vinča triumfuoja.
| Savo laiku Lietuvoje buvo kelia nemažą susidomėjimą. Te 

Juozas Vinča, kuris atvykęs į nykščiai bokso žinovai Ten H of
f’ą laiko rimtu Louiso priešu. 
Pernai Vokietijoje Ten Hoff‘ 
as tik nedidele taškų persvara 
pralaimėjo dabartiniam pasau
lio sunkaus svorio čempionui 
Jersey J. Walsott'ui.

— W. Godliauskas dalyvau 
ja Sao Paulo rinktinėje, kurioj 
iš viso tėra tik 10 žmonių. Į 
ją patekti reikia laimėti visą ei 
ię lošimų, k&s trunka ilgoką lai 
ką.

gas,.
Toliau p. Juozas Vinča ap

gailestavęs mūsų įvairias nei
giamybes visuomenės ir poli
tiniame gyvenime, 
„Nepriklausomai 
riausios sėkmės 
tiečių vienybės ir 
tuvos atstotymo.

SPORTO ŽINIOS
— Buvusi ilgametė Lietu

vos teniso čempionė V. Šču- 
kauskaitė, New Yorke suruoš-

palinkėjo 
Lietuvai“ ge 
siekiant tau- 
Neprikl. Lie-

nu-

E.

pirmą vietą ir aukso medali.
— Clevelande, JAV, įvyku

siose lengvosios atletikos rung 
tynėse, 50 jardų bėgime, pir
mą vietą laimėjo lietuvaitė 
tremtinė E. šikšniūtė, nubė
gusi distanciją per 6,2 sek. Šis 
šikšniūtės laimėjimas buvo ne
maža sensacija, kadangi šios 
distancijos bėgime ji pralen
kė garsiąją Amerikos bėgikę, 
pasaulio rekordininkę Stellą 
Walsh.

— Gražiausios muskulatū
ros vyras Amerikoje yra lietu
vis Allan Stephens‘as-Steponai 
tis.
mėjo gražiausios vyro figūros 
titulą Amerikoje. Stepaitis yra 
susipratęs lietuvis ir priklauso 
Brooklyno lietuvių sporto klu
bui.

— Vienas geriausių imtinin 
kų Pietų Amerikoje yra lietu
vis Stepas Žičkus, kilęs iš Šiau
lių miesto. Jis yra milžiniško 
ūgio ir sveria 130 kg. S. Žič 
kus, kaip Brazilijos lietuvių 
sporto atstovas, dalyvavo pir
moje lietuvių tautinėje Olim
piadoje, Įvykusioje 1938 m. 
Kaune.

— Hollywoodas ruošiasi pa 
gaminti filmą iš garsiojo ame
rikiečių sunkaus svorio boksi
ninko Jack Dempsey‘aus gyve 
nimo. Dembpsey'us yra laiko
mas vienu didžiausių boksinin
kų visoje bokso istorijoje.

— Naujasis Europos sun
kaus svorio bokso čempionas, 
vokietis Ten Hoffas ruošiesi 
rungtynėms su garsiuoju Ame
rikos boksininku, buvusiu ilga 
mečiu pasaulio sunkaus svorio 
čempionu Joe Louis’u. Ame
rikoje busimosios rungtynės

Prieš kelis metus jis lai-

dėmesio
Villasaliečiam* ir apylinkė* lietuviam*!

Ekspertas radio ir elektiinių reikmenų taisyme.

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

LIE1UVIAI PAS SAVUOSIUS!

National Restaurant
LIETUVIŠKAS RESTORANAS. 

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

Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

• LIETUVIŠKA SKRYBĖLAIČIŲ KRAUTUVĖ

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

Rankų darbo skrybėlaitė* ir pertaisymai.
£ Vestuviniai šydai.
E Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS

a

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

!J. GRAŽYS
\ SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 

} DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBA ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

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

L Ameriką irgi puikiai garsina 
ĮĮ lietuvio ir Lietuvos vardą. Pas 
1 kutintu laiku p. Vinča važinėja 
J po kitas Amerikos valstijas ir 
Iten rungiasi daugumoje laimė

damas rungtynes. Pasikalbė
jime su „NL“ bendradarbiu J.

1
 plačiai pagarsėjęs imtininkas 

Vinča pasisakė, kad jis laimin
gas jaučiasi galėdamas nors ma 
ža dalimi atstovauti lietuvio 

u vardą. Priminė i rtai kad tau-

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C, Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM į

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 |

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
f ; Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, j 
' dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek į 
J ' madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.
I ___ ___________ :-------------------------------
i

J i BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE | 

( S 273 — 1 Ave., Ville Lasalle.
j jį Tel. TR 8351. |
) $ Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.B 

-.1 T**#*************®*******************************1
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EDMONTON, Alberta
EDMONTONE MIRĖ LIETUVIS.

Po metų laiko sunkios vėžio do gėlėse. . _ _
ligos, rugsėjo 14 d. mirė Pet no lietuviškų laidotuvių nuotai pelną pavyko 
ras Burdulis, sulaukęs 50 metų ką, kad tuo metu buvo Edmon- gerųjų 1 
amžiaus.

Winnipeg
WINNIPEGE TAUTOS FONDUI VAJUS

praėjo su gan geru pasisekimu. J. Vaitiekūnas; po $ 1,50: J.
Labjausia išryški- Palyginti nemažą šio vajaus

> pasiekti mūsų
_ tautiečių duosnumu.

tone atsitiktinai apsistojęs lie- Buvo surinkta grynais 200 dol.
Velionis gimė Lietuvoje, Pa tuvis kunigas Jurkšys, kuris 

liūnų kaime, Rudaminos vai., 
Seinų apskrities. Nuo 1921 
metų ligi pat rusų okupacijos 

, tarnavo Lietuvos kariuomenė 
je, kurioje keliolika metų bu
vo gusarų pulko viršila. Pa
liko Lietuvoje žmoną, tris dūk 
teris, vieną sūnų, tris brolius ir 
tris seseris. Lygiai prieš ketu
ris metus atvažiavęs į Kanadą, 
apsistojo Edmontone, kur sun
kiu darbu ir dideliu triūsu gra 
žiai įsikūrė — pasistatė gražų 
nuosavą namą. Bet neteko pa 
sidžiaugti. Vos spėjus užbaig 
ti namą ir jame apsigyvenus, 
susirgo, turėjo sunkią plaučių 
operaciją ir lygiai po metų lai- kavusiems gėles, karsto nešė- 
ko mirė .

Rugsėjo 18tą dieną velionį 
Petrą palaidojom tikrai lietu
viškai. Į laidotuves susirinko 
bemaž visi Emontono lietuviai, 
taipogi trys pilni automobiliai 
lietuvių atvažiavo iš Wildwo
od, kurie irgi visi velionį Pet 
rą mylėjo. Suaukavo tiek vai
nikų, kad karstas tikras sken- Wildwood, Alta.

švento Juozapo katedroje už 
velionį atlaikė gedulingas pa
maldas, o ant kapo pasakė gra
žų lietuvišką pamokslą ir su
kalbėjo lietuvišką Angelas Die 
vo. Po to edmontonietis Ado 
mas Kantautas pasakė gražią 
prakalbą, o dail. Šepetys pa
prašė visų susirinkusių, kad 
velionio Petro, kaipo didelio ir 
pavyzdingo Lietuvos mylėto
jo laidotuves užbaigtume Lie
tuvos himnu.

Nuliūdę velionio Petro pus
broliai — Vincas ir Antanas 
Rudinskai — tariame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse, au-

Aukojusieji po $ U,—: J. 
Demereckas; po $ 10,—: J. 
Januška; po $ 7,25: J. Vidžiū
nas; po $ 6,50: J. Činga; po $ 
6,00: V. Zavadskas, J. Z., B. 
S. Bujokas; po $ 5,50 :V. JanuŠ 
ka; po $ 5,—: J. Biliūnas, A. 
Budrys, M. Januška, D. Kaz
lauskas, A. Kuncaitis, P. Ma
tulionis, J. Račys, O. Rutkaus 
kas, A. Radzevičius, 
kaitis. po $ 4,—: C. 
kas, J. Malinauskas, 
žys; po $ 3,50: A.
čius; po $ 3,—: V. Dargužas, 
V. Krikščiūnas, T. Lukoševi
čius,. J. Mikalauskas; po $ 
2,75: V. Marozas.
po $ 2,50: A. Genys; po 

$ 2,25: J. Didžbalis, A. Lingė; 
po $ 2,—: E. Aleksiejūnas, J. tei, o taip pat visiems prisidė- 
Anušauskas, P. Dilka, K. Ei 
muntas, P. Jauniškis, J. Maciū
nas, K. Malaškevičius, K. Ston 
kus, V. Šerkšnys, A. Tuskenis,

K. Stri- 
Kuraus- 

J. Šmai- 
Paškevi-

Škamaročius; po $ 1,00: A. 
Balčiūnas, J. Banikonis, Kun. 
J. Bertašius, M. Bukauskas, P. 
Blusius, V. Dielininkaitis, G. 
Federavičienė, E. Endriušytė, 
V. Galinaitis, P. Galminas, p. 
Kuzin, K. Karaška, J. Lukas, 
Monkevičius, Novogrockis, A. 
Nolius, A. Rutkauskaitė, K. 
Kazlauskas, P. Pranevičius, K. 
Pranevičius, B. Serepinas, L.

A. Stankevičius, 
P. Šopoga, 

J. Verbling, 
S. Žižytė, p.

jams, ypatingai kunigui Jurk- 
šiui už suteiktą paskutinį patar 
navimą, wilwoodieciams, kurie 
vyko 80 mylių į laidotuves, 
nuoširdžiausį ačiū, o mūsų my 
limam pusbroliui velioniui Pet 
rui linkime: Lai jam būna leng 
va Kanados žemelė.

Vincas Rudirtskas.

Stanevičius, 
V. Simonavičius, 
B. Vyšniauskas, 
B. Ziminskas, 
Žymantas; po $ 0,75: Nežino
mas; $ 0,25: O. Lenio.

T. F. atstovas Winnipege, 
(dėkoja padėjufeiems talkinin
kauti vajuje: J. Biliūnui, A. 
Rutkauskaitei, A. Tuskeniui, 
S. Rutkauskaitei, 
V. Daubaraitei, J. Bartininkui, 
S. Šmaižytei, A. Mikalauskai-

A. Lingei,

jusiems prie šios aukos lietu
viams.

Ačiū visiems.
TFA Winnipego sk.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
MUMS REIKIA SUSIORGANIZUOTI.

Nemažas mūsų lietuvių skai- ganizaciją ar bendruomenę. O 
čius yra apsigyvenęs abiejuose tam dirva čia plati. Nereikia 
miestuose ir jų apylinkėse, tai tiktai delsti, reikia stoti į dar- 
yra — Fort William ir Port bą visiems lygiai.
Arthur. Nors daug lietuvių, 
kaip iš seniaus čia gyvenančių, 
taip ir iš naujai atvykusių, yra 
sukūrę šeimas su svetimtautė
mis, ar svetimtaučiais, bet 
mums visiems, kaip lietuviams, 
pravartu turėti savo kokią or-
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MYERS COAL Co. Ltd. Hamilton.
t Visų rūšių kuras ir įvairūs apšildymo įrengimai bei 
! pataisymai.

Prieinamos sąlygos, mandagus patarnavimas, garan- 
! tuota prekių kokybė.
Į > Kreiptis pas lietuvį atstovą.
! JUOZAS KARUŽAS

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

Mes per organizaciją ar 
draugiją daug galėsime nuveik 
ti savo tautos ir kultūros dirvo 
je. Galėsim įtraukti platesnį 
skaičių lietuvių į savo tautinę 
bendruomenę.

1952 m. SPALIŲ mėn. 4 d. 6 vai. vak., St. CATHA
RINES B-NĖS V-BA — LOK rengia atsisveikinimo 

linksmą šokių vakarėlį 
kuris įvyks NIAGARA Str. 177 nr. Vakarėlis bus su 

kietais ir minkštais gėrimais bei užkandžiais, veiks 
gausi loterija, gros geras ir didelis orkestras. 
Pelnas gautas iš vakarėlio bus skiriamas šeštadienio 

pradžios mokyklos išlaikymui.
B-nės V-ba tiki, kad gerb. visuomenė šią kilnią mintį 
parems savo gausiu atsilankymu. Taigi, VISI spalių 

mėn. 4 d. į rengiamą VAKARĖLĮ.
St. Catharines B-nės V-ba.

RUOŠIAMASI BALFO SEIMUI BOSTONE sausio 9—10
BALF Direktoriatas nutarė 

BALF šeštąjį Seimą šaukti 
Boston, Mass. 1953 m. sausio- 
January 9—10 dienomis. Sei
mas Įvyks Hotel Statler. Sesi
jos prasidės 10 v. ryto, baig
sis 5 v. popiet. Sausio 10 d. 
nuo 7 vv. šeiminis bankietas- 
koncertas.

Seimui ruoštis rugsėjo 19 d. 
Bostone gražiai tautiškais or
namentais išpuoštuose Tauti
ninkų Namuose įvyko pasitari
mas. Dalyvavo BALF Bostone 
gyveną Direktoriai, BALF 17 
Skyriaus vadovybė ir BALF 
Centro atstovai: pirm, parei
gas einanti Alena Devenienė, 
reikalų vedėjas Petras Minkū- 
nas ir Jonas Valaitis. Pirminin 
kavo BALF Direktorius J. Jan 
kauskas, sekretoriavo 
17 Skyriaus atstovas 
Kučinskas.

Pasitarimo dalyviai 
Sušaukti Bostono ir 

kės draugijų atstovus, visuo
menės veikėjus.

Sudaryti BALF 
Rengti Komisiją,

Sudaryti Garbės Komitetą,
Sudaryti Bankietui Rengti 

Komisiją,
Susižinot su apylinkės šalpos 

veikėjais,
Kviesti visus į darbą sureng 

ti šaunų BALF Seimą Bostone, 
Naujosios Anglijos sostinėje,

Surengti BALF Vajų.
BALF Direktorė M. Michel 

sonienė, susirinkusiųjų inicia
torių prašoma, sutiko šiam lai 
kinąjam komitetui pirmininkau 
ti, kol bus sudaryta visų orga
nizacijų atstovų BALF Seimui 
rengti Komisija.

BALF Seimai buvo: New _
Yorke, Chicagoje, Philadelphi čią įstaigą — BALF — Bend 
joj, trijuose didžiausiuose Jung rąjį Amerikos Lietuvių šalpos 
tinių Valstybių miestuose. Jų Fondą. Jis bus toks, koki bus 

jo vyriausi šeimininkaai — B A

BALF
Pranas

nutarė: 
apyiin-

Seimui

gewater — ne toliau 30 mylių 
nuo Bostono. Cambridge, So
merville, Lyn atskiri miestai, 
bet tik iš vardo, praktiškai Bos 
tono didmiesčio dalys. New 
Yorko, Chicagos, Detroito, 
Los Angeles gyventojo akimis 
— veik visos suminėtosios ko
lonijos turėtų būti Bostonas. 
Jos visos viena kitai ir Bosto
nui artimesnės, negu South 
Chicago, North Chicagai, ar
čiau negu Yonkers, prie New 
Yorko miesto šiaurės rube- 
žiaus iki Long Island New Yor 
ko priemiesčių.

Visi norime, kad BALF Sei 
mas ir Bostone, kaip ir kituose 
miestuose, pavyktų. New Yor 
ko, Chicagos, Philadelphijos 
veikėjai buvo suruošę gražius 
BALF Seimus pas save. Bos
toniečiai ir plačiosios apylinkės 
lietuviai turės progą ir Bosto
ne gražiai surengti BALE Sei
mą. Kad jis pasisektų, kiekvie 
no lietuvio pareiga jo pasiseki
mui padirbėt. Ypač graži pro
ga pasižymėti Naujosios Ang
lijos BALF šeimos nariams, su 
tikt tiems patiems tikslams dir 
bančiuosius brolius ir seses iš 
kitų Amerikos vietovių.

Kur dar BALF skyrių nėra, 
7 asmenys teįsteigia, skyrių. 
Nario mokestis 1,— dol. me
tams siunčiamas BALFo Cent 
rui. Kiek skyriai savo reika
lams užsidės mokesčių, yra pa
čių skyrių nuožiūra. BALF 
yra nepolitinė, nepartinė, visus, 
lietuvius ir lietuvių draugus ri. 
šanti broliškosios meilės ir ar
timo pagalbos organizacija. Vi
sos tautos stengiasi savo nelai
mingiesiems gelbėti. Ir lietu
viai juos gelbsti per vienintelę 
šalpos ir emigracijai gelbstin-

Vietinis.
plotai milžiniški. New Yorko 
miesto ilgumas per 45 mylios. LF Seimas. Jo uždavinys kil- 
Čikagos—apie 60 mylių. Nuo nūs, darbas 
Bostono Centro iki antro di
džiausio 
Worcester 
Providence, R. I. — tik apie pos tikslui padirbėt, 
po 40 mylių. Kitos lietuvių ko 
lonijos, kaip Brockton-Montel 
lo, Norwood, Lowell, Lawren 
ce, Haverhill, Fitchburg, Gard 
ner, Hudson, Stoughton, Brid

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

didelis, kompli
kuotas. Per BALFą visiems 

Mass, valst. miesto, lietuviams proga suartėt ir su
it1 kito didmiesčio sipažint bei drauge kilniam šal

A. GAURYS.

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

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

Į

I

VICTORIA 
CLEANERS 
8. DYERS CO

Telefonas: HE 0100

Informacijų ir šalpos reikais 
prašome kreiptis į BALF Cent 
ra, 105 Grand St., Brooklyn 
11, New York, arba į savo vie
tos skyrių.

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.

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

LIETUVIŠKA

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

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

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

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

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

t- „y- —----- ar----- ~ »r *«=

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERyiCE FOR CLOTHES AjMD 
HOUSE FURNISHINGS Of 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

gražesnę išvaizdą.

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

me į namui.

Už mūsų atliktą darbą 
garentuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

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

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

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULA1TIS 
Import - Export

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

D. E< BELANGER & SONS
' 15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

MONTREAL1S 2836 Allard Tr.1135

391 ST. CATHARINE ST W. MONTREAL.

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

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

J. H. BENOIT
FUNERAL DIRECTOR

'■ NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠUS PADĖTI <

" 2102 FULLUM ST. AMherst 0694 <

Dr. Roman Pniewski g

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
g MDaugelį meti} praktikavęs didelėse ligoninėse ir 

klinikose Europoje ir Amerikoje.

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 
LIGŲ SPECIALISTAS.

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

Gerard Cool 433~ verJim J. Alcide Blais, 29—4ieme 
.ve. Verdun. YO 3323 Avmnr V'he T senile 

TR 7*49
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Malonūs HAMILTONIEČI AI!
Visi pagerbkime mūsų rašytojus, suvažiuojančius į TF 

ruošiamą

Literatūros vakarą,
kuris įvyks š. m. spalių 11 d.

„Dainavos-* salėje, 469 Bay Str. N.
Dalyvauja: Iš Toronto — - Vyt. Kastytis, Pr. Kozuhs, 

Vyt. Peseckas ir B. Rukša.
Iš Hamiltono — Z. Grabauskaitė-Šukienė.

Ištraukas iš operų skambins Lilijana Šukytė.
Brangūs Tautiečiai! Maloniai kviečiame Tamstas 
skaitlingai dalyvauti ir savoatvykimu pagerbti mūsų 

jaunesniosios kartos rašytojus!
Po programos — šokiai, grojant italų Benni-Ferri or

kestrui.
Pradžia 19 vai. (7 vv.) Veiks įvairus bufetas!

TF A-bės Kanadoj Hamiltono sk.

PADĖKOS SOTUS ALKANAM PADĖK
Lietuvių Skyriaus Kanados 

Tautinėje Parodoje Rengimo 
Komitetas nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie parodoje daly
vavo su savo asmeniškais dir
biniais ir turėjo užpelnytą pa
sisekimą.

P. A. Veselkienei, kuri visą 
parodos laiką davė išsamius 
paaiškinimus mūsų liaudies me 
no klausimais.

Taip pat Toronte gyvenan
tiems lietuviams: P. Augusti
naičiui, R. Biekštytei, V.

AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A.
Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandelių.

Siuntinys Nr. 6
A, 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70

Siuntinys N r. 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

I
 Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.

5 sv. baltų kv. miltų
13 sv. gr. kiaul. taukų

1 sv. šokolado
1 sv. kavos

ĮSiunt. Nr. 12— $ 6.40 
! 2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaul. taukų

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

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

Hamilton
PARAMOS REIKA LINGA ŠEIMA.

Neseniai iš Anglijos atvyku
sią Jakučinskų šeimą ištiko ne
laimė : sunkiai susirgo šeimos 
galva ir jau 4-tas mėnuo guli Ii 
goninėje su nedidelėm pagerėji 
mo žymėm. Daugelis Hamil
tono lietuvių organizacijų ir 
pavieniai asmenys, į vargą pate 
kusią lietuvišką šeimą, parėmė 
finansiškai, tačiau šie, naujieji 
mūsų kolonijos gyventojai, ir 
toliau yra reikalingi pagalbos.

E. Jakučinskienė negalinti 
dirbti (3 m. vaikas) ir dar lau
kianti šeimos padidėjimo. To
dėl mieli hamiltoniečiai yra 
prašomi ar tai natūra, ar pini
gais aukoti šiai šeimai šiuo ad
resu: E. Jakučinskienė, 39 
Myrtland Av., Hamilton. Atsi 
minkime, kad „geriau duoti, ne 
gu prašyti“.

Prie progos, norėčiau iškelti 
lietuvių šalpos fondo įsteigimo 
klausimą. Jo reikalingumą nie
kas negali užginčyti, kadangi 
Kanadoje, panašus įvykis, jau 
yra ne pirmas, kada naujieji 
emigrantai patenka į skurdą, 
laukdami paramos iš savo tau
tiečių. Neorganizoutas ir nėra 
cionalus šelpimas („ach, kiti 
duos“, arba — „anas davė, už 
teks“) neatneša tiek naudos, 
kaip tiksli periodinė pagalba.

Šį opų reikalą Krašto Bend 
ruomenės valdyba turėtų sku
biai apsvarstyti ir įgyvendinti.

Kbr.
VAKARINIAI KURSAI.
Kaip ir pernai metais, taip ir 

šiemet, Hamiltono Technikos 
mokykloje (Wentworth St. N., 
netoli Barton) nuo š .m. spa
lio mėn. 1 d. prasidėjo įvairių 
specialybių vakariniai kursai. 
Į juos, sumokant 5 dol., užsira
šyti dar nevėlu. Ten pat vyks 
ta ir anglų kalbos pamokos 
pradedantiems ir jau pažengu
siems. Lietuviai kviečiami šia 
proga pasinaudoti, nes turint 
specialybę, ar pramokus anglų 
kalbos, yra žymiai lengviau su 
darbo gavimu, kuris gali būti 
daug lengvesnis negu papras
to „juodadarbio“. Kbr.
LITERATŪROS VAKARAS.

Spalio 11 d. T. Fondo Ha
miltono s'k. „Dainavos“ salėje

rengia pirmąjį Hamiltone lite 
ratūros vakarą, kuriame daly
vaus mūsų jaunieji Toronto ir 
Hamiltono rašytojai.

Po programos įvyks smagūs 
šokiai. Pradžia 7 vai. v. Kbr.

— T. Fondo Hamiltono sk. 
valdybos narys K. Baronas da 
lyvavo Hamiltono „Ukrainos 
Išlaisvinimo Fondo“ susirinki
me ir supažindino klausytojus 
su mūsų Tautos Fondo veikla 
ir tikslais. Ta pačia proga už
megzti ryšiai su vietos ukrai
niečių Fondo skyriumi.

— HDMB „Aukuras“, Ha
miltono lietuvių bažnyčios didi 
nimo fondui, paskyrė 100 dol.

— Po 4 mėnesių Hamiltono 
„Firestono“ darbininkai baigė 
streiką ir gavo j valandą 8 c. 
priedą ir senatvės pensiją į mė 
nesį 80 dol. Daugelis lietuvių, 
dirbę šioje įmonėje, per streiko 
laikotarpį, buvo išvykę į taba
ko derliaus nuėmimo darbus.

— T. F. Hamiltono sk. val
dyba, Jakučinskų šeimai, pate
kusiai į vargą, suteikė 25 dol. 
pašalpą. Kbr.

PARTINĖS SĄSKAITOS 
BAŽNYČIOJE.

Rugsėjo 21d. klebonas Italų 
bažnyčioje per pamokslą rado 
reikalą apkalbėti soiialdemok- 
ratus, sakydamas, kad socialis
tai yra blogi žmonės, netikį 
Dievą ir nepripažįstą Popie
žiaus. Todėl prašė parapijie
čius neklausyti, ką jie sako ir 
rašo. Jų kalbos esą melagin
gos ir apgaulingos. Prašė klau 
sytis tik dvasiškių, nes tik jie 
esą rūpinasi vargšais ir siekia 
jų socialinės gerovės.

Gaila, kad gerb. klebonas 
taip greit užmiršo, jog švedų 
socialistai jį priglaudė pabėgu 
sį nuo raudonojo slibino ir rū
pinosi juo, nežiūrėdami, kad 
yra dvasiškis.

Gyvendamas Švedijoje, 
gerb. klebonas turėjo pakanka
mai laiko patirti, kaip socialis
tai rūpinasi vargšais ir kaip 
tvarko savo kraštą.

Apgailėtina, kad iš sakyklos 
klebonas negražiai politikuoja.

Hamiltonietis.

Balsytei, Dragašiui (jun.), B. 
Grigaitytei, Jurkevičienei, Jan 
Ikįaičiulk Mankuvienei, Stepai- 
tienei, Stepaitytei, A. Šernai- 
tei, I. Šernaitei, D. Treigytei, 
I. Ulickaitei, Vanagaitei ir R. 
Žagariui, kurie savo prisidėji 
mu padėjo lietuviams šioje pa 
rodoje dalyvauti.

Lietuvių Skyriaus Kana
dos Tautinėje paradoje 

Rengimo Komitetas.
♦ * *

Gražiausią ir kilniausią mū
sų gyvenimo dieną — šeimos 
židinio sukūrimo dieną, mums 
nuoširdžiai padėjusioms ir mus 
parėmusiems giminėms ir tau
tiečiams dėkojame nuoširdžiai 
ir gražiai.

Ponai Elena ir Juozas Navi 
kėnai ir ponai Genė ir Vytau
tas Kudžmai mums iškėlė šau
nias, turtingas ir gražias vai
šes. Jiems už šį puikų balių mes 
didžiai dėkojame.

muz.AV parap. Klebonui, 
Piešinai, chorui, sol. p. Stra- 
vinskaitei, smuikininkui, dide
lis ačiū.

Visiems mūsų giminėms, vi
siems vestuvėse dalyvavu
siems, mus sveikinusiems ir 
brangias bei gražias dovanas 
dovanojusiems nuoširdžiai dė
kojame.

Mums ši diena, visų Tamstų 
rūpesčio ir nuoširdumo apsup
ta, paliks neužmirštama visam 
gyvenimui.

Dėkingi
Lydia ir Pranas Baraditiskai.

KAS SKAITO
„NEPRIKL. LIETUVA“ — 

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

KEISDAMI ADRESUS nepa- 
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

MIRTIES PROGA...
ologijų konstrukcijas, sistema- 
tiškas ir be personalizmo. Eu 
ropoję proletariato lyderiai iš
dygsta iš savo socialinės ap
linkumos labjau intelektuališ- 
kai pasiruošusių bei savo vi
suomenine akcija pasireiškian- 
čiųjų asmenybių, kurios politi
nių bei ideologinių užsimoji
mų įgyvendinimo siekia po
litinės bei profesinės kovos t'ė 
muose. Tas turi įvairias ir svar 
bias išdavas. Sustosime prie 
tos, kuri šiuo atveju mus lab-

A

DOMAS BUČINSKAS Į
GENERALINIS APDRAUDEJAS ’■

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

Skambinkite telefonu arba užeikite:
Kasdien:

Nuo 9 ryto iki 7 vak.
Tel. Fa 6844

t> (V*
Antradieniais ir ketvirta- Įy 
dieniais nuo 8 iki 10 vak. ft 

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

Dr. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAInut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS •
LIETUVIS LAIKRODININKAS (

STINSON'S JEWELLERY |
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO •

Taiso ir parduoda laikiodžius, žiedus ir visokias bran- j 
genybes. Garantuotas dari) as, prieinamos kainos. I

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. į

DELHI, ONT.
GERAS TABAKO DERLIUS

Šiais metais dėl didelių saus pakankamai daug palijo ir ra
rų niekas nesitikėjo gauti gero 
tabako derliaus, bet įvyko at
virkščiai. Ontario Flu-Cured 
Tobacco Marketing Associa • 
tion praneša, kad tikimasi gau 
ti apie 110—115 mil. svarų ta
bako.

Tabako nuėmimo metu oras 
tikrai buvo idealus. Pereitos 
♦svaitės viduryje, | iš 82.000 

akrų auginamo tabako, jau bu
bo nuimta per 90 proc. Nežiū 
rint labai vėlyvo šiais metais 
tabako nuėmimo laiko, Šalna 
dar nepadarė jokio nuostolio.

Šių metų pavasarį ir vasarą 
tabako augintojai skaitė nedė
kingiausiais. Po sodinimo bu
vo dideli vėjai ir daugel taba
ko išpūtė, o vasaros metu dėl 
didelių karščių ir sausrų, taba
kas atrodė' katastrofiškai. Bet 
gamta kartais net „stebuklus“ 
padaro. Rugpjūčio pradžioje

bakas pradėjo kilti „kaip ant 
mielių“. Nors vėlyvas lietus 
nuėmimo laiką suvėlino, bet šil 
tas ruduo be šalnų, atrodo, kad 
leis nuimti ir vėliausiai noks
tantį tabaką.

Pereitą metą esant palan
kiam orui, buvo užauignta re
kordinis kiekis tabako, bet šiais 
metais, visų nustebimui, jau Vįr 
ši jo penktų metų derlių (imant 
proporcingai nuo akro). Pe
reitais metais vdutiniškai ak
ras davė 1317 svarų, o šiemet 
1340 svarų!

Be reikalo, kai kurie iš „pro 
gresyviųjų“ net rankas trynė 
iš džiaugsmo, girdi, ne vienas 
iš pradedančųjų tabako augin
tojų liks be „kelnių“. Kai tuo 
tarpu tiek senieji, tiek prade
dantieji džiaugiasi nuėmę gra
žų derlių. Tabako Augintojas.

SUSI VIEKJIMAS
LIETUVIU AMERIKOJE

s*

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- 1 
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: |
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. | 
307 West 30th Street New York 1, N. Y. jį

iMWMMiiiMiįi|ii|',iii iįįn, 11 wit .j,i

I BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.,Z TR 5151 — s- —, Ville Lasalle. Š

g Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. S
S Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. G
V e
»;«**»* *itiaft*«ift*Sž*ŽSS*«SiSS*S***S4****S********4*W
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LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

PONIOS PERONIENĖS
Atkelta iš 3 psi.

Bet virš visko — ir čia yra 
pats įdomiausias ir spektak- 
liškas vaizdas — ši figūra slė 
pė savyje kitas neracionalias 
jėgas. Tai buvo tam tikras la 
bai specialus ir būdingas ar
gentiniečių socialinės aplinku
mos būdas pakelti masių naši 
vylimas bei nepasitenkinimas.

Visose visuomenės santvar
kose — tai neišvengiamas reiš 
kinys — yra populiarusis ne
pasitenkinimas. Masių nepasi jau domina. Europos darbiniu 
tenkinimas Europoje susiveda kų lyderis turi neišvengiamai 
į revoliucines ideologijas, be 
tų asmeninių pasireiškimų bei 
iškilimų, kuriuos matome Lo
tynų Amerikoje. Socialine 
struktūra ten yra sena ir kieta. 
Darbininkas ten neturi aiškiai 
apčiuopiamų galimybių ištrūk
ti iš savosios klasės ir pakilti į 
augštesnes gyvenimo sąlygas. 
Vienintelis būdas pakeisti to
kio stovio dalykus, tai pakeisti 
esamąją santvarką, nu
griauti senojo namo stogą ir 
revoliucinės akcijos būdu iš
lysti į naują orą. Ir čia, masių munistų galvosenos griuvėsių, 
nepasitenkinimas susiveda į ide (daugiau bus)
: M =įt^=sj-. H------- r-—X------------ . M—■■■■"■ ...

KLB KRAŠTO VALDYBOS APLINKRAŠTIS...
Atkelta iš 2 puslapio, 

pusei apylinkės pilnateisių na
rių. Kviečaimu laiku reikalin
gam skaičiui nesusirinkus, po 
valandos susirnkimas įvykta 
nežiūrint pilanteisių dalyvių 
skaičiaus, bet jis tegali tarti 
tuos dalykus, kurie buvo pažy 
mėti susirinkimo kvietime. Su 
sirinkimui vadovauja, susirin
kimo išrinktas pirmininkas. Su 
sirinkimo protokolui surašyti, 
pirmininkas pasikviečia sekre 
torių; protokolą pasirašo pir-

laikytis savo kilmės rėmų, 
ypač savo išoriniais pasireiški
mais. Jis negali būti puošnus 
apsivilkime, savo' šeimoje ir ki 
tose viešose vietose. Iš šios 
orientacijos atsirado ir „prole- 
tariškumą“ simbolizuojąs Sta
lino „frenčius“, kuris buvo pa 
keistas puošnia maršalo uni
forma tik po to, kai jau buvo 
atsiradusi, vieton senosios ca- 
ristinės, nauja stalinitinė bur
žuazija su nauja policine sovie 
tų valstybe, ant revoliucinės ko

mininkas ir sekretorius. Susi
rinkimas tara paprasta dalyvių 
balsų dauguma.

Apylinkei vadovauti yra 
apylinkės valdyba; ji renkama 
vieneriems metams. Apylinkės 
valdybą sudaro nemažiau, kaip 
trys nariai: pirmininkas, iždi
ninkas ir sekretorius. Apylin
kės valdybos nariai pareigomis 
pasiskirsto susirinkę pirmo po 
sėdžio. Apylinkės valdybos po 
sėdžio rašomas protokolas. Jis 
perskaitomas sekančiame posė 
dyje ir pasirašomas visų daly
vavusių narių. Apylinkės tur
tui ir atskaitomybei patikrinti 
yra apylinkės kontrolės komisi 
ja. Kontrolės komisija renka
ma vieneriems metams iš trijų 
narių ir trijų kandidatų.

Esant mažiau kaip 10 pilna
teisių lietuvių, vietoj apylin
kės sudaroma seniūnija, kuriai 
vadovauti renkamas seniūnas 
ir jo pavaduotojas.

Kanadoje gyveną lietuviai 
yra Kanados Lietuviu Bend
ruomenės nariai. Turįs 18 me
tų amžiaus lietuvis neturi tei-
=3XX____ :___—XX . . XKZ

PAJIEŠKOJIMAI
— Pajieškoma Juzė Radvi- 

laitė-Kairienė. Atsiliepti: S. 
Radvilienė-Daudaras, 2 70, Mil 
ler str. North Sydney, Austrą 
lia.

— Petras Bernotas, gyv. 
Bisset, Man., prašo atsiliepti 
p. Povilą Bernotą:

— Pajieškau savo tėvų. Jad 
vyga Čižaitė, 270 Sherbrooke 
Str. E., Montreal, Que.

sės balsuoti, jeigu jis: nėra lo 
jalus Kanados santvarkai ir 
kenkia Kanadai, arba kenkia 
Lietuvių tautai, ar yra priešin 
gas Lietuvos nepriklausomy
bei arba pritaria bolševikinei ar 
kitokiai Lietuvos okupacijai.

Kas nėra pilnateisis lietu
vis, nustato KLB apylinkės 
valdyba. Apylinkės valdybos 
pripažintas nepilnateisiu, lietu 
vis gali per trisdešimt dienų 
skųstis Skundams ir Nesusi- 
sipratimams Spręsti komisijai;
šios komisijos sprendimas ga
lutinis.
Krašto Valdybos Pirmininkas

(—) J. Matulionis.
Sekretorius

(—) A. Šalkauskis.

IR JIEMS SKAUDA 
GALVAS!

Čikagos „Lituanicos“ skau
tų tunto vadija imasi žygių pa
skatinti visus skautų tėvus pre 
numeruoti jų vaikams „Skau
tų Aidą“. Taip pat svarsto
mos ir kitos priemonės skautiš 
kai spaudai remti bei tobulin
ti. Džiugu, kad skautai bei jų 
vadovai ne tik Brolijos centre, 
bet ir periferijoje imasi savo
sios spaudos stiprinimo ir ska 
tinimo darbo.

Jono IADYGOS 
baldų 

studijoje
„ARTI S“

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

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

dieniais iki pietų.
Telef.: TAlon 3345.

U) R: ALEKSAS VALADKAl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS £

1081 Bloor St. W. — Toronto S
(tarp Dufferin ir Dovercourt) |

priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4 y 
pp. ir 6,30—-8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933 $
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moktireal
ŽIEMOS SEZONO ATIDARYMAS

Pasibaigus gegužinėms, ku- riausiu tarpe kitų tautų paruoš 
rios vykdavo kas sekmadienis, tų dalykų.
buvo paskelbta, kad žiemos se Merginos, kurios tą šokį iš- 
zono atidarymas yra numaty- pildys per televizijos prog^a- 
tas spalio 11 dieną.

Dabar papildomai praneša
ma, kad Žiemos sezono atida
rymas įvyks spalio 11 dieną 7 
vai. 30 min. vakaro, 
zika, veiksbufetas su 
ir bus gražus balius, 
nai tautiečiai prašomi 
ti visą vakarą. Plačiau bus pa 
skelbta sekančiame „NL“ nu
meryje.

KLCT SUSIRINKIMAS
Šį penktadienį, spalio 3 die

ną, 8 vai. vakaro, „NL“ redak 
cijos patalpose šaukiamas Ka
nados Lietuvių Centro Tary
bos susirinkimas svarbiems 
klausimams aptarti. Taipgi 
kviečiami dalyvauti ir Kana
dos Lietuvių Tarybos Montre 
alio skyriaus valdybos nariai 
ir KLCT revizijos komisijos 
nariai. Prezidiumas.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYK 
LA PERKELIAMA

Lietuvių šeštadieninė mo
kykla iš ligšiolinių patalpų per 
keliava į naujas, esančias Ban 
natyne ir Moffat gatvių kam
pe, būtent — seniau buvusioje 
bažnyčioje. Pamokos pradeda
mos pusėje antros po pietų.

Mokinių tėvų susirinkimas 
šaukiamas spalio 5 d., sekma
dienį, Aušros Vartų parapijos 
salėje, tuojau po pamaldų.

SLA 123 KUOPA ŽYMIAI 
PAŪGĖJO.

Paskutiniu laiku savišalpi- 
nės be draudimo ir visuomeni
nės Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje organizacijos, Mont 
realio 123 kuopos narių skai
čius paskutiniu metu žymiai 
paaugo, įsirašius dešimčiai nau 
jų narių. Primenama tautie
čiams, kad dabar dar galima į 
kuopą įstoti su lengvatomis, 
išvengiant įstojamojo mokes
čio. Tautiečiai kviečiami i SL 
A Montrealio kuopą įsirašyti. 
Tuo reikalu galima kreiptis į 
kuopos sekretorių ir vajaus ve 
deją p. M. Juodviršį telefonu 
HE 5956.

Ta pačia proga pranešama 
kuopos nariams, kad šį sekma
dienį, spalio 5 dieną, 12 vai. 30 
min. 377 Willibrord A V salė
je šaukiamas visuotinis narių 
susirinkimas svarmesniems rei
kalams apsvarstyti ir nario mo 
kesčiams susimokėti. Prašome 
visus dalyvauti. Valdyba.

„TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ“ 
MONTREALIO KORES

PONDENTAI
paskutiniame numery tęsia Ka 
nados Lietuvių Centro Tary
bos plūdimą, skleidžia prasima 
nymus, rašo visokius nebūtus 
ir nesamus dalykus, į kuriuos 
nėra prasmės atsakinėti. Taip 
„TŽ“ siekia visų vienybės. . .

LIETUVIŲ KULTŪROS 
. FONDO MONTREALIO 

SKYRIAUS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šį sekmadienį, spalio 5 d. A V 
salėje 1 vai. po pietų. Prašo
me dalyvauti ir norinčius įsto
ti naujus narius. Nariais gali- 
būti kiekvienas lietuvis. Me
tams nario mokestis tiktai 1 d. 

_ Valdyba.
„ŠUSTAS” PER 
TELEVIZIJĄ.

Televizijos komisija Mont- 
realyje yra numačiusi savo pro 
gramoj įvairių tautų liaudies 
Šokių demonstraciją. Birutė 
Vaitkūnaitė pritaikė „Šustą“ 
keturioms šokėjoms, kuris ko
misijos buvo pripažintas ge-

1ŠNOMOJAMAS dvigubinis 
kambarys vedusių porai, be vai 
ku, arba dviem asmenim, su vi 
sais patogumais, 5648 Bourbon

Ave, Rosemount, telefo- kambarys, 
nas: CL 4295.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

Bus mu- 
gėrimais 
Tai die- 
rezervuo

mą, yra iš B. Vaitkūnaites Rit 
minės Mankštos ir Meninio Šo 
kio Studijos: Nijolė Kličiūtė, 
Jūratė Narbutaitė, Silvija ~ 
kulytė ir Ina Šipelytė.

KALĖDOJIMAS
Aušros Vartų parapijos 

nigai šį pirmadienį pradėjo ka 
lėdojimą nuo Stephens gatvės 
Verdune.

LIETUVIŲ AKADEMNIS 
SAMBŪRIS

Spalio 19 d. ruošia ekskursiją 
į Ottawą. Norintieji dalyvauti 
prašomi užsiregistruoti pas J. 
Dabkų, tel. DO 7422, įmokant 
3,50 dol. kelionės išlaidoms pa
dengti. Valdyba.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Pranas Baradinskas ir Lydi- 

ja Lapinaitė rugsėjo 27 dieną 
susituokė AV bažnyčioje. Su
tuoktuvės buvo labai iškilmin
gos ir gražios. Po šliūbo buvo 
vestuvinės vaišės, kuriose da
lyvavo didelis giminių, artimų 
jų ir draugų būrys, sukūrusius 
naują lietuvišką šeimos židinį 
sveikinusių, dovanas dovano 
jusiu ir linkėjusių gražiausių 
metų. Ir mes naująjai porai lin 
kime geriausios ateities.

KRIKŠTYNOS
Rugsėjo 27 d. AV parap. pa 

krikštytas Viktoras Vytautas 
Alinauskas. Krikštynos buvo 
labai gražios.

TUOKIASI
Montrealietė Nijolė Regina 

Pilypaitytė teka už Stasio Sen 
kaus į Hamiltoną.

SERGA TAUTIEČIAI
Buvo susirgusi ir paguldyta 

į St. Mary ligoninę p. Burbie
nė, bet jau taisosi.

Sunkiai serga p. Gasiūnas. 
Nelaimė padidėjo, kai paaštrė
jo reumatas, ypač kai gydyto
jai davė vaistų, kurie iššaukė 
stiprią reakciją.

Nuoširdi užuojauta ir linkėji 
mai greičiau pasveikti.

Serga Vytauto klubo pašai - 
pinės narys Leonas Balaišis. 
p. Valentienė dar ligoninėje; 
serga ir Albertas Šileris.

Iš ligoninės jau grįžo p. 
Rupeika, kuris ilgesnį laiką 
rėš dar gydytis namuose.

IŠVYKSTA J TORONTO
Pp. Mašalų šeima persikelia 

į Toronto. Linkime jiems ge
resnės ten sėkmės.

SVEČIAI Iš AMERIKOS
Praėjusį savaitgalį iš Alba

ny, JAV, Montrealy lankėsi ir 
pas pp. Trumpas viešėjo pp. 
Šmitų šeima, 7 asmens, kurie 

1 čia atlankė savo gimines, bičių 
' bus ir sudarė naujų pažinčių.

LANKĖSI ŪKIOSE.
Montrealietė p. Dėdinaitė, 

atostogaudama, lankėsi tabako 
ūkiuose ir apsidžiaugė, kad tau 
tiečiai šiemet turi gerą derlių, 
jų tarpe ir buvę montrealiečiai 
pp. Vaši ūke vičiai, torontietis 
p. Barsenas ir kiti nauaji įsi
kūrę.

REIKALINGA patarnautoja 
prie namų ruošos mažame bu
te, geras atlyginimas, atskiras 
kambarys, nereikia virti. Tei

rautis tel. WA 6733.

DĖL IŠVYKIMO PARDUO-

JONĖS .KVIETYTĖS

modernaus šokio studija
Pradėjus veikti š. m. rugsėjo 29 d. priima mokinius-es;

1. Į modernaus šokio klasę,
2. Į ritminės gimnastikos pedagoginę klasę, 

kurioje bus ruošiamos rit minės gimnastikos mokytojos
Atskiros klasės vaikams (4—6, 6—8, 8—12 metų).

Taip pat moterų mankštos klasės.
Telef.: EX 7900 — 5011 Queen Mary Rd. 

Registracija darbo dienomis 1—5 ir 7—9 vai. po pietų.
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KANADOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

Š m. spaliu mėn. 11—13 d. srityje, — geros sėkmės ir na- 
Toronte įvyksta K. L. S. D. su “ ’ ’ ------- :x, :"
važiavimas. Taja proga, Toron 
to Liet. Soc. D-tai, Lietuvių Na 
me, kampas Dundas ir Ossing 
ton g-vių, šeštadienį 7 vv. ren 
gia banketą, Turėsime svečią 
iš Jungt. Valst. gerb. Kiprą Bie 
linį.

Bilietus galima gauti pas J. 
Novogrodskį, tel. JU 8846, V. 
Dagilį, tel.: JU 2250 ir pas ki
tus kuopos narius.

Kviečia: Rengėjai.

KATALIKIŠKŲ ORGANI
ZACIJŲ SUVAŽIAVIMAS
Kanados lietuvių katalikų 

organiazcijų atstovų suvažia
vimas šaukiamas spalio 11 ir 
12 dienomis Toronte. Draugi
jos, kaip pranešama, siunčia 
bent po vieną nuo draugijos

šaus darbo. Torontiškis.
PONIOS ROUART 

KOLEKCIJOS
paroda atidaryta praėjusį penk 
tadienį Toronto Meno galeri
joje. Tai pirmoji šios kolekci
jos paroda Kanadoje.

SKAUDŽIAI SUŽEIDĖ
P. O. Stungurienei, dirbu

siai batų fabrike, darbo metu 
sprogus dėžutei su stipriu skys 
čiu, smarkiai sužeistos abi 
akys. Sužeistoji pradžioje ne
galėjo matyti, bet gydytojai 
teigia, kad regėjimas su laiku 
atsigaus. Nelaimingai nuoširdi 
užuojauta, kor.

PABĖGUSIUS PIKTADA
RIUS PAGAVO

Banko plėšikai W. Jackson, 
L. Jackson ir S. Buchman, ku
rie buvo pagauti jiems prieši
nantis, dėl ko mirė 1 policinin
kas, iš kalėjimo buvo pabėgę. 
Įtariama, kad jiems pabėgti pa 
dėję kalėjimo saugotojai. Bet 
ir pabėgusieji kriminalistai ne 
sugebėjo niekur pasprukti. Jie 
slapstėsi apleistoje sodyboje 
ties Toronto ir ten buvo ap
supti ir pagauti šį kartą visai 
be pasipriešinimo, nors jau bu 
vo spėję apsirūpinti ir revolve 
riais ir daugybe šaudmenų.

Teismas juos dabar nuteisė 
pakarti, vieną kalinti ligi gy
vos galvos.

RANKŲ DARBŲ 
PARODOJE, 

kuri Toronte, Place Piere, ruo 
šiama spalio 21—23 dienomis, 
lietuviams yra paskirta centri 
nė vieta.

MONTREALIO LIETUVIŲ CHORO PRANEŠIMAS.
dirigentui stadija buvo baigta, norėjosi 

pradėti eiti toliau. Deja, susi
dėjus sąlygoms, komp. St. Gai 
levičius apleido Montrealį.

Choro administracija prie 
šios progos nori padėkoti vi
siems prie choro suorganizavi 
mo ir išlaikymo prisidėjusiems 
montrealiečiams. Ypatinga pa 
dėka priklauso komp. St. Gai
levičiui, kuris labai sunkiose 
sąlygose chorui vadovavo, vi
siems choristams, kurie ne t'k 
savo poilsio laiką, bet ir pini
gus aukojo, norėdami Montre- 
alyje turėti reprezentacinį cho- atstovą.

SVARBUS VERSLININ 
KŲ SUSIRINKIMAS

Letuvių namuose yra tinka
mų patalpų įsteigti nuolatinę 
susitikimo vietą - klubą. Atro
do, kad šį sumanymą įvykdyti, 
iniciatyvos turėtų imtis „Vers
lo“ Sąjunga. Lietuvių namų 
fondo valdyba tam sumany
mui pritaria. Tam reikalui ap
tarti, š. m. spalio mėn. 26 d. 
3 vai. yra šaukiamas „Verslo“ 
sąjungos susirinkimas šia die
notvarke :

1. Valdybos ir Rev. Kom. 
pranešimas.

2. Valdybos ir Rev. Kom 
perrinkimas.

3. Klubo steigimo klausi
mas.

4. Naujų narių priėmimas.
5. Klausimai ir sumanymai. 
Susirinkimas įvyks Lietuvių

namuose — Dundas - Ossing- 
ton g-vių kampe.

Nariai ir prijaučiantieji kvie 
čiami atsilankyti.

„Verslo“ S-ga,
STEIGIASI LIETUVIŲ 
KREDITO DRAUGIJA

Rugsėjo 24 d. lietuvių na 
muose įvyko kredito d,r-jos ste 
gėjų susirinkimas. Susirinki
me dalyavvo 20 steigėjų ir nu
tarė įsteigti lietuvių kredito 
dr-ją, vardu „Lietuvių Kredi
to D-ja Parama“. Įstojimo mo 
kestis 25 et., viena akcija 5 
dol. D-jos būstinė Toronto lie
tuvių namai, Dundas St. W. 
Veikimo plotas — Toronto 
miestas, bet nariais galės būti 
ir kitose apylinkėse gyveną 
lietuviai. Dr-ją įregistruoti vai 
džios ilr kreditų d-jų įstaigose 
įgalioti: pp. Strazdas ir V. Mei 
lūs. Po savų namų įsigijimo, 
Toronto lietuviai daro dar vie
ną stiprų žingsnį ekonominėje
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Išvykus choro 
komp. St. Gailevičiui į Toron
tą, Montrealio Lietuvių choro 
veikla turjo būti laikinai su
stabdyta. Prie šios progos no
rime duoti visuomenei savo 
veiklos apyskaitą.

Dagumos dainą mėgstančių 
entuziastų akys nukrypo į ką 
tik iš Europos atvykusį komp. 
St. Gailevičių. Kompozitorius 
mielai sutiko organizuojamam 
chorui vadovauti. Taip 1951 
m. lapkričio mėn. paskutinę sa 
vaitę buvo pradėta repetuoti. 
Bandyta organizuoti mišrų rho 
rą, kuris, reikalui esant, galė
tų būti padalytas atskirai į vy
rų ir mišrų.

Pirmasis pasirodymas su ke 
lėta dainų buvo 1952 m. Vasa 
rio 16 d. minėjime. Po to cho 
ras pasirodė Montrealio vysku 
po Jo Ekscelencijos P. E. Le- 
ger garbei ruoštame svetimtau 
čių — najųjų kanadiečių kon
certe. Ir paskutinis M. L. cho 
ro pasirodymas jau su pilnes- hejaus rengimui — 263 dal. 62 
ne programa komp. St. Gaile- 
vičiaus 25 m. muzikinio darbo 
jubiliejaus proga. Tik pasiry
žimo dėka, per palyginti trum
pą laiką, vos 6 mėn., komp. Gai 
levičiui pasisekė chorą pastaty 
ti darbui, organizacinė choro

rą.
Choro pajamas sudarė: 1) vi 

suomenės aukos — 21 doi.; 2) 
M. L. O. Komiteto parama— 
15 dol.; 3) Lietuvių Akederni- 
nio Sambūrio — 10 dol.; 4) 
Choristų nario mokestis ir au
kos — 134 dol. ir 50 et.; 5) 
Koncerto pajamos — 387 dol 
ir 18 et. Viso choras turėjo 
601 dol. ir 68 et. pajamų.

Išlaidos: 1) Koncerto-jubi-

et.; 2) Choro dirigentui para
ma
moji medžiaga — 9 dol. Viso 
išleista — 455 dol. ir 12 et.

Tuo būdu choro kasoje šiuo
metu yra — 146 dol. ir 56 et.

Choro Administracija.

182 dol. ir 50 et; Rašo-

Baltijos tautu susitikimai.
Montrealio latvių sporto draugija rengia balti jos tau
tų krepšinio ir orasvydžio rungtynes, kurios įvyks spa 
lio 4 d., 1 vai. po pietų, Montreal high sckool sporto 
salėje, University St. Po rungtynių, 8 vai. po pietų, 
Victorijos salėje 4626 Sherbrooke St. W. Baltijos tau

tų susipažinimo viešas vakaras.
Visi maloniai prašomi atsilankyti.

KLBENDRUOMENĖS REIKALAI
Rugsėjo 23 d. KLB Kr. Vai Komisiją numatyta kviesti 9 

dyba svarstė darbų metmenis, atstovai, vietinių socialinių ir 
kuriuos priešpaskutiniame po- labdaros organizacijų veikėjai, 
sėdyje patiekė v-bos pirm. p.
J. Matulionis.

Ižd. J. R. Simanavičius pa- ganizavimą. 
prašytas 
mokesčio 
jektą.

Prie Kr. V-bos steigiama ir 
Socialnių Reikalų Komisija. 
Jos sudarymu rūpintis išrink
tas kun. dr. J. Gutauskas.

LANKĖSI SD CENTRU
SEKRETORIUS

Praėjusį savaitgalį Mont
realy praleido Kanados Lietu 
vių Socialdemokratų centro 
sekretorius p. Bedarfas, kuris 
čia turėjo susitikimų ir pasikal 
bėjimų su savo bičiuliais, LDD 
nariais, KLCT ir kitų organi
zacijų žmonėmis. Ta proga p. 
Bedarfas aplankė „NL“ re
dakciją ir susipažino su laik
raščio leidimo sąlygomis. Lan
kėsi pas p. Bakanavičių, p. Pet 
ronį, p. Šimelaitį ir kitus asme
nis. Sekmadiesio vakarą, tęs
damas kelionę į galą, apvažia
vęs trikampį — Toronto New 
York — Montreal, sugrįžo į 
Toronto.

Valdyba kreipia savo dėme
sį ir į intelektualų klubo suor- 
_ Tuo reikalu pa-

paruošti solidarumo prašytas pasirūpinti J. Sližys, 
rinkimo taisyklių pro Buvo priimti raštų tekstai 

dėl užmezgimo pirmųjų ryšių 
su Tautos Fondo Valdyba Eu
ropoje ir BALFu JAV.

Krašto V-ba jau įsigijo ra- 
Į šomąjį stalą ir 7 kėdes. Al.

DR. E. ANDRUKA1TIS, 
tris mėnesius betęsiąs moksli
nius darbus prie Yaile univer- 

DAMI 5-kių kambarių baldai: siteto, kur yra paskirtas vienu
du miegami, šaldytuvas, ches- iš keturių gydytojų iš visos Ka 

nados, praėjusį savaitgalį lan
kėsi Mostrealy. Jam yra pa
vestas didelis uždavinys, bet 
apie tai bus parašyta plačiau 
kiek vėliau.

terfield, mahoni kavos stalai, 
vaikiška lova ir tt.

Teirautis: telef. DO 120b.
PARDUODAMAS NAMAS, 
2-jų butų po 5-kius kambarius, 
moderniai įrengtas, su garažu 
ir automatine aliejaus šildymo 
sistema. Rūsyje įrengtas 1

Kaina $ 18.000, įmokėti 
apie $ 11.000. Teirautis 5659 
Bourbonniere, Rosemount. Tel. 
TU 2892 (kalba angliškai ir

192 — 4 th Ave Ville Lasalle. prancūziškai.) 32... nuosavuose rūmuose.

MOTOCIKLISTO 
NELAIMĖ

Ville Jacques Cartier gyve
nantis Bronius Rinkevičius 
nors ir neseniai atvykęs į Kana 
dą, jau spėjo įsigyti motciklą, 
kuriuo važinėja darban ir savit 
galiais padaro išvykų apylin- 
kėsna.

Pripratęs Anglijoje prie kai 
riųjų važinėjimo taisyklių, čio- 
nais suklydo ir įvyko nelaimė, 
tačiau laimingai. Savininkas 
išliko sveikas ir tik truputį pa
liestas, tačiau motociklui spė
jo 'nutrūkti kelios „sausgys
lės“. ŽKS.

SUSISIEKIMAS JAU 
PABRANGO

Protestai prieš tramvajų ir 
autobusų susisiekimo pabran
gimą nepadėjo, ir praėjusią sa 
vaitę nuo ketvirtadienio jau 
imama 10 centų už atskirą bi
lietėlį - tikėtą.

PARKINIMO MYTERIA1?
Montrealio miesto savivaldy 

bė susirūpinusi įvesti mieste 
mokesčio ėmimą už automobi
lių pastatymą skaitliukais-my- 
teriais, kurie apskaičiuoja sto
vėjimo laiką.

NEGAUNA DARBO.
Adolfas Kuliešius, išvykęs

ĮSIKŪRĖ PP. PAUNKSNIAI
Ville Lasallle, 7738 Brod

way gatvėje, pasistatė savo na 
mus pp. Paunksnių šeima ir 
čiau jau prieš dvi savaites pa- miško darbams į Sudburį, Ont. ! 
stoviai apsigyveno. Linkime grįžo atgal į Ville Jacques Car 
jiems čia laimingo gyvenimo, tier. Tautietis be darbo išbu- / 

vęs 1J4 mėn. ŽKS.

SUTUOKTUVES
Susituokė dvi naujos poros: 

Vytautas Kvedaras su Alija 
Spederyte ir Alfonsas ir Aldo
na Totoraičiai taipgi sukūrė 
lietuvišką šeimos židinį. Buvo 
šaunūs pošliūbiniai baliai, gra 
žiai naujas poras palydėję į nau 
ją gyvenimą.

P. P. ALŠĖNAS „NL“ 
REDAKCIJAI 

prisiuntė laišką, kuriame sako 
si padaręs klaidą, dėl kurios p. 
Juškaitis parašė atvirą laišką.

PARDUODAMA FARMA
140 aerų, geri trobesiai, nau
jas traktorius ir visas kitas in 
ventorius, geras susisiekimas— 
netoli Toronto. Tik nedidelio 

įmokėjimas.
Kreiptis į Joną J. Juškaitį,

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

- .... ti------
DĖMESIO!

Norintiems pirkti arba parduoti namus, krautuves, res- 
tauranus ir 
kiu įvairias

tt., mielai tarpininkauju. Nemokamai šutei- , 
irtformacijas, paiūpinu tinkamomis sąlygo

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

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKELIS

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

TORONTO. 

Mes turime 
daugiausiai

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

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

JONAS J. JUŠKAITIS
°O7 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM. 6-4880.
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