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Dvi dideles keliones
Savjaitine apžvalfa

Nespėjo pasaulinę politiką 
sekantieji nulydėti Jungtinių 
Tautų sekretoriaus Trygve Lie 
ligi Maskvos, kaip prasidėjo 
nauja politinė kelionė, kuri ste 
bėtojų dėmesį perėmė nuo pir
mosios, — tai JAV užsienių rei 
kalų ministerio Dean Acheso- 
no kelionė į Paryžių ir Londo
ną. Visi jaučia, kad pirmoji— 
susirūpinimo JT likimu kelio
nė — naudingų ir net apčiuo
piamų vaisių neduos. O antro 
ji — susirūpinimo savisauga 
kelionė — neliks be stambių 
vaisių.

Trygve Lie be vilčių ir pa
sitikėjimo išlydėtas iš Ameri
kos, ir nieko apčiuopiamo ne
pešęs vąikarų Europos sostinė
se, be didesnio stebėtojų dėme 
šio tęsia kelionę, kuri rieda i 
pakalnę. Tuo tarų Dean Ache
sonas Paryžiuje jau yra nuvei 
kęs labai rimtą uždavinį, apie 
kurį labai rimtai praneša ir ofi 
cialus pasisakymas:

D. Achesonas su Prancū
zijos užsienių reikalų mi- 
nikteriu Šumanu aptarė 
svarbius rytinės Europos 
ir rytinės Azijos klausi

mus ir priėjo sutartinę 
nuomonę:

Už Indonezijos laisvę ir tvar 
ką atsakinga yra Prancūzija, 
bet Indokinijos valstybės yra 
reikalingos visokeriopos para
mos: visų pirma piniginės, kad 
galėtų atsispirti įsiveržimui ko 
munistų, kurie naikina tautų 
ir valstybių laisvę.

Čia pat reikia pastebėti, kad 
prie Indokinijos sienų komu
nistai stato įsitvirtinimus, iš ku 
rių ruošiasi pulti Vietnamą, 
Laosą ir Kambodžą, kurios, 
gavusios nepriklausomybę, pa 
siliko Prancūzijos bendruome
nėje.

Achesonas iš Paryžiaus jau 
perskrido į Londoną, kame tu
ri ilgesnius pasitarimus su 
Anglijos užsienių reikalų mi- 
nisteriu Bevinu. Paskui tarsis 
trise.

Pasitarimai Londone taip 
pat suksis aplink tuos pa
čius rytinės Europos ir ry 
t i nė s Azijos klausimus ir 
reikalus, be ko kita, įjun
giant čia Vokietijos, Aust

rijos ir Atlanto pakto 
klausimus.

Šiais pasitarimais, kurie ap
jungia šiauiės Atlanto apsigy- 
namojo ppkto valstybes, vis 
tampriau sujungiamas į galin
gesnį vienetą, nuolat daugiau 
jaudilnasi Maskvos vadovauja
mos valstybės ir visi komunis
tai. .

Ryšium su Achesono kelione 
jau skaičiuojamos divizijos, ku 
rios sustatomos vienos rieš ki
tas ir sveriama jų jėga. Esą So 
vietai turį 170 divizijų, o va
kariečiai tiktai 15. Šie 
todėl susii upinę pastatyti at- 
sverenčią jėgą, kurią sudarytų 
30 divizijų, nes Sovietinės di
vizijos pajėgumas bent dvigu
bai mažesnis.

O kad vakarai visai rimtai 
galėtų pasipriešinti komu
nistiniams rytams, reikią 
36 divizijų, bet nėra ’iš ko 

jas sudaryti.
Šiuo reikalu akys krysta į 

Vokietiją, bet sąjungininkai 
nori išlaikyti susitarmus be 
priekaištų, todėl šiomis dieno
mis okupacinė valdžia paskel
bė įsiatymą, kuriuo uždrau
džia Vokietijai ginkluotis. 
Nors kitos žinios kalba apie 
ginklavimosi planų paruošimą. 
Tai būtų įvykdyta, žinoma, 
SSRS įsiveržimo atveju. Kita 
dėmesio vieta — Isp.anija, ku
rią dabar vizituoja JAV laivy
nas, tačiau Frankas lieka vis 
dėlto tolimoje atsargoje.

Šaltasis karas su komunis- 
rais tęsiamas. Kaskart jis da
rosi vis aštresnis. Nepasiseke 
jiems Londono užs. reik. min. 
pavaduotojų Maskvos sumany 
mu sušauktas pasitarimas, nes 
vakariečiai išaiškino, kad 
Maskva tyčia tai padarė, nore 
dama įrodyti, lyg ji rimtai do
misi Austrijos laisve ir ji, gir
di, siūlo baigti 
taikos sutartimi, 
ko iš to neišėjo, 
tiktai klastingas SSRS bandy
mas.

Nepasisekė komunistams ir 
su iš JAV atvežtu ginklų iškro 
vimo boikotavimu: ginklai jau 
iškrauti ir JAV kariai pradeda 
apmokyti Šiaurės Atlanto pak 
to valstybių karius, kaip tais 
ginklais naudotis.

Berlyno stalinjugen<das iš

su Austrijos 
Žinoma, nie 

nes tai buvo

sigando griežtų vakariečių 
pareiškimų, kad nebus 
leista vakarinėse Berlyno 
dalyse komunistams sAuva 

liauti, traukiasi atgal. 
Nors nenutilsta kalbos apie 
Berlyno pagrobimą, kuriam rei 
kalui esą komunistai sumobi
lizuosią 50.000 stalinjugendo, 
bet, iš antros pusės^ JAV ko
mendantas Berlyne paprašė iš
plėsti orinį susiekimą, nes ru
sai vėl stipriau pradeda trukdy 
ti susisiekimą sausumos ke
liais.

Vokiečius sujaudino Mask
vos pranešimas, kad SSRS jau varytas iš „ministrų“ Žiugžda, 
visus, karo belaisvius grąžinu- ~ 
si. Tuo tarų jų laukiama dar 
apie pusantro miliono. Šiomis 
dienomis grąžintoji „paskutinė 
partija“ pasakoja, kad toje sto 
vykioje, iš kurios ji grąžinta, 
du r likę pusantro tūkstančio 
belaisvių. Yra faktas, kad 
Todt darbo daliniai Kinijoje te 
bedirba komunistams. Neside
rina šis pareiškimas ir su anks 
tyvesniu Sov. pranešimu. To
dėl

Vakarinės Vokietijos val
džia buvo susirinkusi ne
paprasto posėdžio ir šį 
SSRS pranešimą atmetė. 
Šios žinios sujaudino ne 
tiktai vakarinės, bet ir ry 
tinės Vokietijos net komu 

nistus.
Vyrauja įsitikinirr|is, kad 

toks SSRS pranešimas labai pa 
kenkė rytines Vokietijos komu 
nistams, kurie dabar nustojo 
visiško pasitikėjimo Maskva.

Mums įdomioje Pabaltijo sri 
tyje tai pat yra naujenybių. 
Visų pirma

Vašingtone pradėjo posė
džius Žaliasis internacio
nalas, kuris atstovauja 
vĮilstiėtiškąčias organįzav- 
cijas. Jo posėdžiuose da
lyvauja 8 valstybių, jų tar 
pe ir Lietuvos, atstovai. 
Susirinkimą atidarė Myko

lą ičikas,. Amerikos Balsas pra
nešė, kad susirinkime Lietu-nių, į kuriuos įjungti 17 pėsti-

vos atstovas plačiai nušvietė 
padėtį Lietuvoje ir kitose Pa
baltijo valstybėse. Mums tos 
žinios jau ne naujos, bet tie po 
sėdžiai yra naudingi supažin
dinti visą pasaulį su komuniz
mo pavojais ir būtinumu jiems 
pasipriešinti.

Paskutinės žinios, jau iš ofi 
cialių sįaitinių, tingia, kad Pa
baltijo valstybėse vyksta di>- 
deli's valymas. Estijos „prezi
dentas“ ir keli „ministerial“ 
pavaryti iš pareigų ir Maskva 
jų vieton styito vis saviškius. 
Tur būt todėl ir Lietuvoje pa-

Estai apkaltinti „tautiniu nu
krypimu“. (k).

STIPRI JAV NOTA SSRS
Lėktuvo numušimo ant Bal 

tijos jūros byl/ tęsiasi. JAV 
vėl įteikė SSRS notą, kurioje 
patiekta visja eilė didelių So
vietams kaltinimų.

— Atstatytas Bulgarijos že 
mės ūkio ministeris Valkov. 
Valymas tęsi,imas.

— Iš Hon Kongo praneša
ma, kad į Kiniją plaukia rusų 
būriai, kurie tęsia Kinijos oku
paciją. X

PAVERGTOJI MOTINA

BELYNAS RUOŠIASI PUČUI
„NL“ BENDRADARBIO PRANEŠIMAS Iš BERLYNO

„Liaudies policijoj“ jau veikia 
vifeos ginklų rūšys

Balandžio 13-tą amerikiečių 
sektoriuj policija suėmė 8 sunk 
vežimiu važiuojančius ginkluo 
tus „liaudies policininkus“. 
Amerikiečių teismas dviejų, pri 
siptažinusių kaltais dėvėjus ne- 
iegalę uniformą ir turėjus gink 
lūs, bylą išskyrė. Pagal šių
dviejų bylos svarstymo metu 
„liaudies policijos“ komisaro 
Nochlo patiektas žinias, šian
dien „liad. policijja“ susidedan 
ti iš 33 kąrinio pobūdžio jungi

Politinis veidredis

LAISVOJI MOTINĄ

(Pro naujausią Newsweek periskopą)
bus ir toliau lęsiama, jeigu tai 
bus rasta nuadinga. Atsitikti 
niai gandai kalba, kad Priva
teer nebuvęs pirmasis nušautas 
lėktuvas. Esą ir kiti JAV lėk 
tuvai buvę pagauti virš Sibiro, 
bet ligi Sovietai tyli ir Vašing 
tonas ramus.

Pravdos pas tarnavimas. So
vietų organs;; šiuo būdu pasi
tarnavo Amerikos reikalui: ra 
šydamas apie dingusį JAV lai 
vyno lėktuvą, „Pravda“ pabrė 
žė, Ijad Amerika nepripažįsta 
Latvijos sovietų teritorijos da 
lilmi. Šį faktą, be didelio pa
sisekimo, JAV bandė išlaikyti 
gyvą latviuose.

Apsiniaukęs Triigve Lie: JT 
Generalinis Sekretorius Trigve 
Lie, didžiai susirūpnęs, prade 
jo savo kelionę į Europą. Ligi 
]| įskutinio momento jis nega
vo žinios iš Maskvos, kad jį 
priims Stalinas. Jis taip pat 
neturi nieko ir iš Trumano, nei 
iš Achesono ką jis galėtų per
duoti Stalinui. Prieš pat išvy
kimą, su didžiausiais sun ku
mpis, jis gavo 20 min. pasi
matymą su Trumanu. Prezi
dentas, paklaustas, ar Lie ver 
a vykti į Maskvą, atsakė, kad 

jis to nežinąs. Atsieit, kad ne
verta. Nei Trumanas, nei Ache 
sonas nedavė jokio paskatini
mo Lie idėjai, kad sekančioji 
Saugumo Tarybos specialioji 
sesijai būtų Šveicarijoje — Že

Vakarieciai komunistų „m.ir 
šo“ sutikimui atskraidino ma
lūnsparnius. Į kasdien Grtrn- 
newalde vykstančius amerikie
čių kariuomenės pratimus ko
vai prieš gatvės demonstrantus 
pakvietė visų keturių sektorių 
spaudos atstovus. Visi įbedė 
akis į ai šliaužiančius tankus. 
Staiga iš karklynų pasipylė 
barškalais ir surūdijusiom skar 
dinėm apsikarstę demonstran
tai ir, atkišę /ant pagaikščių 
„Go home ‘ šūkius, liežuvius 
/aišiodami puola tankus. Sau 
lėta, nors atsilapok, bet. . . iš 
„dangaus/“ pasripiį|l stiprios 
čiurkšlės šalto vandens. De
monstrantų kooperatyvuose 
pirkta apranga normomis nenu 
matyto lietaus neišlaiko — pra 
kiūra. Pusnuogiai pakelia ran 
kas. Barškalus surinkę ir surūJeigu karas prasidėtų. Jung 

tinio štabo v-kai, karo atveju, 
nežiūrint užsienio reiklaų mi
nisterijos opozicijos, turi slap- 
tus pianus Vokietijai apgink
luoti ir pasinaudoti Ispanijos 
bazėmis.

— Centrinė Žvalgybos Įstai 
ga turi parengusi padirbtas kli 
šes stipriųjų priešų pinigams 
spiausdinti; falsifikuotais pini
gais aprūpnti slaptieji agentai 
turėtų pakirsti priešo ekono
minį gyvenimą.

— Amerikos žemyno kariuo 
menės vadovybė yra labai pa
tenkinta naujo slapto šautuvo 
šovinio pramušamąja jėga, ku
ris yra 30% trumpesnis už da
bartinį.

Sekimas po vandeniu. Ame
rikos karo laivyno spintose yra 
daug tikslių pranešimų apie So 
vietų nardlaivių žvalgybinius 
plaukiojimus JAV vandenyse. 
Šie faktai nutylimi, nes neno
rima, kad rusai žinotų, kaip ir 
kada laivynas tai susekė. Yra 
žinoma-, kad sovietų „šnorkel“ 
tipo nardlaiviai reguliariai 
plaukioja vakarinių pakrančių 
vandenyse. O dabar laivynas 
stebi vis drąsiau operuojančius 
rusų nardlaivius, kurie pasie- 
kila. net JAV rytines pakrantes.

Sekimas dideliuose aukščiuo 
se. Joks JAV pareigūnas šito 
fakto nepatvirtins, bet žvalgy 
ba iš didelių ,aukščių priklauso 
prie „šaltojo karo“ programos. 
Taip pat prileidžiama, kad tai nevoje.

ninku, 6 artilerijos, trys tankų 
(T 34 ir „Tiger" tipo tankai), 
po vieną aviacijos ir jūrų karo 
laivyno dalinį ir 5 karo mokyk
los. „Policija“ mokoma pagal 
senuosius Wermachto statutus 
ir tarnyba su policijos parei- 
gc|n nieko bendro neturi.

Komsomolo „Sekminių mar
šas” artėja

Nors paskutinėmis savaitė
mis komunistai teigė, kad „mai
šas“ apsiribos rusų sektorium, 
tačiau iš tusų zonos atbėgęs 
Komsomolcas H. Mertens, ba
landžio 29-tą per amerikiečių 
sektoriaus radiją pranešė, kad 
Kremlius komsomolo vadams 
įsakė, pagal išgales kuo dau
giausia sugabenti jaunimo į 
Berlyną. Sekminių pirmą die
ną jaunimas palaidomis grupė 
rnis turįs nepastebimai vykti į šiavę pagal „soclenktynių“ lai 
vakarinius sektorius, iš kur, mėjimus, amerikiečių kareiviai 
pagal iš anksto paruoštą planą užtraukė „Volga, volga“. . .“ 
susirinkus, organizuota eise
na, vartojant jėgą, įsįveržli į

Vakarų spaudos atstovams-kas 
čia tokio, o „liaudies demokra- 

Olimpijos stadijoną, britų sek- tai“ - pakrūmiais, pakrūmiais ir 
toriuj. dingo.

Nauji uždaviniai atominei 
bombai. Jungtinio Štabo v-kai 
peržiūrėjo savo ankstybesnius 
planus dėl atominės bombos. 
Pradžioje į atominę bombą bu 
vo žiūrima, kaip Į tolimų atstu 
mų strateginį ginklą: žibalo 
versmėms, chemijos fabrikams 
ir mašinų guolių fabrikams 
bombarduoti. Teičiau dabar, 
nors šie taikiniai ir turi pilnu
mą, jeigu bus būtinpi reikalin
ga, jie turės palaukti, o atomii 
nė bomba bus- naudojama: a. 
prieš grėsmingus kartįuomenės 
telkinius; b. geležinkelių maz
gus; c. nard. laivų bazes; d. tie 
kimo sandėlius. Atominė bom 
ba bus naudojamą tiesiog su
stabdyti ar sulėtinti rusų žygį 
Vakarų Europoje.

Prievartauja suomius. So
vietai, pasiremdami, kad JAV 
skaidymai virš Baltijos „suda 
ro grėsmę taikai“, vėl prašo 
suomius pradėti naujus pasita 
rimus bendrai „gynybai“ ap
tarti.

Br Aušrotas,
— Harrimana^ pareiškė, kad 

JAV padės Berlynui apsigiinti 
nuo totalizmo.

BELGRADAS SUSITAIKĖ 
SU ATĖNAIS

Atėnuose pasirašytas Jugo
slavijos susitarimĮas su Graiki
ja. Abi valstybės sutarė at
naujinti noi malins santykiu;,. 
Tuojau bus paskirtos atstovy
bės Belgrade ir Atėnuose.

— JAV mirė Nikąraguos 
prezidentas dr. R. Reyes, ku
riam buvo padaryta vėžio ope
racija.

— Penkių melų pergalės su 
kaktuvių proga Prahoje para
do svečiu buvo Bulganinas, o 
JAV karininkams Čekoslovali; 
ja neleido net gėlių padėti ant 
Į'/.po tų JAV kariu, kurie kri
to laisvindami Prahą. . .

— Australijos darbo parti
ja pasisakė už pastatymą ko
munistų partijos už Įstatymo 
ribų.

— Rumunijoje vedama kam 
panija prieš sionizmą, nes Ru
munijos žydai paprašė iuos iš
leisti iš „rojaus“ į Izraelį. Kain 
gera Sovietuose gyventi, o žmo 
nės bėga. . .

— Vakarinė Vokietija riuta 
rė įstoti į Euroos Tarybą, pa
tariamuoju balsu.
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MOTINA EMIGRACIJOJE
Lietuvių tautos kultūros is

torija rodo, kad lietuvė motina 
savo tautiškume nebuvo pakan 
karnai sąmoninga. Ji buvo dau 
giau intuityvi, prigimties lietu 
vė, kuriai motina tą tautišku
mą „liejo nejučia“.

Ir šiandien dar daugeliu at
vejų galima konstatuoti tą lie
tuvės motinos nesąmoningumą, 
nors bendras vaizdas yra nepa
prastai pakitęs gerojon pusėn.

Nesąmoningumas emigraci
joje yra nukrypęs kiĮon pusėn: 
motinos nepakankamai kreipia 
dėmesio savo vaikams, kad jie 
išaugtų tikrais lietuviais, są
moningais patriotais. Motinos 
emigracijoje nepakankamai 
kreipia dėmesio į tautinį savo 
vaikų auklėjimą, ir jie auga nu 
toldami nuo tėvų ir drauge ir 
nuo tautos. Emigracijos moti
nos, kartais, o gpl, ir dažnai,ne 
išmokina savo vaikų lietuviškai 
melstis ir paleidžia juos į kita
taučių bažnyčias; neišmokina 
dainų, pasakų, kurios skaid
rintų kalbą ir „į krūtinę lietų 
nejučia lietuviškumą“ ; nepri
žiūri, kad vaikai visų pirma bū 
tų lietuviai.

Kaikurios motinos emigracijo 
je neįsisąmonina, kad jų vai
kai gali iškilti į didesnes aukš
tumas tiktai būdami lietuviais. 
Nutautę, jie paskęs kitų skait
lingų tautų jūrose irjiems ne
paprastai bus sunku iškilti į 
visuomenines aukštumas. Ir 
liktai būdami lietuviais jų vai
kai turi galimybių iškilti. Ir 
ne tiktai todėl, kad būdami nė

jo, vis dėlto pakėlė visus sun- didelės tautos nariais, tuo pačiu 
kumus ir nepriklausomybės lai Fe gauna daugiau šansų iškilti, 
kais pradėjo skleistis dideliais bet kad pats apsisprendimas 
savo kūrybinių galių žygiais, būti aiškiu lietuvru jau sayai- 
kurie buvo taip galingi, pajė- ‘ “
gūs ir, galima sakyti, nepalies 
tai tyrūs, kad galėjo išsiskleis 
ti gražiausiais žiedais.

Bet atėjo vėl žiaurūs laikai 
ir lietuvių tautai tenka pakel
ti naujas okupacijas ir išken
tėti naujas kančias. Ir kai tė
vynėje lietuvei motinai tenka 
ypatingai sunkios sąlygos, lie
tuvė motina emigracijoje turi 
taip pat didelių rūpesčių ir la
bai atsakingą pareigą — palai
kyti ir puoselėti lietuviškumą 

Kalbant apie tai, reikia pa
stebėti, kad nors lietuvė moti 
na tautai yra nudirbusi milži
niškos vertės darbą, kaip gi
laus ir labai savaimingą tautiš
kumo išlaikymą, bet ji turėjo 
ir vieną žymią ydą, į kurią ir 
dabar reikia atkreipti dėmesys.

Lietuvės motinos kelias per 
lietuvių tautos istoriją yra nu
žymėtas kovos ir pasipriešini
mo žymėmis. Lietuvė motina 
gyveno nuolat kovodama dėl 
tautinės egzistencijos. Visais 
laikais ji turėjo tokius kaimy
nus, kurie nuolat tykojo pa
vergti ir asimiliuoti. Lietuvė 
motina tyliai tam priešinosi. 
Ir ta kova buvo jos atjaustu, 
kaip tautai daroma skriauda, 
kuri jos būde įspaudė skaus
mą, gerai jaučiamą neteisybę. 
Ir lietuvė motina, neturėdama 
kitų priemonių gintis nuo ne
teisybių, užsidarė savyje, kon- 
templiavosi savo vidujame pa
sauly, kuri pertiekė ir savo vai 
kams, naujoms kartoms. To
dėl ir poetas sako: „Ten motu 
lė užlingavo raudomis mane, į 
krūtinę skausmą savo liejo ne
jučia“. Bet tąja savo vidine 
koncentracija, susikaupimu 
ties kilniu teisybės troškimu ir 
tuo pačiu ties pasipriešinimu 
neteisybei, lietuvė motina išug 
dė gilų pasąmoninį tautišku
mo jausmą, kuris istoriniame 
tautos kely suvaidino milžiniš 
ką vaidmenį — išgelbėjo tautą 
nuo žlugimo.

Lietuvė motina, anot poeto, 
liedama į savo vaikų sielas ne
jučiomis lietuvišką skausmą, 
įesmintą dainose, pasakose, pa 
davimuose, kuris buvo giliai 
tautinis, visą savo tautą vedė 
per amžius lietuvišku keliu. 
Dėl to tauta, nors ir apsupta 
kaimynų, kurie ją nuolat už- 
puldihėjoi, spaudė ir persekio-

(tęsinys)
Žvelgiant giliau į pajamų 

mokesčių įstatymą, reikia pa
kartoti, kad kiekvienais me
tais, asmuo, gaunantis paja
mas, privalo užpildyti income 
tax return blanką, nepaisant, 
kad ir nebūtų per metus mokė
jęs pajamų mokesčių. Bet 
praktikoje yra priimta, kad 
viengungis pildo reįurn blan
ką jeigu jo pajamos per metus 
viršijo $ 1000.— ir vedęs as
muo arba, kuris turi vedusio 
asmens statusą ir per metus 
pajamos viršijo $ 2000.—, ne
žiūrint, buvo ar nebuvo mo
kestį mokėjęs. Suprantama, 
kad ir neturėjęs minimumą vir 
šijančių pajamų, bet sumokė
jęs mokestį ir norįs jį atgauti, 
privalo įteikti return blanką.

Jeigu asmuo gyvena Kana
doje, jis privalo mokėti paja
mų mokestį nuo taksuojamų 
pajamų, gautų Kanadoje ir už 
sienyje. Kanadoje gyvenan
čiu laikomas asmuo, kuris me
tų bėgyje čia išgyveno 183 ar 
daugiau dienas.

Asmuo, išgyvenęs tik dalį 
metų Kanadoje, mokesčius mo
ka už proporcingai čia išgyven 
tą laiką, atskaitant duodamas 
nuolaidas už pragyventą metų 
dalį. Jeigu tenka išbūti ilgiau 
kaip 183 dienas už krašto ribų, 
jis gali pildyti mokesčių grąži
nimo blanką, jeigu yra Kana
dos nuolatinis gyventojas.

Asmuo, negyvenantis Kana
doje, bet dirbąs arba turįs vers 
lą (biznį) Kanadoje, moka Ka 
nados pajamų mokestį už gau
tas čia pajamas, bet jis nepri
valo mokėti Kanadai mokesčių 
nuo pajamų užsienyje, ir užpil 
do Kanados mokesčių grąži
nimo formą. _

PAJAMŲ MOKESČIAI
Jeigu mokesčių grąžinimui 

blankas nebuvo įteiktas už 
1949 metus iki 1950 m. balan
džio 30 dienos, tai uždedama 
bauda 5% už nedamokėtų mo
kesčių skirtumą, kuris nebuvo 
papildomai'įmokėtas, arba grą 
žinimui suėjo terminas. Bet 
tuo atveju, kai nesumokėtų mo 
■kįesčių skirtumas viršija $ 10. 
000.—, tai bauda maximum ga 
Ii būti nedaugiau $ 500.—. Ši 
suma pridedama prie mokamų 
palūkanų nuo termino dienos 
iki mokėjimo dienos.

Mokesčių įstatymas prilei
džia ir provizorinį ar bando
mąjį mokesčių grąžinimui blan 
ko įteikimą, kuris tuo skiriasi 
nuo pirmojo, kad nėra pridėta 
įmonės balanso ar pajamų įro
dančių dokumentų, arba duo
dama tik apvalios sumos, pažy 
mint kaip laikinąsias. Toks 
dokumentas nelaikomas pilnu 
mokesčių grąžinimu atliktu pa 
gal įstatymo formalumus ir 
bauda gali būti dedama kaip 
už pavėluotą ar visai neįteiktą 
mokesčių grąžinimui blanką.

Tik staigus susirgimas prieš 
blankų įteikimo terminą, gali 
pateisinti provizorinį return 
blanko įteikimą, jeigu atatinka 
sekančias sąlygas:

1. Provizorinis return turi 
būti užpildytas ant T. 1 Gene
ral ar T. 1 Special blankų ir 
įteiktas nepavėlavus, pride
dant mokesčių mokėtojų laiš
ką su paaiškinimu.

2. Provizorinis return pri
valo būti galimai tiksliausiai 
tikrenybe pritaikintas, panau
dojant praėjusių metų duome
nis ir kitus apskaičiavimus.

3. Jeigu jau anksčiau pada
ryti įmokėjimai neatatinka da
bartinius provizorinius apskai
čiavimus, tai įteikiant provizo-

Nepriklausomos Lietuvos

me suponuoja naujų sąvaimin- 
gų ir originalių, kitataučių ma 
sėje, galių sužadinimą. Viso
kiu atveju, būti tvirti savo tau 
Itos nariu yra ne tiktai nauda, 
bet ir garbė.

Todėl Motinos Dieną, labai 
svarbu kreiptis j visas lietuves 
motinas emigracijoje, šauktis į 
jų patriotizmą ir prašyti jas at 
kreipti ypatingą dėmesį į tauti 
nį sąmoningumą, kad jos la
bai atydžiai žiūrėtų savo duk
reles ir sūnelius, kad tie nenu 
toltų nuo tėvelių ir nuo tau
tos, kuri savo narių niekuomet 
neužmirš. Šiais sunkiais tautai 
laikais ypač svarbu, kad nė vie
nas lietuvių šeimos narys ne
atitrūktų nuo tautos ir būtų 
sąmoningas ir veiklus jos na
rys. J, Kardelis.

Istorąnių įvykių prisiminimai, 
PRIEŠ PENKIUS METUS PASIRAŠYTA VOIETIJOS 

KAPITULIACIJA
1945 metų gegužės 8 dieną 

Reimse (Prancūzijoj) buvojia 
sirašyta besąlyginė Vokietijos 
kapituliacija. Kapituliacijos 
aktą pasirašė JAV karo vadas 
gen. Eisenhoveris ir tuometi
nio Vokietijos vyriausybės gal 
vos admirolo Deniso įgaliotas 
gen. Jodel'is.

Gen. Eisenhoveris apie tai 
rašo savo atsiminimuose, kad 
nors kapituliacijos aktas buvo 
pasirašytas Reimse, bet Stali
nas reikalavo, kad kapituliaci
jos laktas oficialiai būtų pasi
rašytas Berlyne, kai ten įeis So 
vietų Sąjungos kariuomenė.

Gen. Eisenhoveris paskui, 
būdamas Maskvoje, matė apie 
kapituliaciją sovietinį filmą, 
kuris Račiau, kaip sako Eisen
hoveris, nieko bendra su tikro
ve neturėjo. Tokiu būdu So- 
vei'tų žmonės apie Vokietijos 
kapituliaciją lig šiol nieko tik
ra nežino. O propaganda yra 
tokia, kad Vokietiją nugalėjo 
tiktai Sovietų Sąjunga. . .

Stalinas 1947 metais parašė 
apie praėjusį karą brošiūrą, ku

rioje yra pasakyta, kjad po šio 
karo, kurio metu sutriuškintas 
fašizmas - nacizmas, Europa 
bus laisva ir joje įsigalės taika 
ir sugyvenimas. Deja, dabar, 
praėjus dabar tiktai penkiems 
metams, tas pats Stalinas pa
kūrė tokią pirtį laisvei ir demo 
kįatijai, kad dūsita tautos ir 
taika.

O prieš dešimt metų.. ,
Prieš 10 metų, kaip pasako

ja rasti po karo ir paskelbti vie 
sumai slaptieji Vokietijos - So 
vietų Sąjungos dokumentai, 
1940 mtų gegužės 10 dieną Vo 
kietijos atstovas Maskvoje von 
Schulenburgas pranešė savo 
ministeriui Berlyne, kad jis iš
pildė jo instrukciją ir Staliną 
su Molotovu painformavo apie 
tai, jog Vokietija užpuola Bei 
giją, Olandiją ir Liuksembur
gą-, v. .

Schulenburgas pranešė apie 
tai Hitlerio i 
ministeriui von

RAŠO B. VAIČAITIS.
dovanų, pragyvenimui pada
rytų nuolaidų;

b) pajamos nuo dividendų, 
profesinių rinkliavų, rentų, 
pensijų ir palūkanų;

c) nuolaidos mokamos už 
alimentus ir išsiskyrimus ; j

d) pajamos gautos už iš-’ 
pirktas akcijas (sheres)Jp?

Jeigu skirtumas tarp* alų 
pajamų ir sumokėtų išlaidų ne 
atsiliepia į tikrąjį pelną, tai tak 
suojama, kada pajamos užpel
nytos.

Pajamos iš valdymo ir glo
bos privalo būti returp skai
čiuojamos už tuos metus, kaip 
pajamos buvo jums mokėtinos.

Jeigu dalininkas ar Įmonės 
savininkas mirė, kurios finan
siniai metai nesutampa su ka
lendoriniai, po finansinių metų 
baigimo, bet prieš kalendori
nių metų galą, tai vykdytojas 
ar administratorius privalo pil 
dyti skirtingą return blanką už 
įmonės pajamas nuo ankstyvas 
nio finansinių metų galo iki jo 
mirties.

Nuo įmonės uždarymo re
turn blanksa privalo būti Įteik
tas 30 dienų laikotarpyje.

rinį return, reikia tai papildyti.
4. Tikrasis return blankas 

privalo būti įteiktas 2 mėnesių 
bėgyje nuo termino pasibaigi
mo mokesčiams grąžinti datos.

Jeigu įteikus tikrąjį return 
blanką pasirodytų, kad jis ski 
riasi nuo provizorinio vienu 
trečdaliu (/į) ar daugiau, tai 
dedama pilna bauda už pavė
luotą užpildymą.

Mokesčių grąžinimo laikotar 
pis privalo apimti kalendori
nius metus, nebent įmonės fi
nansiniai metai skirtųsi nuo ka 
lendonmų. Tuo atsitikimu re 
turn blankas apima įmonės pa 
jamas, kurios finansiniai me
tai baigėsi kalendorinių metų 
bėgyje, prdedant iš kitur gau
namas pajamas per kalendori
nius metus. Įmonės finansiški 
metai negali būti ilgesni kaip 
12 mėnesių.

Mokesčiai, viena, privalo bū 
ti mokami, kada pajamos gau
namos, ir, antra, kada pajamos 
yra tik užpelnytos,’bet dar ne
gautos.. Gaunant, pajamas mo 
karna sekančiais atvejais:

) Pajamos nuo darbo, algos,

SPAUDOS B-VĖS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
Birželio mėn. 11d. šaukia

mas „Nepriklausomos Lietu
vos“ Spaudos Bendrovės akci
ninkų (šėrininkų) metinis, vi
suotinis susirinkimas Montre- 
alyje. Tiksli susirinkimo vie
lą. bus paskelbta vėliau.

Visiems akcininkams bus iš
siuntinėti individualūs kvieti
mai. Tie akcininkai, kurie ne
galėtų asmeniškai susirinkime 
dalyvauti, einant bendrovės įs
tatais, galės įgalioti kitą asme
nį — šios bendrovės akcinin
ką, jį atstovauti susirinkime. 
Tam tikslui bus išsiuntinėti 
kartu su kvietimais įgaliavimo 
formos, kurios turi būti užpil
dytos ir patvirtintos asmeniš 
ku parašu, 
asmens, gyvenančio Montre- 
alyje, kūnam norėtų pasiųsti 
savo įgahavimą, gali siųsti jį 
Sįl. B-vės Valdybai, 3a—4 avė., 
VilTė Lašalle, Montreal, Quo., 
kuri įgaliavimą perduos reikia
mam asmeniui.

Dėl kurių nors priežasčių ne 
gavę pakvietimų, ir negalėda
mi asmeniškai susirinkime da
lyvauti, gali įgalioti kitą asme 
nį, pažymėdami jo vardą, pa- 

riuomenė įsiverš į Belgiją, 
Olandiją ir Liuksenburgą, at
sakė, kad jie supranta Vokieti
jos intencijas ir neabejoja, 
kad tai tas puikiausiai pasi
seks.

Čia prisimena Kravčenkos 
byla Paryžiuje. Kai liūdnin- 
kė Neiman, kurios vyrą nužu
dė Sovietų žvalgyba, o ją pa
čią, kai 1939 metais rugpjūčio 
23 d. Hitleris susibroliavo su 
Siailnu ir jie abu pasirašė drau 
gingumoi sutartį, ją, kaip Vo- 
Kietijos komunistę, tas pat Sta 
linas išdavė Hitlerio naciams, 
ji papasakojo, kad jos vyrą bu
vo pasišaukęs Stalinas ir jo, 
kurio nuomonę jis norėjo suži 
noti, Stalinas paklausė:

— Tai jūs manote, kad jei-a Išbujojęs Stalino apetilas 
gu Vokietijoje įsigalės fašiz- reikalauja naujų aukų, ir Stali 
mas, tai Vakarai bus su juo už nas dabar ruošia Trečiąjį Pa
imti? ■— Tai buvo Ispanijos pi- saulinį kara.

vardę, gyvenamąją vietą, savo 
akcijų (šėrų) skaičių, akcijos 
numerį, nurodant savo adre
są. Ir šis Įgaliavimas turi būti 
asmeniškai pasirašytas,. Tele-' 
graminiai įgaliavimąi negalios. 

Visus akcininkus kviečiame 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
susirinkime.

B-vės Valdyba.
AUKOS „NEPRIKLAUSO

MAI LIETUVAI“ PAREMTI
_-Pq $ 15.—5 Jonas.- Kanys; 
po $ 2,—: Juozas Žemaitis, A. 
^ajoras, Jštasys Noreika ; po $ 
1,—: Anelė Jąke.nta, Mikas

1 Petrulis, Vladas Rusas, Ona 
Arelienė - Rdjienė, Gražina At 

t . . . ’ kdčiūnaitė,' - -Vladas Jankaitis,
Jer kas neturėtų Petra Jankaitiene, Juozas Ryc- 

'J' ’”>'kis, Petras Rukšnaitis, William
Grey, J. Stank, T. Ryckiertė, 
Fįičkauskąs;’ po $--—,50: Ka-*- 
zys Šimonis.

š Local 242 A. C. _ _
W. of A. (liet, siuvėjai), Mont riasi, kad Sovietų Sąjungoje 
relio ; po $ 1,—Justinas Ba- visas jaunimas gali mokytis ir 
kutis, Mtrl, V. Dagilis, Toron ikad jam durys atviros į aukš
to, B. Bedarfas, Oukville, Bro 
nė Bunkutė, Wnpg.

Visiems aukotojams širdin- 
gįausis jięįū. >’ „NL“,

Mokslo mirimas Rusijoje
Pansylvanijos universitetas dėtį Sovietijoje. Daugelis jų, 

išleido Conway Zirkle knygą 
„Death of a Science in Russia“ 
(Mokslo mirimas Rusijoje).

„Rusijos grįžimas į morali
nius akmens amžius niekur 
tiek ryškiai nepademonstruo
ta, kaip intelektualinių pastan
gų, mokslo ir meno srityse. 
Dad ryškiau tai matyti iš ge
netikos srities. Genetika yra 
mokslo sritis, kuri aiškina pa
veldėjimą.; Jos pagrindus pa 
dėjo Austrijos vienuolis Men
del is 1865 m.- Rusijoje tačiau 
Mendelizmo Įstatymas buvo 
pasmerktas rugpjūčio mėn. 
1948 m. ir rusų mokslininkai 
buvo, priversti priimti „mi’uri- 
nizmo“ doktriną.

Knygoje be kitų žymių 
mokslininkų yra Nobelio pre
mijos laimėtojo prof. Mullerio 
rašinys apie mokslininkų pa-

anot autoriaus, buvo „palauž
ti, nužudyti, paniekinti, dingę 
be žinios, pabėgę arba privers
ti dirbti kitokius darbus“. N. 
L. Vavilovas, žymiausias rusų 
genetininkas, buvo suimtas 
1940 m. ir praleido 2 met. Sibi 
ro stovyklose. Vienuolika kar
tų buvo „eliminuotas“ tarp 
1932 ir 1942 m.“

Tik po 6 metų Lysenkai „pa 
vyko“ ‘ išnaikinti Rusijoje „for 
malistinę - idealistinę - kapita
listinę“ biologiją ir pelnyti 
kompartijos centro komiteto 
rezoliuciją, užginančią jo pa
ties paveldėjimo „teoriją“. 
Šiandien Kremlius gali ramiai 
laukti naująją sovietinę kartą 
užaugant, kuri bus paveldėjusi 
visas bolševikų skiepijamas sa 
vybes. Tačiau jie gali vieną 
dieną skaudžiai nusivilti.

Sovietinė laisvė, ,.
„Vilnis' ‘ mini 30 metų su

kaktuves ir ,niekas jai nedaro 
jokių kliūčių eiti. Tuo tarpu 
Sbiviėtų Sąjungos valdžia, vos 
įsibrovusi į Lietuvą, tuoj užda
rė „Lietuvos Aidą“, „XX Am
žių“, „Lietuvos Žinias“, visus 
savaitraščius, visus žurnalus ir 
11. '

Ir tai „Vilnis“ vadina laisve, 
o Amerikoje — priespauda, 
perse^iojintyi. Kokia gi čia lo 
gik'š? ' ' ‘ ’

„Sovietuose mokslas 
prieinamiausis“.

Komunistinė spauda vis g1-

mūnistų /advokatai. — Tai išei 
na, kad Stalinas kurstė karą va 
karuose?

Taip tikrai ir buvo. Jeigu 
Stalinas su Hitleriu nebūtų su- 
sibroliavęs ir Stalinas nebūtų 
palaiminęs Hitlerio į karą su 
Vakarais, tai nei karo nebūtų 
būvę, ypač, jeigu Stalinas būtų 
pasirašęs su Vakarais sutartį, 
nukreiptą prieš karo kurstyto
jus — Hitlerį ir Musolinį.

Deja, Sovietai nesutiko pasi
rašyti tokios- sutarties, kuria 
Vakarai nesutiko atiduoti So- 
viptamš' Pabaltijo valstybių. 
Tai sutiko padaryti Hitleris, ir 
Stalinas su Hitleriu susibrolia- 
vo. Iš to kilo antrasis P(asauli 
Alis karas.

r______  - Tai buvo Ispanijos pi- saulinį karą.
užsienių reikalų lietinio karo metu, kada Stali- Bot. . . nusisuko sprendą Uit 

Ribbentropui, nas ginklus pardavinėjo
kad Stalinas ir Molotovas į jo Frankui.-'’
pranešimą, jog Vokietijos ka-

tąsijis mokyklas.
Dabar Amerika paskelbė sta 

tistikos duomenis, su kuriais 
sutinka ir Sovietai: SSRS turi j 
apie 200 milionų gyventojų ir 
aukštosiose mokyklose turi 
apie 1 milioną ir 6 šimtus tuk 
stančių studentų, o Amerika 
turi tiktai apie pusę to, ką turi 
SSRS gyventojų, o studentų 
turi 2 su puse milionų. Taigi, 
Jungtinėse Valstybėse aukšto
siose mokyklose studentų yra 
dvigubai duagiau, negu Sovie
tų Sąjungos aukštosiose mo
kyklose. Tai, kausimas, kur 
gi prieinamesnis žmonėms 
mokslas: SSRS ar JAV?

Lietuvos darbo žmonių prakai 
tas eikvojamas apgaudinėjimui.

Kažkoks „Kanados Lietuvių 
Nacionalinis Komitetas“ To
ronte skelbiasi išleidęs žurna
lą „Tarybų Lietuvp paveiks
luose”. Tai yra komunistinis 
blefas. Šis žurnalas yra ne Ka 
nados leidinys, bet Lietuvos. 
Viskas — spauda, kalba ir tt. 
— įrodo, kad tai yra Lietuvos, 
ne Kanados, leidinys.

Kam tat tas „Nacionalis“ koir , ;’etis s^JWjisqliniu; nusisuks ir __  __ ___ ,,______ ___ _ __
, , dužiausias šįų_jaikų tironąs mitėtas meluoja? Ką jis mano

— Kaip tai? — suriko ko- Stalinas J 'I - < ■ - , apgautjj>
J, .U f.i,o • —.-i- V

Bet. ne tas įdomu — komu
nistai be apgaudinėjimo ne gi 
gali išsiversti. Bet įdomu tas: 
kam eina Lietuvos darbo žmo
nių darbo prakaitas. Kur eik
vojami Lietuvos pinigai.

Ne, mūsų jūs neapgausite. 
Mes žinome šitokius komunis
tų pokštus.

„Tarybinis pencilinas“ .
Tariamojo „nacionalio“ ko

miteto leidinys apie Lietuvą sa
ko, kad Sovietinė Lietuva tu
rinti naujausių rvaistų ir „ta
rybinio penicilino“. Ar gi ne 
juokdariai tie komunistai?

Visą laiką bombarduoja te
legramomis ir laiškais JAV-ir 
Kanadą, kad juos gelbėtume 
naujausiais vaistais — Penici
linu ir Streptomycinu nuo mir 
ties, o čia dabar giriasi „tary- 
binui pencilinu“. . . Nebent 
penicilinu bendrai,, kaip pele- 
siaist? Na, dėl pelėsių, tai ne- *» 
abejojame. . .

O tikriausis „tarybinis pe
nicilinas“ tai yra visa komunis 
tinė propaganda, kaip ir tas 
„nacionalinio“ komiteto’ leidi
nys. . .

Bimba stato muziejų, ,. 
scizorikui.

Žinios iš JAV praneša, kad 
Bimba reikalauja iš Clevelendo 
policijos scizoriką, kurio „nu
sigando“ 500 dipukų. Tokiam 
garsiam scizorikui Bimba sta
tysiąs muziejų.

O vis dėlto. ■ ■
„Liaudies Baisas“ sielojasi, 

kad KLB — LOKas registruos 
lietuvius, drauge ir komunis
tus. Jam t as labai nepatinka ir 
jis grąsina ir teismu, ir polici
ja, ir net muštynėmis. Bet. . . 
vis dėlto ir komunistai bus su
registruoti ir bus nustatytas 
tikras jų skaičius, nors „Liau
dies Balsas“ ir iš kailio nersis.

Mandrapypkis,i 1
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Gyvybiniais bendruomenes klausimais
Visiems žinoma, kad spauda 

yra savotiškas gyvenamojo lai
kotarpio veidrodis. Joje dau
giau ar mažiau yra fiksuojami 
gyvenamojo momento įvykiai, 
pavaizduojamos nuotaikos, ke 
liami įvairūs sumanymai, iš
reiškiamos tam tikros asmenų 
grupės, bendruomenės ar net 
kautos aspiracijos ir t. t.

■ Spauda, konkrečiai laikraš- 
*V>, yra toji tribūna, tas foru
mas, iš kur tai pagarsinama. 
Tam tikros B-nės mastu imant, 
lygiagrečiai su tuo turi būti ir 
tam tikra vieta — viršūnė — 
B-nės Centrinis Organas, į ku
rį tiesiogiai Vir netiesiogiai tu 
ri atsimušt tartum aidas ir visa 
tai, kas aktualaus yra parašo
ma.

Centriniame B-nės organe 
viskas daugiau ar mažiau tu
rėtų būti persijojama, kad're- 
zultate tam tikram organizuo
tam kolektyvui susidarytų ga
limumas nustatyti jam veikti 
gairės ar pagaliau net formuo
ti ar kreipti kuria nors linkme 
tos B-nės viešąją nuomonę.

Kanados Lietuviškojo Gyve
nimo pryšaky be abejo stovi 
šiuo melu KL.B - LOK-tas.

Jam šiuo metu tenka norom 
nenorom (nors jis yra pašauk 
tas labjau aprėžtom funkci
jom) atstovauti ir būti viso to 
tuo tarpu viršūne. Gyvenan
tiems atokiau tų centrų, nesu- 
riduriant tiesiogiai su daugiau 
ar mažiau vadovaujančiais as
menimis, prieš mūsų akis daug 
kam, pakimba tam tikras šy
das, rūkas, kas apgaubia tuos 
mūsų centrus kaž kuo ypatin
gu, iš kur daug kas yra lau
kiama, daug viliamasi, mūsų 
vaizduotėje kartais perdaug 
nukrypstama nuo tikrovės.

Mūsų viršūnes juk daugumo 
je sudaro tokie pat, kaip ir 
mes, vargdieniai, kovoją dėl

kasdieninio duonos kąsnio; rei 
kia būti tikrai dideliu pasišven 
tėliu, pasiryžėliu, kad būtų 
įmanoma nors minimumu atlik 
ti tų vadovaujančių pareigų. 
Juk iš niekur ir lėšų, iš kur bu 
tų apmokamos to visuomeni
nio darbo nors techniškasis 
darbas, neturima.

Lėšas kaupiant Bendriems 
Reikalams, mes jau ne taip ir 
duosnūs esame. . .

Kartu nepamirškime vieno 
dalyko, kad šiuo, pavadinsiu, 
vegetuojamuoju laikotarpiu 
argi nebūtų įmanoma padaryti 
kokį stipresnį sąjūdį, vajų, ko 
nors ir kuriam nors iš mūsų 
svarbiųjų tikslų, į kurį būtų 
įtraukta visa mūsų B-nė? Ar ne 
veltui kartais prabėga tas lai
kais, o mums atrodo, kad tuo 
tarpu taip yra gerai ir kad ge
riau jau nebegali būti. Pa
svarstykime. . . .

Kalbėkime atvirai ir konkre
čiau, kas esamose sąlygose yra 
negerai, kas galima geriau da
ryti, bent kaip atrodo daryti
na žiūrintiems ir stebintiems 
iš toliau?

Kas seka Kanados lietuviš
kąją spaudą, pastebėjo, kad or 
ganizuojant KLB-nę visi ragi
niame vieni kitus, kartais ir ga
na dažnokai pasibaram ir pa
baram už tai, kad tas .kūrimas 
ein|a tikrai lėtokai, kartais net 
lėčiau už patį gyvenimą. Ne- 
iaugumas kitur, mums ne .pa
vyzdys. Kad gyvenimas kar
tais pralenkia tą kūrimą, rodo 
eilė reiškinių. Kartais net ir 
provincija, kuri visada Įtaip jaut 
ri tuo reikalu buvo, parodo 
taip pat savąjį neveiklumą (la 
bai charakteringa!). Kiek lie
čia provinciją, tai greičiau ,,pa 
mėgdžiojimas“ mūsų didžiųjų 
miestų, kur taip pat lėtokai ei 
na sudarymas net L. O. K-to.

Kodėl taip yra? Tai plates-

menė tikrai tinkamai juos įver 
tins.

užvilkinamas, atsibosta ii tai 
jau yry kliūtis jį Įgyvendinti.

Milžiniškas traktorius, pagamintas Thorneycroft Ltd., Lon
don, Anglijoje, skirtas aptarnauti žibalo vamzdžiui, jungian 
čiam Kirkuk su Viduržemio jūra, Irake, veža iki 100 tonų.

Yra žinomas senųjų amžių sutelkia, 
posjakis — mulier totą in utero 
(pilna moteris yra motinystė
je). Motinystė apima visą mo
ters būtį, išvysto jos galias, 
įprasmina jos gyvenimą, 
teris atbaigia save tik 
nystės pašaukime, nes 
nystėje išsiskleidžia jos 
nybė visoje pilnumoje.

Kaip kiekvienas pašaukimas, ] 
kuris pavergia visą žmogų, • 
taip ir motinos atskleidžia ■ 
nuostabius pasaulius. Su kiek
viena nauja gyvybe prasiplečia 
jos pačios dvasinės gelmės. Su 
kiekvienu vaiko charakteriu — 
vaikai net toje pačioje šeimoje 
net nuostabiai skiriasi vienas 
nuo kito, — motina atranda 
naujus savo sielos kampelius. 
Su savo vaikų vaikyste ji iš 
naujo pergyvena savo pačios 
vaikystę; su jų jaunyste ji atku 
ria savo pačios jaunystę. Ji pa 
mato save savo vaikuose, ir tai 
duoda jai dėkingos medžiagos 
pataisyti savo klaidas ir save 
tobulinti. Kažkas yna pasakęs, 
kad moteris pergyvena dvigu
bą amžių, atsieit — savo ir sa
vo vaikų. Motinystė padvigu
bina moters patirtis ir gyveni
mo pažinimą.

Vyras, šalia tėvystės, gali tu 
rėti kitus pašaukimus, kurie jo 
asmenybę praplečia ir praturtį 
na. Jo dėmesį ties vienu ob
jektu sutelkia mokslas, menas, 
visuomininiai uždaviniai, ir jis 
savo kuriančią dvasią čia ap
vaisina ir atbaigia. Moteries tė 
ra vienas pagrindinis šitos kon 
centracijos kelias — Motinys
tė. Niekas jos minčių taip ne

Mo- 
moti- 
moti- 
asme-

RAŠO UŽKAMPIO LIETUVIS

Motinėlė sengalvėlė.

nis atsakymas. Čia veikia įvai 
rilausi faktoriai. Pirmiausiai, 
mūsų savotiškas atsargumas 
(ten, kur nereikia), kartais 
abuojiškas dėl dvasinio ar fi- 
zinib atskirų asmenų išseki
mo, nerangumas, kartais parti
nis kiautas, kartais asmeninės 
Ambicijos ir liguistas įsivaiz
davimas, o ryškiausia kliūtis, 
tai mūsų medžiaginis neturtas 
su tiesiogiai ar netiesiogiai ei
nančiom atskirų asmenų atžvil 
giu išvadom. Mums reikia tu
rėti lėšų Bendriems Svarbiems

Uždaviniams. Juk jei ir KLB- 
nės organizavimui panaudotu
me dalį jų, kjud ir techniškam 
darbui atlikti, jau būtų labai 
daug.

Pastarasis veiksnys, manau, 
daugįausiai veikia; kiti veiks
niai negalėtų būti tam rimta 
kliūtim. Juk pagalvokime, visi

mes esame tos pat tautos vai
kai. Tie Didieji tikslai, dėl ku 
rių sieloj^mėsį yra visems 
mums bendri, tai mes visi be 
jokios išimties įvairiomis pro
gomis deklaruojame.

Ogi, KLB-nės, kaip PLB-nės 
padalinio,, suorganizavimas ir 
yra daromas t|im, k!ad leng
vini u, sųtartiniau ir greičiau 
tuos tikslus pasiektume. Tad 
ar bus koks esminis skirtumas, 
kas — Petras jąr Jonas — tą 
darbą dirbs; svarbu, kad jis su
gebėtų ir būtų tinkamas.

Neabejojam, kad atstovavi
mo pareigos toje B-nėje bus di 
džiąi garbingos, kad ten turės 
patekti tas, kurs pasirodys lab 
jau atsižadąs savęs ir dirbąs 
dėl visų.

Vieną kartą gali ir pasiekti 
■kam nors )apvilti tą B-nę, bot 
vėliau dėl to platesnioji visuo-

Atokiau stovintiems nuo to 
darbo, yra stačiai nesupranta
mas negalėjimas susitarti kad 
ir dėl rinkiminės procedūros, 
ar ko ten. . .

Mieli Broliai ir Sesės Lietu
viai! Žinokime, kad kartais la 
bai dar gali tekti prašyti vieną 
ar kitą asmenį, sugebantį dirb
ti, kad sutiktų persikelti į vie
ną ar kitą vietą vien tik dėl to, 
kad tas Darbas būtų vykdo
mas kjiip nors. . . Juk tai vi
suomeninis darbas ir algų už 
tai tikrai niekas negaus, išsky 
rus vieną kitą techniškąjį dar
bininką. Tai dėl ko nesusita- 
riam? Juk ne kokią partiją ku 
iljam; nesudarysim kokios vai 
džios, kur saviesiems bus gerų 
vietelių. . .

Štai dalis Uždavinių, kurie 
tai B-nei bus prieš akis:

1) Stiprinti mūsų Tautos 
kovą už savo krašto Nepriklau 
somybę,

2) Lengvinti savo tautie
čiams sunkią tremties naštą,

3) Ugdyti mūsų tarpe Lie
tuviškąjį solidarumą, žinant, 
kad Vienybėje — Galybė, ir 
tt. ir tt.

Tad kas daryti, kad tos mū
sų svajonės vis tik realizuotų- 
si:

1) Atleiskim vieni kitiems 
praeities klaidas ir kaltes ir ne- 
siknaisiokim daugiau į praeitį,

2) Atlikim kuo skubiausiai 
ir tiksliausiai tai, ką įpareigoja 
mus aplinkraščiai iš centro,

13) Gerbkime ir pasitikėki
me mūsų esamais vadovaujan 
čiais organais; kol bus suda
ryti kiti — labjau teisėti, jie 
yrį t mums dabar autoritetas. .

4) Nevilkinkime per daug 
to, kad nepabostų visiems, 
nes ir svarbus darbas per daug

5) Tikėkime, kad ir mūsų 
centras permatys savo nesu
derinamus atskirų grupių nus\ 
statymą ir vardan to, kam rei
kia aukotis, ras vieningą kal
bą. Juk tuo tarpu daugiausiai 
nuo mūsų centrinio organo ir 
pareina viskas.

6) Prašykime mūsų, vado
vybę jau čįabar ruošti galimus 
realius projektus ateičiai, kad 
susirinkęs Vyriausias Krašto 
Šeimininkas — Atstovų Suva
žiavimas, galėtų padaryti be ii 
gesnio vargo svarbesniuosius 
nutraimus ir juos perduoti 
krašto tarybai smulkiam apdir 
bimui.

7) Neveidmainiaukime spau > 
doje ir gyvenime vienaip dary
dami, kitaip galvodami.

8) Atsižadėkime kiekvienas 
nors kiek savęs dėl visų,

9) O visi pavieniai tja.utie- 
čiai ugdykime savyje didesni 
jautrumą Bendriesiems Reika 
Jams; remkime spaudą; sumo 
kėkime iš mūsų reikalaujamus 
tuos menkus mokesčius, o kai 
kas aukokime, kiek galime.

Gal būt. jau netolimi). -ta atei
tis, kada Tauta iš mūsų kiek
vieno pareikalaus nepii prasto 
Ryžto ir didelių Aukų.♦ ♦ •

Labai reikšmingi yra p. J. 
Kardelio ,,NL“ 16 Nr. žodžiai, 
charakterizuoją tą B-nės orga 
nizavimo darbą, girdi: „riekia 
daug geros valios, nuoširdaus 
jam atsidavimo ir visų tikrų lie 
tuvių atriotų sutartino bend
ro darbo. . .“

Juk jei žmogus, stovįs taip 
arti to darbo taip parašo, tad 
Broliai, Lietuviai, tikrai rimto 
dėmesio, kuriuos tai liečia! Dėl 
savo darbų tikrai apsigalvoki
me, , .

Galingas The Blaw nox B. K.. 12 Motor Grader traktorius 
su 12 pėdų pločio plūgu, varto jamas New Forest apylinkėje, 

Anglijoje,

ir jos nepavergia, 
kaip kūdikis, kurio ji laukia.

Ne vienas bus pastebėjęs kaž 
ką nepaprasto veiduose moks
lininkų, kurie ateina į audito
riją nuo savo darbo stalo ar iš 
laboratorijos. Jie kalba, ro
dos, ne iš šios žemės, bent ne ’ 
taip, kaip kalba paprasti žmo- 1 
nės. Koncentracijos galia ties 
kuria nors idėja, paslaptim, gy ; 
vybe — yra tokia perkeičianti 
žmones, kad reikia stebėtis, j 
kaip jie išauga virš savęs. .

Motinų, kurios yna susitel
kusios ties kūdikiu, nešiojamu 
po savo širdimi, akyse slypi gi 
Ii paslaptis ir joms vienoms bū 
dingą kažkokia mintis. Jos 
yra drovios, lyg baimuntųsi, 
kad kas piktu žvilgsniu neiš
niekintų jų didžio turto, kad 
kįis nepažemintų to, kas joms 
yra. brangiausia visame pasau
lyje.

Kitos moterys šito neturi: 
vienos žavinčios išore, bet ne- 
pagaunančios vidaus, kitos įdo
mios natūralia, nedirbtina lai
kysena, dar kitos — gai
lestį sukeliančios, tokios iš
kankintų veidų bruožų, palū
žusios. Vienom vyras nerodo 
dėmesio, kitas gerbia kaip žmo 
nes, kurie žino savo vietą, tre-

■ Šiųjų gailisi, kaip sudužusių
■ porcelano lėlių. Tik ši mote

ris — ties savo kūdikiu susi
mąsčiusi, rodos, nebe savyje, 
bet kūdikyje gyvenanti, visuo 
met žadina kažkokią pagarbą 
pats nežinai kam: ar tai gyvy
bės paslapčiai, kurią ji dabar 
nešiojasi, ar tam dar nežino-pažindami jos giliau, žmonės;

Motinos meile
RAŠO PROF KUN. STASYS YLA /* ■ »

mhm žmogui, ar jai pačiai, ku o gal ir pats vyras pastebės, 
ri myli ir kenčia, neboja aukos I 
ir naštų. i

Kaip mokslininkai ir meni- 1 
ninkai, norėdami duoti pašau- ■ 
liui naują žodį ir naują mintį. 1 
pasišalina iš žmonių tarpo, už- ■ 
sidaro vienumoje — savanoriš 1 
kai užsidaro, taip motina, be
siruošdama duoti pasauliui nau ■ 
ją gyvybę, atitolsta nuo žmo- 1 
nių, užsidaro daugiau savyje, 
kad niekas nekliudytų jos kon
centracijai. Ir nenuostabu, kad 
po trijų metų ketvirčių vienu
mos ir susitelkimų moteris iš
eina lyg atnaujinta, nuskaidrė- 
jusi, perkeista. Kiekvienas 
naujo kūdikio išnešiojimas jai 
yra nauja mokykla, praturti
nanti jos vidaus pasaulį. Štai 
kas sudaro naują jos žavumą, 
kelia jai pagarbą, verčia ja gė
rėtis. Jeigu savajam vyrui ji 
buvo lig šiol įdomi ir žavi, kaip 
moteris, tai dabar ji įdomi sa
vo naujumu, kaip motina.

Kūdikiui gimus, jos visų rū 
nėščių ir darbo, viso džiaugs
mo ir sielvarto centre palieka 
tas pats objektas. Visa kita, 

• kaip ūkis, šeimininkystė, įvai
rūs reikalai pasidaro jai lyg' ji yra surišta ne tik su vaiku, 
priemonės tam vienam moti
nystės tikslui. Ir šitas tikslas, 
Ivg kokia išvidinė trauka, ke
lia ją aukščiau kasdienybės. Ne

kad ji pasidaro lyg mažiau jaut i 
ri namų tvarkai ir savo pačios 
išorės priežiūrai. Ir šiuo atve
ju ji panaši mokslininkui, ku
ris savo koncentracijoje ties . 
jį pavergusiu dalyku visiškai 
užmiršta savo kasdieninius rei
kalus ir savo paties asmenį. Ją 
žmonės mato tariamai apsilei
dusią, savo išvaizdai nekrei
piančią dėmesio, tačiau nepa
daro išvados, kad: apie savo iš-* 
orę paprstai negalvoja tie, ku
rie gyvena dvasiniu pasauliu, 
kurie kuria ar save pašvenčia 
visos moterys yra taip paver
giamos naujos gyvybės paslap-1 
ties. Tačiau, tos, kurios pa
vergiamos, yra turtingesnės ir 
brandesnės, ir vyrai turėtų ne 
būkštauti, bet tuo tik didžiuo
tis ir joms ateiti į pagalbą. Vy
ro pareiga padėti jai išeiti iš 
tos koncentracijos, ypač jei ji' 
įveria ilginu ir dėl to kenčia 
patys šeimos reikalai; jis turi 
priversti ją domėtis ir kitais da 

. lykais. kurie yra jo aplinkoje, 
skirti tam tikrą laiką menui, 
santykiams su žmonėmis. Ir 
pati moteris turi suprast, kad

stiprus palinkimas į koncentra. 
ciją, ties vaiku išsilygina su
laukus daugiau šeimos. Tada 
jos dėmesys išsisklaido į kele
tą objektų ir ji nebe taip jaut
riai viską išgyvena savyje.

Motinos, kąip ir mokytojai, ■ 
ilgą laiką darydamos įtakos sa
viems vaikams, juos aukleda- , 
mos, pačios prašoksiu save. 
Imkim kaimo močiutes: kokios 
jos visada jaunos dvasios, mie 
los, rūpestingos ir save užmirš 
tančios! Jos gyvena iš darbo, i 
lūpesčio sielvarto ir vis dėlto 
visuomet giedrios ir besišyp- i 
siunčios. Jų veidai išausti į 
raukšlėm, tačiau nepalygina- 1 
mai su veidais tų, kurios save i 
tausoja ir daro visa, kad apsi- : 
gynus nuo raukšlių ir žilo plau ■ 
ko. Fizinis veido jaunumas 
vis dėlto nepralenkia dvasinio 
jaunumo. Yra jaunų, bet su
senusių veidų, ir yra senų, bet 
atjaunėjusių. Moteris, sako
ma, sensta greičiau, negu vy
ras, bet viena moterų katego
rija niekad nesensta — tai mo
tina. Ne tik savo vaikams ji vi
sada atrodo jauna, bet ir vi
siems, kai jos asmenybė pušie 
kia savo pilnumos.

Šito negalima pasakyti apie 
vieno kūdikio motinas. Kaip 

■ tikras rašytojas, kuria, visą gy- 
, venimą ir jo kūrybos darbas ap 

sivaisina eile didelių ir svarbių 
kūrinių, taip ir tikra motina 
yra ta, kuri eina normaliu ir 
pilnu motinystės įsipareigoji
mų keliu. Kaip mokytojas, vis 
nuolat ir nuolat pradeda savo 
darbą su vis naujai ateinančiais

na tik tuomet yra savo aukštu
moj, ląai laiks nuo laiko išgy
vena. tuos pačius rūpesčius ir 
pakartoja tas pačias pastan
gas. Šitai pabrėžiame, kad ne
būtume blogai suprasti, kalbė
dami apie motinystę, kaip mo
ters asmenybės atbaigimą. Vie 

;nas motinystės aktas, anaiptol 
neduoda tų vaisių, apie kuriuos 
čia kalbame. Jei Dievas neįeis
ite išpildyti pareigos iki pilno
ji mimo savo gimdytuose vai
ki nose, jai teks imtis auklėti ki 
ti į vaikus: eiti į prieglaudas, 
rr lokyklas, imtis kitų gailestin
gi amo darbų, kad jos motinys
tė: prasitęstų į dvasinę mali
ny stę, trunkančią taip pat pa
sh iviai ir ilgai. Tada — taip! 
— moters asmenybei bręsti ir 

‘atl jaigli nebus kliūčių. Tik pa 
stt >vus, per ilgą metų eilę pa- 
sin ventinias, pastovus tobuli
ni; u rasis, jausminių galių vyąty- 
m. a s.
ga 
nr

1; 
r 
r

bet. ir su vyru, kuriam ji turi 
būti žavi ne tik savo turtėjan
čių dvasiniu pasauliu, bet ir sa 
vo išore. Pastebėtina tačiau, 
viena, kad kai kurių moterų savo mokiniais,, taip ir moti

einant pašaukimo palei
di;, atbaigia arba apipavidaįi- 
i‘ asmenybę.
"Moteris yra žavinanti ne sa- 

o moterišku grožiu, kuris jai 
ėra patvarus, ne gražiu išsi- 
likymu, bet kažkuo neaptaria 
ilu — ką turėjo romėnų retos 
noterys matronos, į kurias bu 
ro gana pažiūrėti, kad nulenk
tum prieš jas galvą ir pasaky
kim: štai kur įkūnytas amžina 
Bis moteriškumas! Tokių mat
ronų nereta buvo ir yra mūsų 
kaimuose, tokių nestinga mūsų 
inteligentijoje. Matronos, kė
lė tos kūdikių motinos, kurios 
savo rankose laiko raktą savo 
vaikų širdžių, vyro ir daugelio 
prietelių. (Meilė).
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Jaunuoliams spaudos reikalu
RA&O ALBINAS

Didžiuojamės, kad turime 
Kanadoje jau net 2 aukšto ly
gio savaitraščius; yra ir pa- 
grPndjas kuo didžiuotis.. Kultu 
rinig mūsų lygis ir yra saike j a 
rnas tokiais laimėjimais. Dau
guma pageidautų dienraščio; 
tačiau prie to ir einame, bet pa 
laipsniui. Tam reikia suakty
vinti, paruošti platesniąją mū
sų visuomenę. Reikia tikėti, 
kad K. L. B-nei tapus kūnu, 
ous pasiektais mūsų didelis lai
mėjimas ir mūsų oficiozas „Ne 
priklausoma Lietuva“ pra
džioje ims rodytis 2 kart savai 
tėję, vėliau kas antra diena ir 
pagaliau, jei visi to norėsime, 
jis taps dienraščiu.

Tas pats linkėtina ir „Tė
viškės Žiburiams“, tačiau jei 
bus įmanoma išvengti tam tik
ro paralelizmo ir daug maž pa
siskirstyti darbo sritimis. Be 
abejo „N. L.“ liks informaci
niu, politikos, žinių Bendruo
menės organu.

Tačiau, ijalia šių savaitraš
čių, juk mes čia Kanadoje dar 
turime vienintelį pasaulio lie
tuvį skautų laiikraštį „Skau
tų Aidas“.

Manau, kad to dalis mūsų 
tai tikrai nežino, nekalbant 
apie kitas mūsų bendruomenes 
kituose žemynuose.

Reikia pažymėti, kad tikrai 
vargingose sąlygose gimęs čia 
pradžioje „Skautu“, didelių 
pasiryžėlių ir didelio ryžto dė
ka, nuo naujųjų metų pradžios 
pradėjo eiti lietuviškais rašme
nimis, labai dailios, skautiškos 
išvaizdos ir dar geresnio jau- 
nuloiška dvasia perdėm bylo
jančio turinio. Dabartinių jų 
leidėjų gilesnis noras, manau 
perdaug nesuklysiu pasakęs, 
yra skirti jį bendrai lietuviška
jam jaunimui. Tai Jabai džiu
gu. Juk mūsų mažyčiams mes 
turime nepakeičiamą „Eglu
tę“, kuri pilnai gali patenkinti 
tuo tarpu viso laisvojo pasau-

VILNIŠKIS
lio mažyčius lietuvius, bet jos 
turinys labjau pritaikytas 
priešmokyklinio ir labjau pir
miesiems keliems pradžios ma- 
kyklos skyriaus lygiui. Ji to- 
kiuo ir tepaliekti, labai gera.

Jaunuoliams čia ir tinka 
„Skautų Aidas“. Argi .gali 
labjau kas nors patenkinti lie
tuvių jaunuolių siekius, kaip 
tas kilnus skautų obalsis: „Die 
vui, Tėvynei ir Artimui”.

Tačiau „Skautų Aidas“ per
nelyg retas svečias. Kalti dėl 
to mes patys, jei tokia kuklia 
prenumerata, kaip 2 $ metams 
negalėtume jo paremti. Jo lei
dėjai perdaug kuklūs. Jie ma
tyt nedrįsta jaunuoliškai, skau 
tiškai pasipuošę belstis biznie
rišku įkyrumu į užkietėjusį, 
storu kiautu padengtą lietuvio 
tėvo vidaus pasaulį, kad užsi
prenumeruotų. Juk tokį „Skau 
tų Aidą“ malonu net suaugu
siam paskaityti ir nors valan
dėlei atitrūkti nuo galvojimo 
apie dolerį. Mažiausiai jis tu
rėtų tapti bent dvisavaitiniu. 
Būtų džiugu išgirsti balsas iš 
pačių leidėjų, ar didelių pastan 
gų iš visuomenės pusės reiktų 
tai įgyvendinti. Pasaulio lie
tuvių spauda ir visuomenė, ma 
nau, moraliai paremtų tokį su 
manymą ir būtų pravesta tam 
tikra akcija visuose padali
niuose.

Kai kurie USA lietuvių dien 
raščĮai kartą savaitėje turi 
skautams kampelį. Visi skau
tiški reikalai turėtų 
jau koncentruojami 
Aide“.

Kol išvysime „Sk.
nesniu svečiu savo’ namuose, te 
atleidžia man jo leidėjai, kad 
nurodysiu jo antrašą, kur jau 
dabar lietuviai tėvai ir jauni
mas gali siųsti ne tik metinę 
prenumeratą, $ 2.00, bet ir kas 
gali auką šiuo adresu Rūta, 
Box 78, Rodney, Ont. Canada.

JONAS NEVA R DA U S KA S
NEIŠGERIAMA TAURĖ

Kol šmėklos man užpus paskutinę žvakę, 
Kol užmerktum akim išves iš požemių pilies, 
Aš gersiu t,aurę tą, apie kurią man sakė, 
Per sapną mano kojom sutrypta skaisti gėlė.
Verčiu dienas lyg sename archyve, 
Kaip knygų dulkinus, senus, suplėšytus lapus. 
Praskleisdamas matau, kaip palikti žiedai pražydę 
Palietus rankom subirėją, taip laimės žiburys trapus.
Einu aš pasivaikščiot prarajom, lyg ant ledo, 
(Žinai, kad niekas grįžtančio nelauks tavęs) 
Man perpigi širdis ir meilė, nors mylėti žada. . . 
Ir nebaisi naktis, kurį ateis išsivest manęs.
Kasdien geriu didžiulę siausmo taurę, 
Kurią nematoma ranka pripildo man. 
O kenčianti siela man atnašauja, 
Kuri su gailesčiu žvelgia klystančių veidan.

Montreal, 1950.

— Australijoje nėra grieti
nės, nes valdžios parėdymu ji 
draudžiama gaminti, kad visa 
būtų perdirbta į sviestą, kuris 
eksportuojamas į Angliją.

— Brazilijoje lietuvių yra 
40.000, bet Rio de Janeiro 
mieste nėra nė tūkstančio. Sos 
tinė, kaip prekybos miestas, lie 
tuviams neprieinama.

—■ Lietuvaitė Adelė 
laitytė dirba lėktuvų 
Aerea Postą Mixta ir lydėda- 

tarp 
ir Či

— Venecuelos Lietuvių Są
junga kreipiasi į Amerikos lie
tuvius, kad jie rašytų „Voice 
of America“ (Amerikos Bal
sas) direktoriui Foy D. Koh
ler (New York 19, N. Y., US 
A) prašymus, kad greičiau bū 
tų įvestos lietuvių kalbą trans
liacijos. Tą pat pataria dary
ti ir kreipiantis į JAV Appro
priation Committee of U. S. 
Congress, Washington, D. C. 
Tai geras pat aringas, kuriuo tn 
retų pasinaudoti ir Kanįįjt 
lietuviai.

— Penki Adelaidės lietuviai 
— inž. Blažė, trys broliai Užu- 
baliaii ir Žukauskas, — susidė
ję po 200 svarų sterlingų, 20 
mylių už miesto pasistatė ply
tinę ir labai sėkmingai prtidėjo 
darbus. Australijos valdžia ir 
gyventojai lietuvius labai aukš 
tia vertinį ir jų bizniui pade
da.

— Buenos Aires lietuviai 
nupirko 500 sklypų namams 
statyki. Jie sudarys Argenti
nos sostinės visą priemiestį. 
Miesto savivaldybė tarp tų 
sklypų lietuviams davė aikštę, 
kuri pavadinta „Lietuva“. Jo 
je bus to priemiesčio centri
nės įstaigos.

—< Susivienijimas 'Lietuvių 
Argentinoje kovo 4 d. turėjo 
metinį " susirinkimą, išrinko 
naujus valdomuosius organus 
ir nutarė savo statomuosius na 
mus pavadinti Dr. Vinco Ku
dirkos vardu. Draugija turi 
700 narių.

— Australijoje, Sydney 
mieste išleistas pirmasis Aus
tralijos lietuvių kalendorius.

— Žurnalistas - istorikas V. 
Trumpa gavo stipendiją gilini 
žinias Kalifornijos universite
te, i

— Buvęs Kauno universite
to botanikas Petras Gruodis 
pradėjo dirbti Harwardo uni
versiteto botanikos sode.

— Chemikai, betyrinėdami 
senovės romėnų spalvuotus 
stiklus, rado, kad jau prieš 80 
metų prieš Kristų stiklų ža
liam spalvinimui romėnai nau
dojo uraniumą, kuris dabar 
naudojamsa atominei energijai 
gaminki.

— Muzikas Ramanauskas 
šiomis dienomis iš Švedijos per 
sikėlė į Ameriką ir pradėjo 
dirbti vargonininko darbą Či
kagos šv. Trejybės parapijos 
bažnyčioje. Lietuvoje jis var 
goninkavo Kauno Karmelitų 
bažnyčioje.

— Brooklyno lietuvių ope
retės choras, vadovaujamas 
prof. K. V. Banaičio, atšventė 
35-rių metų sukaktuves, 
koncerto talkininkais buvo ra- 

op. sol.
A. Dambrauskaitė ir pianistas 
p. Mrozinskas.

NAUJI RAŠTAI
Gautas „APUOKAS“ 5 nr. 

(adresas: 38, Melville Rd., Co 
ventry, England). Gražiai iš 
leistas, iliustruotas. Galima 
gauti „NL“ Spaudos skyriuje.

„THE RED STAR“ — Rau 
donoji Žvaigždė — angliškai 
ir lietuviškai, su daugybe ko
munistinio smurto vaizdų. 
Taip pat galima gauti „NL“ 
spaudos skyriuje. Šis veika
las tinka svetimtaučių informa 
cijai.

KULTŪRINĖS VEIKLOS 
PUSMETIS

Brooklyne, JAV, prieš pus
metį įsikūręs Lietuvių Spau
dos Centras Amerikoje — „Ga 
biją“ (412 Bedford Ave.) sek 
mingai plečia savo veiklą. ,,Ga 
biją“ rūpinasi lietuviškų kny
gų platinimu ne tik JAV, b< t 
ir Kanadoje, Australijoje, Ang 
lijoje, Belgijoje, Prancūzijo
je, Šveicarijoje ir Pietų Anicri 
kos valstybėse. Lietuvių spau 
dos Centrui pavyko sutelkti į 
vieną vietą visas laisvame pa
saulyje išleidžiamas lietuviškas 
knygas, ir šiandien jau kny
gos mėgėjams netenka bergž
džiai klausti „Kur gauti lietu
viškų knygų?’’

Per savo penkmečio veiklą 
Lietuvių Spaudos Centras iš
platino didoką skaičių lietuviš 
kų ir anglų kalba apie Lietuvą 
knygų. Jomis taip pat aprū
pinta ir didžiųjų JAV univer
sitetų bei miest ų didžiosios bib 
iiotekus,

„Gabija’', be platinimo dar
bo, pradeda ir knygų leidybą. 
Šiomis dienomis iš spaudos iš 
eina G. A. Buerger smagi pa
siskaitymo knyga „Barono 
Miunchhauzeno nuotykiai“, 
gausiai ilust-ta Kaip žinoma, 
pagal šią knygą buvo pastaty
ta spalvota filmą. Šios knygos 
didesnė darbo dalis buvo atlik 
ta Vokietijoje. „Gabija“ tiki 
si, kad šios knygos įsigijimu 
skaitytojai parems tolimesnius 
leidybos darbus. Bus leidžia 
mi lietuviški autoriai, jų tarpe 
numatyta Jurgis Savickis, Liu 

Jo das Dovydėnas, Nelė Maaalai- 
tė, Jurgis Jankus ir kiti.

KULTURINZ KRONIKA
DAILININKO RŪKŠTELĖS 

DARBŲ PARODA
Adalaidėje turėjo gerą pasise
kamą. Apie ją rašė ir Austra
lų spauda.

DR. REY PAPINSKIO 
MIKROSKOPAS

Rentgeno specialistų konfe
rencijoje Pansilvanijos labora
torijoje buvo demonstruoja
mas dr. R. Papinskio sukonst
ruotas mikroskopas, kuriuo ga 
Įima buvo matyti medžiagos 
molekulės. Tam išraidimui ski 
narna labai didelė ateitis.

RIO DE JANEIRO LIETU
VIAI MENININKAI

„Dainavos“ susibūrime da
bar dalyvauja jau keli žymūs 
lietuviai menininkai: pianistas 
prof. V. Ružickas, smuikinin
kas prof. Možjalskis, klarnetis
tas A. Ambrozaitis, timpanis- 
tas J. Malaiška, dainininkės 
O. Laskauskienė ir F. Tudrie- 
nė.

TARZANO AUTORIUS
Edgar Rice Burroughs, sulau
kęs 74 metų amžiaus, kovo 17 
J. mirė. Pirmąjį „Tarzano“ 
veikalą jis išleido 1912 m. Su
silaukęs nepaprasto pasiseki
mo, jis jų parašė dar 22, kurie 
išleisti milioniniais tiražais ir 
Autoriui davė taip pat milio- 
nus. Tačiau daugiau milionų 
jam davė „Tarzano“ filmai, ku 
rių ligšiol yra pagaminta 27. 
„Tjarzanas“, kuris vaizduoja 
pusiau žmogaus, pusiau bež
džionės nuotykius Afrikos 
miškuose, menkos literatūri
nės vertės, bet aprašomieji nuo 
tykiai, autoriaus išgalvoti la
bai sensacingai ir aistringai, 
— todėl traukia labai didelį 
primityvo dėmesį ir biznie
riams daro pinigus.

— Šv. Kazimiero minėjime- 
Adelaidėje dalydavo sol. Rūkš 
telienė, smuikininkas P. Matiu

jis išgėrė nuodų ir ją nušovė, kas ir Šimkaus vedamas cho- 
Tai yra meilė ligi beprotybės. ras.

būti fab- 
,,Skautų

A.“ daž-

MOKO BEŽDŽIONĘ 
KALBĖTI

K. Lasley vadovaujama gru
pė mokslininkų bando gorilą 
išmokyti nors truputį kalbėti. 
Gorila jau išmokusi ištarti tris 
žodžius.

— Amerikos mokslininkai 
išradę naują būdą sužinoti me 
džių amžiui. Ligšiol medžių 
amžius buvo nustatomas pagal 
metinius užaugimo sluogsnius. 
Mokslininkai dabar pagamino 
aparatą, kuris medžių amžių 
nustato pagal radiacijos pajė
gumą.

IŠLEIDŽIA SYNTOPIKONĄ
Čikagos universiteto rekto

rius prof. Hutchinsąs ir prof. 
Adleris septynerius metus dir 
bo rašydami naują veikalą, ku
rį pavadino Sintopiconu (grai
kų žodžiai: Synthesis ir Topic 
— tema). Syntopiconą sudaro 
54 tomai, parduodami už $ 200.

Šioje savotiškoje enciklope
dijoje aiškinami ne žodžiai, bet 
sąvokos, pav., kas yra meilė, 
dora, patriotizmas, religija ir 
tt. Aiškinant tas sąvokas, pa
rlekiamos istorinės žinios, 
mokslininkų pasisakymai, nu
rodoma, kokie rašytojai ir ko
kiuose veikaluose 
ba ir tt.

— Dailininkas 
metus atsidūręs 
Perth uostamiestyje suruošė 
sėkmingai praėjusią savo dai
lės darbų parodą.

— Prof. St. Kolupaila 
spausdinu, veikalą apie Nemu
no upę, — tai bus „Nemunas“.

— Septyniametė lietuvaitė 
Šaulytė Philadelphijos akade
mijos salėje skambino Mozar- 
to kūrinius. Jaunos koncertan 
lės klausėsi 3.000 klausovų. Ji 
turėjo didelį pasisekimą.

— Bostone apsigyveno keli 
rašytojai: Faustas Kirša, An
tanas Gustaitis, Stsays Santva
ras, Petras Pjlka, kurie dirba 
įvairiose įmonėse.

• ĮVAIRENYBĖS
šęs savo lauko dirvas. Jis da
bar teisiamas.

— Tasmanijoje, Australijo
je, Smithų šeimoje gimė du ber 
niukai, kurių galvos suaugu
sios. Šiuo įvykiu labai susido
mėjo medikai ir biologai. Abu 
vaikai gyvena ir yra gydytojų 
tiriami.

— Australijos įlankoje Su- 
fety pagautas ryklys, kurio vi
duriuose rasta dešinioji žmo
gaus ranka. Nustatyta, kad ši 
ranka priklauso lenkui Szoto, 
kurio lavonas su peršauta gal
va rastas toje pat įlankoje.

— Brazilas Pereira, sulau
kęs 71 m. amžiaus, įsimylėjo 
25 metų jauną moterį. Kai ši 
nenorėjo tuo pačiu atsilyginti,

Matu- 
linijos

ma keleivius, skraido 
Urugvajaus, Paragvajaus 
lės.

— Tardymas nustatė, 
tūlas nacis D. Ploen paskendu
sio karinio laivo lavonais trę-

kad

apie tai kal-

Ratas, prieš
Australijoje,, šytojas A. Gustaitis,

ANEKDOTAI
Žuvų kalba.

Du vokiečiai žuvavo — vie
nas vienoje Šprė upės pusėje, 
anglų zonoje .kitas kitoje Šprė 
upės pusėje, rusų zonoje.

Anglų zonos vokietis trau
kė žuvį po žuvies, o rusų zo
nos vokietis — nė vienos.

— Kodėl tau taip sekasi? — 
klausia neiškentęs pavydo ru
sų zonos vokietis.

— Matai, aplinkybė labai 
paprasta: rusų pusėje ir žuvys 
bijo išsižioti. . .

(Kas pasakys įdomesnį?)
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Nelaime kasykloje
Ištrauka iš A. Margerio romano 

„ŠLIUPTARNIAI“
Taip ėjo diena, nei džiaugs

mo, nei vilčių, nei jėgų Rokui 
nepavydėdama, nešykštėdama. 
Ir taip būtų praėjusi, jeigu 
ne. . .

— Gelbėkite! Gelbėkite! 
Džiovas dega!

— Bėkime, Rokai! Griebk 
savo švarką! Bėk prie bakso 
ir atsinešk abidvi skardines su 
vandeniu! Te raktą. O aš bė 
gu tiesiog pas Džiovą. Duok 
man tą švarką!

Rokas pasileido prie skry
nios, o Antanas — prie Džio- 
vo. Kai Antanas atbėgo tru
putį anksčiau nei Rokas, jau

sias lūpas tyliai švokštė oras. 
Su kiekvienų šridies mušimu 
tampėsi kaklo gyslos, kilnoda
mos kietą, sudegusią odą, dau
gely vietų sutrūkusią. . . pa
čiuose blizgėjo balta mėsa, 
kur-ne-kur kraujais pasruvusi. 
Ausys buvo kuopė nukritu
sios. Ir nosies tik kaulai sty
rėjo, net kremzlės nudegusios 
ar sprogimo nuneštos. Akių 
vokai suaižėję, bet saugiai už
sidarę ; gal būt, akis jie ir iš
saugojo. . .

— Rankos? Nebeturi ran
kos! — kaž kuris suriko.

— Žiūrėkite, gal pagulta,
baigė gesinti degančius Juozo 
drabužius kiti angliakasiai. O 
kai tik atlėkė Rokas su vande
niu, Antanas tuoj griebė skar
dinę, atidarė ir vilgė vandeniu 
Juozo kaktą, veidą, kaklą, krū 
tinę; bandė įpilti kiek ir j bur 
ną, bet jis jau nebenurijo.

— Džiovai! Džiovai! Džio
vai ! — šaukė prisilenkęs prie 
Juozo Antanas.

Tačiau Juozas nebeatsiliepė. 
Jis buvo be sąmonės. Bet jo 
gyvybė visdėlto dar nebuvo ug 
nies sunaikinta arba parako 
sprogimo nutrenkta. Ne. Lė
tai kilnojosi jo krūtinė, ir pro 
apdegusias, juodas suaižėju-

paverskite!
Juozo kūną pavertė, bet ran 

kos — neberado. Ji buvo aukš 
Čiau alkūnės nutrenkta. Smar
kiai švirkštė kraujas. Anta
nas tuoj nuplėšė savo marški
nių rankovę ir gerai suveržė ja 
pasilikusį rankos stabarą.

Sifcilietis, laimė, kelyje su
griebtas, skubiai atidundėjo su 
tuščiu vagonėliu. Įkėlė Juozą 
į vagonėlį ir nuskubėjo prie 
kelto. Antanas su Roku nuva
žiavo sykiu. Čia iškėlė į viršų, 
įdėjo į tam tikrą vežimą, labai 
paprastą, ir vežė į ligoninę. An 
tanas su Roku neatsiliko, va
žiavo drauge.

Rokas nebegalėjo akių pakel 
ti — taip labai graudinosi. Pir 
rną kartą jis matė žmogų taip 
žiauriai liepsnų sulaižytą, spro 
gimo apdraskytą. Jam buvo 
liūdna, kraupu ir trošku, nors 
kalnų atmosfera ir pilte pylė 
atgaivą į jo krūtinę. Ak pylė, 
kartu ir į Juozo krūtinę, bet ji. 
labai menkai teatsiliepė. . .

Antanas tylėjo, kietai susi
kaupęs, savyje užsidaręs. To
kie vaizdai, tiesa, jam buvo ne 
be pirmiena, bet vis dėl to 
skrosto skrodė jautrią jo šir
dį; juo labjau, kad jis iš patir
ties, iš gyvenimo žinojo to vi
so priežastis.

Rokas ilgiau nebeištylėjo, 
matyt, gailesys, nerimas ir bai 
mė, kad jam pačiam taip ne
atsitiktų, pagaliau ir smalsu
mas, kodėl turi taip įvykti, ko 
dėl žmogaus ^sveikata ir gyvy
bė taip pigi, akstino jį Antaną 
paklausinėti. Taigi ji's ir pra
dėjo :

— Kaip tai, kaip tai galėjo 
atsitikti? ŠHaip baisĮtai žmo
gui apdegti. Ir rankos neteko....

— Parakas, Rokeli, parakas; 
sprogo; netyčia, netikėtai. Ma. 
tyti, šoviniui pylėsi, kibirkštis- 
nuo lempos užkrito ir. . .

Rokas tuoj nusimovė savo 
kepurę ir apžiūrėjo žibintuvą,, 
galvodamas, nieko nesakyda
mas, kodėl šitas menkas pa
būklėlis negali būti taip įtai
sytas, kad nereikalinga, bet bai 
šiai pavojinga kibirkštis nie

kad negalėtų nuo jo nukristi ir 
padaryti tokią nelaimę.

O Antanas kalbėjo toliau:
— Šitas, labai stiprus atsi

tikimas, manau, negreit tau, 
Rokeli, iš galvos išeis, negrei
tai. Ir juo ilgiau Jis ten bus, 
juo atsargiau elgsiesi tu su pa 
raku; sakau, kai jau būsi pil
nas mainierys. Žinosi, kad pils 
^ant paraką, visada reikia pa
sidėti lempą, nors, keletą žings 
nių toliau nuo savęs, žinosi...

Rokas palingavo galva.
— Bet, Rokai, — kalbėjo 

Antanas, visas susimąstęs, nu
siminęs, susirūpinęs, — mai- 
nose dirbti labai pavojnga Be 
veik visada žiūri mirtis tau į 
akis — visada. . . Nežinai, ka
da tave pagaus sprogimas, uo
liena ar kitas kas; nežinai. . . 
Ir, Rokeli, jeigu mainieriai ir 
būtų labai atsargūs, būtų saky
sime, net atsargiausi, tai vis 
tiek įvyktų baisių nelaimių. 
Taip, įvyktų. Aš jau esu pa
tyręs savo keliu. Žiūrėk į ma
no veidą; matai, kiek melsvų 
dėmių. Tai. vis nuo šovinio. . .

Rokas pakėlė akis ir gerai 
pažiūrėjo, lyg pirmiau, rodos, 
būtų nematęs.

— Patirsi ir tu — toliau. . . 
Kompanijos, matai, yra labai 
šykščios, baisai grobuoniškos. 
Joms tik pelnas, vien tik pel
nas terūpi. Kas joms darbi
ninkai, jų sveikata, gyvybė? 
Niekis! Pamatysi, Rokeli, nie
kis. O kodėl jos mainų nepri

žiūri; kaip reikiant: nepaiso, 
kad jos būtų saugios, nesirū
pina, kad darbininkas, gyvas į 
jas įėjęs, gyvas ir išeitų. Ne. 
Joms tįk pelnas, kaip kiaulei 
lovys ir migis.

Antanas stabtelėjo, arčiau 
prie Juozo prisilenkė, žiūrėda
mas, ar jis dar tebekvėpuoja. 
Kvėpavo, bet jau tankiau, silp
niau.

— Dažnai prisirenka, dulkių 
galybės, prisirenka ir pavojin
gų dujų, kurios sprogsta ir 
mainierius, tarsi baisiausia 
audra, taškyle ištaško.

RokSs krūptelėjo,
—< A, Rokeli, padirbėsi, pa

matysi. . . Paskui, žinai, rei
kia labai skubėti, stačiai lėkte 
lėkti, jeigu nori kiek nors dau 
giau uždrbti. Juk aišku, kad ir 
Džiovas, labai skubėdamas, ne
apsižiūrėjo, jog lempa ant 
kaktos, kada ji turėjo būti kur 
nors toliau nuo jo ant žemės. . . 
O kai jau žmogus baisiai sku
bini), tai ir visas nelaimes už
miršti. Jos, kaip giltinės dalgis 
prieš tave stovi, o tu nesitrau
ki atgal, be;t vis leki — tiesiog 
prie ašmenų. . . Neapsižvalgai, 
nežinai, kad, mažu kurią minu 
tę kris tau ant galvos baisi že 
mės plutos skeveldra ir išspaus 
iš tavęs paskutinį krislelį gyvy
bės — to brangiausio žmogaus 
turto. . . Nežinai. . . Arba šo
vinys. . . Štai, rodos, užtaisei
jį kuo geriausiai, rūpestingiau
šiai, bet, nubėgęs pasislėpti,

lauki, lauki, o anas nesprogs
ta. Ką darysi; turi atkrapšjy- 
ti ir iš naujo užtaisyti Taip 
dažniausia atsitinka, kur ang
lis yra šlapia, kur parakas leng 
vai sudrėksta. Tačiau beat- 
krapštant — sprogsta jau tie
siog į veidą, krūtinę, širdį. . .

Rokas užsidengė akis abiem 
rankom.

— O kartais užtaisai šovinį, 
padegi dagtį, manydapias, jog^ 
lengvai nubėgsi į saugią vietą . , 
ir pasislėpsi. Bet ne. Sprogį 1 
mas įvyksta anksčiau, negu tu \ 
numatei, ir tave pagauna bebė 
gantį... O kartaisir suklupti ten 
ka, kojai užkliuvus už pabė
gio arba ir anglies ar uolienos 
gabalo. Šovinys tada pasiveja 
tave ir nukerta ranką, koją, 
strėnas arba ir galvą. . .

Rokas vėl krūptelėjo.
— A, Rokeli, geriau, kad tu 

čia ilgai nedirbtum, važiuotum 
kur nors į viršutines, į fabri
kus — ten saugiau. Tiek vai
kų turi. . .

Baigė Antanas, o Rokas ty
lėjo — kaip žemė žiemos metą 
su sušalusiu, sugrubusiu veidu.

Nutilo ir vežimo ratai nu
stojo sukęsi. išėjo gydytojas, 
slaugė ir, Antano su Roku pa
dedami, iškėlė Juozą iš vežimo, 
padėjo ant naščių ir nunešė į 
Igoninę.

Antanas dar bandė klausti 
gydytoją, kaip ilgai sužeista
sis gyvensiąs, bet gydytojas 
tiktai papurtė galvą, nieko ne
atsakydamas.
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SvdikaĮfca yraj didžiausis žmogaus turtas. 

Nešvariausia kūno vieta 
RAŠO PROF. DR. K. VALTERIS.

Visada tik blogai galvoją 
žmonės juk nepagalvos, kad 
čįa bus kalbama apie. . . bur
ną.

Jei dauguma turi nešvarią 
sąžinę, tai kūnas visų yra dau 
giau ar mažiau suterštas. Bet 
.veltui ieškotume mūsų kūne 
nešvaresnės, labjau bakterijo
mis apkrėstos vietos už burną! 

h ja tik žarnos iš dalies šia
■ įsme gali konkuruoti.

Tik kūdikis, kol jis yra mo
tinos įsčių,įe, paprastai yra vi
siškai švarus. Bet gijndamas 
jau užsikrečia ir po kelių valan 
dų po užgimimo ne tik jo kū ■ 
no paviršiuje, bet ir burnelėj 
galima rasti įvairių, kartais ga 
na piktų bakterijų. O jau po 
pirmo maitinimo daugelis bak
terijų pasiekia ir žarnas ir dau 
guma jų „įsikuria“ čia visam 
gyvenimui. Nelaimingiausi 
yra tid kūdikiai, kuriems jų 
motinos rodo savo kvailą mei
lę, t. y. — bučiuoja! Tai jau 
ne tik kvailumas, bet tikras nu 
siikaltimas, nes savo bučiavi
mais jos kartais nužudo nekal
tus kūdikius\!

Kodėl burna yra taip nešva
ri? O gi todėl, kad ji pastoviai 
užkrečiama. Vaikai kiša į bur 
ną nešvarius pirštus, žaislus, 
įkvepia. įvairių dulkių, valgo 
nešvarius, neplautus vaisius ir 
tt. Be to, ir maitete, vandeny 
taip pat gali būti įvairių bak
terijų. Panašiai užsikrečia ir 
suaugę, o ypač tie, kurie į bur 
ną kaišioja pypkę ar cigareti- 
ninką ištrauktą iš nešvarios ki 
senės! Taigi burną galim lai
kyti visokiausių bakterijų (ne
žalingų, mažai žalingų, žalin
gų ir pražūtingų ( ir žinomų, 
bei dar nežinomų virusų perei
namąja stovykla, kurioj tik da 
lis pastoviai „įsikuria“, o ki
tos „emigruoja“ arba „repatri 
juoja“. Taip dalį jų su mais
tu, gėrimu bei seilėmis prary
jant ir skrandyje, (jei jis svei
kas!) jos gauna tokį „dušą“, 
kad tik rėja išlieka'gyva ir pa 
siekia žarnas, kuriose daugu
ma jaučiasi gana puikiai. . . 
Dalis jų išsjaunama, iškosima 
ir iščiaudoma, o likusios „emi 
gruoja“ pas „Abraomą“ — 
stimpa, nes arba jos negauna 
čia patogių gyvenimo sąlygų 
a,rb|a’ būna nugalabijamos pa
slaptingų medžiagų, esančių 
seilėse. Per šią „pereinamąją“ 
stovyklą“ pereina ir bakteri
jos, kurios sukelia tokias, net 
siaubą iššaukiančias ligas, 
kaip maras, cholera, vidurių 
šiltinė, džiova, difteritas ir tt.

Pastoviai gyvenančių burnoj 
bakterijų būna iki kelių de
šimčių rūšių. Juo joms čia 
geresnės gyvenimo sąlygos, 
juo greičiau jos veisiasi ir juo 
jų būna daugiau. O tos palan
kios sąlygos yra šios,: išgedę 
dantys, maisto likučių užsisto- 
vėjimas tarpudančiuose bei ki
šenėse, susidariusios tarp dan
tų ir dantų smegenų, burnos 
gleivinės bei tonzilų (migdo

lų) uždegimas ir bloga burnos 
priežiūra. Maisto likučiai ar- 
mirę audiniai tam tikrų bak
terijų Įtakoj pūva ir gaunasi 
bl’ogas, kartais tiesiog atstu- 
miąs kvapas iš burnos. Todėl 
medicinišku požiūriu žodis 
„nepraustaburnis“ turi kitą 
prasmę kaip jis mūsų liaudies 
vartojamas. Taigi ir vadina
mas „auksaburnis“ gali tuiėti 
daug nešvaresnę burną už „ne 
praustaburnį“. Nereikėtų pa
miršti, kad blogas burnos kva
pas gali būti ir dėl kitų prie
žasčių, k. a. skrandžio ir pinu
čių ligų, taip pat pavalgius 
svogūnų, česnakų, o jau prisi
rūkiusio kvapas tai tiesiog 
smaugiąs!

Mūsų organizmas turi daug 
apsigynimo priemonių nuo 
bakterijų. Todėl paprastai nu 
sistoja pusiausvyra tarp orga
nizmo apsigynimo jėgų ir bak
terijų agresyvumo. Sutrikus 
šiai pusiausvyrai — viena ar 
kita pusė nukenčia. Organiz 
rno apsigynimo jėgos silpnėja 
nuo pavargimo, nenormalaus 
gyvenimo, badavimo, sunkių 
dvasinių pergyvenimų, rūky
mo, girtavimo, nusilpus nuo 
kokios nors ligos ir tt. Nusil
pus organizmui — ne tik stip
resnės, bet ir silpnos, vos be- 
pasivelkančios bakterijos gali 
pridaryti daug žalos.

Poetai ir rašytojai gražiai ap 
rašo, o filmos žavingai pavaiz
duoja bučiavimąsį. Mediciniš
kai galvojant— pasibučiavimas 
yra. pasikeitiįnas tūkstančiais 
bjaurių bakterijų nešvarių lū
pų suglaudimu ! Gal kam at
rodytų, :kad čia nieko blogo, 
nes abu partneriai nešvarūs! 
Ne viąai. Pirmiausia tai, kad 
vienas partneris gali būti ap
krėstas piktesnėmis bakterijo
mis kaip kitas; o be to organiz 
irias su savo bakterijomis yra 
„susigyvenęs“ — turi išdirbęs 
atitinkamas apsigynimo prie
mones, o kai jos patenka dide
liais kiekiais į kito kūną, kuris 
nepasiruošęs kovai su jomis — 
gali pridaryti daug žalos! Tš 
to sieką, kad bučiavimosi išra
dėjas turi būti laikomas žmo
nijos priešu nr. 1.

Kas daryti? Ar galima bur
ną išvalyti? Ne, galima tik ap
valyti ; o tai yra svarbu ir rei
kalinga. Pirmiausia neturi bū 
ti burnoj kiaurų dantų, dantų 
smegenų kišenių, chroniško 
burnos gleivinės ir migdolų už 
degtino, nes čia milionai žalin
gų sveikatai ir gyvybei bakte
rijų randa puikią prieglaudą. 
Taigi bet kuria kaina išgydyti 
burną! Kartu nepamiršti kas
dieninio burnos tualeto: pava] 
gius šveisti šepetuku dantis ir 
gerai skalauti burną. Prieš ei
nant gulti patariama skalauti. 
burną švelniu, dezinfekuojan
čiu skiediniu. Kas tuo pasie
kiama? O gi pašalinama bei 
nugalabijama labai daug bak
terijų, o be to, kai burna ir 
dantys sveiki ir nelieka mais-

VERIKAITIS SKAUDŽIAI 
SUŽEISTAS

St, Catharines, Ont. Gerai ži 
nomas vyrų okteto vadovas 
Vaclovas Verikaitis, kuris 
daug gastroliavo įvairiose Ka
nados lietuvių kolonijose ir ra 
diofone, šiomis dienomis, be
dirbdamas St. Catharines mies 
te, smarkiai susižeidė kairiąją 
akį. Atskilusi nuo'šmyrgelio 
■itskala perpjovė ištisai visą 
akies obuolį. Šiuo metu akis 
praradusi regėjimą. Gydyto
jai tuo tarpu negali nustatyti, 
ar ši akis nustos regėjimo vi
siškai, ar tik laikiniai.

Gerb. p. V. Verikaičiui lin
kėtinas greitas pasveikimas.

Pp. Verikaičių šeimai reiš
kiama užuojauta.

Vyd, Vac. V-kus.

LONDONO VISUOMENĖS 
DĖMESIUI!

Gegužės mėn. 14 d. Londo
no liet, kolonijoje ruošiama 
Motinos Dienos švnetė. Die
nos programa: 1. 11 vai. pa
maldos St. Joseph kopi., 2. 15 
vai. iškilmingas Motinos Die
nos minėjimas su menine pro
grama, CCC didž. salėje, Col- 
bonre str., 3. 17 vai. viešas su
sirinkimas, ten pat ir 4. 20 vai. 
šeimyniškas pobūvis, ten pat.

Maloniai kviečiame mūsų 
brangias motinas ir visus tau
tiečius šventėje dalyvauti.

Londono skautės-ai ir KLB 
Apyl. V-ba,

ŠAUKIAMAS TILLSONBUR 
GO ŪKININKŲ KLUBO NA

RIŲ SUSIRINKIMAS.
Delhi, Ont. Balandžio 22 d. 

Toronto Meno Mėgėjų grupė 
statė Vaičiūno dramą „Sur 
drumstoji Ramybė“ Delhi 
mieste. Šioj apylinkėj tai bu
vo pirmas toks vaidinimas. Už 
puikiai suvaidintą ir pamokan
čią dramą, gausiai susirinkę 
žmonės nuoširdžiai dėkojo ar
tistams ir rež. Jegėlai. Tillson 
burgo Lietuvių Ūkininkų klu
bo vardu padėkojo artistams 
V. Treigys.

Ta pačia proga pranešama, 
kad Tiilsonburgo Lietuvių 
Ūkininkų Klubas šaukia narių 
susirinkimą gegužės mėn. 14 
d. 6 vai. v. Augustinavičių 
ūky.

Hamiltono lietuviu veikla
Hamiltonas, Ont, Prieš kelis 

mėn. Hamiltone įsikūrė teatro 
mėgėjų būrelis, kuris jau per 
Vasario 16 d. minėjimą pasta
lė Inčiūros veikalo „Vincas Ku 
dirka“ prologą. Dabar jau bai 
giamas repetuoti „Pirmasis 
Skambutis“. Hamiltonas yra 
trečia, po Montrealio ir Toron 
to, didžiausia lietuvių koloni
ja Kanadoje.

Gegužės mėn. 13 d„ šešta
dienį, 7 vai. vakare, Vengrų 
salėje, 136 Barton Street, Ha
milton Ont. įvyks Hamiltono 
Dramos Teatro oficialus atida 
rymas. Statoma premjera „Pir 
mas skambutis“, linksma 3 
veiksmų komedija. Dalyvauja 
geriausios vietos vaidintojų jė

ROUYN — NORANDA ĮSIJUNGĖ Į KLB
Nors mes, kaip spaudoje 

skaitome, tartum vis skubina
me Kanados Lietuvių bendruo
menės organizacijos darbus, ta 
čiau praktiškai imant tas dar
bas dirbti nesiskubinama.

Mes dažnai net neįsigilina
me į tos organizacijos princi
pus. Kartais lyg nenorime net 
aplinkraščių matyti. Painioja
me net pavadinimus.

Štai, mūsų — Rouyn — Ne
randa — bendruomenė.

Mes, palyginti, gražiai sugy 
vename,, nors ir tarp mūsų, 
kaip ir tarp visų žmonių, pasi
taiko, galima sakyti, smulkių 
nesklandumų, apie kuriuos ne
tenka net rašyti. Bet bendrai 
— gerai sugyvename. Mes, 
nedidelis lietuvių kiekis, gerai 
visi susižinome ir susisiekia
me. O visuomeninis dalbas,

to likučių — bakterijos badau
ja ir stimpa.

Taip pat nepamiršti saugo kr i pažiūri į patį mūsų gyve- 
tis burnos užteršimo: neval
gyti nenusiplovus rankų, neval 
gyti nenuplautų vaisių, neUaT- 
šioti į burną visokių šlamštų, 
k. a., pypkės cigaretininko, 
na, nesibučiuoti ir tt. (BL)

nimą, pareina nuo mūsų veik
ios, nuo mūsų pačių, ir nėr kas 
kaltinti.

Štai kaikurie faktai. Dar ru 
denį 1949 metų įvyko mūsų 
bendruomenės įsijungimas į Pa

šaulio Lietuvių Bendruomenę. 
Dabar jau mes sužinome, kad 
mums; reikia visų pirma įsi- ' 
jungti į Kanados Lietuvių 
Bendruomenę, nes tiesiogio 
įsijungimo į PLB nėra. Girdė- 1 
ti, kad ir kitos vietovės daro 
tokių klaidų.

Vis dėlto mes save skaitome 
įsijungusiais į tą bendruome
nę, kuri turi visus mus sujung
ti į didžiulę viso pasaulio lie
tuvių šeimą.

Mes būtume patenkinti, kad 
ir kitos vietovės skubiau orga- j 
nizuotųsi ir tuo būdu dėtųsi į 
tą organizaciją, kurį turi suda
ryti didelį pasaulio lietuvių ka 
mieną, kuris savo šakas iš
skleis ant visų Žemės kontinen 
tų. Norandietis.

Redakcijos pastaba: Neran
da, kaip teigia KLJB - LOK ži
nios, esanti viena gražiai besi- j 
tvarkančių lietuvių kolonijų, 
kuri organizacijos darbą dirba 
lįabai pozityviai. Jos pavyz
džiu galėtų pasekti ir jos kai
mynai bei kitos vietovės.

'Mi " 1 'H

gos. Veikalą režisuoja art. E. 
Dauguvietytė.

Hamiltoniečiai laukia svečių 
iš Toronto, Londono ir kitų 
apylinkių, o ypač ūkininkų - 
fermerių, kurie jau seniai bėra 
girdėję vaidinimus gimtąja kai 
ba. Iš viso, tai bus istorinė die 
na Hahiltone, nes iki šiol šia
me mieste dar nėra buvę savo 
teatro.

— Š. m. balandžio 29 d. Ha 
miltone viešėjo žinoma daini
ninkė Ona Katkauskaitė (An
na Kaukas), kuri davė vieną 
koncertą. Koncertą ruošė pa
rapijai. Dainininkė turėjo di
delį pasisekimą. Tik gaila per 
didelė salė buvo, nes žiūrovų 
prisirinko apie 450 — 500 žmo 
nių, o salė talpina apie 2000. 
Todėl parteris atrodė skysto
kas. Solistė išvyko Toron fan, 
kur ji koncertuoja Motinos 
dienos proga.

— Hamiltone ruošiamasi pa 
minėti Steigiamojo Seimo ati
darymo 30 metų sukaktuves, 
kurios bus gegužės 15 d. Grei
čiausiai teks nukelti į kitą dp- 
tą, nes tai išpuola darbo diena.

— Birželio 3 d. Hamiltone 
koncertuos „Čiurlionio“ an
samblis. Jau dabar vyksta pa
siruošimai svečius tinkamai 
priimti. Smulkmenos bus pra
neštos vėliau.

Alg, Girdvainis.
XX"~., XK

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

VIRBALI ELECTRIC REG’D
TEL. DO. 3655

Lietuvis Elektros Kontraktorius
Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas 

Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

Savininkas: STASYS VIRBALAS, TEL. DO. 3655
816 JEAN TALON, W, MONTREAL
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(LIETUVIŠKA VALGYKLA

„PALANGA"
Šviežias maistas, įvairūs gėlimai, lietuviška muzika. 
Visi tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.

Sav. PRANAS GRIGALIŪNAS.
2575 Ontario St, E. (prie Frontenac St.) Tel. CH 0554

XK

TR. 8112
Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir pa
siklausysite plokštelių muzikos

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 Edward St,, Ville Las all e

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE-KALBINE PAGALBA

JONAS JUSKAITIS
108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494 
Skyrius: 750 Dundas St. W., Toronto; Tel. WA 0006

Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus 
perkant ir parduodant. Parūpiname paskolą ir ap
draudę. Atstovaujame įstaigose ir įmonėse. Sudarome 
dokumentus bei patvirtintus vertimus. Giname lietuvių 
interesus Kanadoje ir kituose kraštuose. Jums patar
navimus atlieka teisininkai ir kalbininkai, studijavę Š. 
Amerikos bei Europos universitetuose.

2450 ST. CATHERINE E.------------------ MONTREAL
Viena minutė kelio nuo Lietuvių Klubo

MIKE GROCERY
SAV. MIKAS REINETAS TE L. CH. 0989
Alus. Didžiausias įvairių prekių pasirinkimas. Geriau
sia vieta siuntiniams paruošti siuntimui į Europą. Vie
toje supakavimas ir pašto patarnavimas be atskiro 

atlyginimo.

Aukšta kokybe - žema kaina
Siuntiniai į visus Europos k raštus išskyrus SSRS 

per US Parcel Post.
Užsakymuose prašoma rašyti AIŠKIAI siuntėjo ir gavėjo 

adresą, pakieto numerį ir jo kainą.
STANDARTINIAI PAKIETAI:

Kaina amerikoniškais doleriais
2 sv. dešros Saliami
2 sv. kiaul. taukų
2 sv. maltos pup. kavos

(skardinėse po 1 sv.)
2 sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių

Nr.
$

1

6.10

5 sv. kiaul. taukų
2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. deg. pup. kavos 
% sv. arbatos (Lipton)
3 gab. tualet. muilo

Nr. 4 

$ 
5.95

—•=ie 
Lietuvis

TAUTIEČIAI, rašykime iš 
kiekvienos Kanados vietovės 
apie lietuvių gyvenimą, sąly
gas, darbus, atygihimus, rū- 
pesčiuls, KLB organizavimosi 
eigą ir tt. Rašykime taip, kaip 
mokame. Už visus raštus ir 
visas žinias bus dėkinga „NL“ 

redakcija ir skaitytojai.
... ,... ---------.jg-............ ~

ietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1064 Riverview Ave., Verdun, Montreat, Que. lei.
TR 5929, priima pataisymams įvairius
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai 
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus

Kreiptis vakarais po 6.30 vai.

laikrodžius. 
Kainos že- 
garantuoja.

PIETŲ AMERIKOS
A lietuvių gyvenimą pažinsite, skaitydami trečią dešimt

metį einantį

| „Argentinos Lietuviu Baisa“
| Casilla de Correo 303, Buenos Aires, Argentina, 
y Prenumeratas, 2 dolerius metams, galima siųsti laiškais 
* arba banko čekiu.

f.lVP-

S. MAZULAITIS
Lietuvi* siuvėja*

Priimu vyrų ir moterų drabužių užsakymus iš 
savos ir klijentų medžiagos. Vėliausios Europos ir 
Kanados mados. Kaina prieinama.

6920 Monk. Blvd. Ville Em ar d, Montreal, Tramvaj. 36

(plytelėmis)
sv. arbatos (Lipton

1 sv. džiov. vaisių

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
1 sv. ryžių
5 sv. kviet. miltų
5 sv.cukraus
1 sv. razinkų
1 sv. deg. pup. kav 
/z sv. arbatos (Lipton 
1 sv. džiov. vaisių

Nr. 7

$

6.75

5
I5
5
1
1

sv. kiaul. taukų
sv. kviet. miltų
sv. cukraus
sv. razinkų
sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

% sv. arbatos (Lipton)

Nr. 9

$

6.00

5 sv. kiaul. taukų
1 . v. malt. pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)
2 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)

Nr. 10 
$

7.10

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
2 sv. maltos1 pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)
sv. arbatos (Lipton)

1 sv. pien. šokolado 
(plytelėmis)

2 sv. cukraus

1 sv. malt. pup. kavos jNr. 5

Nr. 2

$

5.65

(skardinėje)
% sv. kakao
% sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2 sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių
% sv. sūrio
2 sv. alyvos (Mazola)

$

5.85

3 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 sv.cukraus
2 «v, deg. pup.kavos

1 sv. razinkų
1 sv. džiovintų vaisių

Nt- 8 

$ 
5.65

Nr. 11 
$

10 sv. kiaul. taukų
Į 4 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.) 7.10

18 sv. kjaul. taukų Nr. 12 
$ 

5.95

2 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėse po 1 sv.)

1sv.kakao
% sv. arbatos (Lipton)
1 sv. džiov. vaisių
2 sv. cukraus
2 sv. kiaul. taukų

Nr. 3

$
5.30

1 sv. kiaul. taukų
1 sv. rūkytų lašinių
1 sv. malt. pup. kavos

(skardinėje)
1 sv. cukraus
1 sv. pien. šokolado

Nr. 6

$

4.45

Pagal atskirą kainoraštį ruošiame INDIVIDUALIUS 
maisto paklotus.

Teiraukj.tės dėl siuntų didės iriais1 kiekiais
KITI SIUNTINIAI

Vaistai penicilinas ir kL, Pinigai į visus Europos kraštus.
Į Vakarų Vokietiją 100 DM — $ 22.00.

REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG’D

456 West 63rd Street, Chicago 21, Ill. Telefonas Wen t wo 
rth 6—4107.



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1950. V. 11. — Nr. 19 (162)

MUSU SPORTAS
MŪSŲ SPORTO REIKALU

Vis dažniau lietuviškos 
spaudos puslapiuose tenka iš
girsti balsą apie mūsų sporti
nio gyvenimo perreformavimo 
būtinumą. Jau praeitų metų 
rudenį „N. Lietuvoje“ buvau 
iškėlęs keletą minčių, tačiau 
jos ir paliko tik atspausdintais 
žodžiais, be jokio atgarsio 
sportininkų tarpe. Tik š. m. 
balandžio mėn. 13 d., žino
mas Lietuvos sportininkas VI. 
Bakūnas, „N. Lietuvoje“ vėl 
iškėlė vieną opiausių mūsų 
mūsų sportinio gyvenimo klau 
simų — tai stokos institucijos, 
tvarkančios Pasaulio Liet. Ben 
druomenės fizinio auklėjimo ir 
sporto reikalus, pažymėdamas 
toliau, kad šias pareigas turė
tų eiti Vyriausias Fizinio Auk 
Įėjimo ir Sporto Komitetas 
(VFASK), kuris savo veiklos 
centru yra pąsirinkęs JAV — 
Čikagą.

Labai teisinga, tačiau ar esą 
me daug girdėję apie šią insti
tuciją nuo išvykimo iš Vokie
tijos? Tikrai nieko, išskyrus 
vieną paskelbtą žinutę laikraš
čiuose klubų registracijos rei
kalu. Tai ir vislias. Jau ant
ri metai, šis vyriausias mūsų 
sporto veiksnys miega ant lau 
rų vainiko, jausdamas atlikęs 
savo pareigą Vokietijoje ir čia, 
Kanadoje ar USA, jis, kaip ir 
daugumas mūsų sportininkų, 
dabar gali pradėti ramų gyve
nimą, pasirinkdamas 
sporto šaką 
lerio“ garbinimą.

Artimiausiu laiku visas lie
tuvių gyvenimas bus tvarko
mas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės nuostatais, tačiau, 
deja, juose nieko nerandame 
pasakyta mūsų sportinio gyve 
nimo klausimu. Atrodo, kad 
lietuviškais tremties sportas 
yra išbraukiamas iš mūsų gy
venimo, nežiūrint to, kad jis

naują
„dievaičio do-

gali atlikti lygiai tokius pačius 
uždavinius kaip ir kitų gyve
nimo sričių darbuotojai, mūsų 
Tėvynės atstatymo darbe.

Vienas sporto entuziastas 
yra pasisakęs: „turėdami lietu
viškąjį Joe Louis, gaYsiąją 
krepšinio ar beissballo koman
dą, tikrai daugiau laimėtume 
Lietuvos išlaisvinimo kovoje, 
negu siųsdami tūkstančius te
legramų senatoriams ar reng
dami reprezentacinius koncer
tus ir pan.“. Tame yra daug 
teisybės, nes turėdami keletą 
meisterių,mums durys į įvai
rias ministerijas būtų atdaros 
ir tuo pačiu, įvairūs aukšti pa
reigūnai lengv'ai pasiekiami. 
Šiandien sportos yra užkaria
vęs plačiausias žmonių mases 
ir dažnai taip būna, kad svar
biausi politiniai įvykiai nu
blunka prieš bokso, rugby ar 
kitas rungtynes. Daugeliui te 
ko skaityti laikraščiuose, apie 
pasaulio dailiojo čiuožimo 
meisterės Bjarbaros Scott apsi
lankymą Baltuose Rūmuose, 
kur ji buvo asmeniškai pa
kviesta USA prezidento. Ar
ba ne vienam, tur būt teko ma
tyti USA prezidento rinkimų 
kampanijos metu, kandidato į 
prezidentus —Wallace nuotrau 
ką su Joe Louis (koks kon
trastas — tik boksininkas ir 
kandidatas į prezidentus!).

Grįžkime prie nepriklauso
mos Lietuvos sporto. Juk mū
sų krepšininkai, šachmatinin
kai, stalo tenisininkai, nekal
bant apie Europos valstybes, 
pasiekdavo Egiptą, Braziliją, 
Argentiną, kur laibai pasitar-

maudavo LįetuĮvos propagan
dai.

Man, kaip gyvenusiam visą 
laiką lenkų okupuotame Vil
niuje, teko taip pat susidurti 
su lenkais, turistais, atvyku
siais į Vilnių, iš Lenkijos gilu 
mos. Vieną kartą, kada buvau 
paklaustas Poznanės lenko 
(KPW — Poznane, garsioji 
lenkų krepšinio komanda, pa
grindinis Lenkijos krepšinio 
penketukas), kokią gimnaziją 
lankjku, ir išgirdęs, kad Vil
niaus lietuvių, labai greitai at
sakė: „O, Kaune, jūs turite 
dį'džiausią krepšinio salę Euro 
poj'e! Jums, lietuviams, yra 
tas privaloma, nes juk esate 
Europos meisteriais ir visi lie
tuviai krepšinio specialistai' ! 
Kodėl taip yra? Juk tuo me
tu, kada vyko krepšinio pirme 
nybės, (Rygoje ar Kaune) len 
kų spauda mirgėte mirgėjo ap 
rašymais visų tarpvalstybinių 
rungtynių, jungdama kartu, 
prie progos, ir Lietuvos bend
rąjį gyvenimą.

Šiandien sportininkai, atli
kę tiek daug uždavinių, dali
nai dėl savo kaltės, yra mūsų 
vadovaujančių veiksnių pa
miršti. Niekuomet, betgi nėra 
vėlu klaidas taisyti, nėra vėlu 
ir mūsų tremties sportą įvesti 
į Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės rėmus. Kad jo veikla 
būtų ne „parapijinė“, neapsiri
botų vien tik vieno žmogaus ar 
■klubo valdybos planais ir at
liktais darbais, yra reikalinga 
viena centralizuota sporto in
stitucija. O ji gali būti (kaip 
ir p. VI. Bakūnas galvoja) 
prie krašto LB Tarybos — Fi 
zinio įauklėjimo ir Sporto Ko
mitetas.

Pereinant prie Kanados spor
XX XX XX

PARDUODAMAS
130 ekerių jaunas tabako ūkis 
4 naujos džiovyklos (kilos) 
150 pėdų šiltnamis (green hoo 
se), jaunas 300 įvairių vaisine* 
džijų sodas. Visi trobesiai g' 

ri ir vieta labai graži, prie 
upės. Teirautis:

J. N. Kisielius,
R. R. 1. Mt. Bridges, Ont

fl LIETUVIS SIUVĖJAS
J. INDRELĖ

5 priima vyriškų rūbų (paltus ir kostiumus) užsakymus. 
Didelis pasirinkimas įvairiausios medžiagos. Prieina
mos kainos.

į 202 St. Clarens Avė., Toronto. Tel. ME 8522
<ic~ XX- XK=XK

X
XK -. .' XX— XX——x>

CRANK GRINDING CYLINDER BORIN C
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St. Catherine

Lietuvis batsiuvį s.
Pataisymai ir užsakymai.

5355 Verdun Ave., VERDUN 
Tel. YO 0669. ■

ANGLŲ KALBĄ BESIMO
KANTIEMS.

V. Pėteraičio lietuviškai -
- angliški žodynai:
1. Didysis per 30.000 žodžių, 

kaina $ 5,—.
2. Mažasis per 12.000 žodžių, 

kaina $ 2,50.
Užsakymus ir pinigus siųs

kite :
1. Mrs. I. Andruškevičienė, 

5155 Bourbonniere, Apt. 6, 
Montreal, P. Q.

z’. Mr. St. Dargis, 83 Euclid, 
Ave., Toronto, Ont.

3. Mr. A. Miškinis, 5776 York 
St. London, Ont.

4. Mr. J. Pleinys, 83 Erie, 
Ave., Hamilton, Ont.

5. Lietuvių Valgykloj, 870 
Dundas St. W., Toronto, 
Ont.

MOKINKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg'd., O. Box 294. Westmount, 

Quebec.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

XX XX ", ■„ "XX

1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūkytų lažinių 
Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulm. taukų 
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių 
1 sv. 2 ozs.. dešros 
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavo»1 
1 sv. ryžių

Siuntinys Nr. 93—$6.95
5 sv. degintos kavos
5 sv. kiaulinių taukų

Siuntinys Nr. 94
A. 5J4 sv. šokolado $4.50
B. 8 sv. bičių med. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40 
E. 10 sv. džiov. slyv. $3.60 
I. 5^2 sv. margar. $3.50

1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos

l/2 sv. šokolado
Siuntinys Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos 
1 sv. 2 ozs. avižinių dribs.
1 sv. 2 ozs. cukraus
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr
y2 sv. šokolado
1 dėž. (400 g) margarino
1 sv. pieno miltelių

Siuntinys Nr. 77—$6.90
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. (be 2 ozs.) k. tauki
1sv. kakavos
1 sv. šokolado i

tjnio gyvenimo, VI. Bakūnas 
iškelia tą pačią mintį, kurią aš, 
pereitais metais esu šio laik
raščio puslapiuose iškėlęs — 
tai sporto klubų atstovų ir 
sporto darbuotojų suvažiavi
mo reikalingumą. Duok Die
ve, kad VI. Bakūno balsas ne 
paliktų tyruose šaukiančiu! 
Nors, kaip rašiau, suvažiavimo 
iniciatyvos imasi Hamiltono 
KLS „Kovas“ ir prašiau tuo 
reikalu pasisakymo, tačiau gal 
būt Kanados žiema ir šalčiai 
(sic!) išgąsdino mūsų sporti
ninkus nuo tolimų kelionių, 
kad nė vienas klubas, 
nas asmuo nepasisakė 
kalu.

lįaušus pavasariui, 
kad suvažiavimui jokių kliūčių 
nėra ir jis turi būti sušauktas 
ar Kanados LB Laik. Org. Ko
miteto ar pačių sportininkų 
iniciatyvia!

Esu priešingas Montrealio 
mieisto numatomo suvažiavi
mo parinkimu, kuris dėl savo 
nuotolio nuo Ontarijo provin
cijos, kurioje daugiausia kon
centruojasi Kanados lietuvių 
sportinis gyvenimas (Toronto, 
Hamilton) yra 
todėl esu tik už tai, kad suva
žiavimas būtų 
tuose miestuose.

Kas dėl pavedimo (KLBL 
Org. Kom.), vienai iš veikles
niųjų sportų klubų valdybų, im 
tis iniciatyvos vadovauti visam 
lietuviškąjam sporto sąjūdžiui 
Kanadoje, esu dar labjau prie
šingas. Pirma, klubo valdy
bos, turinčios pakankamai dar
bo, antra, prieš kitas lietuviš
kas organizacijas tokiu vado
vybė atrodytų per silpna, ma
žai turinti galios tvarkymui 
net visos Kanados lietuviškojo 
sporto, nžiūrint to, kad ji ir bū 
tų paskirta KLB Laikinojo 
Org. Komitato.

Baigdamas, noriu priminti 
Į rnūsų jaunimo auklėjimo rei- 
: kalą. Juk daugumas jo, iš

Lietuvos išvyko 12—14 m. dar 
pilnai nesusipažinę su fi
ziniu auklėjimu — ta jaunuo
lio gyvinimo puse, kuri jau yra

’H- ■ H'~" - H Jt M
KNYGOS MYLĖTOJAMS

1. LIE1UVA TIRONŲ PANČIUOSE, Jonas Audrūnas ir 
Petras Svyrius. 312 pusi., iliustruota, gerai įrišta. Kaina 
— $ 1,50.

2. LITHUANIAN FOLK ART by J. Baltrušaitis. Ph. D. 
256 illustrations. Kaina $ 1,50.

3. iTIMELESS LITHUANIA, Dr. Owen J. C. Norem. 
300 pusi. Kaina $ 3,—.

4- LITHUANIA UNDER THE SICKLE AND HAMMER, 
By Col. Jonas Petraitis of the Lithuanian Army. Kaina 
50 ct.
Užsakymus ir pinigus siųskit:

K. Andriuškevičius, 5155 Bourbonniere, Apt. 6, Montreal. 
P. Q.

<u-

nė vie- 
tuo rei-

atrodo,

nepriimtinas,

sušauktas tik

it

GERA PIRMENYBIŲ PRADŽIA
Pirmas puslankis praeina 

apylygiame žaidime, kuriame 
mūsiškiai turi daugiau progų. 
Išnaudojus dengimo klaidą, 19 
min. „Vyties“ nenaudai krin
ta pirmas ir paskutinis svečių 
įvartis. Už 5 min. susigrūdime 
prie priešininko vartų B. As
trauskais išlygina.

Antras puslaikis rodo vis di
dėjančią lietuvių persvarą. 22 
min. persvėrimo įvartį įmuša 
galva A. Beresnevičius.

Toronto „Vyties“ futbolinin 
kai prieš pradėdami pirmeny
bių rungtynes, geresniam kon
dicijos išdirbimui suorganiza
vo du treninginio pobūdžio su
sitikimus. Balandžio mėn. 15 
d. buvo sužaista su „Ukraina“ 
klubo pirmąja komanda, kuri 
varžosi K-dos~ Nationalinėj ly
goje (t. y. pačioj aukščiausioj 
Klasėj, iš kurios parenkami žai
dėjai atstovaują Kanadą prieš 
užsienio svečius). Susitikimas _ 
po permainingos kovos baigėsi nūs mūsų futbolininkų žy_ 
2:1 (0:0) ukrainiečių naudai, lydi maža nesėkmė, kol 34 min. 
Bal. m. 30 d. rungtynės su len 
kų klubu „Vita“, kuriam pe
reitais metais buvo nežymiai 
pralaimėta, baigėsi lengvoką 
lietuvių pergale 3:0(1 :0).

Su šituo stažu „Vyties“ fut
bolininkai gegužės mėn. 4 d. 
stojo į pirmąsias Toronto apy
gardos varžybas, sutikdami 
priešininką „Hungaria“. 
y if x—■■ ■ ir............. ■>
lygiai tiek pat reikalinga, kaip 
privaloma pradžios mokykla..

Mūsų jaunimo tik maža da
lis lanko gimnazijas (pav. Ha 
miltone 6), kuriose fizinis auk 
Įėjimais yra gan aukštai pasta
tytas. Daugumas 16 — 20 m. 
jaunimo, dirba fizinį darbą, o 
mes, visiškai nemėginame jų 
įtraukti j sportuojančių šeimą, 
leisdami jiems laisvalaikiu lan 
kyti kinus, prirūkytus restora 
nūs. Galvojame, kad dar il
gai galėsime žinomais iš Lietu 
vos sportininkais skinti trem
tyje laimėjimus, būti miestų 
meisteriais!

Klaidinga, kadangi kiekvie
ni metai, ne vieną sportininką, 
išskiria iš aktyviųjų tarpo ir jų 
gretoms papildyti mes neran
dame reikalo ieškoti naujųjų. 
Tad busimajam Kanados Fi
zinio Auklėjimo ir sporto ko
mitetui palinkėkime sėkmės, 
atkreipiant daugiausiai dėme- 

i šio į mūsų atžalyną, iš kurio 
• vėi turi išaugti Europos mei-
■ steriai ir mūsų trispalvės re-
■ prezentantai tarptautiniuose
i susitikimuose. Kbr.

po antro prasiveržimo Aug. Bu 
ta 1 rečiu kartu nuginkluoja 
priešo vartininką. Rungtynės 
ir baigiasi 3:1 (1:) pasekme 
„Vyties“ klubo naudai.

Lietuvius atstovavo: K. La
zauskas, R. Vėiyvis, V. Akelai 
lis, J. Gojkas, J. Žukas, S. Kra 
šauskas, B. Astrauskas, A. Pul 
kauninkas, A. Butą, A. Beres
nevičius ir A. Supronas.

„Vyties“ klubo atstovus ge
gužės m. 12 d. laukia sunko
kos pirmenybių rungtynės 
prieš neblogą Toronto koman
dą ,,Massey Harris“, ypatin
gai, kad mūsų futbolininkams 
susidaro sunkumų aplesiti sa
vo darbovietes paskirtų žaidi
mų metu.

it it it it

— alpuk —
IŠVYKO C. ASTRONSKY

Toronto lietuvių sportinin
kų šeimą gegužės 1 d. apleido 
C. Astronskys, kuris, atgavęs 
J. A. V-bių pilietybę, išvyko į 
Philadelphia pas gimines. Ka
zys visą laiką aktyviai dalyva
vo futbolo sekcijos veikloje ir 
buvo pastovus pirmosios „Vy
ties“ komandos kairysis puolė
jas. Jo išvykimą klubas pri
ėmė ypač prieš prasidedančias 
pirmenybes su jaučiamu apgai
lestavimu.

S. K. „Vytis“ buvusiam sa
vo pavyzdingam nariui ir spor 
tininkui linki geriausios klo
ties kaimyninėj JAV. ap 
r ■ x m.......... x —-------- »

— JAV jūrų ministerijos 
atstovas pareiškė, kad nežiū
rint to, kad rusai pašovė lėk
tuvą, mokomieji skraidymai 
bus daromi ir toliau.

— „Taegliche Rundschau“ 
rašo, kad praėjusieji rinkimai 
Berlyne parodė didelę komu
nistų eilėse dezorganizaciją.

— Komunistams parsidavu
sį mokslininką Joliot Curiie 
Prancūzijos valdžia išmetė iš 
.atominės komisijos.

— „New York Times“ ra
šo, kad iš Pabaltijo valstybių 
ius|ri išvežė jau apie % dalį 
vietos žmonių.

— Birželio 4 d. numatyti 
Belgijos parlamento rinkimai, 
kurie turės išspręsti karaliaus 
klausimą.

5505 13th Ave., Rosemount, 
Montreal 36, Que.

MONTREAL ENTERPRISES REC'D
Tel. AMherst 0342

Parduodam namus — Parūpinant visokiausią apdraudę 
Darom raštų ir dokumentų patvirtintus vertimus ir tt.

NUOLATINIS PATARNAVIMAS
ALBERTAS J. NORKE LIONAS, c. s. c.

REIKALINGI 
žmona su vyru, arba dvi mer 

gaitės namų ruošai. Skambin 

ti telefonu DE 2028.

PARDUODAMA
Užkandinė (light lunch), sodos baras, laikraščiai 
knygos, žurnalai, rašomoji medžiaga, gėrimai, ham- 

burgeriai, hot dogs ir t. t.
Ilgametė nuomos sutartis. Pigu!

7661A Central St , Ville Lasalle.

------xx~*...... -xx----------- XX- 111 xx1■xx-r--^ixul.-.-""-2^txi'.llll-.'.l.x-

Sotus Alkanam Padek
aid OVERSEAS, INC., 2244wW, 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL., USA.

Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 
Prašykite pilno siuntinių sąrašo. Pristatymas trunka apie 18 dienų.

Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pūkuojami Europos sandėliuose, 
o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA. _
Siuntinys Nr. 63—$9.95C. 15 sv. grynų kiaulinių

taukų ............... $ 5.40
D. 37 sv. grynų kiaulinių

taukų ...............$ 8.85

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 5.50
B. 5 sv. degintos ka-

1 vos 5 skard, dėž. $ 5.80

Siuntinys N r. 42—$6.95
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. degintos kavos

2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. piln. rieb. sūrio
2 sv. 3 ozs. cukraus
2 sv.3 ozs. ryžių
2 sv. (be 3 ozs.) k. taukų
2 sv. (be 2 ozs.) margarin.
1sv. kakavos
1 dėž. (400 gr.) grietinės

Siuntinys Nr. 14—$5.80
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo

Siuntinys Nr. 19—$9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių 

taukų . .... .... $ 4.25

Siuntinys Nr. 1—$6.90 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. saliami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarin. (400 g)
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus—$3.20

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kvt. miltų $2.60
B. 20 sv. kvt. miltų $ 3.20
Siuntinys Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. degintos kavos 
1 sv. šokolado
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Pavergtoje Lietuvoje
sant jų užimamos vietos“, — 
įspėja prokuroras.

Bolševikai, sukolchozindami 
Lietuvą, atėmė iš gyventojų vi 
sus galvijus. Jie tapo valdžios 
nuosavybe. Pieno nemato nė 
vaikai, nes visas turi būti ati- 
kurių kolchozų vadovai bando 
duotas valstybei. Todėl net kai 
slėpti galvijų skaičių, užrašy
dami mažiau, negu iš tiesų kad 
turi,, kad tuo būdu gelbėtų v.ii 
kus ir save nuo bado. Kaip 
„baisų nusikaltimo pavyzdį“ 
Bacharovas mini jau minėtą 
„Šešupės“ kolchozą, kur vie
toje 8 karvių buvo užrašyta 4, 
vietoje 29 arklių — 17, vietoj 
9 kiaulių — nė viena, vietoje 
12 avių — tik 3 ir pan. Kas 
padaryta su „nusikaltusiais“ 
kolchozo pareigūnais — Ba
charovas nemini: greičiausia 
jų nebėra gyvųjų tarpe.

Lietuvos žmonės nelanko 
kolchozų susirinkimų ir, kad 
ir prievarta varomi, į juos nei- 

i na. Tai pastebi ir prokuroras:
„Daugelis kolūkio narių ne

dalyvauja visuotiniuose kol
ūkio susirinkimuose. . . „šešu 
pės“ kolūkyje yra iš viso 29 
šeimos, o darbingų suaugusių 
kolūkiečių — 69. Vis dėl to 
klausimus, susijusius su šio

Prokuroras kaltina. i
Iš Maskvos atsiųstas rusas 

G. Bacharovas, Tarybinės Lie
tuvos prokuroras, kuriam oku- 
acinės valdžios pavestas Lietu 
vos saugumo reikalų tvarky
mas, baudimas, siausio 14 d. 
„Tiesios“ Nr. 12 paskelbė ilgą 
straipsnį, kuris yra lyg ir kalti 
namasis aktas visiems Lietu
vos gyventojams.

^ -Kolchozų įstatai leidžia į 
s įstojusioms šeimoms tu

rėti mažus žemės sklypelius 
nuo 0,25 iki0,60 hektaro dy
džio. Pasirodo, kad Lietuvos 
valstiečiai visais jiems gali
mais būdais stengiasi tuos skly 
pus išnaudoti ir net juos išplės 
ti, nes Ha i yra vienintelė šei
mos gyvenimo galimybė. Pro
kuroras Bucharovas dėl to puo 
)a kolchozininkus ir jų vado
vus: „Reikia užkirsti kelią vi 
■jiems mėginimams neteisėtai 
išplėsti sodybinės žemės skly
pus, iššvaistyti ir grobstyti 
juos kolūkiečių asmeninio ūkio 
naudai, nes tjai griauna kol
ūkio santvarkos pagrindą — 
visuomeninį ūkį. Reikia ryž
tingai traukti atsakomybėn vi
sus asmenis, kurie kėsinasi į 
kolūkio žemę, siekia ją panau 
doti savanaudiškiems, speku
liacijos ir pasipelnijimo tiks- kolūkio veikla, sprendžia tik 

vyriausieji 29 šeimų nariai, o 
kiti 40 suaugusiųjų kolūkiečių 
visiškai nedalyvauja spren
džiant kolūkio klausimus“.

Iš šitų dokumentų, kad ir pa 
ties prokuroro Bacharovo la
bai atsargiai patiektų, pasta
bus skaitytojas pasidaro išva
dą, kad kolchozas, kuriam pri
klauso 69 suaugę nariai (reikia 
spėti, kad jis iš viso gali turėti 
apie 100 gplvų ir tiek pat pil
vų), teturi 8 karves, kurių pie
nas dargi neina jų maitinimui, 
nes turi būti atiduotas komu
nistų valdžiai.

Bolševikiški klijai
Sausio 17 d. „Tiesoje“ skai

tome : „Prieš kurį laiką pir
kau bonką klijų. Sumokėjau ke 
liolika rublių ir gavau bonką 
su užrašu „Raštinės klijus“. 
Manau, klijų pakaks visiems 
metams. Tačiau, kur tau! Pa
norėjau suklijuoti popierių, pa 

> pirktosios 
bonkos turinį galima pavadin
ti bet kokia tyre, tik jokiu bū 
du ne klijais. Kol popierius 
šlapias, klijai šiaip taip dar lai 
ko. Kai popierius išdžiūsta — 
klijai nebelaiko. Šiuos klijus 
gamina Vilniaus „Žvakės“ ar
telė“ — rašo stud, A. Bartinin 
kas.

lams“. Bacharovas nurodo pa 
vyzdį: „Telšių aįpsk. . . kol
ūkiečiai Papilys, Muškmienė, 
Nailiuvičienė ir kiti turėjo nuo 
0,98 iki 1,2 ha sodybinės že
mės sklypus“. Bacharovas rei 
kalauja atiduoti teisman ir tuos 
kolchozininkus bei jų vadovus, 
kurie turi kelius sklypus įvai
riose vietose.

>,Tiesą“ paskaičius susidaro 
įspūdis,’ kad Lietuvos žmonės, 
bado verčiami, visais jiems ga 
iimais būditis stengiasi gintis 
nuo mirties, Kai kuriose kraš 
to vetose jie dar turėjo galimy 
bės šiek tiek nusipjauti šieno 
savo reikalams. Užtat jie ir 
pakliuvo prokuroro Bacharovo 
nemalonėn:

Kretingos apskrities Lenki
mų valsčiaus „Naujojo gyveni
mo“ kolūkyje, pirmininkas Lu- 
gutis savo asmenine nuožiūra 
neteisėtai 14-kai piliečių, ne 
kolūkio .nariams, jrj tarpe 
dviem kunigam, atidavė 24 ha sirodė, kad mano 
šienaujamų plotų ir ganyklų“.

Lietuvos ūkininkai mėgo bi 
tęs. Vjarant juos į kolchozus, 
tie bičių aviliai, kurie nebuvo 
sunaikinti, buvo atimti iš pri
vačių savininkų ir virto kol
chozo nuosavybe. Kai kur bet 
gi kolchozų vadovai apie avi
lių skaičių nepranešė okupa
cinėms įstaigoms ir neatidavė 
televizijų medumi. Taip įvy
kę Kalvarijos „Šešupės“ vardo 
kolchoze, kur buvę nuslėpti 
net 8 aviliai. Ir čia kaltinin
kus atiduoti teisman. . .

Buvo-atsitikimų, kad Lietu
vos žmonės ir net naujai- su-' 
kurti kolchozai, matydami ar 
šiaip ar taip neteksią savo že- S 
mės, atidavė ją miesteliams, 
kad .tik netektų kolchozams. 
Vieną tokį pavyzdį mini ir Ba 
charovas: „Kretingos apskri
ties Kartenos valsčiaus „Rau
donosios Žvaigždės“ kolūkio 
pirmininkas neteisėtai perdavė 
iš kolūkio masyvo 15 ha arti
mo miestelio gyventojams. Be 
to, jis taip pat iššvaistė įvai
rioms valsčiaus organizaci
joms jaugiau kaip 10 ha kol
ūkio ganyklų. . . Nusikaltę 
asmenys turi būti patraukti 
griež’ton atsakomybėn, nepai-

Atima linus
Negaudami jau kuris laikas 

pirktis drabužių krautuvėse, 
Lietuvos žmonės labai nuply
šo. Norėdami bent kiek apsi
rengti, jie sumanė namų būdu 
pasigaminti bent jiems reika
lingiausių baltinių. Tai paju
tusi, bolševikinė valdžia nuta
rė atimti iš jų linus. Šiam rei
kalui išleido patvarkymą, pa
gal kurį visi linai turi būti ati
duoti valstybei. Vis dėlto surin 
kimas vyksta gana sunkiai. 
„Tiesos“ I. 10 d. duomenimis, 
„daugelis partinių ir tarybinių 
darbuotojų nusišalina nuo šio 
svarbaus reikalo. Ypatingai 
čia atsilikę Kaišiadorių, Pagė
gių, Triukų, Alytaus, Varėnos, 
Širvintų ir Lazdijų apskritys. 
„Tokios padėties nebegalima 
pakęsti“, — šaukia „Tiesa“.

Irgi „laimėjimai* ‘
„Tiesa“ 1. 10 d. rašo, „Uk

mergės „Vienybės“ fabriko va
dovai dirba nekaip. Fabriko va 
dovai nęapmokėjo elektros sto 
čiai už panaudotą elektros 
energiją, ir stotis nutraukė 
elektros tiekimą. Neseniai įmo 
nes vadovai „pamiršo“ pasirū
pinti žaliava ir liejykla susto
jo“ — rašo St. Staskonis.

Neremontuojami traktoriai
Tarybinė spauda varo smar

kią propagandą dėl traktorių 
remonto. Mat, niekas iš kol- 
chozininkų nenori (svarbiau
sia — nėra atsarginių dalių)
e

i

jų remontuoti. Daugelis trak- tine propaganda, j Blogiausia 
torių esti pamesti ir palikti li
kimo galiai. Panašiai esą ir su 
kitu kolcozimu inventoriumi 
Ir nieko nuos abitus — juk 
„bendras arklys visada liesas“ _ _ _ . ..
__  sako mūsų liaudies išmintin jamas pasikeitimas prapagan- 
gas priežodis.

Kolchozai Dusetose
„Dusetų valsčiuje sukurta 

29 kolūkiai, t. y., į kolūkius įsi
jungė beveik visi valstiečiai' — 
rašo I. 5 d. „Tiesa“. Tači)iu, 
ir čia anot „Tiesos“, esama ___ .. ... ..............
daug trūkumų. Nėra sieninitrįršTW'tokių~k?r.5^^ kad* la- 
laikraščių, nesuvisuomeninti į,aį ^emo išsilavinimo propą-, 
gyvuliai ir inventorius. Šiuo gfindininkai pasakoję suvUrytai' 
metu Dusetų valsčiuje dirbi jJaudžiai, girdi, Rusijoje prole 
113 agitatorių. Paskutiniu me-^^ atsiradęs Jjk 1905 —

esą, kad patys propagandinio 
kai esą viskam abejingi: „Pr< 
■pagandininkų. seminarai ren
giami retai, seminarų užsiėrni 
inų lygis žemas, nepraktikuo

dihio darbo patyrimu. Žymi 
dalis propagandininkų forma
liai žiūri į savo pareigų vykdy
mą, nelanko seminarų, blogai 
ruošiasi užsiėmimams ir todėl 
užsiėmimai vyksta primityviai, 
partijos jau seniai pasrpęikta 
klausimų ir atsakymų forma.

PADĖKOS
PADĖKA

Ponui Tony Skodžui ir Po
niai Skodžiėnei, atsikvietu- 
šiems mane su žmona iš Belgi
jos, reiškiu nuoširdų lietuviš
ką ačiū.

O. ir G. Vindašiai.

PADĖKA

tu Dusetų apylinkės kolchozus 
vizitavęs cehtro revizorius 
drg. Ivanovas, kuris radęs 
daug trūkumų: susirinkimai SURASK NORS VIENĄ

naują skaitytoją, padė
si padvigubinti “NL”' 
prenumeratorių skaičių I

vyksta nereguliariai, silpnai 
veikiančios komunistines orga
nizacijos, nesą gyvulininkystės 
fermų, socialistinio lenktynia
vimo.

Surašė gyvulius
Visoje Lietuvoje 1950 m. 

sausio 1 — 8 d. laikotarpyje 
buvo pravestas gyvulių surašy 
mas, kurį pravedė LTSR sta
tistikos valdybos žemės ūkio 
sektorius.

Nusibodo propaganda
Pats LTSR komunistų parti 

jos CK propagandos ir agitaci 
jos skyriaus vadovas G. Gran
kinas apgailestauja, kad Lietu 
vos žmonės nesidomi komunis- I

——Jt  H~ 1 1 ....... 1 Jt J4 -Jį. Ą

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

Lietuvis atstovas A. ŽARNAUSKAS (A. J. Zarnon).
Sąžiningai patarnaujame lietuviams, perkant bei par
duodant namus ir visų rūšių biznius.
Duodame išsimokėjimui su 1 ir 2 mortgage.
2057 St. James St. W., Montreal. Tel. WI 0227 

(Dieną ii naktį) 
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K

tgicigicKectcxtctctgicictetcecKtctcvtcictctcictgtctctctcvtctctctocictftKKicicicicictcKicw

DĖMESIO, NAUJI KANADIEČIAI!

Prieš pirkdami naujus bal dus, užsukite pas

I 6219 — 25 Monk Blvd., Ville Emard. Tel. TR-0712.
I Čia rasite didelį pasirinkimą visų Jūsų butui reikalin- 
į gų baldų: miegam., gyven., ir valgom, kamb. — sofos, 
r foteliai, įvairūs pečiai, bei virtuvės1 įrengimai, šaldy- 
* tuvai, skalb. mašinos, elektriniai lygintuvai etc.

Viskas pigiau nei kur kitur.
| Lengvos išsimokėjimo sąlygos, malonus patarnavimas.
§ Penktadieniais ir šeštadieniais atdara iki 9 vai. vak. 
g Specialus patarnavimas lietuvių kalba penktadieniais E 7 — 9 ir šeštadieniais 2 — 9 vai. vak.
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Lietuviška moterų kirpykla
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

(B. M. Dodon)
2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

I Siuntiniai
i Sov. Rusija

mycinę.

Siunčiame senus ir naujus 

daiktus, vaistus, Strepto-

XX

Reikalaukite informacijų:
Emso Parcel Co.

1823 Lincoln Ave., 
Montreal. Tel: WE 5251 
Mes vieninteliai Kanaaoje 

i turime betarpį.Rusijos vy
riausybės agentūros, . 
Intrust įgaliojimą.

VICTORIA 
CLEANERS 
8.DYERS Co.

EXPERT CLEANING 4 DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \ 
<ITY-WIDE PICK-UP

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

T R E A L I S 2836 AUard

----XX xx—~xx
Mes valome ir dažome Į 
įvairius, kaip vyriškus, s 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
aps’austus nuo lietaus $ 
uždėdami jiems “Drex”, Į 
kad neperleistų vandens Į 
ir duotų gražesnę iš- ? 
vaizdą.
Taipgi valome visokiau- į 
sios rūšies karpetus ir ? 
fotelius (Chesterfields), | 
gardinus 
sunkius, 
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.
Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Uėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 

(galimapašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas
Tr, 1135

lengvus ir
Sutaisome rū-

Visiems sveikinusiems ma
ne telegramomis, laiškais bei 
įteikusiems dovanas mano 15- 
kos metų operos darbo Jubilie
jinio 'koncerto.. įvykusio To
ronte, proga širdingiausiai dė
koju.

Taip pat komitetui, nuošir
džiausiai padėjusiam suruošti 
šį mano jubiliejinį koncertą, La 
riu bičiulišką ačiū. ' ' ‘ 
.....»■ ..*. 1 * i '-.L.?

Pranė Radzevičiūtė.

LIETUVIŠKA VALYKLA I
Valome, prošijame, dažome ir sutaisome vyriškus ir ųao- 
tęnškus , rūbus. Be to, prošijame vietoj laukiant.
Paimame iš namų ir pristatome atgal.

Darbas atliekamas sąžining ai ir tvarkingai.
5945 Park Avė— Montreal, Tel. GR 9719.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS
1918 FRONTENAC, MONTREAL

TEL. FA 0209

LIETUVIŠKA |

BALDU KRAUTUVE l 
IR DIRBTUVĖ.

1
 PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS* 

IR PATAISYMUS. 4 '1
ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO g

899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438. T
SAV. J. KA M 1 C H AI T I S. PATAR1M AI VELTUI

I JOE HAVER 4
| Kadio Tarnyba i

“ Taisomi visų rūšių aparatai. “ J
£ TELEFONAS RAndoIpb 4708. ' i; |

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO. |

PHARMACIEMONTREAL
Turite giminiu ar draugu, . 

kenčiančiu nuo ligų

jusu gimtojoj saly?

7?

x ■
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PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IRMEDIC1NIŠ

KŲ REIKMENŲ.

ATSILANKYKITE PAS MUS ASMENIŠKAI ARBA RAŠYKITE MUMS SAVO 
GIMTĄJA KALBA. KREIPKITĖS PAS MISS MARIA MICHAILOW, BAIGU
SIĄ FARMACIJOS MOKSLĄ BEIRUTE, J.A. VALSTYBĖSE. JI YRA SPECIA
LIAI PASKIRTA JUMS ASMENIŠKAI PATARNAUTI JŪSŲ GIMTĄJA KALBĄ.

MES TURIME PILNUS RINKINIUS AUKŠTESNĖS KOKYBĖS EUROPIETIŠKŲ | 

GAMINIŲ, TAIP PAT STREPTOMYCINOi PENICILLINO IRJVA1RIŲ JERUMųS 

'receptai mūsų specialybė |

MONTREAL PHARMACIE
11 >'

916 ST. CATHERINE EAST, MONTREAL, P. Q.

Savininkas -i vaistininkas Ct E DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA ^PASAULYJE VAISTŲ.KRAUTUVĖ-
j j ■

(tiki** i •

į. u i >s. ...HA. 7251 ū D I Eu^iĄuVI'.Ri t- NAKT| HA. 7251
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Didžiausis paskutinis pavasarinis balius
literatūros, dainos, muzikos ir šokio vakaras

gegužes 20 diena, šeštadieni, įvyks gražioje saleje Ville Emmardp, 2721 Jolicoeur st.
LITERATŪROS VAKARE - KONCERTE PASIŽADĖJO DALYVAUTI: POETAS DR. HENRIKAS NAGYS, KAZYS VESELKA, OPEROS SOLISTĖ E. KARDELIENĖ, 
MODERNIOJO ŠOKIO ŠOKĖIA BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ, DRAMOS ARTISTAI BIRUTĖ PŪKELEVICIŪTĖ, ALGIMANTAS DIKINIS PIANISTAS P. SMILGEVIČIUS

IR MUZIKO A. PIEŠINOS VEDAMAS DVIGUBAS KVARTETAS.
VISI MONTREALIEČIAI PRAŠOMI TAI DIENAI PASIRUOŠTI. VISOS SMULKMENOS SEKANČIAME NUMERY.

MOKTfREAL
MONTREALIO LIETUVIŲ DRAMA

ga kaimynai ir giminės suruo
šė sukaktuvėms paminėti staig 
meną, kurioje dalyvavo apie 
50 asmenų. Sukaktuvininkams 
įteiklta vtertingų dovanų, 
reikšta daug sveikinimų ir 
k ėjimų.

PATAISYMAS
Aukavusių KLCT paskelbtai 

tremtinių siuntiniams rinklia
vai sąraše dėl neaiškaus įrašo 
buvo apskelbta V. Aleksiejū- 
no, o turėjo biįfii Eleonoros 
Aleksiejūnailės pavardė.

IŠVYKO Į JAV
Šiomis dienomis iš Montrea

lio išvyko šešiems mėnesiams į 
New Yorką — Brooklyną „N. 
Lietuvos“ skaitytojas p. Sta
sys Baltjauskas. Jam jojo dė
dė, nuoširdus tremtinių bičiu
lis, p. Petras Baltauskas New 
Yorke Brooklyne užrašė dide
lį palikimą. Pasaulyje yra ue- 
rų žmonių ir yra laimė, kuri 
kai ką lydi. (p.)
DAIL. PP. TAMOŠAIČIAI

praneša, kad jų naujas ir nuo- 
yitinis adressa laiškams ir 
spaudiniams: A. Tamošaitienė 
P. O. Box 133 Station N Mont 
real P. Q. 18.

RAŠYTOJAS
p. NEVARDAUSKAS

išvyko į Toronto.

IŠVYKO Į TORONTO
Neseniai iš Montrealio į To

ronto išvyko uoli „Nepriklau
somos Lietuvos“ talkininkė 
Alilna Radkevičiūtė.

Montrealio lietuviai linki 
užmirški lietuvių sostinės
.naujoje vietoje linki laimės ir 
sėkmės. (p).

Atvykus iš Čikagos režisie
riui p. J. Šlekaičiui, Mon,tre- 
alįo Lietuvių Drama pradėjo 
darbus. Kasdien vyksta repe
ticijos ir stropus ruošimasis 
premjerai, kurios data — bir
želio 17 diena.

NAUJAKANADIEČIŲ 
KONCERTAS

Praėjusį sekmadienį Plateau 
salėje buvo nemokantis nauja- 
kanadiečių koncertas, kuriame 
dalyvavo ir lietuvių šokėjų gru 
pė. Koncertas buvo įdomiau 
paruoštas, negu pernai, tačiauir 
jame buvo labai pigių ir silpnų 
numerių. Lietuvių šokėjų dau
giausiai patiko Malūnėlis, ku
ris susilaukė karštų pakartoti 
aų aplodismentų.

Naujak/anadiečių darbų pa 
rodą atidaryta 4225 Berry St. 
ir tęsis visą savaitę.

PP. MARIJA IR ALGIMAN
TAS DIKINIAI

gegužės 9 dieną susilaukė dūk 
relės. Ir motina ir duktė jau
čiasi, gerai, o tėvas ir močiutė 
pjatenkinti šeimos prieaugliu.

Padidėjusiai pp. Dikinių šei
mai linkime geriausios sėkmės.

DLK VYTAUTO KLUBO 
CHORAS

sekmadienį, gegužės mėn. 14 
d. 2.30 v. p. p. klubo patalpo
se rengia, motinų pagerbimą 
Mokinos Dienos proga.

Šį šeštadienį D. L. K. Vy
tauto Klube >zyksta paskuti
niai šokiai šį sezoną. Šokiai nu 
traukiami iki rudens, tad kvie
čiami gausiai atsilankyti.

Klubo Valdyba.
KLB — LOK RUOŠIA 

KONCERTĄ
Pranešama, Wad Kanados 

Lietuvių Bendruomenės Lai
kinasis Organizacinis Komite
tas birželio 3 dieną ruošia kon 
certą - balių, kurio detalės bus 
praneštos sekančiuose „NL“ nu 
meriuose. Šiuo tiktai praneša
ma ir prašoma, kad kitos orga- 
niziacijos tą dieną rezervuotų 
KLB - LOKui.

PP. JASECKŲ 
SUKAKTUVĖS

Vi'lleseliškių pp. Jaseckų
metų vedybų sukaktuvių pro-

pa- 
lin-

P-

ne 
ir

ANTIKOMUNISTINIS 
ŽENKLAS, 

lipinamas prie laiškų, yra gau 
namas ,,NL” spaudos skyriu
je. Jo kaina $ 1 už tris lapus, 
kuriuose yra viso 162 ženklai.

20

Parduodami
mažai vartoti miegamojo ir vir 
tuvės baldai (pilnas komplek
tas). Su žinoti 1064 Rivervieu 
Ave, Verdun, telef. TR 5929.

IŠNUOMOJAMAS 
dviem arba vienam asmeniui 

KAMBARYS
183 — 3rd avė Ville Lasalle.
t "XX"..... —xx~——xktt—~rx

PARDUODAMA 
vaikiška lovutė ir gardelis. 4 

1827 Allard, Cote St. Paul , 
Tel TR 7478. ■ ■

XX •' ■ XX- ■■ '-—"H

DIDELIS POTVYNIS.
Pro Winnipegą tekančios 

Red River ir Assinniboine 
upės šiemet buvo ypatingai iš- 
kilusos ir apsėmusios arčiau 
upių gyvenančius. Tokio pot
vynio Winnipeg e nėra buvę 
jau nuo 1916 metų. Kartais 
matyti, su srove praplaukiant 
prigėrę arkliai, karvės ir kiti 
gyvuliai. Padaryta nepapras
tai dideli nuositoliai. Prie ap
saugos pylimų darbų dirbo dau 
gybė žmonių su sunkvežimiais. 
Darbas ėjo ištisas 24 vai. per 
dieną, (pj).

DĖL DARBO MIŠKUOSE
Abitibi Power and Paper Co 

Ltd, Sault Ste Mirie Diwision, 
1950-51 metų sezone grįžta 
prie normalaus dydžio gamy
bos.

Lietuviai, bet kuriais iš tre
jų metų dirbę minėtoje kompa 
nijoje be (abejo galės gauti ten 
darbo. Labai galimas dalykas, 
kad galės rasti ten darbo ir ne 
dirbę anksčiau.

Sezono cĮarbas prasidės rug
pjūčio mėn.. Reikia užsiregis 
truoti iš anksto: Wood Em
ployment Office, Abitibi P. P. 
Co Ltd. Sault Ste Maine, Ont.

Tuo pačiu keliu galima gau
ti visas norimas informacijas.

Petras AdĮpmonis.

IŠNUOMOJAMAS
patogus kambarys su virtuvės 

naudojimusi
Teirautis tel. GR 5349.

1 Gegužės 14 d. DLK Vytau to klubo choras 2 vai. 30 E
' min. rengia klubo patalpos*

MOTINOS MINĖJIMĄ
Programoje: p. Jankaičio paskaita, solo p. ŽoganaviČiū- 
tė, mišrus choras, diriguojamas A.

Įėjimas visiems laisvas. Kviečiami
Ypač motinos.

Piešinos.

visi atsilankyti.

Choro Valdyba.

Winnipeg
W1NNIPEGO LATVIŲ 

SĄJUNGA.

Gegužės 18 dieną, 7 vai. va 
kare, Lietuvių Klubo patalpo
se, 240 Manitoba Ave, rengia 
linksmą komediją „Trynės Nu
sikaltimai“ ir populiariojo lat 
vių dailininko J. Blaumanio 
koncertą. J. Blaumanis yra 
žymus buv. Latvijos valstybi
nio teatro Rygoje artistas ir 
operos dainininkas.

Bilietai bus gaunami prie įė
jimo.

SEIMININKĖMS
PARUOŠĖ DIPL. AGR. J. ŠIPELIENĖ.

PIETŪS 2.
1. Pupelių pertrinta sriuba su 

pyrago džiūvėsiais.
Proporc.: 2 — 3 kvortos 

vandens; 1 sv. mėsos su kau
lais; keletas pipirų, lauro lape
lių; 1 morka, 1 svogūnas, 1 
stiklinė pupelių .

Darbas: Viską, kas propor
cijoj pasakyta, sudėti į puodą 
ir virti, kol pupelės gerai su
virs. Išvirus, išimti mėsą, per
košti ir pupeles pertrynus per 
sietelį, supilti į perkoštą sulti
nį. Kad petrintų pupelių ko
šelė susijungtų su sultiniu, rei
klia paimti šaukštą sviesto iš
leisti keptuvėje, užpilti šaukš
tą miltų ir maišant pakepinti, 
kol miltai pageltonuos. Į pa
kepintus miltusi pilti po tru
putį išmaišytos sriubos, ir mai
šant užvfrinti; paskui viską su
pilti į išvirtą sriubą, įdėti drus 
kos pagal skonį, užbaltinti sal 
džia grietine ir duoti stalan 
pyrago džiūvėsiais.

Pyrago džiūvėsiai.
|3 — 4 pyrago riekutės

baltos duonos supjaustyti ne
dideliais keturkampiais paga
lėliais, aplaistyti ištirpintu 
sviestu ir krosnyje sudžiovin
ti. Duodant į stalą galima ats
kirai paduoti arba išpilstyti 
lėkštes.

su

ar

1

2. Veršienos pjausniai.
Geriausiai tinka veršienos 

kumpis. Mėsą supjaustyti ova 
liniais gabalais, išdaužyti tik 
nepadaryti didelių skylių. Iš
daužytą mėsą padruskinti, pa- 
pipirinti, pavilgyti išplaktam 
kiaušiny, apibarstyti pyrago 
džiūvėsėliais, ir keptuvėje ant 
kepintos daržovės.

Duodant | stalą, uždėti citri
nos riekutę ir kietai virto kiau 
šinio. Atskirai paduoti įvairių 
daržovių salotas. Taip pat tin 
ka duoti ir karštos virtos ar 
kepintos držovės.

3. Užkeptas rubarbarų 
kompotas.

Išvirtą rubarbarų kompotą 
supilti į stiklinį ugniaatsparų 
indą, užpilti paruoštą biškoj3- 
tįnę tešlą ir kepti 15 — 20 
min. vidutinio karštumo kros
nyje.

Tešlos prop.: 3 kiaušiniai; 
2 šaukštai cukraus. 2 šaukštai 
miltų; keletas lašų vanilijos.

Darbas: Trynius nuo balty
mų atskirti. Trynius su cuk
rum gerai ištrinti. Baltymus 
kietai išplakti ir dėti į ištrin
tus trynius perberiant mil
tais; išmaišant lengvai; pilti 
ant išvirto karšto kompoto ir 
kepti. Į stalą duoti šiltą.

tikreny-

kviečia- 
ne vien

PRANEŠIMAS VISIEMS
Kanados Lietuvių Moterų 

Bendruomenės Toronto Apy
linkės Valdyba š. m. gegužės 
14 d. (sekm|idienį) 4 vai. p. p. 
404 Bathurst str. (ukrainiečių 
salėje) kviečia visuotinį narių 
susirnkimą. Šiame susirinki- 
mle bus p-lės E. Garbuzaitės 
paskaita tema „Lietuvė mote
ris, jos uždfaviniai išeivijoje ir 
K. L. M. B.“

Kadangi šioje paskaitoje bus 
plačiai nušviesta, kas yra Ka
nados Lietuvių Moterų Bend
ruomenė, kodėl ji susikūrė čia 
Kanadoje ir kokie jos tikslai 
bei siekiai, todėl svarbu gau
siai atvykti ir išgrstį, kad bū
tų tikra ir aišku, jog dažnas da 
romi K. L. M. B. piktos valios 
užmetimai neatatinka 
bei.’

Paskaitą išklausyti 
ma gausiai dalyvauti
moterys, bet ir vyrai — nemi
rtai.

Dienotvarkė: 1. Susirinki
mo ptidarymas, 2. Prezidiumo 
rinkimas, 3. E. Garbuzaitės 
paskaita, 4. Valdybos praneši
mai, 5. Einamieji reikalai, 6. 
Klausimai ir sumanymai, 7. Su 
sirinkimo uždarymas.

KLMB Toronto Ap. Valdj/ba.

A. KASKAS KONCERTAS 
buvo nepaprastai sėkmingas ir 
kultūringas. Salė, kurioje lel 
pa tūkstantis žmonių, buvo pil 
na. A. Kaskas visiems labai pa 
tiko, todėl ją šiltai publika nri 
ėmė, nešykst ėdama gausių ap- 
lodismnetų, o solistė nešykš
tėjo daugiau dainų, kurių virš 
programos padainavo net vie
nuolika „bisui“.

Labai jautriai motinai skir
tus eilėraščius ir tėvyfiės ilge
siui padeklamavo ir p. D. Mau- 
rukienė, kurią publika irgi ma 
lonįai įvertino. Gažiai ir vy
kusiai padainavo ir A. Narbu
to vyrų choras.

SLA VAJUS EINA PRIE 
GALO

SLA centras New Yorke pra 
šo pranešti, kad jų vajus nau
jiems narįams verbuoti užbai
giamas birželio 30 d. ir pų to 
atšaukiamos visos dalinės leng 
vatos, kurios duodamos įstojan 
tiems vajaus metu, pirmoje ei
lėje Mi bus surišta su dides
niais įstojimo mokesčiais, pro
porcingai apsidraudimo sumai.

Dėl to suinteresuotiems ap
sidrausti save nuo ligų bei nuo 
nelaimingų atsitikimų didžiau 
šioje ir turtingiausioje lietuviš 
koje organizacijoje, kokia yra 
SLA — Susiv. Lietuvių Ame
rikoje 
prieš, ar iki to laiko.

„Neprikl. Lietuvos“ admi
nistracija SLA prašoma, malo
niai sutiko leisti kelis trečia
dienius iš eilės psinaudoti jų 
patalpomis SLA informacijai ir 
blankų užipldymui.
SLA Centro pavedimu — sekr.

M. Juodviršis
P. O. Box — 6034, 

Montreal, Que.

patartina kreiptis

TRUMPOS ŽINIOS
— Gen. Drgač pavarytas iŠ Maskvos paskirtų burmistrų. 

Čekoslovakijos generilinio šta
bo viršininko pareigų. Prieš 
tai buvo pavarytas karo minis- 
teris 
mas.

Svoboda. Valymas tęsia

Maskva pavarė iš parei- 
Vengrijos „prezidentą“gų .

Szakasits ir jo vieton paskyrė 
maskvinį Ronai.

— Amerikoje lankosi Pakis 
tano premjeras Ali Khan, ku
ris lankysis ir Kanadoje ir tar
sis dėl ginklų užpirkimo.

— Van&ce pasiūlė Trutna- 
nui baigti „šlatąjį karą“. Prie
monė — šelpti Maskvą ir Kini 
ją. . .

— Mussolinio gen. štabo 
viršininkas Graziani nuteistas 
kalėti 19 metų.

— Trumanas prašo suteik
ti valstybės teises Aliaskai ir 
Havajams.

— Jungiasi Amerikos darbo 
federacija ir pramoninių darbi
ninkų profsąjungos. Tai bus 
didžiausia JAV darbininkų or
ganizacija.

i— Rinkimuose į Austrijos 
savivaldybes išvalyti 37 iŠ 38

Šv. hftizimiero Parapijos Choras š. m. gegužės mėn. 14. 
d. 5 v. p. p. parapijos salėje rengia

— Berlyne nuleistas mirti 
buvęs koncentracijos stovyk
los budelis Bauer, kuris daly
vavo 25.000 asmenų nužudy
me.

— Lenkijos konsulato 
Frankfurte tarnautojai atsisa
kė pareigų ir grįžti į Lenkiją..

— Šveicarija Berno kanto
no rinkimuose komunistai ne
teko nė vienos vietos.

— Japonija atmetė SSRS at 
sakymą, kad Japonijos belais
vių Rusijoje daugiau nėra.

—■ Žiniomis iš HonKongo, 
apie pusė visos Kinijos yra su
kilėlių rankose.

— Turkija atmeta. SSRS rei 
kalavimą peržiūrėti bardanelų 
paktą, į kurį ji skverbiasi. Tur 
kija turinti paktą ir jo nekei- 
siiainti.

— Melbourne lietuviai stei
gia Lietuvių namų fondą.

TORONTIEČIAMS.
O jautriausiu šios progra

mos numeriu buvo pati pra
džia, kurioje p. E. Steponaitie
nė pakvietė į sceną seniausią 
Toronte lietuvių motulę p. 
Treigienę — tremtinę ir jos 
asmeny sveikino ir jį;uodė vi
sas motules, kurios yra okuuo 
toje tėvynėje, žiauraus sibiro 
dikumose kenčiančias vargus 
ir kančias, nelaimingas artizti- 
nų motules, kurių sūnūs tebe
kovoja dėl tėvynės laisvės at
gavimo, visas motules tebeei- 
rančiįas tremties kelius ir jaut
riais žodžiais palinkėdama 
greit grįžti į laisvąjį gintaro 
kraštą ir įteikė p. Treigienei 
pluoštą gražių gėlių ir dova
nėlę. Senutė buvo 'llydima į 
sceną lietuvaičių, kas sudarė 
nepaprastai jautrų ir graudi
nantį vaizdą.

Iš TORONTO LOK 
VEIKLOS■

Sausio mėn. pabaidoje su
darytas KLB Toronto Apylin
kės L(OK Prezidiumas vienin
gai) siekia užsibrėžtų tikslų. 
Vienas iš svarbiausių prezidiu 
mo uždavinių yr,a Bendruome
nės organų rinkimų pravėdi- 
mas, kuriam ruošiamasi labai 
rūpestingai. Kadangi spaudo
je buvo pasireiškę įvairių nuo
monių dėl registruotinų asme
nų apimties, kreiptasi į Centro 
LOK dėl smulkesnių nurody
mų, kad visoje Kanadoje (jei 
ne Pasaulyje) Bendruomenės 
registracija būtų pravestą prisi 
laikant tų pačių principų.

Iš visos eilės svarstytu klau
simų visuomenei kiek įdomes
nis, tur būt, bus nutarimas su
ruošti Čiurlionies Ansamblio 
koncertą Toronte birželio mėn. 
pradžioje.
Iki gegužės mėn. 5 dv prezi

diumas turėjo 5 posėdžius. S,

STUDENTAMS PAREMTI
Gegužės 13 d., šeštadienį, 7 

vai., vakaro Bal hurst 404 St. 
Toronto At. kuopa antru kart 
stato „Svetimų Plunksnų“ ko
mediją. Režisūra J. Jagėlos. 
Dekoracijos J. Bakio. Po valdi 
nimo šokiai. Pelnas skiriamas 
studijuojantiems studentams 
paremti. (P.)

DAINIEČIŲ PAVASARI
NIAI ŠOKIAI

Gegužės mėn. 20 d. YMCA 
salėje (antrame aukšte), kam
pas Dovercourt Rd. ir Callegs, 
dainietės renginį smagius pa
vasarinius šokius. Šokių metu 
bus įvairių dovanų, bei laimėji
mų. Į šiuos askutinius dainie- 
čių šokius salėje, rengėjos kvie 
Čia malonųjį jaunimą gausiai 
atsilankyti ir tuo aremti vis 

• tuos pat kilnius tikslus — su
šelpti tebevargstančius tremty 
j«-

Įėjimas į šokius 50 cm., pra 
džia 8 vįal. vak.

D. L. K. VYTAUTO KLUBAS

ši šeštadienį rengia paskutinius šio sezono

S O K I U S
MOTINU PAGERBIMO VAKARINE $ Puikioje lietuviškoje salėje prie geros BROLIŲ LAPINŲ 

muzikos maloniai kviečia mi visi lietuviai jaukiai 
ir linksmai praleisti laiką.

Pradžia 8.30 vai. vakaro. Įžanga ĘO centų.
Adresas: 2161 St. Catherine Telefonas: CH 0480.

Choro Valdyba.

su minkštais ir kietais gėrimais. Bus programa su 
įvairiais pamarginimais. Įžanga $ 1.25.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
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