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PAINIOJIMASIS POLITINĖSE PAINIAVOSE
VIENINTELIS SUSITARIMAS PARYŽIUJE. AIšKĖ JA TŪLOS PASLAPTYS. SUSIKIRTIMAI AMERI 

KOS IR ANGLIJOS POLITI KOJE. TREJŲ METŲ JAV GINKLAVIMOSI PLANAS.
Mums, lietuviams, netekus 

valstybinio viešpatingumo, 
daugelis tarptautinės politikos 
ėjimų, jų (krypčių, žinių glūdi 
nežmioje. Nei spauda, nei ra 
dijas, nors jis esti kartais „pa
sibaisėtinai atviras“, vis dėlto 
jų nesuteikia, o dažnai—mėto 
pėdas ir tiktai po ilgesnio lai
ko aiškėja tūlos paslaptys, tū 
Ii politiniai manevrai.

Štai, gal, vienas akivaizdžiau 
siu pavyzdžių.

Gen. MacArthuras atleistas 
iš pareigų, nors jis kaikieno 
laikomas genialiu vadu. Adei 
dimas sukrėtė ypač Amerikos 
visuomenę. O štai dabar aiškė 
ja, kad

MacArthuras atleistas ne 
tiktai už bendrą polit’kavi- 
mą, bet ir už neišlaikymą 

paslapties.
Pasirodė, kad tai, ką Mac 

Arthuras siūlė, jau seniai bu
vo nutarta padaryti. Viena

Tu, mano motinėle, Gana pavagai
Močiute sengalvėle, Kol mane užauginai. . .
Gana pailsai, Liaudies daina.

Lietuviai ir latviai Azijos 
dykumose

MASKOLIAI RAGINA LIE TUVIUS KITUR KURDIN- 
TIS.

Kovo 24 d. Alma-Ata radijo 
stotis rusų kalba pasigyrė apie 
kolchozų stambinimą Kazach
stane ir Kirgizijoje, ir apie nau
jakurius dykumose. Praneši
mas skelbė:

„Naują tėvynę mūsų žemė
je sėkmingai kuria iš Lietuvos 
ir Latvijos tarybinių respub
likų atvykę kolchozininkai, ku 
rie savo kraštuose negalėję su 
rasti nei darbo, nei duonos.

„Apie 160.000 atvykusių iš 
Lietuvos ir Latvijos darbinin
kų čia kuria sau laimingą atei
tį-
. .„Žemės čia netrūksta. Tūks 
tančiai hektarų derlingos že
mės ilgus metus laukė žmonių, 
kurie tą žemę įdirbtų ir semtų
si iš jos duonos sau ir valsty- 
bei.

„Šios stepės per šimtmečius 
laukė gyventojų. Šios stepės 
dar nepažino naujosios žemdir 
bystės kultūros ir technikos.

„Dabar naujieji tų didelių, 
derlingų plotų valdytojai — 
Baltijos sovietinių respublikų 
darbininkai — apgyvendina 
stepes“.

svarbiųjų priežasčių buvusi ta, 
kaip teigia spaudos šaltiniai, 
kad seniai jau buvęs suplanuo 
tas komunistinių bazių bom
bardavimas Mandžiūrijoje, bet 
MacArthuro pasisakymai ati 
dengė komunistams visus pla
nus, kurių vykdymas dabar jau 
negali duoti to efekto, kokis 
buvęs numatomas. Kinijos ko
munistai, diriguojami Mask
vos, sukoncentravo dideles, 
apie 700 tūkstančių karių jė
gas ir smogė JAV.

Ir kai gen. MacArthuras 
triumfuoja dar nelaimėtą karo 
triumfą, Kinijos komunistai 
jau vėl supa Korėjos sostinę 
Seoulą. MacArthuro triumfas 
nėra nei politinis, nei karinis.

Antras MacArthuro iš
keltas klausimas — For- 

mozos klausimas, 
taip pat jau seniai apspręstas. 
Formozos klausimas įeina Į Ja 
ponijos taikos sutarties orbi-

Vilniaus radijo žiniomis 
nuo kovo 20 d. Kaune atidary
ta „Stalino Statybų Paroda“.

Paroda įrengta Centrinėje 
LSSR bibliotekoje ir vaizduo
ja Turkmėnijos, Volgos >r Kry 
mo kanalų ir hidro - elektrinių 
stočių statybą ir „Lietuvos res 
publikos talką“ toms staty
boms.

Vilniaus radijas tiktai pakar 
toja Maskvos Propagito radijo 
— santrauką, kame teigiama, 
būk Lietuvos pramonė, kol
ūkiečiai ir darbininkai einą tai 
kon Stalino statyboms. „Sa
vanorių brigados plaukia į Vol 
gostrojų, kolūkiečiai pristato 
į valstybinius sandelius virš- 
norminius grūdus, o pramo
nės darbininkai užsidėjo Sta
lino Stroikų Vachtos /"sargy
bos) prievolę — gaminti aukš 
čiau normos“.

Kom. spauda ragina lietu
vius „savanoriškai“ keltis iš 
Lietuvos į kitas Rusijos vie
tas. Laic.

— Prancūzijos prezidentas 
atmetė pirmininko atsistatydi
nimą.

tą. Anglija tuo klausimu jau 
pareiškė savo sutikimą su JA 
V nusistatymu. Formozos nie 
kas Kinijos komunistams nea
tiduos. Dabar į Formozą arba 
Taivaną jau išsiųsta JAV ka
rinė misija, kuri Čiangkaiše- 
kui turės padėti susitvarkyti 
ir moderniu būdu apmokyti ki
nų kariuomenę.

Šie faktai aiškėja įvykių, ku 
rie rieda neišvengiama krypti 
mi, eigoje. Kadangi tie įvy
kiai, pagrindinėmis savo gai
rėmis, yra aiškūs ir negali bū 
ti jau pakręiptr kita kryptimi, 
tai daroma visa, kad atsakomy
bė kristų priešui, kuris yra tik
rasis agresorius.

Tiesa, Achesonas pasisakė, 
kad daugumos žmonijos noras 
išlaikyti taiką. Tai yra teisy
bė. Bet kokiu būdu? Nesibai 
giamai ginkluotis, laikyti po 
ginklu milionus žmonių’ Eik
voti miliardus dolerių? Ir ga
lų gale, kai tiktai sovietai pa
jus, kad jie gali jau daryti žy
gį, vis vien jį pradės? Šiuo 
punktu ir

susikirto Amerikos 
politikai.

MacArthuras pasisakė už ka
rą, ir su Kinija. Trumanas su 
Achesonu gi, kurie Amerikos 
veiksmus turi derinti su JTO 
valstybių politika, susilaiko. 
Ypač, kad yra didelis klausi
mas : ar prasminga pulti Kini
ją, kai viso pikto židinys yra 
Rusija? O ši juk, ne kas ki
tas, ciniškai laužydama JTO 
chartą, veda ir dabar karą Ko
rėjoje. Visus šiuos dalykus la 
bai aiškiai išdėstė JAV profe
sinių sąjungų vadai ir JAV dar 
bo ministeris Gegužės Pirmo
sios šventės proga. Klausimai

Atrinktos mintys
„Monde Nouveau": Kai ku 

rie trumparegiški stebėtojai 
pasijuto nustebinti Sovietų 
kvailumo, kuriuo jie išprovo
kavo bendrą laisvų demokrati 
jų ginlavimąsi, kada jiems 
tereikėję tik kantriai laukti 
momento, kada jie didžiausiu 
slaptumu ir nė vieno neužaliar 
muodami būtų pasidauginę 
savo atomines bombas ir galu 
tinai užaštrinę savo žemyno, 
jūros ir oro pajėgas.

„Leader Post“: Jungtinių 
Valstybių Valdžios Departa
mentas sako, kad Sovietų biu
džetas rodo, jog Sovietų Ru
sija išleidžianti 20 proc. savo 
tautos pajamų ginklams. So
vietų sistemos valstybinėje bu- 

i halterijoje resursai skiriami 
lėktuvams, tankams ir atomi
nės energijos fabrikams yra 
įsprausti į skyrius neaiškiai už 
vardintus „tautos ekonomi
jai' . Stovyklos ir kitokios ka 
rinės instaliacijos daugiausiai 
yra pastatomos nemokamų dar 
bo vergų, kurių esama apie 15 
milionų. Rubliai, skiriami ka
riniams tikslams eina dar daug 
toliau, kadangi ant jų valdžia 
nededa apyvartos mokesčio, 
kuris kai kurioms civilinėms 
prekėms pakyla iki 50 nuoš.

D. Achesonas: Esama kraš 
tutinių pažiūros taškų, palai

KORĖJOS KARAS
Kinijos komunistai jau buvo 

priėję prie Seoulo, tačiau lai
vų artilerijos ir lėktuvų buvo 
atmušti ir puolimas sulaikytas. 
Negalėdami atsiekti tiKs'o prie 
Seoulo, komunistai metėsi į vi 
dūrinį frontą. Kovose jie ne
teko daug žmonių, amunicijos 
ir mašinų. Antradienį virš Ko 
rėjos vyko didelis oro mūšis. H 

pastatyti atvirai ir atsakymai 
duoti tiesūs: Maskva yra karų 
kurstytoja, Maskva prievar
tauja satelitus, — Maskva ir 
atsakinga už tą viską.

Kadangi trečias Pasauli
nis karas neišvengiamas, 

tai Amerika turi būtinai gink
luotis, Trumanas todėl parla
mentai! įnešė 3-jų metų gink
lavimosi planą ir paprašė tam 
įeikalui 60 miliardų 680 mi- 
lionų dolerių. Lydimame rašte 
pasakyta: JAV turi turėti 1160 
.karo laivų, parengtyje 19 di
vizijų, 2 milionus vyrų rezer
ve ir galingą aviaciją.
Keturių vaidinimas Paryžiuje, 
tęsiamas toliau. Vienintelis 
klausimas, kuriuo visi keturi 
susitarė, tai buvo susitarimas, 
kad Gegužės Pirmąją jie visi 
švęs. Ir komiškai prabilo — 
amerikietis rusiškai, prancū
zas angliškai, rusas prancūziš 
kai. . . Ir ši komedija parodo, 
kad joks susitarimas su Mask
va negalimas.

Praėjusią savaitę anglu dar 
biečių kabinete įvyko krizė, — 
iš Attlee kabineto pasitraukė 
3 radikalesni ministerial, bet 
šią krizę ’Attlee likvidavo, o pa 
sitraukusieji parlamente nieko 
nelaimėjo. Jie reikalavo ma
žinti karo biudžetą, spartinti 
nacionalizaciją, neriboti sočia 
linio draudimo, kuris eina į de 
ficitą.

Streikai Ispanijoje tęsiasi.
Darbininkai daro vad. „sė

dėjimo streikus- * — susirenka 
į darbovietes, bet nedirba. Rei 
kalauja pakelti atlyginimus, 
nes kylant kainoms darbinin
kai iš gaunamų atlyginimų ne 
gali išgyventi.

komų mažo skaičiaus žmonių, 
kurie garsiakalbiškai išreikšti 
neretai paveikia didelės daugu
mos galvojimą. Vienas požiū
ris palaikomas nekantrių ir 
įbaugintų žmonių, kurie tiki, 
kad karas yra neišvengiamas, 
kad beprasmiška yra bandyti 
jo išvengti ir kad bendros jė
gos turėtų būti kreipiamos jj 
kariauti. Kitas — taip pat pa
laikomas įbaimintų žmonių — 
kurie tiki, kad nekomunisti- 
riame pasaulyje nėra tikros jė 
gos, išskyrus mūsų pačių, ir 
kad mes turėtume apriboti mū
sų pagrindines pajėgas išlai
kymui mažo gynimosi apskri
timo. Didžioji opinijos masė 
tiki, kad karas nėra neišven
giamas, kad didžiausias poli
tikos objektas būtų išvengti 
karo ir sukurti kolektyvinę ka 
riuomenę.

Trumanas (atsikirsdamas 
respublikonams) : Jie nori sau 
gurno neišleisdami pinigų, ka
riauti be kariuomenės, laimėti 
be rizikos ir imtis atsakomybės 
už pasaulio likimą neturėdami 
jokių draugų. Bet vyriausybė 
nemano, kaip tvirtina jos prie 
šininkai, pataikauti komunis
tams ir nedarys jokių susitari 
mų, kurie „būtų atlyginimas 
už agresiją“. , , ,. .

susikibusiųjų rusiškų 28 lėk
tuvų 5 buvo numušti, kiti pa
sitraukė.

— Gegužės Pirmosios šven 
tės proga JAV profesinių są
jungų vadai išleido atsišauki
mus į viso pasaulio darbinin
kus, kuriuos kviečia kovoti už 
demokratines teises prieš Mask 
vos tiraniją.

Ministeris Walter Harris 
naujai sudarytojo Pilietybės ir Imigracijos deparlamento 

valdytojas.

POLITiNIS VEIDRODIS O pagal ®w
naujausį NEWSWEEK

Kaso Ar, Aušrotas-^- © JI
Dalies apgailestauja

Respublikonų patareias Užs. 
reikalų ministerijoje John Fos
ter Dulles buvęs taip netikėtai 
užkluptas, kad rimtai galvo
jęs atsistatydinti. Asmeniš
kuose pasikalbėjimuose Dul
les Trumano žingsnį apibrėžęs, 
kaip „nepataisomai griaunan
tį“ JAV reikalą Azijoje. Mac 
Arthuro išvykimas : č Tokio 
Dulles atėmė labai stiprų są
jungininką jo pastangose kuo 
greičiau sudaryti su Japonija 
liberalią taikos sutartį, kurią 
remia užs\ reikalų ministeri
ja, o tam priešinasi Jungtinio 
Štabo V-kai.

Nevienodi įspūdžiai
Tai nebuvę plačiau paskleis

ta, tačiau Japonija, ne tik ap
gailestavo MacArthuro išvyki 
mą, bet jautėsi giliai įžeista. 
To priežastis: japonai ligi pa
skutinės minutės tikėjosi, kad 
generolas, prieš palikdamas 
Japoniją, apsilankys pas impe
ratorių, ko jis nė vieno karto 
nėra padaręs per savo 5-kerių 
metų buvimą Japonijoje. Ir 
pagaliau Hirohito sulaužė eti
ketą ir apsilankė pas MacArt 
hurą. Tačiau jis nesutiko vyk 
ti į aerodromą išlydėti, nors ir 
buvęs spaudžiamas.

Grėsmė po vandeniu
JAV laivynas rimtai susirū

pinęs dėl tik neseniai įvykdy
to rusų nardlaivių perdavimo 
raudonosios Kinijos laivy
nui. ..

Amerikos laivynas Tol. Ry 
tuose buvęs parengties stovy
je, laukiamas netikėto rusų 
nardlaivių smūgio, kuris turė
tų paremti Kinijos komunistų 
puolimą. Amerikos nardlai- 
viai patruliuoja rusų Pacifiko 
laivyno bazes netoli Vladivos 
toko, Sachalino ir kitur.

Mobilizaciniai reikalai.
Civiliniam sektoriui auto ir 

kitų iš metalo gaminamų reik
menų gamyba šį rudenį dar 
labjau sumažėsianti. Priežas
tis: daugiau kaip pusę būtinų 
metalų surysianti gamybos 
pramonė, bei sunkvežimių, rū 
dos laivų ir žibalo versmėms 
įrengimų gamyba.

Iš Pentagono
Reikia laukti, kad netrukus 

vėl užsidegs priešingumų ug
nys ar tikrai aviacija atliekan
ti savo darbą, remdama žemy
no kariuomenę. Aukštieji ar
mijos pareigūnai, su Mack- 
Arthuru imtinai, privačiai su
tinka, kad Karo aviacija ne
skaito, jog žemyno dalių parėJ 
mimas, nesąs iš jos pirminių 
uždavinių.

Vis tebesitiki
Nežiūrint aiškaus užsikir

timo, dar vis tebesama puikios 
progos, kad keturi Didieji su
sitiks ir jų pavaduotojai priim
siu abiems pusėms tinkamą pa
sitarimų dienotvarkę. Stebė
tojai laukia kompromiso šioje 
plotmėje: Vakarai sutiksią su 
rusų reikalavimu, Vokietijos 
demilitarizacija būtų atskirai 
svarstoma, tuo tarpu, kai so 
vietai sutiksią su Vakarų žo
džiais dėl visiško nusiginkla
vimo.

Nugalėta Persija
Kaž kas už scenos, kalbėjęs 

britų užs. reikalų ministerio H. 
Morrisono vardu, buvęs atsa
kingas, kad buvusios sustab
dytos riaušės Irano žib?lo šal
tiniuose. Teherano vyriausybė 
veikė greitai, kai Morrisonas 
pranešė, kad Anglija esanti pa 
sirengusi iškelti kariuomenę 
tvarkai atstatyti, nors tai galė
tų reikšti, kad išprovokuoti 
rusai įžengtų iš šiaurės į Persi 
j?-

Tolimųjų Rytų žinios.
Lauktina, kad netrukus ru

sai ir raudonieji kiniečiai pa
siūlysią patrauklią taikos su
tartį Japonijai. Tai praneša 
britų T. Rytų šaltiniai Londo
ne.

Indonezijos respublikoje 
tikrai sugriuvo vyriausybės 
autoritetas ir šią padėtį pui
kiausiai išnaudoja krašto ko
munistai, stiprindami savo pa
dėtį. Grįžęs į Manilą Filipinų 
užs. reikalų ministras gen. 
Carlos P. Romulo organizuoja 
savo rinkiminę mašiną, kad su 
prezidento Elpidio Quririno 
palaima ar be jos sekančiais 
metais laimėtų prezidento kė
dę.
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Motinų dieną prisimin
kime ir motinas 

tremtyje
Šių metų gegužės 13 d., sek Artinantis Motinu Dienai

madienis yra diena skirta Mo 
tinoms pagerbti. Tą dieną visi 
šeimos nariai, ypač vaikai, sten 
giasi parodyti savo meilę mo
tinai, ji apdovanojama mažo
mis dovanėlėmis, gėlėmis, sal 
dainiais ir gražius sentimentus 
reiškiančiais dalykėliais. Tur 
tingesnis žmogus ar šeima sa
vo motinas apdovanoja bran
gesniais ir prabangiškesniais 
daiktais, neturtingesnės piges 
niais, bet gražiais ir dažnai 
prakitškesniais . Bet visos tos 
dovanos reiškia meilę ir gilią 
pagarbą motinai. Be to, moti
nos dieną šeima stengiasi mo
tinai patarnauti, sumažinti jai 
tą dieną namų darbo naštą, iš
sivesti ją kur nors gražioje vie 
toje papietauti ar maloniai ir 
linksmai savo šeimos narių tar 
pe laiką praleisti.

Bet yra ir užmirštų motinų, 
kurios toli nuo savo tėviškių, 
nuo savo artimųjų augina ir rū 
pinasi savo šeimomis tremtyje, 
varge ir skurde; yra senelių :no 
tinų, kurios dėl gilios senat
vės ar nesveikatos skursta sve
timuose kraštuose, toli nuo sa 
vųjų, kurioms Motinos Diena 
yra tik dar viena paprasta skur 
daus gyvenimo ir vargo diena, 
dažnai be pakank/lmo maisto, 
be padoraus drabužio ir net 
be gero žodžio, kurių artimieji, 
jei ne vergauja okupantui Si
biro kasyklose, tai skursta kur 
nors svetimuose kraštuose ir, 
jeigu mintyse prisimena savo 
motiną, jai negali nieko pagel
bėti ir neturi galimybės jos pa 
gerbti ir pareikšti jai savo mei
lę.

prisiminkime ir tas motinas, 
kurios tremtinių stovyklose 
Vokietijoje ir kitur tebeneša 
sunkią tremties naštą. Bent 
tą vieną dieną atjauskime ne 
tik savo artimuosius namiš
kius, bet parodykime savo ge
rą širdį ir toms motinoms, ku
rios atsiskyrusios nuo savo ar 
timųjų. Lai ir jos žino, kad 
Motinų Diena yra visų moti
nų pagerbimo diena, kad jos 
yra lietuvės motinos, kurias 
gerbia ir myli visi lietuviai.

Motinų Dieną BALF'as ir 
jo talkininkai stengiasi visas 
Lietuvos motinas, gyvenančias 
tremtyje, pagerbti ir jas kuo 
nors apdovanoti. Tai jos žino, 
kad Amerikos lietuviai jų ne
užmiršta, nežiūrint, kad mūsų 
kraštus skiria tūkstančių my
lių atstumas.

Visas aukas, gautas šiam gra 
žiam tikslui, BALF‘s tuojau 
išsiųs, kur jos pasieks Lietu
vos motinas tremtyje ir joms 
tenai bus išdalintos Motinos 
Dieną.

Šia proga kviečiame visus 
BALE skyrius ir talkininkus 
bent mažomis aukomis prisi
dėti prie šio gražaus tikslo. 
Aukas specialiai tam tikslui 
malonėkite siųsti šiuo adresu:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand Street, Brooklyn 
11, N. Y.

Nora M. Gugis,
BALF-o Nacionalinė 

Sekretorė.

Kanados užsienio politikai, 
ypatingai susijusiai su Jungti
nėmis Valstybėmis, yra duotas 
naujas aiškumas po Užsienio 
Reikalų Ministerio Tearso'o 
paskutinio apsilankymo Toron 
te.

P. Pearsonas kalbėjo du kar 
tu: „Empire“ ir „Canadian“ 
klubuose. Užsienių reikalų mi- 
nisteris konstatavo, kad Kana 
da ėjo lygiagrečiai su Jungti
nėmis Valstybėmis, bet kad ši
tas kraštas nebūtų , .velka
mas“, nei jis „atsiliktu“.

„Mes paliekame sau teisę 
kritikuoti. . . jei mes taip dary 
ti jaučiame reikalinga“, sakė 
jis. „Mes nesutinkame būti 
tiktai atgarsiu vieno kurio 
nors balso“.

Pearson; o deklaracija atsi
tiktinai sutapo su Gen. Mac 
Arthur'o atleidimu. Užsienio 
reikalų ministeris, kaipo sva
rus Jungtinių Tautų Taryboje 
balsas, neseniai pareiškė nepa
sitenkinimą dėl MacArthur*© 
Jungtinių Tautų reikalų vedi
mo Tolimuose Rytuose.

Vis vien jis paaiškino., kad 
jis jautė, jog be Jungtinių Vals 
tybių tiesioginės vadovybės 
bendroje kovoje prieš Komu
nizmą galėtų būti mažai vilties 
pasisekimui. Daugiau nebe
buvo klausimo, ar Jungtinės 
Valstybės išpildytų savo tarp 
tautinę atsakomybę „bet kaip 
ji tai padarys ir kaip likusieji 
iš mūsų bus įtraukti“.

Jis prisiminė, kad dar ne tiek 
daug metų praėjo, kai Kana
dos užsienio politika turėjo

svarbumo tiktai Commonwe- 
alth’o ribose, o jeigu tada bū
davo kokių nors skirtumų, tai 
jie būdavo paprastai taip Ka
nados ir Suvienytos Karalijos. 
Šitie skirtumai dabar didžiau
sia dalimi išnyko. Tuo pačiu 
laiku yra atsiekta veikimo ne
priklausomybė Commonweal- 
th*o ribose be bendradarbiavi
mo praradimo. Santykiai su 
Londonu „paseno“ ir Kanada 
nustojo to jautrumo savo san
tykiuose su Britanija.

Mes tikėjome, kad čia galė
tų būti panašus santykių rim
tumas tarp Kanados ir Jungti 
nių Valstybių, tarpusavis su
pratimas bei gerbimas, kuris 
leistų Kanadai kalbėt su savo 
dideliu pietų kaimynu su pasiti 
kėjimu ir atvirumu.

P. Pearson dar pasakė, L a d 
dabar pasidarė žymiai sunkiau 
prieiti prie teisingų ir rimtų 
sprendimų dėl kompilkuotu 
tarptautinių problemų tokiose 
aplinkybėse, kur „atvira diplo 
matija yra pasidarius truputį 
per atvira“.

Jis reikalavo panaikinti tą 
,,hoop-la' * diplomatijos — dip 
lomatiją. Rimtumas yra svar 
bus diplomatijos elementas“.

Jis pridūrė, kad apsiginkla
vimas, kai jis dabar būtinai rei 
kalingas atbaidyti agresijai, 
nebuvo paskutinis atsakymas 
į taigos mįslę. „Militannė jė
ga nėra ar neturėtų būti pa
baiga savyje; ji turėtų būti Sk 
įrankis pabaigai; taika, kuri 
remiasi geru noru ir teise“.

(of).
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Dirbančiųjų solidarumo ir taikos švente
Kanada ir Jungtinės Ameri

kos Valstybės turi valstybinę 
Darbo Dieną, kuri yra švenčia 
ma ir apmokama. Šiemet ji 
bus rugsėjo 3 dieną.

Tačiau viso pasaulio darbi
ninkija turi savo šventę. 1889 
metais Antrasis, socialistinis, 
Internacionalas paskelbė gegu 
žės mėnesio 1 dieną viso pa
saulio darbininkų solidarumo 
ir taikos švente. Nuo tos da
tos viso pasaulio darbininkai 
tą dieną švenčia.

Laikui bėgant Gegužės Pir 
mosios šventės prasmė buvo 
išplėsta: ji buvo paskelbta vi
sų dirbančiųjų solidarumo .ir 
taikos švente. Todėl, kur tik
tai galima, Gegužės Pirmosios 
diena švenčiama ir darbinin
kų, ir darbo inteligentijos, ir 
bendrai visų dirbančiųjų. Tai 
yra galingas visų dirbančiųjų 
solidarumo pareiškimas, nežiū 
rint jų politinių pažiūrų, nes 
dabartinėse profesinėse sąjun
gose dalyvuaja visokių politi
nių pažiūrų žmonės.

Tačiau šią šventę stengiasi 
išnaudoti ir tie, kurie yra prieš 
darbo ir darbininkų teises. Vi 
sada bandydavo Gegužės Pir
mosios šventę išnaudoti Hit
leris ir dabar vis dar išnaudoja 
Stalinas, nors nei vienam, nei

kitam darbo žmonių, darbo ir 
bendrai asmens laisvė nepri
imtina.

Gegužės Pirmosios dienos 
prasmę, lygiai Maskva, kaip 
ir savo metu Hitlerio Berly
nas, falsifikuoja, iškraipo. Da
bar Maskvoje, kaip ir Hitlerio 
laikais Berlyne, ne darbininkai 
švenčia savo Šventę, bet dikta 
tūra suruošia militarinius - ka
rinius paradus ir demonstruo
ja priešingą dirbančiųjų soli
darumui valią ir atvirkščią jų
jų taikos siekimams karinę ga
lią. Paprastai, Maskvoje. Rau 
donojoje aikštėje, ties Krem
liaus vartais, iš kurių diktato
rius Stalinas išneria, apsuptas 
didžiausios apsaugos, į Lenino 
mauzulejaus tribūną, vyksta 
karinis paradas: žlega tankai, 
dunda patrankos, virš galvų 
ūžauja bombonešiai. Apie jo
kią taiką, apie jokį solidaru
mą ir apie jokią darbininkų ir 
kitų dirbančiųjų laisvę niekas 
nė puse žodžio neužsimena.

Tiktai laisvoji darbininkija, 
tiktai laisvuose kraštuose gali 
švęsti savo šventę, kuri yra vi
sų dirbančiųjų solidarumo ir 
taikos šventė, o šie tikslai yra 
brangūs visiems darbo žmo
nėms. (r).

Didžiai Gerbiamiems KLCT Nariams

MARIJAI IR JONUI LEKNICKAMS,

mirus p. Leknickienės MOTINAI, Lietuvoje, nuošir
džią užuojautą reiškia

KLCT, Sp. b. NL ir NL.
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KOMUNISTŲ GRASINI MAS IŠŠAUKIA AUKŠTES
NIUS MOKESČIUS

Kanados apsigynimo išlaidos mokės daug dauigau negu ta
yra dabar aukštesnės negu jos 
buvo kada nors anksčiau tai
kos metu istorijoje ir kaipo iš
vada, kanadiečiai mokės aukš
tesnius mokesčius šiais metais 
negu jie mokėjo 1950 metais. 
Valstybinės išlaidos padidės 
$ 600.000.000, kas atitiktų 
kiekvienai kanadiečių šeiniai 
apie $ 175. Visas padidinimas 
bus išleistas sustiprinimui Ka 
nados ginkluotų pajėgų. 
Kanada statosi savo kovos pa
jėgą ir didina savo amunicijos 
gamybą taip, kad ji galėtų at
likti savo uždavinį sutinkant 
Soivetų komunistų agresiją Eu 
ropoję ir Azijoje kartu.

Mokesčių padidinimai buvo 
paskelbti Finansų ministerio 
Hon. Douglas Abbott'© biu
džeto kalboje Žemuosiuose Rū 
muose Ottawoje.

Kad naujieji mokesčiai pa
didės iki $ 175 kiekvienai ka
nadiečių šeimai, turtingesnis

TAUTOS FONDUI.
Montreal, Que. „Lituanica“ 

jazz — kapelos parengimas $ 
28,60; Akademinio Sambūrio 
nariai $ 17.05; po $ 5.00 J. Dal 
montas, V. Kivetinskas, L. Sta 
nevičiūtė.

Ottawa, Ont. K. L. Bend
ruomenės nariai paaukojo $ 
24.25.

Sault, Ste Marie, Ont. Apy
linkės lietuviai $ 84,00.

Širdingai visiems dėkoju.
Marija Arlauskaitė.

suma, o vidutiniškas darbinin
kas daug mažiau. Pavyzdžiui, 
pajamų mokesčiai yra padidin 
ti 20 nuošimčių. Tai reiškia, 
ikad vyras, uždirbdamas $ 50 
savaitėje mokės $ 90 per me
tus vieton $ 75, tuo tarpu vy
ras su $ 20.000 metiniu atlygi 
nimu, turės mokesčių padidi
nimą nuo $ 5.510 iki $ 6.612. 
Šitokie mokesčiai yra vedu- 
įiems be vaikų. Viengungiai 

mokės daugiau.
Kitas p. Abbott'o pasiūlytų 

pakeitimų yra pakėlimas apy 
vartos mokesčių nuo 8 iki 10 
nuošimčių. Tai yra mokesčiai, 
kurie yra mokami perkant 
prekes, kaip drabužiai, baldai. 
,Tai buvo kritikuojama su pa
grindu, ]kad tai atsiliepia sun
kiai į mažai apmokamą darbi
ninką.

P. Abbott'as yra atsakęs, 
kad mokesčiai neliečia maisto 
nei kuro.

Cigarečių kaina pakils nuo 
trisdešimt šešių iki maždaug 
keturiasdešimt centų už poke 
lį. Didesni mokesčiai vra už
krauti automobiliams, radijui, 
televizijos aparatams, dulkių 
valytojams (vacuum cleaners) 
ir kit. elektrikos įrenigmams, 
kurie vartojami namuose. Ši
tie molkesčiai yra ne tiktai pi
nigams išgauti, bet ir atbaidy
ti nuo pirkimo, kad būtų gali 
ma taupyti plieno ir kitas me
džiagas. Tai Kanados apsi
gynimo išlaidos, dėl kurių vi
si šitie ypatingi mokesčiai yra

Didžiai Gerbiamiems Visuomenės Darbuotojams

MARIJAI IR JONUI LEKNICKAMS,

mirus p. Leknickienės MOTINAI, didžio liūdesio va
landoje reiškiame nuoširdžią užuojautą

E. ir J. Kardeliai.
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Petras ir Stasys. & w t
reikalingi. Nėra abejonės, kad 
Kanada sugrįžtų prie tos be
veik visiško nusiginklavimo po 
litikos, jeigu pasaulis džiaug
tųsi politine taika. Bet Sovie-

tų Sąjungos ir jos komunisti
nių sąjungininkų grasinimas 
verčia šitą kraštą prisidėti 
prie kitų demokratijų militari 
nės jėgos padidinimo, (of).

Kodėl ne Stalino?
Komunistų „Laisvė“ nepa

prastai nepatenkinta Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė1? orga
nizavimu. Ji spjaudėsi prieš 
tą bendruomenę bendra;, o kai 
pasirodė, kad ir Amerikos lie
tuviai jau organizuoja PI B 
dalinį — Amerikos Lietuvių 
Bendruomenę, kuriai jau pri
taria ir Amerikos Lietuvių 
Taryba — ALT, apjungianti 
visas JAV lietuvių politines 
ir fraternalines organizacijas, 
„Laisvė“ atidarė visas didžią
sias dūdas ir pradėjo bombar
duoti „editorialais“. Girdi,

„Kas jų „bendruomenę“ su 
darys? —- Buvusieji Hitlerio 
žudeikos Lietuvoje, visokie 
prasiradę smetoniniai politikie 
riai, žiaurūs lietuvių tautos 
priešai, klierikalai, fašistai, na, 
ir socialistai“.

Kaip matome iš šio kreivo 
„Laisvės* * teigimo, bendruo
menę sudarys visi Amerikos lie 
tuviai, tiktai neįeis. . . „progre 
šyvieji“ arba komunistai. Bet 
ne tas čia įdomu, Įdomu, ko
dėl „Hitlerio žudeikos“? Ar 
todėl, kad tikri žudeikos — 
Stalino žudeikos — čia neįeis. 
Juk visi žino, kad lietuviai su 
Hitleriu nieko bendra neturė
jo. Lietuviams lygios vertės 
yra Hitleris, kaip ir Stalinas, 
nes jie abu tikri žudeikos, vie
nas už kitą „geresnis“.
Patys muša — patys rėkia.
JTO siekia taikos. Ji kelis 

kartus jau siūlė Korėjai taiką, 
bet Maskva, kuri pradėjo Ko
rėjos 'karą, neleidžia šiaurinei 
Korėjai taikytis. Maža, to, 
Maskva įsakė Mao-Tse-Tun- 
gui pradėti su JTO karą.

Bet „progresyvieji“ tartum 
to nežino. Todėl, ignorubda- 
mi Jungtinių Tautų organiza
ciją ir jos principus, apie JTO 
komisiją Korėjos karui likvi
duoti piktai pašaipauja; girdi.

komisijos „darbas palengvės, 
jei Amerika leis jiems siekti 
taikos“...

Kodėl ne Maskva? Maskva 
pradėjo karą, Maskva nelei
džia nei Korėjai, nei Kinijai 
taikytis, — tai juk Mask\ a kal
ta. Patys muša ir patys rėkia. 
„Prakaitinė darbo sistema“ — 
—Rusijos bolševikų išradimas.

Rusijos komunistai, neišma
nydami, kaip priversti darbi
ninkus dirbti virš akordinės 
normos, sugalvojo stachano- 
vizmą: darbininkas, lie damas 
prakaitą, turi išdirbti ne vie
ną, bet dvi-tris normas. Tam 
stachanovininkų metodui da
bar duotas vardas: „Prakaiti- 
nė darbo sistema“, rusiškai — 
„Potogonnaja sistema*'. Pra
kaituok, būk stachanovininkų, 
bet už tai jokio atlyginamo ne
gausi.

Pav., kaip skelbia „Liaudies 
Balsas“, odų užtraukėjas P. 
Belinkevičius per pamainą iš
dirbąs 9 normas. Ir lieja žmo 
gus prakaitą. Taip nei bau
džiavos laikais nebuvo. Gera 
ta „prakaitinė sistema“ — 
stachanovizmas...
Prieš toleranciją ir solidarumą.

Komunistai pripažįsta tik
tai smurtą ir prievartą,— todėl 
jiems tautiečių solidarumas ir 
tolerancija yra nepakeliui, di
džiausi priešai. Štai, „Lais
vė“, pacitavusi „Keleivy“ pa
skelbtą visuomeninio teismo 
sprendimą, kuris tautiečius įpa 
reigoja būti tolerantingais ir 
solidariais, sušunka: , Velniop' 
su tokiais teismais“!

Taigi, o kai tie žmonės su
ruošia pikietavimus, atseit — 
nerodo solidarumo, tai vig dėl
to nepatinka?

Todėl, jeigu jums, „progre
syvieji“, nereikia tolerancijos 
ir solidarumo, tai ko sp jau do
tes į pikietuotojus?

Mandrapypkis
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Šeima lietuviškumo tvirtovė
DR. V. DAUGIRDAITĖ ■ SRUOGIENĖ.

III.
Konkrečiai kalbant apie tai, ką mūsų sąlygomis šeima 

gali daryti mūsų jaunos kartos tautybei išlaikyti, galima duo
ti eilė patarimų.

1. Ne tik žodžiais, bet ypač gyvais pavyzdžiais ir nuo
širdžia veikla palaikyti namuose patriotinę nuotaiką, griežty 
ir aiškų lietuviškai tautišką nusistatymą. Auklėtojai negali 
patiekti to, kuo patys netiki. Todėl tėvai turi patys nuolat 
budėti, save kontroliuoti, nesusmukti dvasiškai ir išlaikyti 
savyje mūsų brangius idealus.

Protingi ir padorūs svetimtaučiai mus supranta ir už 
mūsų ištikimybę savo kraštui ir kalbai tiktai gerbia. Pavyz
džiui, vienas iš geriausių žinovų Europos politikos ir tremti
nių būklės, Amerikos profesorius James Burnham rašo savo 
garsiame veikale „The coming defaite of communism": „Jų 
(tremtinių Amerikoje) širdis nuolat jaudina grįžimo mintis; 
jie nenori susitaikyti su naujais namais naujoje tėvynėje. 
Ir tai net mums pageidaujama, kad taip būtų. Nesusitaiky
mas ir esama padėtis yra simptomas, kad komunizmo plėti
masis yra laikinas dalykas“.

Rimti amerikiečiai su panieka ir nepasitikėjimu žiūri į 
tuos mūsų tautiečius, kurie pernelyg uoliai amerikonėja. 
„Mes jais nepasitilkim — jų uolumas verčia įtarti, ar jie ne
buvo nacių koloborantai ir kelia abejonių savo laiku jie ne
skubės raudonuoti“, — kalbėjo man „Employment office tar
nautojas, o taip pat panašiai išsitarė ir vienas žymus Ameri
kos rašytojas.

2. Visad kalbėti su vaikais namie ir už namų tiktai lie-j 
tuviškai, taip pat giežtai reikalauti iš vaikų savo tarpe irgi 
vartoti tėvų kalbą.

Deja, ir pagarsėjusioje savo tolenrantingumu Ameriko
je šiandien atsiranda šovinistinių tendencijų, pasitaiko, kad 
amerikiečiai rodo nepasitenkinimo, girdėdami svetimą, jiems 
nesuprantamą, kalbą, o mokyklų vaikai aiškiai mūsų vaikus 
pašiepia. Nekreipkim į tai dėmesio. Garbingi amerikiečiai 
dažnai iškelia mūsų tėvynės meilę ir stato ją pavyzdžiu sa
viškiams. Kiti net randa mums netikėtų argumentų, stačiai 
stebėdamiesi, (kada mūsų tėvai kreipiasi į savo vaikus angliš
kai. „Kodėl Jūs gadinat savo vaikams anglų kalbą? Jūs gi 
neišmokysite jų angliškai, patys kalbėdami neteisingai — 
blogu akcentu. Geriau kalbinkit savo vaikus lietuviškai“. 
Apie tokią vieno amerikiečio profesoriaus pastabą vienam mū 
sų tautiečiui pasakojo man p. Mykolienė Biržiškienė.

3. Leisti vaikus į lietuviškus darželius, į lietuviškas mo
kyklas, j šeštadienio lituanistikos mokyklas, kur tai tik yra 
Įmanoma. Stropiai žiūrėti, kad vaikai sąžiningai atliktų tų 
mcįkykių duodamą darbą.

Tose mokyklose vaikai turi progos sistemingai mokytis 
lietuvių kalbos gramatikos, o lietuvių literatūros, Lietuvos 
istorijos ir geografijos pažinimas bent iš dalies atstos jiems 
tuos saitus, su savąja žeme, kurių jie neteko ją apleisdami.

4. Skatinti meilę lituviškąjai knygai, organizuojant skai 
tymus, bibliotekų lauĮkymą, kurti namie bibliotekėles ir kont
roliuoti vaikų lektūrą.

5. _Pratinti prie mūsų spaudos, išrašinėti mažiesiems 
tai, kas jiems skiriama, o vyresniuosius laikraščių pagelba 
įvesti į mūsų visuomeninį gyvenimą, aiškinti dabarties ir 
praeities problemas.

6. Žadinti susidomėjimą visuomeniniu gyvenimu ir skie
pyti kiekvienam, kad jo pareiga yra jame dalyvauti be sa- 
vanuadiškumo.

7. Dainuoti su vaikais lietuviškai.
Mūsų liaudies dainose glūdi didelis lobynas — atskleis- 

kim j; vaikams. Tam daug laiko nereikia: keliolika minučių 
po darbo vakare. Šventadieniais. Liaudies dainų nuotaika 
taip nuostabiai perkelia mus į Lietuvos laukus ir miškus, per
duoda jų eleginį grožį.

8. Iš pat mažumės mokyti vaikus lietuviškų eilėraščių. 
Tai puiki priemonė lavinti grožio pajautimą. Ypatingai re
komenduojama toms šeimoms, kuriose nėra dainininkų, bet 
taip pat labai gera ir greta vokalinio ar instrumentaliniozmū- 
sų liaudies motyvų pertiekimo.

9. Duoti progos vaikams klausytis lietuviškų radijau s 
valandėlių.

10. Sekti vaikams mūsų liaudies pasakas, kalbant vartoti 
mūsų vaizdžias patarles, gyvus priežodžius, užminti mįsles 
ir progai pasitaikius pasakoti apie įvairių sezoninių darbų 
papročius.

11. Nuotaikingai palaikyti mūsų švenčių papročius ir tra
dicijas, aiškinti jų simbolinę reikšmę. Kūčių vakaro ar Ve
lykų ryto išgyvenimai palieka kiekvienam skaidriausius atsi
minimus iš vaikystės dienų.

NEPRIKL? USOMA LIETUVA

„Tiesa“ Nr. 260, lapkr. 2 d. 
Šitokie faktai pasitaikė Širvin Kauno sriteis švietimo inspek- 
tų, Vievio, Ukmergės ir kai 
kuriuose kituose Vilniaus bei 
Klaipėdos sričių rajonuose. Tų 
rajonų partiniai darbuotojai 
pasidavė nesveikoms nusirami 
nimo nuotaikoms. Kaip pavyz 
dį galima nurodyti Nemenči
nės rajoną. Vos tiktai 50 met 
rų atstumas skiria partijos ra- Ariogalos vidurinėse mokyklo 
jono komitetą nuo agitacinio 
punkto patalpų. Atrodo, kad 
jau bent šį punktą galima ge
rai patikrinti ir sutvarkyti. Bet 
kaip jis atrodo! Agitacinio 
punkto darbas apmiręs. Agi
tatoriai masinio - politinio lar 
bo rinkėjų tarpe beveik nedir
ba. Pasikalbėjimai su rinkė
jais, paskaitos neorganizuoja
mos, laikraščiai ir žurnalai ko
lektyviniai neskaitomi, politi
nė infromacija rinkėjų tarpe ne 
atliekama. Agitacinio punkto 
patalpos visai nesutvarkytos, 
jose niekas nebudi. Iki šiol Čia 
dar neiškabinti rinkėju sąia- 
šai. Negalima suprasti 'ką iki

_______  ________ šiol veikė partijos rajono komi .atsakingai — žema kokybe.
mo pasireiškimą ir kitas kapi- *fle_.pfopagandosJr a£itat?j°s 
talizmo liekanas žmonių sąmo
nėje. „Tiesa“, 1951. II. 13.

Neaktyvūs argitatoriai...
Yra rinkiminių apylinkių, ku 

riose dar silpnai išvystytas agi 
tacinis propagandinis darbas, 
nesutvarkytos agitacinių punk 
tų patalpos, galutinai nepa
tikrinti rinkėjų sąrašai ir pan.

„Po Stalino konstitucijos sau
le knisasi reakcionieriai“.

(Vladas Niunka, Lietuvos KP 
,(b) CK sekretorius).

Lietuvos TSR, Mokslų aka- 
mijos mokslinio turimo darbas 
vis glaudžiau siejamas su so
cialistinės statybos uždavi
niais. .. Akademijos bendra
darbiai parašė eilę mokslinių 
veikalų, demaskuojančių lie
tuviškų buržuazinių nacionalis
tų ir reakcinės katalikų dvasi
ninkijos antikomunistinę veik 
lą.

Vykdydamas istorinius VK 
P (b) nutarimus ideologinio 
darbo klausimais, partinė or- 
ganicazija kovoja prieš kelia
klupsčiavimą buržuazinei va
karų kultūrai, prieš buržuazi
nį kosmopolitizmą ir naciona
lizmą. ..

Štai kodėl mes ir ateityje tu 
rime nenuilstamai dirbti, vys
tydami darbo žmonių komu
nistinį auklėjimą, ryžtingai ko
voti prieš ideologinius iškrypi
mus, buržuazinio nacionaliz-

skyrius, kuriam šie klausimai 
turėtų labjausiai rūpėti. Ar 
visa tai nerodo, kad LKP (b) 
Nemenčinės rajono komitetas 
neatsakingai žiūri į tokį dide
lę politinę reikšmę turimi klau 
simą? f
Iš „Tiesos“ vedamojo,
1951. 2. 13.

12. Daugiau bendrauti su tautiečiais ir ieškoti ne tik 
vaikams ir jaunimui bendrai tinkamos draugystės, bet lietu
viškos draugystės.

13. Kovoti su gatvės įtaka vaikams, kuri juos įtraukia 
į amerikoniško gyvenimo banalumą, daugiau jiems laiko skir
ti, tinkamai organizuoti jų laisvalaikį, neleist lankyti tuščių 
filmų ir skaityti tokią skonį gadinančią ir taip žmogų nive
liuojančią literatūrą kaip ,,Comics“ ir pan.

14. Skatint ir padėt vaikams leisti jų pačių parašytus 
laikraštėlius. Apylinkėje, kur gyvenąs mokytojas, ar šiaip 
inteligentas vaikų bičiulis gali tam tikslui suorganizuoti vai
kų būrį ir padėti jų darbui.

15. Organizuoti vaikų spektaklius, koncertus, tuo būdu 
geriausiai atitraukiant vaikus nuo nutautėjančios jį draugys
tės. Nepamiršti tautinių šokių ir žaidimų.

16. Skatinti vaikus rašyti dienyną lietuviškai — tai pa
dės irgi apsaugot vaiką nuo papratimo galvoti svetima kalba.

17. Raginti vaikus daryti užrašus iš lietuvių poezijos irį 
literatūros.

18. Užmegzti korespondencijos ryšius su lietuviais drau
gais, pažįstamais, giminėmis.

19. Stengtis kuo geriau išnaudoti tą laiką, kada namie 
susirenka visi šeimos nariai — bendrus pusryčius, pietus, va
karienę. Tik daugiau bendraujant su jaunimu galima išlai-’ 
kyti savo rankose jų vystymosi vairą. Panaudoti kiekvieną 
progą su (kurios pagelba^ galima megzti tvirtesnį ryšį su to
lima tėvyne, su mūsų žmonėmis. O kiek tokių galimybių yra.

įvairūs kolekcionavimai, kaip pašto ženklų, vaizdų ir spau
dos iškarpų (tik tam tikslui vartoti periodiką, niekad kny
gą!) juostų audimas, įvairūs rankdarbiai.

20. Lankyti su vaikais įvairias lietuviškas paskaitas, pa
rodas, muziejus, spektaklius, koncertus, minėjimus, •pramo
gas, piknikus. Čia yra proga susipažinti su mūsų kultūros 
gyvenimu ir sueiti tautiečius.

Daug kas paskaitęs šias mano pastabas, nusišypsos^ sa
kydamas: „Taip, mes patys vis tai žinome, bet kaipgi tai įvyk 
dysi? Iš kur laiko? Darbas, fizinis darbas mus visai iščiul
pia, atima visą laišką ir norą gyvent!“ Bet kas turi vaikų, 
tas turi ir pareigų, tas neša už jų auklėjimą atsakomybę. Tu
rime daryti visa, ką tik galima. Idealas sunkiai pasiekiamas, 
bet vis prie jo turime eiti. Tik visas jėgas įtempę, išsaugo- 

sim per baisią pasaulio audrą mūsų vaikus Laisvai Lietuvai.

S PSL.

toriaus A. Markavečiaus strai 
psnyje „Tinkamai sutvarkyti 
mkyklų pastatus“ rašo: „Vil
kijos rajono statybos - remon
to kontora (buv. vedėjas Kali
na) pagal sutartį ligi mokslo 
metų pradžios turėjo a'thkti 
kapitalinį remontą Vilkijos ir

se. Tačiau darbų laiku neuž
baigė. Remonto darbus tenka 
vykdyti mokslo metų eigoje, 
bet kontoros vadovai darbus 
taip delsia, kad jie dar neuž
baigti dar lig šiol. Dar dau
giau: naujas kontoros vedėjas 
drg. Korotkow atlikti remon
to darbus Ariogalos mokyklo
je visiškai atsisakė".

Markevičius pasipiktinęs, 
kad „šias taip svarbias parei
gas“ laužo Alytaus statybos 
kontoros vedėjas Aleknavičius, 
Vilkaviškio remonto artelė 
„dailidė“. Markevičius nuro
do: „Pasirodė, kad daugelyje 
mokyklų remontas atliktas ne-

OKUPANTŲ DARBELIAI VILKIJOJ, ARIOGALOJ, 
GIŽUOS IR ALKSNĖNUOSE

Alksnėnų septynmetėje mokyk 
loję langai buvo neįstikiinti ir 
nenudažyti, daugelyje vietų 
neįdėtos grindys, neistatytos 
durys, sienos nenudažytos ir 
tt. Panašiai atremontuota Gi
žų septynmetė ir eilė kitų mo
kyklų. ..“
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

VARGAI PAGELAL1Ų 
DURPYNE

Jau kelinti metai bolševikai 
visu smarkumu eksploatuoja 
Pagelažių durpyną (Ukmer
gės apskr.). Didžiulis lietuvių 
darbininkų skaičius čia atiduo
tas maskoliškos administraci
jos nemalone. Pati „Tiesa“ 
šaukia pagalbos šiems išnau
dojamiems darbininkams, ku
rių šeimininkai šiuo metu ne
bėra „buržujai“. „T.“ nurodo 
faktus, kad Aklo ežero Sarna-* 
nynės ir Tabalų durpynų dar- 
binikai visada valgą tik žalią ir 
neskanią duoną. Be to, čia su 
sirinkę darbininkų išnaudoto
jai" išgrobsią jiems patikėtą 
liaudies turtą.

Iš skautų gyvenimo
Iš MONTREALIO SKAUČIŲ „NERINGOS“ TUNTO 

VEIKLOS.
sklandžiai pergyveno snieguo
les (L. Gailevičiūtės) mirtį ir 
malonu buvo stebėti jų džiaugs 
mą, kai riteris (D. Dikinytė) 
prikėlė jų Snieguolę. Daugiau 
mažų vaidinimėlių su mažai
siais artistais ir skautės yra pir 
mosios, kurios stoja kovon su 
mūsų mažųjų anglinimo galvo
jimu ir komikais.

Pabaigai skautės davė „Mei
lės majonezą“. D. Dikinytė ir 
L. Gailevičiūtė parodė, kad 
joms reikia pabandvti savo ga 
bumus puoselėti ir nepamiršti.

Po programos šokiai su pa
įvairinimais bei loterija.

Vakarą reikia skaityti pilnai 
pasisekusiu, ir lauktina dau
giau panašių, kur ir hc alaus 
galima pasilinksminti. P. L.
„V’lolO“ KORPORACIJOS 

CENTRAS JAV-bėse.
Iki šio laiko „Vyčio“ korpo

racijos centras buvo Vokieti
joje, iš kur ir buvo vadovau
jama visiems 
Taip pat čia buvo leidžiamas 
oficialus ASS nariams biulete
nis — „Vyčio" II dalis.

Pasilikus Vokietijoje labai 
mažam vytiečių skaičiui ir 
jiems susikoncentravus dau
giausia JAV-bėse, nebuvo tiks
lu centrą laikyti Europoje. Tai 
gi šių metų vasario mėnesio 
pirmomis dienomis centras bu
vo perkeltas į JAV-bes ir da
bar pasiekiamas šiuo adresu: 
Bronius Kviklys, 7320 So Tai 
man Ave, Chicago 29, Illinois, 
USA.

Balandžio 22 d. skaučių tun 
tas „Neringa“ Juan Mance 
salėje suruošė vakarą. Jei šis 
vakraas būtų tik eilinio pobū
džio, apie jį netektų spaudoje 
nė kalbėti. Manau neapsirik
siu pasakydamas, kad tai buvo 
jaunimo šventė. Ypač ii buvo 
ne eilinė mūsų mažiesiems, ku 
rie tiek patys galėjo sėkmin
gai pasirodyti, tiek jaunie
siems žiūrovams programa bu 
vo lengvai suprantama :r įdo
mi.

Grįžtant prie pačios progra
mos bei jos išpildytojų, nori
si iškelti viens gana būdingas 
dalykas. Šimtu procentų visos 
vyresnės skautės dalyvauja 
scenoje Krumino „Sekmadie
nio popietėje“. Montažas hu
moru bei jaunatviška nuotaika 
dvelkia nuo pat pradžios iki 
galo. Jaunimas, kuris jieško 
patarimų pas senį; atstovaujan 
tį visus vyresniuosius, visuo
met ras gražią išeitį: ši mintis 
tęsiama per visą montažą.

Pertraukos metu buvo skai
tomi trys konlkursiniai rašinė
liai „Naikink pasaulyje pikta, 
bet pirmiausiai pačiame savy
je’’. Skautės tarp 12 — 14 me 
tų parodė, kad daug dalykų 
jos supranta ir mato blogio 
priežastis. Geriausi rašinėliai 
buvo J. Narbutaitės, S. Paku- 
lytėsir I. Šipelytės.

„Snieguolė ir septyni nykš
tukai“ buvo visos progromos 
centre, nes scenoje pasirodė 
„artistai“ 6—8 metų vadovau 
jami D. Dikinytės ir L. Gaile- 
vičiūtės. 
nykštukus 
seniukais, 
jautimu į

padaliniams.

Gražūs kostiumai 
tikrai darė mažais 

kurie su dideliu įsi- 
savo „roles“ labai

Tavo išmintis tebūnie išmin 
tis žilų plaukų, bet tavo širdis 
tebūnie nekaltos vaikystės šir 
dimi. Schiller.

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

VICTORIJOS
17.
Daug gerų atsiliepimų tbko 

girdėti apie montrealietį. kaip 
sakoma — seną montrealietį, 
Joną Matulaitį, bet neteko jo 
pažinti arčiau. Tačiau pasitai
kė proga: vienas siurpryzas at 
vedė į kitą — visai nelauktai ir 
netikėtai — į tikrą siurpryzą. 
Su ponais Matulaičiais teko su 
sipažinti jųjų pačių bute.

O butas pp. Matulaičių, 2701 
Allard, Ville Emarde, tikrai 
gražus. Tiesa, 'kaip ir dauge
lis Montrealio butų, išore jis 
nieku ypatinga nepasižvmi, ta 
čiau viduje jis turtingai, gra
žiai ir patogiai įrengtas.

Maloni šeimininkė ponia Ma 
tulaitienė tuojau grieliėsi vai
šinti. P. Matulaitis atsigabeno 
pastiprinančių lašų...

— Kaipgi, pi/mai pažinčiai 
būtinai reikia! — sako ponia 
Matulaitienė, nors jos tas va
karas buvo perkrautas viso
kiais reikalais. Ir nebuvo lai
ko plačiau pasišnekėti.

— P. Kardelienė, kaip suži 
nojau iš spaudos, turėjo neleng

ĮMONĖJE.
vą jaunystę, bet aš turėjau 
dar sunkesnę, — pirmosios mū 
sų pažinties pradėjo p. J. Ma
tulaitis, kai kaimynai gražiai 
įvertino pp. Matulaičių įsikū
rimą. — Savo metu, depresijos 
metais, man teko stovėti eilė
je prie bendrojo miesto teikia
mo katilo, iš kurio gaudavome 
sriubos...

— E. Kardelienės jaunys
tė, p. Matulaiti, sušvelnintai 
aprašyta. Bet tai nesvarbu. 
Svarbu, kad Tamsta, kad ir 
prie bendro sriubos katilo sto 
vėjęs, sugebėjai išeiti iš tų bė
dų, sugebėjai sukurti sau atei 
tį, kokios daugelis tautiečių, 
kad ir nestovėjusių prie šelpia 
mųjų sriubos katilo, nesugebė
jo to padaryti ir šiandien vargs 
ta, dažnai net drebėdami prieš 
„bosus“ ir niekuomet netikri 
dėl rytojaus dienos. .. O juk 
darbo žmogui nepaprastai yra 
svarbu, kaip pasakė Amerikos 
prezidentas, būti laisvam nuo 
bąimės dėl ryt dienos. ..

P. J. Matulaitis prisimena 
Lietuvą. Jis gavęs iš savo tė

vų paveldėjimą apie 10.000 li
tų vertės. Nesukombinavęs, 
kaip jis iš to galės padaryti gy
venimą ir nutaręs vykti lai
mės jieškoti už jūrių marių.
Bet atvykęs Kanadon, pate
kęs, kaip jau sakyta į neregė
tus ir nelauktus sunkumus. 
Daug teko vargti, kol pagerė
jo laikai, kol atsirado darbų,, 
vėliau — pelningesnių darbų, 
iŠ kurių gaunamo atlyginimo 
galima buvo susitaupyti ir tvir
čiau įsikurti.

Dabar ponų Matulaičių gra
žūs namai ir p. Matulaitis yra 
vienas stambiausių Victoria 
Cleaners & Dyers Co. dalinin
kų - savininkų.

Nors buvo jau apie 11 va
landą nakties, p. Matulaitis 
mielai sutiko parodyti savo 
įmonę, kuri yra 2836 Allard 
Ave, Ville Emarde; čia pat, 
ties jų namais.
/ — Mūsų įmonėje dieną ir 
naktį budi žmonės, — sako p. 
Matulaitis.

Ir tikrai: į dvejų aukštų na
mus, kuriuos puošia didelėmis 
raidėmis iškaba VICTORIA, p. 
Matulaičiui paskambinus, tuo
jau atėjo naktinis sargas, lietu 
vis, ir atidarė duris.

Per kontorą, kurioje p. Ma
tulaitis nurodė kabinetus, ku
riuose dirba valyklos vadoky-

bė, ir nuvedė aprodyti v:są įmo 
nę.

Apačioje garažas, kuriame 
stovi keli su „Victoria‘‘‘ firmos 
ženklais automobiliai. Jais su-
renkami iš namų užsakymai ir 
grąžinami jau išvalyti daiktai.. 
Toliau mašinų skyrius — kati
lai ; barabonai, kuriuose plau
nami drabužiai; kameros, "ku
riose džiovinami išvalyti bal
dai, kilimai (karpetai), langų 
ir durų gardinos; karšto pro 
mašinos, ant kurių džiovinami 
lengvi drabužiai — bliuzėš, 
suknelės ir tt. Visur čia dar
bas dirbamas mechanizuotu 
būdu — mašinomis.
I Antrojo aukšto patalpos už 
imtos lyginimo- prosijimo apa 
ratais, cheminio valymo labo
ratorija, ekspedicijos įrengi
mais. Čia viskas, .kas išvalyta, 
sukabinta gražiomis eilėmis, 
suriūšiuota, sužymėta. Iš čia 
siunčiama klientams į namus. 
Paltai, kostiumai, suknelės ir 
tt. čia jau paruoštos siuntimui 
j namus.

Ypatingą įmonės skyrių su 
daro saugojimo įrengimas. Jis 
yra giliai rūsy, kur pastovi 
temperatūra, kur nepasiekia 
nei šilima, nei šviesa, nei kan
dys arba kitoki drabužių ken
kėjai. Šiame skyriuje kiekvie
nas montrealietis gali laikyti 

drabužius arba daiktus, už ku
rių saugumą įmonė atsako, čia 
vasaros metu, kada butuose at 
siranda drabužius kapojančių 
vabzdžių — „molių“, „trynė- 
lių“ ir kitokių "kenkėjų, galima 
už du dolerius gauti išlaiky
mą visai vasarai, su apdraudi
mu.

— Jeigu pasirodytų, kad 
čia laikant kas nors sugedo, ar 
vabzdžiai drabužį sukapojo, — 
mes atsakome, — sako p. Ma
tulaitis. — O jeigu kas moka 
2 dolerius ir 50 centų, tai mes 
atsakome ne tiktai už žiemos 
laiką, kada drabužiai esti pas 
mus, bet mes atsakome ir už 
nelaimes, arba vagystes ir" tuo 
metu, kada drabužiai arba bal
dai jau yra atsiimti ir yta nau
dojami namie. Tokiu būdu vei 
kia pilnas apdraudimas.

— Tai labai svarbu žinoti, 
p. Matulaiti, — pąstebima, — 
nes daugelis namie neturi gali 
mybių saugiai išlaikyti drabu
žių, ypač vasaros metu, kai jų 
nėra kur paslėpti nuo drabu
žinių kenkėjų.

Apžiūrėjus visą įmonę, mus 
vėl išleido naktinis sargas, ro
dos, p. Birinis. Jau senas žmo
gus.

— Trisdešimt šešis metus 
ištarnavau vienoje įmonėje, bet 

į senatvę atleido iš darbo, —' 
sako jis, traukdamas pypkutę.

— Jeigu tiek ilgai vienoje 
įmonėje dirbote, tai gi Jums 
priklauso pensija, — sakau.

— Oi, ne. Neduodą jokios 
pensijos, — atsako.

Kai skyrėmės taikydamiesi 
į namus, buvo jau 11 vai. nak 
ties. Palytos miesto gatvės 
blizgėjo elektros šviesoje. Pa
sitaikė p. Mankus, kuris gra
žiu savo automobiliu mus par 
vežė į namus.

O mums galvojasi, kad yra 
vertingas tautiečių prasiverži
mas į savarankų gyvenimą. P. 
J. Matulaitis su savo kompa
nionais — J. Kraučeliūnu ir A. 
Majausku yra verti pagarbos, 
kad sugebėjo nugalėti sunku
mus ir sukurti savarankiška 
gyvenimą.

Atkreipiamas tautiečių dėme 
sys į tai, ne tiktai todėl, kad 
jie pasinaudotų VICTORIOS 
(pakanka tiktai paskambinti 
telefonu TR 1135 ir atvyks au- 
tomoblis, kuris ir paims ir į na
mus pristatys valymo arba sau 
gojimo reiklaingą daiktą. Skam 
binant galima kalbėti lietuviš
kai), įmonę, bet kad ir turėtų 
prieš akis ją kaip gerą pavyzdį, 
kuris akivaizdžiai įrodo, kad 
lietuvis gali ir sugeba savaran
kiškai prasikurti, (d. b.)
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Ką žinome apie atomą 
ir atominę energiją

RAŠO PROF. DR. K. VALTERIS.
Deja, praėjo romantiškieji susipažinsim su minėto j kny- 

Viduramžių laikai, kada ritie- gutėj išdėstytomis mintimis.
riškumas, garbė ir meilė buvo 
visų dėmesio centre. Mūsų kai 
bos sukasi dabar apie Korėją, 
atomą, o ypač atominę bombą. 
Ir ne nuostabu, nes juk gyve
name atominiame amžiuje!

Išmokimas naudotis ugnimi 
urvinį žmogų atvedė iki dabar 
tinio civilizacijos aukščio, o 
išmokimas naudotis suskaldyto 
atomo energija atidarys naują 
erą mūsų planetoj — Žemėj. 
Tinkamas išnaudojimas ato
muose slypinčios energijos in
žinerijai, medicinai, žemdirbys 
tei ir kitiems mokslams, o tuo 
pačiu ir visai žmonijai žada ža 
vingą rytojų.

Radiumą, kuriuo sėkmingai 
gydoma vėžio liga, atrado pran 
cūzų mokslininkas Curie su sa
vo žmona, prieš 50 metų; su di 
dėlių vargu jo gauta ligi šiol 
tik apie du svarus visam pa
sauly ir todėl jo kaina visą lai
ką buvo pasakiškai aukšta, o 
Pacifike išsprogdintos atomi
nės bombos sukeltuose garuo
se, manoma, buvo ape 100.000 
svarų radiumui panašios radio 
aktyvios medžiagos. Kiek 
tūkstančių ir milionų žmonių 
gyvybių būtų galima išgelbėti 
panaudojus tik dalį šių medžią 
gų diagnostikos ir gydymo 
tikslams?! Vienos atominės 
bombos sprogimo metu atpa
laiduotos energijos užtektų va 
ryti visas JAV elektro jėgai
nes keletą mėnesių!

Arba vėl; sena buvo alche
mikų svajonė pasigaminti auk
so iŠ paprastų ir pigių metalų. 
To laiko mokslininkai išjuokė 
tuos svajotojus kaip tik mokė
jo. Bet dabar, jei anie alche
mikai galėtų atsikelti iš grabo, 
tai tuos „išminčius“ ne tik iš
juoktų, bet ir pirštais užbady
tų. Atitinkamai rikiuojant ato 
mus, dabar jau galima paslga 
minti aukso bei kitokių gėry
bių. Tiesa, toks, „atominis“ 
aukso gaminimas kol kas, yra 
žymiai brangesnis už senoviš
ku būdu gaunamą auksą, bet 
ateity — kas žino? Gal greit 
ši gamyba bus taip suprastin
ta ir pigi, kad visi galėsim ap
sigyventi auksiniuose rūmuo
se! Žodžiu, atrodo, kad arti
nasi rojaus — tikrojo rojaus 
amžius. O gal! O gal čia ar
tėja tikroji pasaulio pabaiga? 
Tai priklausys ar žmogus su
gebės įrodyti, kad Jis tikrai yra 
protingiausias padaras žemėj.

Neseniai spaudoj pasirodė 
knygutė „Atomic Warfare", 
skirta plačiai visuomenei supa 
žindinti su atominio karo tik
rove ir apsaugos priemonėmis. 
Ta proga visų pirma, pakalbė
sim apie tą, taip dabar popu
liarų atomą, o po to smulkiau

jų, atomas — tai atskiras pa
saulis, panašus į mūsų saulės 
sistemą: jo vidury yra teigia
ma elektra apkrautas labai sun 
kus branduolys, o aplink jį ra
tu ir keliais ratais skrieja nei
giama elektra krautos lengvu
tės dalelės — elektronai. Mū
sų saulės sistemoj saulę atsto-

MOLEKULĖ IR ATOMAS
Molekulė yra mažiausia sa

varanki medžiagos dalelė, su
daryta iš įvairaus skaičiaus ato 
mų. Jei medžiagą vaizduosi- 
mės kaip miestą, tai jos mole
kulės bus namai, o atomai — 
kambariai. „Namai“ — mole
kulės gali būti įvairaus dydžio 
ir turėti įvairų skaičių l amba- 
rių“ — atomų. Pavyzdžiui 
krakmolo molekulė yra suda
ryta iš daugelio tūkstančių ato 
mų, bet jos vistiek negali pa
matyti net ir pro stipriai didi
nantį mikroskopą. Vandens 
molekulė yra daug kartų ma
žesnė. Bet jei vandens mole
kulę ir žmogų didintume tiek 
pat kartų, tai molekulei pasie
kus žmogaus dydį — žmogus 
būtų jau toks didelis, kad leng 
vai pasiektų saulę, kuri yra 
„tik“ 93 milionai mylių atstu 
nuo žemės!

Molekulės yra didelės ne
nuoramos: jos visą laiką juda, 
kruta ir... nepavargsta! Jų 
judėjimas yra juo greitesnis— 
juo aukštesnė temperatūra: 
pav., karštų garų molekulės 
juda daug greičiau kaip šaltų. 
Nors kai kurios molekulės gali 
judėti ir didesniu, kaip 1000 
mylių per valandą greičiu 
(greičiau už sprausminius lėk
tuvus) bet jomis važinėti ne
patartina, nes šis malonumas 
gali baigtis liūdnai.. . Mat, 
ten nėra jokių judėjimo taisyk
lių ir jos lekia kaip pašėlusios 
visomis kryptimis ir, žinoma, 
nuolatos trankosi viena į kitą 
(nė' neatsiprašinėdamos).

Žodis atomas graikiškai rieš 
kia „nepjaustomas“; šiuo žo
džiu buvo pavadinta mažiausia 
medžiagos dalelė, kuries kaip 
manyta daugiau nebegalima 
susmulkinti. Matom, kad grai 
kai klydo, nes dabar tą „nebe- 
susmulkinamą“ dalelę mes 
smulklnam — skaldom ir dar 
kokiu triukšmu!... Atomo 
vardas „iš papratimo“ paliktas 
nors jį dabar vaizduojamės ki
taip, negu senieji greikoi. Tai
gi, atomo klausimas nėra nau
jas. Graikų mokslininkai dėl 
jo ginčijos kelis šimtmečius 
prieš Kristų. Gi anų laikų In
dijos mokslininkai buvo apskai 
čiavę net atomo dydį, kuris ma 
žai tesiskiria nuo dabartinio! 
Dėl atomo ne mažai sielojosi 
ir viduramžių mokslininkai, o 
dabartiniais laikais ne tik mpks 
lininkai, bet ir valstybių vyrai.

Nors mes save laikom gana 
dideliais ir iš aukšto žiūrim į 
tokius mažytėlaičius padarus, 
kaip atomas, bet jis jaučiasi 
esąs gana didelis! Ir, iš tikrų-

tų atomo branduolys, o žemė, 
Marsą ir kitas planetas — jo 
elektronai. Tarpas tarp bran
duolio ir elektronų yra propor 
cingai didelis: pav., jei heliu- 
mo atomo branduolys būtų žir
nio didumo, tai jo elektronai 
(mažesnio žirnio dydžio) bū
tų ketvirtį mylios atstu! Tai
gi, daiktai, kurie mūsų „grieš- 
nomis“ akimis žiūrint atrodo 
labai kieti ir vienalyčiai, kaip 
pav., skutimosi peiliukas, tai 
„atomo“ akimis jis yra labjau 
skylėtas kaip vielų tinklo tvo
ra! ..

Branduolio skersmuo suda
ro tik vieną desimttūkstantąją 
dalį viso atomo skersmens. 
Kai atomai jungiasi, tai tik jų 
elektronai savotiškai susikabi
na, o pranduoliai lieka nepaki
tę. Jei tautinių šokių šokėjus 
vaizduosimės kaip atomus, tai 
jų kūnai bus branduoliai, o ran 
kos —’elektronai. Atitinka
mai susikibę rankomis — elek 
tronais ir judėdami jie gali su 
daryti įvairias figūras, k. a. 
„Kalvelį“, „Malūną“ ir tt., bet; 
juk nuo to šokėjų kūnai nepa
sikeičia ir lieka taaip buvę.

Yra 92 rūšys atomų, kurie 
skiriasi dydžiu, svoriu ir kons
trukcija. Sunku ir įsivaizduoti 
kiek galima gauti skirtingų 
medžiagų ir su skirtingomis sa 
vybėmis įvairiai jungiat šias 
32 atomų rūšis. Pavyzdžiui su 
jungę du atomus hydrogen'o 
(vandenilio), kuris dega, su 
vienu atomu oxygeno 
(deguonies), kuris palaiko de
gimą — gausim vandens mole
kulę, kuri... ugnį gesina. O 
prijungus dar vieną deguonies 
atomą — jau gausim vandeni
lio peroxydą (dvidegini), ku
riuo juodaplaukė, išplovusi sa 
vo plaukus. . . taps blondine!...

Bet ir branduolys nėra vie
nalytis. Jis sudarytas ?š tei
giama elejktra krautų dalių — 
protonų ir visai elektra neįkrau 
tų — neutronų. Protonai ir 
neutronai yra beveik vienodo 
svorio. Na, mėgstantiems vi
sišką .tikslumą, reikėtų pasa
kyti, kad neutronai vis dėlto 
yra trupučiuką sunkesni už pro 
tonus. Protonų ir elektronų 
skaičius atome yra visada vie
nodas ir jie krauti vienodu kie 
kiu elektros tik, kaip minėta, 
protonai teigiama, o elektro
nai neigiama. Todėl pats ato
mas elektriškai yra neutralus. 
Neutronų skaičius branduoly 
gali būti įvairus, bet jie, kaip 
žinom, elektriškai yra neutra
lūs, todėl ir atomo elektrinio 
apkrovimo tvarkos nepakeičia.

Bus daugiau.

Iš visur ir
— Per 25 metus, kai Tere

se Naumanaitė turi sav.> kūne 
Kristaus žaizdas, Did. Penkta
dienį jos nekrajauvo ir ji ne
turėjo labai stiprių Knstaus 
kančios kentėjimų.

— Venezuelos sostinės ka
talikai Velykinės išpažinties 
metų kunigus klausyklose, 
klausančius išpažinčių, vaišina 
Coca Cola.

— Baigiantis imigracijos 
darbui ir paaiškėjus, kad vien 
Vokietijoje paliks apie 5.000 
lietuvių tremtinių, BALFo šal 
pos sritis suintensyvinama. 
Stengiamasi ne vienį į vargą pa 
teikusius sušelpti, bet ir sukel
ti pakankamai lėšų jų švietimo 
reikalams.

— JAV ir Kanada sutarė 
taip organizuoti civilinių gy
ventojų apsaugą karo metu, 
lyg tarp tų dviejų valstybių 
nebūtų jokios sienos.*

— Argentinos liberalų laik
raščio „La Prensa“, kurį per 
sekioja Peronas, patalpose dar 
bininkai jau iškabino preziden 
to ir jo žmonos paveikslus, tad 
nebesą vilties į Urugvajų pa
bėgusiam leidėjui dr. Paz grįž
ti į redaktoriaus kėdę. Jam pa
siūlė garbės redaktoriaus — 
leidėjo titulą trims mėnesiams 
„Philadelphia Inquirer" leidė
jas.

— Per 30 metų žemės ru- 
rutulio gyventojų skaičius pa
augo 544 milionais.

— Į Persijos uostą Zbadan 
atvyko trys britų karo laivai. 
Abadano apylinkėse yra naf
tos šaltiniai, |kur vyksti strei
kai prieš juos eksploatuojan
čią anglų bendrovę, reikalau
jant nusavinti jos turtą. Aba 
dane yra didžiausios britų naf 
tos valyklos.

— Buenos Aires miestą ant 
ru kart įsteigė Juan de Garay 
1580 metais. Pirmąjį indėnai 
sunaikino. Patį Garay indėnai 
charrua nužudė 1584 metais.

1776 metais ispaniškas Rio 
de la Plata „virreinatas“ Bue
nos Aires miestą pasirinko sa
vo valdžios centro būstine. O 
federaline Argentinos sostine 
Buenos Aires yr anuo 1880 me
tų gruodžio 6 dienos.

Gyventojų Buenos Aires 
mieste 1819 metais buvo 45. 
000, 1905 metais jau 958.000, 
o dabar apie 3.000.000.

Buenos Aires ir jo priemies
čiuose dabar gyvena apie 20. 
000 lietuvių, t. y1., beveik pusė 
visų Argentinos lietuvių skai
čiaus.

— Pasaulio Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjungos 
(PLIAS) Argentinos Skyrius 
14. I. 51, sutikdamas Naujuo
sius Metus, turėjo malonų pa- 
būvį užmiestyje.

PLIAS pirm. Inž. J. Rama
nauskas pasakė kalbą, dėkoda
mas gerb. pp. Gasevičiams už 
vietą.

apie viską
Dalyvių tarpe buvo PLIAS 

nariai inžinieriai ir architektai 
su šeimynomis: Pp. Krapovic- 
kas, A. Dičius, J. Steikūnas, 
B. Baranauskas, P. Bielskus,
A. Cikota, St. Kavaliauskas, J. 
O. Neniškiai, Iz. E. Stankai,
B. Šerkšnas.

— Norvegų Nobelio Insti
tutas paskelbė, kad 1951 m. 
taikos premijai gauti yra 26 
kandidatai. Tarp jų Italų pe
dagogė Montessori.

— Museum National rū
muose Bagotoje, vasario 16 d. 
atidaryta dailininko Penčylos 
paroda. Lietuvių vardu žo
dį tarė Bagotos valdybos pirm.
Baronas, kolumbiečių vardu— lai Gandhi, 
senor le Casas.

— Colon teatre Bagotoj, 
vasario 17 d., įvyko viešas smui 
kininko Iz. Vasyliūno koncer
tas.

— Atvykęs į naująją Zelan 
diją pirmasis P. D. transpor
tas, atgabeno 179 lietuvius. 
Šiomis dienomis atvyko ir ant 
rasis laivas su 1.000 tremtinių, 
kurių tarpe ir 29 lietuviai.

— Pasaulio Liuteronų Fede 
racijos rūpesčiu galės išemig
ruoti apie 600 klaipėdiečių šei 
mų, kurias ši organizacija iš
veža į Kanadą. Kelionės iš
laidas apmokės minėta organi 
zicija. Į tai, ar klaipėdiečiai 
turi D. P. status, ar ne, nebū
sią žiūrima.

— Vokietis jėzuitas tėv. 
Leppich, Hamburgo evangeli
kų bažnyčioj pasakė eilę pa
mokslų protestantams. Tiks
las nurodyti kelią katalikų ir 
protestantų susivienijimui.

— Bogotos mieste Kolum
bijoje vasario 14 d. buvo su
ruoštas kamerinis koncertas. 
Koncertą ruošė Bogotos kul
tūros departamentas^ Pragra- 
moje—K. V. Banaičio ir Gruo 
džio veikalai. Koncerto salė 
buvo pilna klausytojų.

— Vyskupas PadolsĮkis at
vyko į Romą. Popiežiaus Pi
jaus XII paskyrimų, jis nuo sa 
vo atvykimo dienos perima 
aukščiausią lietuvių Šv. Kazi
miero Kolegijos vadovybę.

— Brazilijos Prezidentas 
Getulio Vargas pasirašė dekre 
tą, kad svetimų kraštų laivai, 
turį teisę transportuoti prekes 
tarp Brazilijos uostų.

— J. Lunardelli, vienas iš 
didžiausių kavos plantatorių 
Brazilijoje, pareiškė, jog dve
jų metų laikotarpyje kavos kai 
na nukris.

— Goias Estade, Brazilijo
je, pūva pusė miliono maišų ry 
žiu, nes trūksta transporto 
priemonų.

— Xaipeco teisėjas Brazili
joje šaukėsi kariuomenės pa
galbos, nes 180 vyrų gauja ruo 
šėsi nulinčiuoti tuos, kurie 
prieš kiek laiko nulinčiavo baž 
nyčios padegėjus.

— Lenkijoje ruošiamas nau 
jos konstitucijos projektas, ku 

ris būsiąs Maskvos konstituci
jos kopija.

— Brazilijos 'kariuomenės 
štabo viršininkas gen. Gois 
Monteiro pareiškė, j'og ryšium 
su įtempta pasauline padėtimi, 
yra galimas naujas pasaulinis 
karas, nežiūrint tų pastangų, 
kokias deda didžiųjų galybių 
vyrai. Todėl Brazilijos vyriau 
sybė susirūpinusi šalies saugu
mu ir imasi vaisingiausių prie
monių prieš bent kokį netikė
tumą.

— Pietų Afrikoje veikia įs
tatymai išskiria vietinius ir 
bendrai tamsiaodžius gyvento
jus iš vadinamųjų „baltųjų“ 
tarpo. Protestuodamas prieš 
tokius įstatymus ėmė badauti 
Mohatma Gandhi sūnus Mani-

Jis jau buvo išba- 
davęs 14 dienų ir rengėsi pa
liauti badavęs. Daugelis indų, 
gyvenančių Pietų Afrikoje, 
protestuodami prieš tuos pa
čius įstatymus, badavo po die
ną ir daugiau.

— Rytų Berlynan atvyko 
Lenkijos komunistinis prezi
dentas Boleslav Beirut. Ke
lionės tikslas esąs padaryti 
draugišką vizitą vokiečiams.

— Pamiro kalnų vienai vir 
šūnei duotas vardas Stahn, ki
tai — Lenin. Stalino Kalnas 
yra 24.590 pėdų aukščio, o Le 
nino tik 23.382 pėdos. Taigi 
ir sakoma, kad Stalinas yra 
aukštesnis už Leniną. . .

— Bostonas pasauly yra ži
nomas, kaipo garsiausias medi 
cinos įstaigų centras,. Čia gy 
dosi žymieji žmonės ir karū
nuoti asmenys. Ligonių į Bos 
toną atvažiuoja, atplaukia, at
skrenda iš viso pasaulio.

Bostone yra šios žymiausios 
medicinos ir gydymo įstaigos: 
„Boston Dispensary“, „The 
Boston Floating Hospital", 
„The Pratt Diagnosctik Hos 
pital“, „The Ziskind Rcsearih 
Labatories“, „The Farnsworth 
Surgical Building“ — Harvar
do universiteto žinioje, „Tufts 
Medical and Dental Schools“, 
o taip pat ir daug kitų ligoni
nių bei medicinos įstaigų.

— Adolfas Hitleris gimė 
Braunau, Austrijoje, trijų aukš 
tų mūriniam name. Nazių vieš 
patavimo laikais tas pastatas 
buvo laikomas šventove. Šiuo 
metu gi Hitlerio tėvų Schic 
kelgruberių bute tilpsta ameri 
ikečių žvalgybos skyrius, vir
šuj yra mokykla siuvėjams, o 
pirmame aukšte atidaryta kar- 
čiama.

— Julius Smetona, Lietu
vos prezidento sūnus, pabaigė 
Clevelando universiteto teisių 
fą'kultetą ir gavo teises verstis 
advokato praktika.

— Konsulo dr. J. Bielskio 
sūnus, esąs Amerikos kariuo
menėje Vokietijoje, susituokė 
su amerikiete J. M. Romey. Į 
vestuves, kurios įvyks Frank
furte, išvyksta O. Bielskienė.

— Prof. V. Biržiška užpuo
lė du plėšikai negrai, apmušė 
ir atėmė pinigus ir laikrodį.

„Čia mūsų žemė“
Auksinės, nulinkusios rugių 

varpos. Ir vėl girdime žvan
gant dalgius. Žengia vyras 
paskui vyrą. Juos seka susi
lenkusios, įraudusius moterys. 
Č(ia pat rikiuoja ir stato į gu
bas sena moteris. Jai talki- 
nir(kauja du nedideli berniu
kai. Prie vienos gubos stovi 
senas didelis ąsotis. Bekeliau
dami, išvargome ir ištroškome. 
Paprašėme, kad mus pavaišin
tų ąsotyje esančiu vandeniu. 
Gubų statytoja atydžiai pasi
žiūrėjo į mus. Ji skarelės kam 
pu nubraukė prakaitą ir, pa
ėmusi ąsotį, pratarė:

— Prašau atsigaivinti Čia 
tik duoninė gira, bet ištrošku
siam juk ir vanduo į vyną pa
virsta.

Gira buvo tikrai puiki. At
sigaivinę, dėkojome ir klausė
me :

— Sakykite, kur čia Sima
no Daukanto tėviškė Kalvių so 
džius?...

Moteris nusišypsojo. Pa
žiūrėjo į mus ir abu nustebę 
berniukai.

— Taigi, ant arklio jojate ir 
arklio klausiate. Čia Daukan
to tėviškės laukai ir mūsų so
dyba. ~i

Išsikalbėjome. Pasisakome 
tikslą ir apgailestaujame, kad 
mes toki blogi talkininkai, pa
tekę netinkamu laiku. Vyrai 
pasigalando dalgius, ir griuvo 
šnabždančios varpos.

— Visai nesverbu, paaiški
no moteris, — man 'kaip tik 
metas į namus. Reikia paruoš 
ti pietus, paukščiai taip pat 
laukia, tad, jei norite, galime 
keliauti kartu.

Ėjome lauikų išmintu taku. 
Priešais buvo matoma keletas 
pastatų. Iš šeimininkės sužino 
jome, kad visi namai jau nau
jai perstatyti. Buvęs gaisras 
sunaikinęs visus trobesius. Vis 
kas sudegę iki pamatų. Net ir 
gluosniai buvo nusvilę nuo ug
nies. Tačiau, kai jų stuob
rius nukirto, jie vėl atžėlė. 
Ant senų pamatų vėl buvo at
statyti ir nauji trobesiai. Prie 
sodybos buvo ajerais apžė
lęs tvenkinys. Ten klegėjo žą
sys ir kurkė antys. Kieme ža
lią veją Ikrimto puikus juodbė
ris.

Kambaryje, šalia kryžiaus ir 
šventųjų paveikslų, kabojo ir 
Simano Daukanto portretas. 
Pasiteiravome, ar nėra užsili-

kusių Simano Daukanto raš
tų ir jo išleistų knygų.

—Turėjome senų knygų. Jos 
bestovėdamos sudulkėjo, supe-
lėjo. Atėjo kartą mokytojas ir 
susirinko, kas dar buvo verta 
ir tinkama...

Gera šeimininkė pasirūpi
no vaišėmis. Ant stalo padėjo 
skilandį, duoną, sūrį su svies
tu ir saldžias grietinėlės gomu 
riui suvilginti. Valgėme, kaip 
senais Daukanto laikais: juo
dą rūgščią duoną su gerai už
teptu sviestu ir sūriu. Kelis 
kartus pasižiūrėjome j Simano 
Daukanto portretą. Atsiminė
me jo praeitį, jo vaizdingus 
raštus. Ir vėl mūsų vaizduo
tėje atgijo didžiosios galingos 
girios. Siautė viesulai, tratė
jo medžiai, kaukė vilkai ir, kai 
dangus giedrėjo, dainavo 
paukščiai. Praslinko pro akis 
šaunūs žemaičių raiteliai, ka
riai, kurie geležim apkausty
mus ritierius įveikdavo. Mums 
jauniems tie vaizdai greit kū
rėsi ir blėso. Pro langą maty
ti tiktai laukuose išsisklaidę 
vieniši medžiai. Vis dėlto 
mums čia geriau buvo supran
tama, kaip po gimtuoju dan
gum brendo didžiąją praeitį 
mylinti siela.

Po valandėlės mes vėl ėjo
me laukų išmintu taku. Atsi
gręždami vis žiūrėjome į so
dybą, apaugusią žaliais me

džiais. Nuo sodybos įkilo leng
vi, melsvi dūmų debesėliai. Ro
dos, jie kilo, lyg nuo aukuro. 
Juk taip paprastai ir lietuviš
kas kraujas neišsenka ir, kaip 
miela, kad namų židinio ug
nis amžinai negęsta.

Po valandėlės mes jau bu
vome Linkimų bažnytkaimy
je. Čia 1793 metais tapo pa
krikštytas Simanas Daukan
tas. Bažnyčia nedidelė, mūri
nė. Jos šventoriuje palaidota 
Simano Daukanto motina ir 
kiti jo artimieji. Ant jos kapo 
ir dabar guli didelė paminkli
nė rudo gintaro lenta. Viena 
senutė mums pasakojo, kad 
šį gražų antkapį Simanas Dau 
kantas parūpinęs Varšuvoje. 
Ant paminklinės lentas įrašas 
taip pat esąs paties Daukanto. 
Ji visa tai gerai žinanti, nes 
esanti Daukanto giminaitė. 
Ten, kiek prisimenu, maždaug 
taip rašoma:

„Mūsų geroji motina yra 
daug vargo iškentusi. Jos vy
ras su penkiais dieveriais — 
švogeriais žuvo netoli Rygos 
gindami savo tėvynę. Ji rū
pestingai išauklėjo savo sū
nus ir dukteris. Amžinai už
merkė akis jau gilioje senat
vėje.

Sūnus ir dukterys“.
* * *

Po mėnesio mes aplankėme 
ir Simano Daukanto kapą Pa

pilėje. Jis palaidotas parapi
jos kapinėse. Šios kapinės yra 
ant seno piliakalnio. Piliakal
nio šlaitai dar statūs. Čia auga 
medžiai, krūmai ir visas miš
kas kryžių. Simano Daukan
to kapas yra netoli šlaito. 
Ant kapo pastatytas akmeni
nis kryžius. Jis atrodo: lyg 
išaugęs medis iš trijų šakų su 
nukirstomis viršūnėmis. Šį 
paminklą jam pastatė jo glo
bėjas kun. Vaišvila. Pamink
lo apačioje yra įrašas, kad čia 
ilsisi vargo pelė rašytojas Si
manas Daukantas.

Ir kokia nuostabi likimo ran 
ka. Daukantas visą amžių gar 
bino senąją Lietuvos praeitį. 
Jis visuomet sielojosi savo tė
vynės vargais. Užmerkęs akis 
jis buvo palaidotas senajame 
Lietuvos piliakalnyje. Tur 
būt, geresnės poilsio vietos ir 
pats Daukantas nesitikėjo ir 
netroško.

Miestelio priemiestyje mes 
suradome vieną senutę. Jai da 
bar jau visas šimtas metų su 
kaupu. Ji sakėsi, kad labai ge 
ria prisimenanti Simaną Dau
kantą. Esą, tada kaip tik tar
navusi pas kleboną Vaišvilą. 
Daukantas jau tada buvęs se
nas, senas žmogus. Eidavęs, 
susilenkęs, ir tik pasiremda
mas lazda. Klebonijoje mokęs 
vaikus rašyti ir katekizmo. Jis

kartu su klebonu ir valgyda
vęs prie vieno stalo. Kai jis 
miręs, jau buvęs šaltas ir vėly 
vas ruduo. Daukantą palaido
ję su didelėmis iškilmėmis. 
Jam prie kapo pasakė graudų 
pamokslą. Verkė tada žmo
nės, verkė ir pats pamoksli
ninkas. Tuomet metai pasitai 
kę labai sunkūs. Daug vyrų 
dar nebuvo grįžę iš miškų. Ru
sai juos gaudė ir vežė į Sibirą. 
Daug nokautų sukilėlių palai 
dota pamiškėse. Žmonės jiems 
slaptai statė kryžius - kryže
lius ir dėjo ant kapų eglėšakių 
vainikus. . .

Papilės turgaus aikštėje 
1924 metais mokytojai jam 
pastatė puikų paminklą. Pa
minklas apvestas geležine tvo
rele ir apsodintas gėlėmis. Vi
suose keturiuose kampuose pa 
statytos graikiškos vazos. Jo
se tada žydėjo raudonos, kaip 
kraujo lašai, gėlės. Pats Simą 
nas Daukantas stovi nnt aukš 
to pjedestalo. Jis atrodo išdi
dus, truputį palinkęs, su at
versta knyga. Čia jis atrodo 
jau nebe vargo pelę. . . Jis at
rodo, kaip koks karys, laimė
jęs sunkų mūšį. Nuleista ran
ka rodo į žamę. Papėdėje iš
kalti jo paties ranka parašyti 
mums reikšmingi žodžiai:

„Čia mūsų žemė...“
Vilainis.
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Elzbietos Kardelienės 20 metu scenos 
darbo sekaktuviy koncertas

Montreaiio lietuviškoji visuo 
menė 1951. IV. 21 d. turėjo 
džiaugsmo pergyventi gryną, 
aukštos meninės kultūros, ka
merinio pobūdžio koncertą, 
kuri suruošė Lietuvos Valsty- 
bės Operos Solistė, Elzbieta 
Kardelienė, savo 20 metu sce
nos darbo sukakčiai paminėti.

Mums, atsidūrusiems šiame 
kitokių papročių kontinente, 
daug kas paisrodė skirtinga 
nuo įprastų Europoje gyveni
mo formų; taip pat pasirodė, 
kad visai kitaip čia supranta
ma ir meno reikšmė, ir publi
kos jai statomi reikalavimai 
Deja, daugelis iš mūsų jau pra
deda pamiršti, kas yra tikrasis 
menas, kokios rimties jis rei
kalauja iš menininko ir iš tą 
meną priimančiųjų. Tačiau 
tiems, kurių širdyse rusena tik 
rojo meno ilgesys ir meilė, šis 
koncertas buvo ilgai laukta do
vana. Jis neapvylė nei savo 
programos sudėtimi, nei atliki 
mu, nei, pagaliau, technišku 
pravedimu.

Lietuvos Operos solistė Elz
bieta Kardelienė šiuo sukaktu 
vinio koncerto programos sko
ningu pasirinkimu, muzikaliu 
ir jautriu jos išpildymu, sukūrė 
tikrą, didelės scenos meninę at 
mosferą.

Programos pirmoje dalyje 
girdėjome penkias retas lietu
vių liaudies dainas: K. V. Ba
naičio „Neturiu aš namelių“, 
VI. Jakubėno „Oi, mergyte“, 
St. Šimkaus „Oi, ko verki, se
sele“, J. Gaubo „Sušvilpino 
kazokėlis“, A. Kačanausko 
„Kad aš našlaitėlė“. Nuo pat 
pirmos dainos publika buvo įti 
kinta ir laimėta. Solistė per
davė visą mūsų paprastos, ken
čiančios liaud. žmogišką skun
dą. Nuoširdžiai ir paprastai, 
be jokių dirbtinių efektų išpl- 
dytos dainos įtikino mus, kad 
sunku „be namelių našlaitė
lei“, kad vargas tyko iš „kazo
kėlio meilių žodelių“ ir ypač 
dramatiškai užalkcentuota ir 
įdomiai interpretuota, „Kad 
aš našlaitėlė“ sukrėtė visus iki 
širdies gelmių.

Iš moderniųjų lietuvių kom 
pozitorių p. Elzbieta Kardelie
nė mums pristatė K. V. Banai 
čio „Rods parpulsiu“, J. Žile
vičiaus „Ratai“ ir J. Gruodžio 
„Burtai“. Ypač dvi paskuti
niosios dainos mūsų daininin
kių repertuare yra labai retai 
girdimos dėl techniško kompli 
kuotumo. Savo disonansine 
moderniąja harmonija jos rei
kalauja iš dainininkės nepap
rasto muzikalumo ir techniš
kai subrendusio ir paruošto bal 
so. Solistė atliko jas be prie
kaišto meniškai ir techniškai, 
parodydama savo visapusišką 
muzikinę kultūrą.

Antroji koncerto dalis buvo 
skirta tarptautinei klasikinei 
ir moderniai muzikai: L. v. 

Beethoven, W. A. Mozart, Fr. 
Schubert, H. Mandelson, A. 
Rubinsteinl ir J. Gorin.

Kiekvienos dainos atmosfe
ra — pasaulis — yra skirtin
gas nuo kitos, ir nejučiomis pu 
blika sekė lyg gražioje kelionė 
je nuo lyriško peizažo į degan
čių uolų pakrantes, ir gėrėjosi 
ta puikia valanda, kuri atneša 
grožį ir tiesą, ir duoda naujų 
jėgų gyventi.

Sofijos malda iš op. „Radvi
la - Perkūnas“ buvo išdainuo 
ta su tokiu giliu nuoširdumu ir 
sulaikyta dramatika, kad vėl 
galima buvo gėrėtis didele in
terpretavimo dovana, kas yra 
tikrai retas ir laimingas jungi
nys dainininkės asmenyje. Po 
arijos iš op. ,,Manon“-, pasku
tiniojo programos veikalo, ne
sinorėjo išeiti iš to gražaus pa
saulio, į kurį buvo sloistė nvve 
dusi. Bisui — „Traviata“, — 
kuri sukėlė nevienam brangius 
Kauno Teatro atsiminimus.

Yra gera turėti savo tarpe 
menininkę, kuri eina vis tobu- 
lėdama savo meniškame kely
je, kuri yra visa siela menui at 
sidavusi, nežiūrėdama, kaip jai 
gyvenimas už tai Ejtsilygina. Ir 
daugelis iš mūsų, girdėdami so 
hstę jos sukaktuviniame kon
certe, įgavo naujų jėgų neleng
vam gyvenime, nes ji mums pri 
minė, 'kad grožis ir gyvas žmo 
gus dar nemirė pasaulyje ir 
kad dėl jų yra verta gyventi ir 
kovoti.

Vakaro apipavidalinimui at
baigti, skoninga ir darnia pro
grama prisidėjo Dramos akto
rė Birutė Pūkelevičiūtė ir pia
nistas Kazimieras Smilgevi
čius.

Pirmoje programos dalyje 
B. Pūkelevičiūtė papasakojo 
V. Krėvės „Užkeiktą Merga“. 
Šis padavimas, V. Krėvės ne
pamirštamai parašytas senovi
nės, kanklių palydimos, dai
nos stiliuje, iš aktorės lūpų 
skambėjo įtikinamai, be jokio 
dirbtinio sentimentalumo, be 
jokio bereikalingo švelnumo, 
melodinga intonacija.

Antroje dalyje Birutė Pūke,- 
leičiūtė patiekė Nobelio laure
ato norvegų rašytojo Knut 
Hamsuno ištrauką iš romano 
„Panas“. Toji ištrauka, rašy
tojo parašyta subtiliu ir labai 
jam savitu stilium, yra Solvei
gos temos prisiminimas. Ir, čia 
aktorei pavyko gerai perduoti 
visą nuotaiką ir rafinuotai išsa 
kytą autoriaus idėją.

Pianistas Kazimieras Smil
gevičius šį kartą maloniai nu
džiugino savo rimtu pasiruoši
mu techniškai komplikuoatm 
ir sunkiam repertuarui, į kurį 
įėjo ir penki jo solo atlikti da
lykai.

Akompanavimas turi šalia 
natūralių muzikinių dar ir gry 

nai specifinių reilkalavimų. 

Akompaniatorius, laisvai val
dydamas techniką, turi visai su 
tapti su koncertanto įtampa, 
dinamine eiga, jis turi greitai 
susiorientuoti ir reaguoti, ne
užslopindamas solisto. K. Smil 
gevičiui tas gerai pavyko. Kaip 
aktorės B. Pūkelevičiūtės, taip 
ir jo pasirinktieji solo išpildy
mai harmoningai derinosi prie 
visos programos. Pirmoje da
lyje pianistas pagrojo J. Nau
jalio „Noktiurną“ ir M. K. Čiur 
lionies „Preliudą Cis-minor“. 
Antroje dalyje F. Chopin Etiu
dą opus 25 nr. 2, C. Debussy 
„Spindulių žaidimą vandeny“ 
ir A. Casella „Dainą“. Nors 
pianistui romantikas Chopiru 
ir impresionistas Debussy sa
vo dvasia nėra artimi, techniš- 
kia jie buvo gerai paruošti. Pil

Op. sol. E. Kardeliene apsirengusi dail. A. 
Tamošaitienės specialiai sukaktuviniam 
koncertui paruoštu Vilniaus krašto lietu
vių tautiniu drabužiu, kurį be pačios p. Ta- 
šaitienės audė ir ruošė dar p. A. Mažeikai
tė - Veselkienė, p. M. Dzetaveckaitė ir siu

vo p. Paknienė.
Foto nuotrauka J. Wachnianyn’o studijos 
„Irene“ (2677 Rouen), kuri pagamino ir vi
sas kitas E. Kardelienės, p. B. Pūkelevičiū
tės ir p. K. Smilgevičiaus foto nuotraukas 
specialiai šiam sukaktuviniam koncertui.

TECHNIKOS DARBUOTOJŲ LAIKRAŠTIS
Chicagos Liet. Inžinierių ir 

Architektų S-gos Technikinės 
Spaudos Sekcija pradėjo leisti 
technikos darbuotojų nepri
klausomą populiarų mėnesinį 
laikraštį „Technikos Žodis“. 
Jau išėjo pirmas numeris (ba 
landžio mėn.), antras numeris 
išeis gegužės viduryje.

Laikraštis skiriamas ne tik 
inžinieriams, bet ir visiems, 
kas tik dirba technikos srityje. 
Prenumerata JAV ir užsieniuo 

nai jis mus įtikino kituose jo 
pasirinktuose dalykuose, taip 
pat „bisui“ pagrotam^. Rachma 
ninovo „Pajacų šoky“, drama
tinio - dinaminio pobūdžio, ku 
rie ir techniškai ir intrepreta- 
tyviai buvo pilnoje darnumoje.

Koncertui pasibaigus, jubi
liatė Elzbieta Kardelienė ga
vo glėbius sveikinimų, dovanų 
ir gėlių iš profesijos ir asmeni
nių draugų ir Kanados lietuvių 
organizacijų, nežiūrint jų pa
saulėžiūrinio nusistatymo.

Tos gėlės, sveikinimai ir jaut 
rus reagavimas programos me 
tu, įrodė, kad kultūringoji mū 
sų publika suprnata, įvertina 
ii- myli mūsų solistės nueitąjį 
kūrybinį kelią ir jos reikšmę 
lietuviškojo meno kultūrai.

Augustinas Žemaitis.

se metams dol. 2.00, pusm. dol. 
1.00. Redaguoja redakcinė ko
legija. Bendradarbiais pakvies 
ti visų kraštų technikos dar
buotojai lietuviai. „Technikos 
žodis“ bus lyg ryšys, jungian 
tis visus techniškos profesijos 
žmones.

Administracijos adresas: 
Technikos Žodis, c. o. K. Ber
tulis, 1616 So. Christiana Ave., 
Chicago, Ill, USA.

Redakcijos adresas: Tech-

Mokslas Kanadoje
ONTARIO ŽEMĖS ŪKIO IR VETERINARIJOS KOLE 

GIJOS JGAUNA TARPTAU TINj{ VAIZDĄ.
Ontario Žmės Ūkio ir Vite 

rinarijos Kolegijose Guelph'e 
dabartiniu metu studijuoja 
1473 studenitai-lės. Iš to skai
čiaus 73 studentai yra svetim
šaliai iš 20 įvairių kraštų. 1400 
kanadiečių iš visų Dominijos 
provncijų.

Čia galima rasti įvairių stu
dentų — baltųjų, spalvuotųjų 
rasės ir žydų kilmės, taip pat 
įvairiausių tikybų pasekėjų. 
Visi gana gęrai sugyvena ir jo 
kių didelių skirtumų nematyti.

23 studentai yra iš Jungti
nių Amerikos Valstyibų; po 
vieną iš Palestinos, Costa Ri
cos, Danijos, Estijos, Guate- 
malos, Latvijos, Kolumbijos, 
Graikijos ir Šveicarijos; 3 iš 
Škotijos, 4 iš Wales, 6 iš Ang
lijos, 2 iš Bermundų, 2 iš Lie
tuvos, 2 iš Britų Guajanos, 2 
iš Lenkijos, 5 iš Olandijos, 4 
iš Slavijos (Slovia,), 10 iš Bri 
tų Vakarų Indijos. Iš pasku
tinių dešimties studentų, 3, iš 
Jamaicos, 3 iš St. Vincent ir po 
vieną iš Grenados, St. Lucia, 
Antigua ir Trinidado.

Ontario Žemės Ūkio Kolegi 
ja įsteigta prieš 77 metus. Per 
tą laiką Kolegija įgavo gana 
aukštą mokslo lygį, todėl jon 
privažiuoja iš įviarių kraštų 
studentų iglinti mokslą arba 
specializuotis.

1922 metais Ontario Veteri
narijos Kolegija buvo perkelta 
į Guelph’ą iš Toronto ir lai
kui bėgant įsigijo labai gerą 
vardą.

Minėtose Kolegijose jau stu 
dijavo iš 40 valstybių studen
tų ir studenčių.

Veterinarijos kursas tęsiasi 
5 metus, o agronomijos 4. me
tus. Čia yra taip jrat 2 metų 
kursas ūkininkų vaikams, ku
rie nori įgauti daugiau žinių 
ūkininkavime.
ssssssssssssssssssssssss 
nikos žodis, c. o. G. J. Lazaus 
kas, 2419 W. Pontioc Avė, 
Chidago, III., USA.

Kviečiami visi inžinieriai bei 
dirbą teihnikos srityje pristdė 
ti prie lietuviškosios technikos 
spaudos ugdymo.

Chicagos L. Inž. ir Arch. 
Techn. Spaudos Sekcija.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Vincas Pieteris „LAPĖS 

PASAKA“, parašyta pagal lie
tuvių liaudies pasakas. Išlei-
do „Gabija“ 1951 m. Piešiniai 
dail. P. Osmolskio. 96 psi., kai 
na dol. 1,10. Knyga gaunama 
šiuo adresu: Gabija, 340 Union 
Ave., Brooklyn 11, N. Y. ir pas 
platintojus. Ši knyga yra pir
moji jaunimui skirtų lietuvių 
klasikų raštų serijoje. Ketu- 
lių knygų (V. Pieterio, V. Krė 
vės, Lazdynų Pelėdos ir Mot. 
Valančiaus), .kurios atskirai 
perkant kainuos apie dol. 4.00, 
prenumerata yra dol. 2.00.

Kartu su Žemės Ūkio ir Ve
terinarijos Kolegijomis yra 
Mac Donald’o Institutas, ku
ris ruošia diplomuotas šeimi
ninkes, 4 metų kursas, taip pat 
1 metų kursas.

Kiek teko pastebėti, visų 
kraštų studentai yra palygina 
mai gerai aprūpinti ir sušelpti 
savų kraštų žmonių, atstovy
bės ir organizacijų (kas lietu
vių padaryta šioje srityje?!). 
Jie ne vien materialiai šelpia 
savo studentus, bet dar siun
čia įvairios medžiagos savo 
krašto (tėvynės) propagavi
mui ir vardo kėlimui, pav. įvai 
rias knygas, filmas ir paveiks
lus.

Juk studentiškas jaunimas, 
tai jautriausia auditorija, kuriai 
galima viską išsiaiškinti ir pato 
dyti. kas kur pasaulyje dedasi. 
Juk tai busimieji tautos vienos 
ar kitos vadovai! Jie kaip tik 
dabar turi įgyti greą pasaulėžiū 
rą ir matyti pasaulio gerąsias ir 
blogąsias puses. Juk jiems, gal 
būt, teks atitaisyti kitų padary 
tas klaidas.

Kai kurių kraštų studentai 
ypatingai stengiasi propaguoti 
savo kraštų vardus, gaminius ir 
visa, kas gera. Jų organizacijos 
ii atstovybės extra siunčia tam 
reikalui paramą ir juos pačius 
šelpia, kad jiems nereikėtų eiti 
duonos užsidirbti, o galėtų dau 
gau veikti įvairiose organizaci
jose ir kelti tėvynės vardą. Juk 
tas ima laiką taip pat. Todėl ne 
seniai atvykusiam studentui iš 
Europos sąlygos beveik nejma 
numos be paramos.

Ar mes, lietuviai, negalėtu
me panašiai susiorganizuoti ir 
vienas kitą sušelpti?! Juk mū
sų tik saujelė Kanadoje! Stu
dentai beveik ant pirštų suskai 
tomi (Guelph’e tik du). Arjau 
gi mums nerūpi ateityje turėti 
gerai paruoštų ir išlavintų žmo 
nių! Arjaugi mes turime per
daug inteligentijos! Čia kaip 
tik gera proga pamatyti visus 
naujuosius išradimus ir pritai
kymus moksle.

Žinoma, didesnė dalis lietu
vių neturtingi, bet vis dėlto ga 
lėtų šiek tiek paskirti ir moks 
lui.

Jei mes patys savęs nepropa 
guosime ir nekelsime savos tė 
vynės varejo, tai kas kitas mu
mis rūpinsis? Jei mes visi eisi
me vien į fabrikus ir dirbsime
tik fizinį darbą, tai kas rūpin
sis mūsų visų reikalais ir ko
kia mūsų ateitisi! Kiekvienas 
kraštas stengiasi kelti kultūri
nį lygi ’-r šelpia savo jaunuo
menę, norinčius mokytis. Kas 
mūsų tautą atstovaus ateityje?

Remkime tuos, kurie dabar 
studijuoja ir raginkime kitus 
tęsti studijas. Juk tik per 
mokslą ir darbą pasuksime 
geresnį rytojų.

J. Beržanskis.

GELTONA MERGAITE
ERSKINE COLDWELL

II.
— O kaip jūsų leghornos dabar deda, Nell?
— Labai gerai. Vakar Willis surinko šešiolika kiauši

nių.
— Mano domirįikerės, atrodo, pasiėmė valanda poil

siui. Vakar tesurinkau tik du kiaušiniu^ ir to anaiptol, ne
užtenka alkanam vyrui ir pilnam kiemui juodukų. Dėl visų 
gyvųjų, vakar vakare mes tarpusavy nušnekėjom kaip gerai 
būtų, kad tu atneštum keletą kiaušinių už dienos kitos. Ir 
štai tu čia su jais. Pusės valandos malda nepadarytų ge
riau.

— Aš galvojau, jūs man leisit paimt kiek žalių žirnių 
pietums, — tarė Nell, pakeldama pintinę ir statydama ją ant 
grindų. — Willis mėgsta žaliuosius žirnius jų sezono metu, 
o mūsiškiai dar neprinokę.

— Su malonumu. Imk, kiek tik nori, — kalbėjo Mrs. 
Farringtonienė. — Tik užsuk virtuvėn, pasižiūrėk ten ant 
didžiojo stalo yra jų didelė pintinė. Paimk, kiek tau ir tąyo 
Willis užtektų. Mes turim daugiau negu galim suvartot. Dėl 
visų gyvųjų, rytoj jau bus kitas bušelis prinokusių skinti.

Nell įėjo virtuvėn ir sudėjo indan vienuolika baltųjų 
leghornų ir didįjį rudą kiaušinį. Ji pripildė pintinę žaliųjų 
žirnių ir sugrįžo prieangiu užtrenkdama užpakaly savęs du
ris.

— Sėskis, Nell, — paprašė Mrs. Farringtonienė, — ir 
papasakok, kas dedasi. Dėl visų gyvųjų, aš sėdžiu čia visą 
dieną ir njei žodžio negirdėjau, kas kur atsitinka.

__  Kodėl? Aš nicfko naujo negirdėjau, — atsakė Nell.
— Ką dabar veikia Willis?
— Jis ruošiasi sėt kukurūzus. Valė sėklą, kai išėjau 

iš namų. Jis turėtų būt pasiruošęs pradėt sėti šią popietę. 
Sėjamoji mašina vakar sugedo ir jis turėjo išrašyt naują vie
ną grandinę. Turėtų ateit šios Sienos paštu.

— Myrtie tebėra pas jus ir tebegelbsti aplink namus, 
ar ne?

— Taip. Myrtie tebėra pas mus.
Vištos tupėjusios smėlio duobutėse, sycamores medžio 

šešėlyje atsistojo ir smarkiai mosavo sparnais purtindamos 
dulkes nuo savo plunksnų. Jos ištiesė atgal vieną koją, pas
kui kitą ir sumosavo sparnais dar kartą. Viena iš jų išskėtė 
kojas, sulenkdama jas per kelius, lyg ji būtų pasiruošusį tūp
ti ant žemės, greitais judesiais padraskė |kietą baltą smėlį pen
kis ar šešis kartus. Kitos vištos sekė ją ištiesusią ilgą kak
lą ir stebinčią į savo išbraižytus ženklus. Tada, šluostydama 
sąvo snapą į kojas, kaip kad būna galandamas peilis, ji apsi
suko ir nušlubčiojo kiemu atgal po prieangiu, kur jos nebe
simatė, kitos pasekė ją karksėdamos karštyje.

— Ar negalėtum surasti kokios juodos moters, kad pa
dėtų aplink namus? — paklausė Mrs. Farringtonienė.

— Juodos moters? — nustebo Nell, — Kodėl? Myrtie 
irgi spalvotoji.

— Kad ji spalvotoji, tai tiesa, — kalbėjo Mrs. Farring
tonienė, — bet, dėl visų gyvųjų, Nell, ji ne juodoji. Myrtie 
geltonveidė.

— Na, tai ir gerai, ar ne? — klausė Nell. — Myrtie yra 
geltonveidė ir pakankamai gera virėja. Aš riežinau kur aš 
surasčiau geresnę už tą pačią algą.

— Aš manyčiau, kad daugelį sykių verčiau turėt juo- 
dukę ir prastą virėją, negu geltonąją, kad ir puikiausią virė
ją visame krašte.

Nell žvilgterėjo į Mrs. Farringtonienę, bet anosios gal
va buvo nusukta į šalį ir ji nepasuko akių į Nell.

Tarp jų buvo ilga tyla, kol, pagaliau, Nell pajuto turinti 
sužinot apie ką čia Mrs. Farringtonienė kalbėjo.

Viena iš dominikerių staiga pasirodė ant žemutinio laip
telio. Ji artinosi priegin, šokinėdama po vieną laiptą, vis 
aukštyn. Kai pasiekė paskutinį Mrs. Farringtonienė pasakė: 

„Stiššš“, višta nuskrido į kiemą ir vėl palindo po prieangiu.
— Jūs nenorit tuo pasakyt. . .
Mrs. Farringtonienė pradėjo lėtai suptis pirmyn ir at

gal. Ji nuolat atydžiai stebėjo lauką, kur jos vyras su sjpal- 
vuotoju sodino medvilnę.

— Jūs tuo norit pasakyt, kad’Willis ir —
Vienas gaidys išdidžiai žygiavo skersai kiemą, žiūrėda

mas tai į vištas po prieangiu, tai į dvi moteris, — paskui su
stojo vidury kiemo, kad geriau įsižiūrėtų į Nell ir Mrs. Far
ringtonienę. Jis stovėjo kraipydamas galvą iš vienos pusės 
į |kitą jo nukarusią; skiauteriai dengiant kairę akį, klausyda
mas Mrs. Farringtonienės kėdės girgždėjimo. Po valandė
lės jis tęsė žygį skersai kiemą, kol dingo už rūkyklos.

— Mrs. Farringtonienė, Willis nieko panašaus nepa
darytų, — tarė Nell pasipiktinus.

— Į ką panašaus? — paklausė Mrs. Farringtonienė. — 
Dėl visų gyvųjų, aš nesakiau gi, kad jis ką nors padarytų.

— Aš žinau, kad jūs to nepasakėt, Mrs. Farringtonie- 
ne, bet aš galvojau, kad pasakėt. Aš negalėjau susilaikyt ne 
pagalvojus, kad jūs tai pasakėt.

— Na, tai jau kas kita, — atsakė ji, gerokai palengvė- 
jus. — Aš nenorėčiau, kad tu pasakytųjų. Willis, jog aš taip 
sakiau. Vyrai vistiek niekad nesupranta, ką moteris galvoja 
ir kai jiems pasakoma ir, kad moteris ką tai apie juos kalba, 
kartais jie baisiai užsiliepsnoja.

— Nell atsikėlė ir stovėjo prie kėdės. Ji norėjo bėgti 
laiptais žemyn ir takeliu namų lirjk, nei minutės neatidėlio
dama, tačiau ji žinojo negalinti pašokti ir palikti taip Mrs. 
Farringtonienės, po visa to, kas buvo kalbėta. Ji turėjo nu- 
duot, kad jai nebuvo reikalo skubėt grįžti į namus.

— Tu gi dar nes'kubini namo taip greit, Nell, ar ne? 
Kodėl? Dėl 'visų gyvųjų, atrodo, kad tu čia atsiradai prieš 
dvi ar tris minutes, Nell.

— Aš žinau, — ji atsakė, — bet darosi vėlu, o aš pri
valau praeiti namo ir paruošti tuos žirnius pietums. Aš vėl 
užbėgsiu kada nors greitu laiku.

Ji nerūpestingai leidosi laiptais. Mrs. Farringtonienė
pakilo ir lydėjo ją per kiemą. Kai jos pasiekė pradžią takelio,
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RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI

Iš bendruomeninio Toronto boro
1. Lietuviai rašytojai, 1951.

4. 14 d. suvažiavę j visuotinį 
susirinkimą, konstatuoja men
ką literatūros lygį periodinėje 
mūsų spaudoje ir kreipiasi į 
laikraščių leidėjus bei redakto
rius, prašydami pakelti ji, per- 
sijojant spausdinamus Iterafū- 
ros kūrinius bei straipsnius 
apie literatūrą, kad kokybiškai 
menkaverčiai dalykai, nuolat 
teikiami skaitytojui, neatbu
kintų jo meninio skonio arba 
visai neatgrąsytų nuo literatū
ros. Šitokioje draugėje daly
vauti rašytojai randa netinka
ma, juoba kad ir patys leidė
jai nerodo noro įvertinti kūry
bos, t. y., atsižvelgiant į teisė
tus rašytojų reikalavimus, pa
kenčiamai atlyginti. Todėl ra
šytojų suvažiavimas jmūsų tau 
tinės kultūros ir jos kūrėjų ge 
rovei prašo laikraščių leidėjus, 
kad už spausdinamus dalykus 
rašytojams mokėtų honorarus.

2. Suvažiavimas griežtai 
semrkia pastaruoju metu spau 
doje neatsakingų, slapyvar
džiais prisidengusių asmonų ne 
etišką literatūrinių reikalų 
svarstymą bei literatūros žmo
nių aptarimą tokia forma, kuri 

>nesiderina su kultūringos spau 
dos etika, o taip pat skaitančią 
visuomenę neteisingai ir kenks 
minga! nuteikia literatūrai.

3. Suvažiavimas dėko a Čiur 
lionio ansambliui už gražų mos 
tą kurį jis parodė mūsų litera
tūrai, skirdamas dol. 1.000 pre 
miją už lietuvišką romaną.

LIETUVIŲ DRAMOS TEAT 
RAS KANADOJE VEIKIA

Prieš kurį laiką l ietuvių 
Dramos Teatras Kanadoje bu
vo projektavęs dar šį pavasarį 
pastatyti Antano Rūko pjesę 
„Bubulis“ ir Dundulis“, bet 
dėl susidėjusių aplinkybių ne
įstengė tai padaryti. Tačiau 
teatras nepasitraukė nuo savo 
tikslo.

Sekmadienį įvyko aktorių ko 
lektyvo susirinkimas, kuris ga 
lutinai suplanavo artimiausios 
veiklos gaires.

Nutarta „Bubulį ir Dundu
lį“ statyti Tautos šventės die
ną, rugsėjo 8 dieną. Tikimasi, 
kad pastatyme galės dalyvauti 
pilnesnis profesionalų kolekty
vas, kuriame dalyvauja ir p. 
Lemešytė, kurį laiką negalėju
si praktiškai reikštis. Teatro 
nusistatymą tenka sveikinti ir 
linkėti ištvermės.

KANADON NORI ATVYK
TI DAILININKAS JEZERS- 

KIS
Šiaulių miesto teatro, o trem 

tyje Atžalyno teatro dekorato
rius dailininkas Kostas Jezers 
kis aplinkybių priverstas buvo 
emigruoti į Venezuelą. Ten 
jis turi darbą savo specialybė
je: dirba didelėje Venezueios 
sostinės — Caracas'o miesto

pagarsėjo tiktai miręs.
Šį mūsų žymųjį rašytoją, ku 

ris rašė prancūziškai, garsinti 
padėjo ir mūsų tautietė jauno 
ji literatūros daktarė, mums 
ypač malonu — „Nepriklauso 
mos Lietuvos” bendradarbė G. 
I. Židonytė - Vebrienė, kurios 
disertacija neseniai pasirodė 
Paryžiaus 'knygynuose. Mes 
šios knygos dar negavome, bet 
norime pacituoti tai, ką kiti ja' 
parašė.

„Drauge“ dr. J. Prunskis 
taip veikalą budina:

„Su džiaugsmu sutinkame 
naują Genovaitės Irenos Žido
nis studiją „O. V. de L. Milosz. 
Sa vie, son oeuvre, son rayon- 
nement“ (išleido OiiCner Per
rin, Paris 1951 m., pusk 293).

Tai jos disertacija daktarės 
laipsniui Sorbonos universite
te, parašyta su jaunos moksli
ninkės kruopštumu, su mote
rišku subtylumu ir su hetuvai 
tės meile savo tėvų žemei, iš 
kurios Milašius buvo kilęs. Ša 
lia ankstybesnės literatūros ji 
surinko medžiagą iš poetą pa
žinusių asmenų — Avietėnai- 
tės, Klimo, Bačkio, Baltrušai
čio ir eilės svetimųjų. Veika
las parašytas laikantis chrono
loginės tvarkos, drauge gili
nantis į to laikotarpio psicholo
ginius kūrėjo nusiteikimus ir 
pergyvenimus.

Dr. G. I. Žjidonytė giliai ir 
vaizdžiai pertiekia Milašiaus 
dvasios raidą, glaudžiai sieda 
ma tai su jo pergyvenimų at
spindžiais kūryboje. Ji pade
da pažinti patį žmogų ir jo su 
kurtą poeziją, ir eilėraščiai ki
taip atrodo poeto pergyveni
mų fone“.

„Tremtyje“ Vykintas taip 
pasisako:

„Genovaitė Irena Židonvtė 
yra viena iš jaunesniosios kar
tos literatūros specialisčių, ku
ri susilaukė europinio masto 
pripažinimo: jos veikalas apie 
Milašių yra pasirodęs prancū
zų kalba. Ir ne bet koks vei
kalas, o literatūros mokslo, ku 
ris rodo autorės mokslinį pasi
ruošimą, subrendimą, metodiš 
kūmą ir gilumą. O V. Milašius 
yra vienas iš sunkiausių litera 
tūrinio tyrinėjimo asmenybių, 
tačiau autorė, kaip lietuvė, pa
noro pagerbti savo tautietį po
etą ir filosofą — atidavusį sa
vo kūrybą ir intelektą prancū
zų, o kartu ir pasaulio dvasios 
lobynui ir, pasiruošusi litera
tūriškai, filosofiškai ir moksliš 
kai, išdrįso imtis šios gilios, 
daug kam sunkiai suprantamos 
ir prieinamos asmenybės nag
rinėjimo. Ir tenka džiaugtis, 
kad autorė parašė veikalą, ku
ris, palyginus su daugeliu to 
paties žanro prancūzų veika
lais, jai daro garbę“.

— Aušros Vartų parapija 
Verdune pradėjo leisti kas sa
vaitę vieno lapo nformacini ro-

leidykloje kaip dailininkas - 
- iliustratorius. Darbu paten
kintas ir gerai uždirba. Tačiau 
negali pakelti klimato. Gydy
tojai patarė visai p. Jezerskio 
šeimai persikelti gyventi šal
tesnio klimato kraštan.

Dail. Jezerskis nori atsikelti 
į Kanadą, į Montrealį. Villa- 
salietis p. Antanas Matulis jau 
sutiko padaryti jam darbo su
tartį. Labai malonu bu». susi
laukti dar vieną kultūrininką- 
-menininką Montrealy.

SKULPTORIAI PP. DOCIAI 
DIRBA SAVO SPECIALY

BĖS DARBĄ
Prieš metus laiko pro Mont 

realį pravažiavę darbo sutar
timi surišti, skulptoriai Elena 
ir Alfonsas Dociai jau atidirbo 
sutartį ir dabar gavo pastovų 
darbą kaip dailininkai Toron
te.

P. E. Dociuvienė - Šidlaitė 
dirba žymiojoje Eatono firmo 
je, modeliavimo skyriuje. Ji iš 
plastinių, medžiagų daro mo
delius. Turi labai didelį užsa
kymą S. Claus tikslui. Kaip ži
noma, S. Claus-Kalėdų senelis 
Kanadoje, ypač Montrealy ir 
Toronte prieš Kalėdas turi mil
žinišką paradą — eiseną per 
miestą. Tai eisenai yra paruo
šiama puošniausia kanstruk- 
cija. Elniai, arkliai, meškos 
ir taip toliau sudaro pa
grindinę eisenos - karnavalo 
formą. Tų eisenų žiūri dešim
tys tūkstančių miestų gyven
tojų, o ypač — vaikų. Kaip 
žinoma, po šios eisenos Kalėdų 
senelis Santa Claus jau sė
dasi į Eatono įmonės sostą ir 
priiminėja vaikus, kuriems „da 
liną dovanas, kokių vaikučiai 
tiktai pageidauja (žinoma, tė
velių sąskaiton). Taigi, p. Do 
ciuvienė tai eisenai - karnava
lui ruošia modelius.

Be to, ji dirba ir kitus dar
bus, modeliuoja kitus užsaky
mus. O p. Docius dirba kaip 
dailininkas - tapytojas vienoje 
žymiausių skelbimų firmoje, 
kuri turi savo skyrius Montre
aly ir kituose Kanados mies
tuose. Nors p. Docius savo 
specialybe yra taip pat skulp 
torius ir tremtyje dirbo su žy
miais vokiečių skulptorifds, kur 
kalė figūras iš akmens, bet 
jis savo darbo sąlygomis, kaip 
tapytojas, taip pat yra palen 
kintas.

Labai malonu, kad mūsų 
dailininkai turi darbą savo 
specialybėje ir gerai gali gy
venti. Gaila tiktai, kad atlie 
kamo laiko jie dar neįstengia 
sunaudoti savo grynosios spe 
cialybės — skulptūros dar
bams, kūrybai, nes tam yra 
reikalingos specialios patal
pos, o su butais Toronte yra 
sunkumų.

— Prof. Vacį. Biržiška ra
šo dr. Jono Šliūpo biografiją.

STUDIJA APIE MILAŠIŲ
Ilgą laiką Lietuvos valstybę 

Paryžiuje atstovavo poetas - 
- rašytojas Oskaras V. Mila
šius. Bet kaip rašytojas jis

Neužbaigiama registracija
Nors vietinis ALOK-as sa

vo ankstyvesnių nutarimu pa
pildomą lietuvių registraciją 
bendruomenės kartotekos ga
lutinam užbaigimui turėjo pra
vesti šių metų pradžioje, bet 
šis reikalas buvo nustumtas to 
liau į ateitį, nes iš gausių To
ronto organizacinių vienetų ne
susilaukta tinkamos talkos su
daryti surašinėtojų kadrus.

Vyriausiam Montrealio ko
mitetui priėjus prie baigiamų
jų bendruomenės sukūrimo 
klausimų, ir Toronte pasidarė 
aktualu pagal galimybę išbaig 
ti išsibarsčiusių lietuvių regis
traciją. Lig šiol kartotekose 
yra apie 1300 pavardžių ir jas 
peržvelgus, gaunasi netvarkin 
gurno įspūdis ta prasme, kad 
didokas skaičius žinomesnių as 
menų, kurie patys aktyviai vei
kia įvairiose organizacijose, ne 
atrado laiko įsitraukti j bendrą
jį sąrašą.

ALOK-as pakartotinai krei
pėsi į visas oiganizacijas pri
siųsti pagelbininku „per namus 
ėjimo“ kompanijai, kuri turės 
užbaigt ’- ilgokai užsitęsusį su
rašinėjimą.

Mūsų tautiečiai patys turė
tų parodyti daugiau iniciaty
vos pilnesnius sąrašus sudary
ti, nes šitokia neužbaigia pa
dėtimi kai kam .kyla noras pa
šokdinti būsimą bendruomenę 
pagal vienašališką tonų muzi
ką, kaip tas įvyko praeitų me
tų pabaigoje su nemaloniai nu 
skambėjusia sąjungiečių rezo
liucija užbėgti įvykiams už 
akių ir į nie>ką neatsižvelgiant 
pasitvarkyti „autonomiškai“.

Biudžeto svyravimai
Iki šių metų Tautos šventės 

minėjimo, kurį ALOK-as, atsi 
kviesdamas Čikagos lietuvių an 
samblį „Dainava“, suorganiza 
vo dideliu mastu, laikinojo ko
miteto /kasa buvo gerokai iš
tuštėjusi ir rodė net kelių šim
tų dolerių deficitą. Šis pasy- 

tatorium spausdinamą biulete
nį „Ecclesia“, kuriame duoda
mos visos parapiją ir katalikiš 
kąją bendruomenę liečiančios 
žinios. Biuletenis vsiems duo
damas nemokamai.

— Rašytojui Juozui Balčiu 
nui - Švaistui suėjo 50 metų 
amžiaus. Jis yra gimęs Rokiš 
ky, buvęs stalius, virėjas, za
kristijonas, mokytojas, kari
ninkas ir dabar eilinis darbi
ninkas Čikagoje. J. Balčiūnas- 
-Švaistas yra parašęs scenos 
veikalų, novelių, kurių geriau
sia išėjusi „Šilkinės suknelės“ 
vardu. Ilgiausių metų!

— „Tremties laidykla Vo
kietijoje leidžia Mykolaičio 
Putino romaną „Altorių Še
šėly“. Veikalo bus 700 pusią 
pių ir kaina 4 dol.

— Dainavos ansamblis Či
kagoje ruošia G. Veličkos „Ne 
munas žydi“. 

vas susidarė jau nuo Toronto 
tarptautinės parodos laiko, ka
da Toronto ALOK-as vienas 
nešė lietuviškos reprezentaci
jos naštą. Dėka taupių daina- 
viečių ir didelio vietinės lietu
vių visuomenės parėmimo de
ficitas buvo išlygintas ir dar 
truputis atliko komiteto kaso
je.

Kadangi Vasario 16 šventės 
metu paprastai pravedama 
Tautos Fondo alkcija, kai kas 
pasistengė paskleisti neaiškių 
gandelių, kad ALOK-as susa- 
botavo šią pareigą. Tokie kri
tikai neįsigilino į faktus, kad 
Torontas jau apie 1000 dol. yra 
parėmęs išlaisvinimo kovą ir 
be to, pats sau turi susidaryti 
pagrindą tolimesniems paren
gimams, kas be skatiko kišenėj 
yra beveik neįmanoma. Po įvy 
kusio išlyginimo ALOK-as iš
sijudina pravesti Tautos Fon
dui rinkliavą platesniu mastu 
ir jos pradžiai paskirta 50 dol. 
suma.

Prieš kelius mėnesius pa
skelbtas atsišaukimas į vieti
nes organizacijas konkrečiai 
paremti komiteto darbą davė 
šiokių tokių rezultatų. Ligšiol 
savo įnašus pridavė šios orga
nizacijos : katalikės moterys, 
socialdemokratai, meno mėgė- 
jų būrelis, Verslas, 236 SLA 
Ikuopa, Liet. Evang. susiveini- 
jimas ir Tarybos skyrius po 20 
dol. Sąjungiečiai ir mot. bend
ruomenė įmokėjo po 25 dol. 
Lauktina, kad ir kitos organi
zacijos neatsiliks, nes iš gau
singesnių įnašų ALOK-as gal
voja paremti ne tik Diepholzo 
lietuvių gimnaziją, jei prave
dama šiuo laiku rinkliava ne
duos patenkinamesnių rezulta
tų, bet ir kitus lietuviškos veik
los užsimojimus.

Šviesus pavyzdys.
K. L. Moterų Bendruomenės 

skyrius vėl tyliai atliko savo 
pareigą: prieš kurį laiką tos 
pasiaukojusios moterys prisiun 
tė ALjOK-ui 50 dol. čekį, pra
šydamos jį skirti Diepholzo 
gimnazijos pašalpai.

Iš spaudos teko pastebėti, 
kad jos pribūna pirmos ten, 
kur reikia paremti bendresnio 
pobūdžio sumanymą ar reika
lą. Tuo atžvilgiu ši organiza
cija stovi aukščiau siaurų ir 
asmeniškų interesų: ji nese
niai nutarė pagelbėti Toronto 
bažnyčios statymo fondui, ne 
žiūrint, kad vienas fondo na
rys dabartinis klebonas kadai
se nepasigailėjo nepamatuotų 
ir įžeidžiančių žodžių jos adre 
su.

Gal būt, tų moterų pavyzdys 
atvers akis ir kitiems, ypatin
gai mėgstančių monopolizuoti 
krikščioniškas dorybes — gy
venti ir bendradarbiauti jaut
resnio solidarumo dvasioje.

Protokolai nelemia reikalo.
Kovo mėn. viduryje ALOK 

pirmininkas J. Simanavičius

iškėlė viename posėdyje klau
simą, kad pasirodžiusiame „N. 
L.“ Nr. 8 pranešime apie To
ronto radijo valandėles, yra 
prasilenkimas su faktine padė
timi, nes jame pažymėta, kad 
pirmininkas užbėgo komitetui 
už akių ir pats savo vardu pa 
sirašė transliavimo šutai tį. Šis 
klausimas buvo nukeltas se
kančiam posėdžiui pasitikrinti 
protokoluose ar buvo priimtas 
nutarimas atsisakyti nuo radi
jo valandėlės pravėdinto.

Komiteto narių nuomonės 
tuo atžvilgiu buvo susiskal
džiusios, nes nei vienas negalė 
jo tiksliau prisiminti ar toks 
nutarimas buvo priimtas, nežiū 
rint keliamų pagrįstų abejonių 
dėl tokios sunkios naštos užsi
krovimo, kas ir buvo pažymė
ta minėtame „NL“ pranešime.

Protokoluose pasirodo, pa
našaus nutarimo visai nėra, ta
čiau sprendžiant iš bendros 
nuotaikos, komitete nėra ten
dencijos kaltinti pirmininką 
apgavyste, nes radijo trans
liacijų reikalas dėl ’kietu sąly
gų buvo kaip ir pakibęs ore. 
Šis iškilęs faktas įpareigoja pa 
tį komitetą tvarkingesniam vi
daus darbui, kad kai kurie 
svarstomi reš/kalai būtų prive
dami iki savo aiškios pabaigos.

Pamato plyšys.
Paskutiniame kovo mėn. 29 

d. posėdyje Tautos Namų sta
tymo komisijos atstovas p. J. 
Strazdas padarė išsamų nrane- 
šimą apie namų įsigijimo rei
kalą. Užkliuvęs kanadiečių įs
taigose leidimo 'klausimas po 
pakartotinų išsiaiškinimų su 
policija, ugniagesiais ir etc., at 
rodo, neišsprendžia palankia 
prasme. Liūdnesnis faktas, kad 
iš komiteto, nepadavę aiškes
nių motyvų, pasitraukė dviejų 
katalikiškų organizacijų atsto
vai : Šv. Jono pašalp. draugijos 
ir ateitininkų.

Kilusiose diskusijose buvo 
prieitas nutarimas paraginti 
šias organizacijas neatsisakyti 
dalyvauti bendro reikalo orga
nizavime, nes kitaip atrodo, 
kad katalikų akcija imasi kaž
kokio boikoto. Tie nesmagūs 
įtarimai vis dėlto neoficialiai 
pasitvirtina. Per katalikų akci
jos radijo valandėlę, balandžio 
pirmos juokų formoje vienas 
ruporėlis paskelbė, kad Tautos 
Namai galėtų puikiausiai įsitai 
syti būsimos bažnyčios... rū
syje.

Jei šitokie planai pasitvirtin 
tų praktikoj, tenka laukti Tau 
tos Namų idėjai žymesnio ap
sunkinimo, nes ir geriausios 
pastangos tuo atveju sueis į 
nereikalingą konkurenciją, ka 
da tuo tarpu kitos net ir nuo
šaliau stovinčios organizacijos 
ar paskiri asmenys, suprasda
mi bendrą reikalą, paremia baž 
nyčios statymo fondą.

Algirdas Pulkys.

Vedančio per lauka, Mrs. Farringtonienė sustojo. Ji niekada 
niekur toliau neidavo.

— Bijau, /kad turiu skubėt namo dabar, kad laiku iš- 
gvaldyčiau žirnius pietums, — kalbėjo Nell atžagariom įsuk , 
dama į taką. — Aš būsiu vėl už keletos dienų, Mrs. Farring- 
toniene. Labai ačiū už žirnius. Willis jau,nore jo jų praeitą 
savaitę, ar dar anksčiau.

— Nėra to, ko neatiduočiau už baltuosius leghornų 
kiaušinius, — pasakė ji nusijuokdama, — nes jeigu būtų pa
sauly kas nors, ką labjau mėgstu negu baltuosius leghornų 
kiaušinius, nežinau kas tai būtų. O taip atsivalgiau tų savo 
senų rudųjų dominikerių kiaušinių, kad kartais nebenoriu jų 
nei matyti. Gal būt netrukus, kurią dieną, paprašysiu tavęs 
/keletos perėjimui.

— Good by, — Nell tarė vis toldama. Ir, paėjus kelis 
žingsnius: — Aš greit užnešiu jums kitą pintinę, Mis. Far- 
ringtoniene.

Atrodė, kad ji niekad nepasieks namų, nors jie tebuvo 
tik pusės mylios nuotoly. Ji negalėjo bėgti, nae Mrs. Far- 
ringtonįienė stovėjo užpakaly kieme ir žvilgsniu ją sekė: ji 
negalėjo eiti iš lėto, nes reikėjo grįžti namo, kaip galint grei
čiau. Ji ėjo žiūrėdama į taką priešais save, prisiversdama ne- 
pažiūrėt namų pusėn. Ji žinojo, kad jeigu ji pakeltų akis ir 
pažiūrėtų, ji negalėtų susilaikyt nebėgus. O tai pastebėtų ir 
Mrs. Farringtonienė.

Tas tęsėsi, kol ji pagaliau pasiekė tako galą, iš kur ji 
galėjo atsisukus pažvelgt atgal. Mrs. Farringtonienės ne
bebuvo kieme ir Nell perbėgusi gatvę apibėgo apling namo 
galą.

Willis niekur nesimatė. Pirmiausia ji pažvelgė į pasto- 
ginę, kur ji tikėjosi jį surasti, bet ten jo nebuvo ir pastogės 
durys buvo uždarytos ir užrakintos. Ji žvilgterėjo į daržinę, 
bet ir ten jo nebuvo. Jr pervesdama skubiu žvilgsniu laukus 
ji niekur negalėjo jo matyti.

Ji stabtelėjo an>t pirmojo laiptelio į prieangį. Namuose 
nebuvo girdėti nei balso ir net Myrtie žingsnių garsai nepa
siekė jos ausies. Vieta atrodė visiškai apleista, nors ji žino
jo, kad to negalėjo būt, nes tik prieš pusvalandį, kai ji ėjo 

pas Mrs. Farringtonienę,, išmainyti kiaušinių, Willis sėdėjo 
ant pastogin/ės slenksčio ir valė 'kukurūzus, o Myrtie virtu
vėj šveitė dvi keptuves.

Nell rankomis jieškojo turėklių, šalia laiptų vedančių į 
prieangį. Rankos nebegalėjo jų rasti, akys negalėjo jų ma
tyti.

Mintys apie Mrs. Farringtonienę vėl ir vėl grįžo jos 
galvon: Farringtonienė sėdinti nuosavam prieangy ir'kal
banti; Farringtonienė besisupanti savo kėdėj ir ją stebinti; 
Farringtonienė, lupanti sėtinius violetinėm žievėm ir kal
banti apie geltonąsias mergaites.

Nell jautėsi mirtina ligonė. Ji jautėsi, kaip po ligos, kuri 
būtų išspaudusi širdį iš jos kūno. Giliai savyje ji jautėsi mir
tinai serganti. Skausmas, kurs persmelkė jos kaukuolę, sun
kėsi žemyn ir žemyn. Ir pasiliko ten griauždamasis į kau
lus, ėsdamas kiekvieną jos kūno organą, čiulpdamas jos krau 
jo potvinį. Lėtai ji susmuko bejėgiai po užpakalinio priean
gio laiptais. Nors ji nebežinojo kur ji dabar- yra, tačiau vis 
dar matė Mrs. Farringtonienę. Mrs. Farringtonienę jos su
pamoj kėdėj, ją stebinčią. Mrs. Farringtonienę lupančią pur
purinės spalvos žievėm sėtinius ir kalbančią apie geltonas 
mergaites.

Nell nesuvokė, kiek laiko praėjo, kol ji pravėrė akis. 
Diena buvo tokios^spalvos, kaip kad tos raudonos kukuruzų 
sėklos, kurias Willis valė, kai ji matė jį paskutinį kartą, sė
dintį pastoginės tarpdury ir tai išsiliejo į raudoną jūrą, plau
kiančią į ją, tokią plačią, kad ji ko nešaukė iš baimės tai ma
tydama. Palengva ji prisiminė, kaip ji atsirado padėty, ku
rioj buvo dabar. Prisilaikydama turėklių ji silpnai pasikėlė 
ant kojų.

Klupdama ji metėsi laiptais, perbėgo prieangį ir atsi
darė virtuvės duris. Myrtie stovėjo prie stalo grūsdama vir
tas airiškas bulves, ilga septyniadante šakute. Myrtie pa
kėlė akis, kai Nell įbėgo, bet nespėjo ištarti žodžio. Nell bė- 
go nępakeldama galvos per valgomąjį į prieškambarį. Myrtie 
buvo nustebinta, matydama ją bėgant.

Valandėlei Nell sustojo tarpdury, žiūrėdama į Willis, 
į kambarį, į sofą, į grindis, į kilimėlius, į atviras duris, ku

rios vedė į jų miegamąjį. Ji stovėjo, žiūrėdama į viską ką 
tik galėjo užmatyt. Žiurėją į pagalvius ant sofos, į kilimė
lius ant grindų, į kėdes prie sienų į apklodę ant jų lovos. 
Prisiminus peržvelgė ir didįjį kilimą miegamąjame. Willis 
sėdėjo priešais ją, skaitydamas „The Macon Telegraph”, 
kurs ką tik buvo atėjęs su paštu, ir, ramiai rūkė pypkę. Ji dar' 
žvilgterėjo į sofą ir pagalvėlius išdėstufc ant jos ir kilimėlį 
priešais ją. Paskui įbėgo į miegamąjį ir rankomis perbėgo 
per apklodę ant jų lovos. Pakėlė pagalvius ir vėl paguldė 
juos atgal. Tada įbėgo atgal į kambarį, kur buvo Willis.

Willis pakėlė akis į ją.
Nell suklupo priešais jį ant kelių, įsisprausdama tarp jo 

kojų ir surakindama jį savo rankomis. Ji priglaudė savo karš 
tą veidą prie jo vėsių skruostų ir kietai užmerkė akis. Pri
sispaudė prie jo laikydama jį surakinus visa savo jėga.

— Ar Mrs. Farringtonienė padarė mainus su tavim? — 
paklausė jis. — Galiu lažintis, kad ji turėjo ką pasakyt apie 
tą didįjį rudą kiaušinį pintinėj pilnoj leghornų.

Nell juto, kaip jos kūnas konvufsiškai sudrebėjo, lyg ją 
krėstų drugys. J ižinojo, kad dabar ji negalėjo savęs suval
dyt.

— Žiūrėk, — tarė jis numesdamas šalin „The Tele
graph“, paimdamas jos veidą į rankas ir žiūrėdamas jai'į 
akis, — dabar aš žinau, iš kur tas rudasis kiaušinis atsirado. 
Aš prisiminiau visjtą. Va/kar iš ryto buvo čia viena iš senųjų 
Mrs. Farringtonienės domininkerių. Aš mačiau ją besikaps 
tančią darže ir ji vaidino, lyg jai būtų vistiek ar ji iškapstys 
kokį kirminą ar ne. Ji pakapstydavo valandėlę ir nueidavo 
nei nepažiūrėjus ar ji ten išrausė kirmėlę.

Nell vėl pasijuto drebanti, bet ji nei nebandė susival
dyti. Jeigu tik ji galėtų pasilikt čia klūpot šalia Willis, ar 
gulėt apkabinus jį rankomis, ji nekreiptų dėmesio į tą drebė
jimą. Kol ji buvo čia — Willis buvo jos, gi jeigu ji atsikeltų 
ir išeitų iš 'kambario ji niekad vėl negalėtų būti tokia tikra.

Iš anglų kalbos vertė Alg. T. A.
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Laiškai Redakcijai
veidas, kurie čia esantieji tau
tiečiai įneša šiai kolonijai su
gyvenimo bei nesugyvenimo.

Kadangi tokie lietuvių bend 
ruomenės ardytojai nusikalsta 
prieš savo tautą bei tautiečius, 
tad vietoje, kad turėtų iš to nau 
dą anglų advokatai, aš siūlau 
savarankišką baudą, kuris bū
sime rastas kaltu, kad būtume 
nubausti pinigine pabauda 50 
dol., kurių dalis turi eiti Tau
tos fondui, vargstančių tautie 
čių šelpimui, bei kultūriniams 
reikalams. Diskusijas tepase- 
ka tremtyje esantys lietuviai 
teisininkai ir tepadaro nešališ
ką sprendimą, pagal kurį aš 
rastas kaltu apsiimu sumokėti 
pasižadėtą pabaudą.

Aš sutinku, kad mano rašy
tos pašaipingos bei užgaulio- 
jančios korespondencijos būtų 
iškeltos viešai neslepiant jų 
tikrojo turinio, jei jis kam yra 
kitaip suprantamas; taip pat 
neslepiant mano tikrosios pa
vardės, kurią redakcija gali pa 
ti patikrinti,

Taip pat prašau gerb. Re
daktorių leisti Jūsų redaguo
jamame „Nepr. Lietuva“ sa
vaitraštyje tas diskusijas pra
vesti, už ką iš anksto dėkoju.

Mano buvę straipsneliai, ku
riuose esu kaž ką užgavęs ar 
neteisingai aprašęs yra šie:

1) Tilpęs „Nepr. L.“ gruo
džio 14 d. N. 49 su. slapyvar
džiu P. Pradas, antraštė: „Ne 
blogos sąlygos prasimušti“;

2) Š. m. Nr. 5 su slapyvar
džiu Paparčio žiedas, antraštė 
„Vancouverio žinių santrau
ka“ ;

3) Š. m. Nr. 11: „Paparčio 
žiedo pasiaiškinimas“.

Mano tikra pavardė ir adre
sas: Pr. Dainius, 718 E Pender 
St., Vancouver B. C.

Gerb. „Nep. Lietuvos“
p. Redaktoriau!. 1

Prašau patalpinti šį mano ra i 
smėlį Jūsų redaguojamame 
,Nep. Lietuvos“ savaitraštyje, : 

ir į iš Vancouverio siunčiamas i 
korespondencijas atsižvelgti 1 
bešališkai, nes aš nesu nieko 1 
užgavęs savo korespondencijo 
se ir ateityje neturiu jdkio tiks 
lo tai daryti.

Aš, matydamas, kad visi pa
trankų vamzdžiai, atkreipiami 
nežinau kodėl tik prieš mane, 
maloniai prašau leisti išsiaiš
kinti per mano siūlomas disku 
sijas ir tada padaryti savo iš
vadas, už ką iš anksto dėkoju.

Kol dar nesame visiškai iš
blaškyti ir kada neerzina įtemp 
tų nervų staugiančios ir mirtį 
nešančios bombos, laikinai už 
įniršęs praeities žaizdas atitrū 
kus nuo fabriko darbo ir tu
rint valandėlę laisvalaikio ky
la minčių ret’karčiais ir pajuo
kauti.

Taip šiuo atveju geros nuo
taikos vedinas, norėjau ir aš 
gražioje formoje, be jokio Įžei 
dimo ir tik tarpe čia esančios 
kolonijos to paties likimo tau
tiečių sukelti švelnaus humo
ro. Bet pasirodo, kad mano 
apsirikta, nes kaip kas humorą 
čia supranta kaip garbės įžeidi 
mą ir dėl mano vos poros su
lipdytų straipsnelių mane pra
deda piešti neaiškiomis spal
vomis.

Pav. straipsnely tūpusiame 
šio savaitraščio 13 numeryje 
tarp kitko sakoma: Tie žmo
nės lyg tie paukščiai sukišę 
galvas į smėlį mano, 'kad tuom 
pačiu bus paslėpę ir savo įtam 
bų kūną, elgiasi vis dėlto ne 
kolonijos tautiečių sugyveni
mui. Jie yra visi žinomi ir nuo 
šiol patariami taip nesielgti.

Mūsų laikraščių redakcijos, 
būdamos toli nuo Vancouve
rio, negali oren'tuotis, kaip čia 
ištikrųjų yra. Jos pasitiki ra
šančiais, todėl rašantieji turi 
nešti už savo raštus atsakomy
bę, jausti tiesos pareigą.

Aš, jausdamasis turįs švarią 
sąžinę, tų visų čia mano pakar
totų išsireiškimų atžvilgiu, ku
rie man taikomi, ir neturėda
mas jokių bjaurių ir užkulisi
nių minčių, dėl šventos teisy
bės kviečiu parašiusį šį striaps kad dėl kažkokių priežasčių pe 
nelį, tilpusį šio savaitraščio N " ~ '___ '
13 „Vancouverio Lietuvių Gy- koje apie šokių vakaro rengi- 
venimas“ gerb. Vancouverietį mą neberadome skelbimo. Ne- 
l viešas diskusijas, per kurias suprantama kodėl „NL“, apra 
paaiškės tiįkras Vancouverio šydama Aušros Vartų parapi-

Gerb. p. Redaktoriau!
Prašau neatsisakyti idėti jū

sų vedaman laikraštin sekan
čio turinio žinutę

Š. m. balandžio mėn. 7 d. 
Aušros Varų parapijos saleje 
„Lituanicos“ orkestro sureng
tas šokių vakaras, kurio visas 
pelnas skiriamas Tauto- Fon
dui, praėjo labai geroie ir gra
žioje nuotaikoje. Gaila tiki,

jos klebono kun. Kubiliaus pra 
nešimą, padarytą bažnyčioje 
š. m. balandžio 1 d., taip pat 
nepaminėjo (kun. Kubilius 
plačiai savo pranešime išdėstė 
ruošiamo vakaro tikslą ir kvie
tė visus atsilankyti), dėlto at
silankiusių skaičius buvo nedi
delis — viso apie 70 asmenų.

Malonu buvo klausytis gra
žios „Lituanicos“ orkestio mu 
zikos ir girdėti p. Morkūną dai 
nuojant jau beveik vien tik lie
tuviškai ir mums labjausiai pri 
prastus bei mėgiamus daly
kus: kaip Spaudos Baliaus Vai 
sas, Tango Nocturno ir kt.

Kad vakaro tikslas ir nuctai 
ka buvo tikrai gražus įrodo ir 
tai, kad atsirado žmonių, kurie 
už bilietą mokėjo net dvigubai, 
tuo būdu norėdami padaryti 
auką Tautos Fondui.

Tilkime, kad gražiu „Litu
anicos“ pavyzdžiu paseks ir 
kiti, ir aktyviai prisidės prie 
Tautos Fondo vajaus. V. V.

Redakcija mano, 'kad paren
gimų rengėjai patys turi viso
keriopą iniciatyvą, — tai ir 
skelbimų iniciatyvą. Ji visuo
met mielai laukia iš visų ren
gėjų pranešimų ir mielai juos 
deda, ir šiuo atveju mielai bū
tų tą padariusi. Vienas prane 
Šimas apie šį šokių vakarą bu
vo įdėtas „NL“.

Kai dėl atsilankiusiu skai
čiaus, tai priežasčių tenka jieš- 
koti kur kitur, ir, be ko kita, 
mūsų publikos pasyvume. Ko 
kia jau garsi buvo Trijų Di
džiųjų Ikoncerto reklama ir 
pats įvykis buvo neeilinis, o 
atsilankė tiktai 250 asmenų. P. 
.Adomaitienės su p. Baranaus
ku koncerte apie tiek pat. Ir 
kituose, ne eilinuiose ir ne šo
kių, bet ikuo nors žymiuose 
kultūriniuose parengimuose, 
tas pat reiškinys. Todėl 
skaičius Montrealy darosi 
keiktu“ skaičium. Deja, 
yra.

reitos savaitės „N. L.“ kroni-

mą neberadome skelbimo. Ne-
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W.......... ...... W------------------------------------mm---------xm-

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS CENTRO 
KOMITETAS

vykdąs partijos direktyvas iš 
Maskvos.

Sekretoriaus padėjėjas pra
monės reikalams — Tirkunov, 
spaudžiąs lietuvius šioje srity
je tiek, kiek galima. Jo pastan 
gom Rusija buvo praturtinta 
keletu milionų rublių, kurie bu 
vo išplėšti jo dėka iš Lietu
vos.

Sekretoriaus padėjėjas sta
tybos ir statybinių medžiagų 
reikalams— drg. Sichkarchuk. 
Jo uždavinys paskirstyti staty 
binės medžiagos kariškom ir ei 
vilėm statybom ir išplėšti iš 
Lietuvos kaip galima daugiau 
miško.

Sekretoriaus pavaduotojas 
degalų energijos reikalams — 
Ivan, Salov.

Žemės ūkio reikalam direk
torius — Bobrišev. Jis priva
čius ūkius organizuoja j kol
chozus.

Švietimo direktorė drg. Za- 
luckaja. Tai f</«tiškasis Lietu 
vos švietimo ministeris ir viso 
mokymo darbo kontrolierius.

Skyrių vedėjai — Čistiako- 
vas, Varaševič, Ivanova, Žu- 
kovsky, Polosanenko, Lysin, 
Kozlovsky. Vis tai faktiškieji 
Lietuvos ministerijų valdyto
jai. }

Leontiev — „partorgas“ — 
partijos organizatorius, į šį pos 
tą paskirtas neseniai.

Komjaunimo (komsomolo) 
reikalai tvarkomi specialaus 
komsomolo centro komiteto,, 
kuris subordinuotas LKP (b) 
cen.tro komitetui. Šios organi 
zacijos vadovų eilėse yra: drau 
gai — Kulakov, Kaplan, Bo
bov, Malyšev, Šumalova ir tt.

NE KIEKVIENAS IR 
AMERIKOJE TURTINGAS

JAV kongreso specalt studi 
Sekretorius kadrų reikalams jų komisija konstatuoja, kad 8 

— Daniil Yemifovič Šupikov, 
LTSR akščiausios tarybos na
rys drauge atstovaująs lietu
viam ir TSRS tautybių tarybo
je. Kaip aukščiausias viršinin lis visų JAV gyvenančių šeimų 
kas „Darbo jėgų rezervų“, jis 
gali savo nuožiūra ištremti į 
Rusiją kiekvieną lietuvį.

Sekretorius agitacijos reika
lams — Kazys Kazimerovič 
Preikšas, 47 mt. amžiavs, lie
tuvis, LTSR aukščiausios tary 
bos narys ir TSRS aukšč. tary
bos narys tautybių rūmuose. 
Bukaprotiškas diletantas, aklai

Jį dabar sudaro: Pirmasis 
sekretorius — „mažasis Stali
nas" — Antanas Sniečkus (raš 
tuose žymimas „Osipovič“ — 
Juozo sūnus). Tai senas komu 
nistų veikėjas, vyriausias Lie
tuvos enkavedistas. Jis taip 
pat yra narys LTSR aukščiau
sios tarybos ir TSRS „parla
mento“.

Antrasis sekretorius — Alek 
sander Stepanovič Trofimov, 
47 metų amžaus „paskolintas 
iš broliškų respublikų“ 1944 
metais, LTSR aukščiausios ta
rybos narys, taip pat atstovau 
jąs lietuviam aukščiausioje so
vietų taryboje Maskvoje. Jis 
yra pasižymėjęs kaip akylus 
Lietuvos „buržuaziškai-nacio- 
nalinio elemento — sovietinės 
liaudis žudikų“ tramdytojas, 
ypač vykdant prievartinę so
vietinę kolektyvizaciją.

Trečiasis sekretorius— Edu 
ard Osipovič Ozarsky, 
amžiaus, „skolintas“ iš 
aukščiausios tarybos ir 
vaująs lietuviam TSRS
bių aukšč. taryboje Maskvoje.

Ketvirtasis sekretorius, vadi 
namas „mažuoju Višinsikiu“— 
Vladas Osipjovič Niunka, 43 
mt. amžiaus, gim. Vilniuje, bu
vęs studentas teisininkas, po 
vedybų su viena žydaite, fa
natiška bolševike, tapo pirmuo 
ju sovietų prokuroru Lietuvo
je 1940 metais. Kai Juozas 
Žiugžda nepasirodė ryžtingu 
„heretiškų“ lietuvių mokytojų 
likvidatoriumi, drg. Niunka bu 
vo jo vietoje paskirtas švieti
mo ministeriu. Kai valymas 
buvo baigtas, 1949 m. Niunka 
vėl grįžo į KPP (b) centro ko 
mitetą.

Sekretoriaus pavaduotojai— 
drg. Moskvin ir Petrov — abu 
„paskolinti“ iš bolševikų MV 
D.

42 m. 
LTSR 
atsto- 
tauty-

250 
„už 
taip

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
P. Mykolui Sličiui, gyvenan 

čiam Castreria Cogorno, Co- 
mercio Nr. 286, Valencia, Ve
nezuela.

Tamstos reikalas yra teismo 
dalykas, nes Tamsta pil. Jus
tui Rugieniui paskolinai gera 
valia 275 bolivarus, kurių jis 
Tamstai nenori atiduoti. Ka
dangi Tamsta turi paskolos 
kvitus, tai tiktai teismas jį ga
li priversti grąžinti Tamstai 
skolą.

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždedami jiems “Drex”, 
kad neperleistų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome j na
mus.

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
lelefonuoti TRenmore 1135 
(galimąpašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. Y135 H *

£

DĖMESIO !
VIOLETA JURIENĖ 
kviečia visas lietuves į

BLUEBIRD MOTERŲ
KIRPYKLĄ

Mandagus, greitas patarnavimas. Lietuvėms nuolaidos.
BLUEBIRD BEAUTY SALON:
Montreal, 5206 PaEk Ave. Tel:CR 4600.

LIETUVIŠKA

BALDU KRAUTUVE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO
899 BLOOR. ST. W TORONTO, TEL, LO 1438.

SAV. J, KA M I C HAITI S. PATARIMAI VELTUI

-------M..... . ,_H----------- . H*- ''K ' ~X~~

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Rjverview Ave.t Verdun, Montreal, Que.
TR 2050, priima pataisymams įvairius

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai
mesnės, kaip kitur. U ž pataisymus

Kreiptis vakarais po 6.33 vai
M M-

Tei, 
laikrodžius. 
Kainos že- 
garantuoja.

M

PASIDARYKIM ATEITI BE RŪPESČIŲ — APSIDRA USKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIUNO AGENTŪROJE
MONTREAL E N T E R P R I S E S R E G ‘ D .

Vienintelė lietuviška apdraudos agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, 
susirgimų ir kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkimais, dokumentų verti- * 

mais statybai paskolomis ir tt. Skambinkite telefonu arba užeikite: iį
Kasdien: Kasdien rytais iki 9 vai. J
5505 13th Ave. Rosemount, Pirm., antrad. ir ketvirtai a
Montreal, Que Vakarais nuo 6 iki 10 v*I. 3
Tel. AM 034Ž 1

Li

e

žangai, nes jų įperkamoji ga
lia yra labai kukli.

Bus tyrinėjama, kokių įtakų 
mažos pajamos turi i nusi'kal- 
timus ir kiek jos kenkia vaikų 
mokslinimui. Bus jieškoma at 
sakymo ir į klausimą, ar iš ši
tų mažai uždirbančių gvvento- 
jų grupių kilę vaikai gali iš 
tos aplinkos išsiveržti ir per
eiti į aukštesnius, daugiau pa
siturinčius gyventojų sluogs- 
nius.

milionai šeimų ar pavienių as
menų per metus turėjo ma
žiau metinių pajamų negu 
1.000 dolerių. Beveik trečda-

KOKIAME AMŽIUJE GALI 
MA SUSIŽIEDUOTI

Pilnas atsakymas į šį klau
simą priklauso nuo kitų dvie
jų teisingų atsakymų į kitus 
du klausimus: „Įkokiame am
žiuje galima vesti“ ir „kiek lai 
ko galima būti susižiedavu
siu“.

Į pirmą negalima atsakyti 
kokiu nors numeriu, bet atsi
žvelgiant į gyvenimo realybę: 
norint turėti teisę vesti, rei
kia būti pajėgiam, išlaikyti žmo 
ną medžiagiškai ir morališkai, 
kadangi ji turės remtis pasto
viu žmogumi, kuriuo negali bū
ti nesubrendėlis. Į antrą įklau- 
simą kunigas Jioly—šio straips 
nelio autorius — atsako, kad 
idealas būtų nuo 3 iki 6 mėne
sių, kadangi susižiedavimo lai
kas yra nepastovios ligsvaros 
stovis, kuris pats iš savęs ne
reikalauja būti pratęsiamas“. 
Bet įvairių pavojų, taip pat ir 
nervams šioks ilgesnis perio
das gali turėti neigiamos įta
kos. Yra ir kitų neigiamų sa
vybių : po ilgesnio laiko jau
nuoliai gali per daug lengvai 
pakeisti abipusius santykius ir 
todėl tik moterystė įgalina šį 
pavojų pašalinti.

Išvada: meilė yra visiškas 
persiėmimas kita buitimi ir 
tuo pačiu visiškas savęs atsi
davimas kietai buičiai. Persi
ėmimas ir atsidavmas suponuo 
ja savos asmenybės įgyvendin
tą vienumą — realizuotą, tai 
yra ji nebūtų ta, kuri jieško pa

XK

Dievas moterį sukūrė ne iš 
vyro galvos, kad ji jam įsa’kinė 
tų ir ne iš kojų, kad ji jam ver 
gė būtų, bet iš jo šono, kad ji 
būtų arti jo širdies.

Talmudas.
' "XK~.~............MX--------------->

TAUTIEČIAI, rašykime iš 
kiekvienos Kanados vietovės 
apie lietuvių gyvenimą, sąly 
į as, darbus, atyginimus, rū
pesčius, KLTarybos skyrių 
veikimą, KLB organizavimosi 
pigą ir tt. Rašykime taip, kai( 
mokame. Už visus raštus it

uždirba mažiau kaip 2.000 dol.
per metus.

Pranešime pateikiama 
kanti statistika, 
per 2.000 dol.:

šeimų
9.120.000 —

13.780.000 —
7.040.000 —

1.140.000 —10.000 Š ir daug, 
per metus.

Du trečdaliai mažiau kaip 
2.000 dol. uždirbančių šeimų 
gyvena miestuose. Mažos jų visas žinias bus dėkinga „NL“ 
pajamos kenkia JAV ūkinei pa- redakcija ir skaitytojai.

se-
apie pajamas

$
2.000—- 3.000
3.000—• 5.000
5.000—10.000

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Veidun Avej arti naujosios lie

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų. 

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk. Blvd Vjlle Emard, Montreal, Tramvajus 36

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.
Skambinkite telefonu arba u žeikite:

Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak.
3664 St. Famine St.

Montreal, Que.
Tel. Ha 6708

Kasdien: 
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

!

i

RENE BOURDAGES Reg‘d 
MAMERTAS MAČIUKAS

DIPLOMUOTAS' MOTERIŠKŲ IR VYRIOKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIOS MADOS.
SKUBUS PATARNAVIMAS

Specializuojuos užsakymais paštu (mail orders) iš visų 
Canados ir JAV vietovių.

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf 
įėjimas: 4504 Brebeuf street.Telefonas FR 9141
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ORTAS
HAMILTONAS RUNGĖSI SU MONTREALIU

Balandžio 28 ir 29 dieno
mis Montrealy viešėjo Hamil 
tono „Kovas“, kuris čia turė
jo trejas rungtynes: 2 krepši 
njo> ir 1 stalo teniso.

Balandžio 28 dieną Aušros 
Vartų parapijos salėje Mont-

miausia stalo teniso, o valandą 
vėliau — antrosios krepšinio 
rungtynės.

Stalo tenisą svečiai laimėjo 
5 :4 santykiu.

Antrasis krepšinis turėjo ge
resnes negu pirmosios sąly-

niečiai turėjo ilgą ir varginin- 
čią kelionę. Montrealiečiai gi, 
sekmadienio žaidynėse — su
žeistą vieną svarbiausių krep
šininkų.

Jeigu panuadoti statisti
ką ir susumuoti žaidynių krep 
šius, tai gausime: Montrea’is: 
38 plius 21 lygu 59; Hamilto
nas: 33 plius 35 lygu 68. La
bai gali būti, kad šis santykis 
— 59 : 68 — Hamiltono per- 
sarai atatin'ka tikrąjį ligšiolinį

realis prieš „Kovą“ pastatė sa 
vo, kaip skelbime buvo sako
ma, „senius“. Gal čia ne tiek 
svarbu, kiek buvo „senių“ ir 
kiek sekmadienį dalyvavo 
„rin'ktinėje“ jaunių, nes pasi
rodė, kad „seniai“ vis dėlto 
geriau atlaikė, negu „rinkti
nė“. O kova šeštadienį buvo 
gana smarki.

Ir tie „seniai“ vis dėlto lai
mėjo prieš svečius 38 prieš 
33. Krepšių įmetė: Bukaus
kas — 16, Remeika — 0, In
tas — 12, Švilpa — 3, Kerbe- 
lis — 3, Slėnis — 4, Ramanaus 
kas — 0. Hamiltoniečiai: Mic 
kūnas — 15, Panavas — 0, Ku 
daba — 4, Naras — 8, Lankaus 
kas — 0, Dramontas — 0, Pe 
trušaitis — 0, Bulionis — 6. 
Teisėjavo p. Žilinskas.

Žiūrovų buvo susirinkę apie 
150. Po žaidynių įvyko oalius 
su šokiais ir svaigiaisiais gėri- 

i mais bufetas. Į šokius atsilan
kė irgi apie tiek žmonių, o gal 
daugiau.

Sekmadienį, balandžio 29

gas. Salė tikrai puiki, su visais 
įrengimais, erdvi, aukšta, pui
kiai sukonstruota.

Bet šioje salėje Montrealio 
rinktinė turėjo pralaimėti 35
— 21 krepšių santykiu. Tiesą 
sakant, montrealiečiams šį kar 
tą labai nesisekė. Nesisekė mes 
ti krepšius, nors progų buvo 
labai daug ir labai puikių.

Žaidimas vyko gražiai. Bu 
vo teisiog pasigėrėtinu kovos 
momentų, bet krepšiai montre 
aliečiams nesėdo ir tiek.

Beje, vienas geriausių žaidė 
jų p. Bukauskas, kurio montre 
aliečiai nieku negalėjo pakeisti, 
šeštadienį buvo sužeistas ir, 
vos laikydamasis turėjo žaisti 
be jokio pavadavimo ir be po
ilsio, kai kiti galėjo tai pada
ryti, ir darė.

Krepšių hamiltoniečiai lai
mėjo : Naras — 9, Mickūnas 
—6, Panavas — 7, Dramontas
— 1, Bulionis — 4, Kudaba — 
8. Montrealiečiai: Intas — 4, 
Kerbelis — 1, Pieęaitis — 2, 
Bunys — 4, Bukauskas — 10.

jėgų santykį.
Atrodo, kad publika lygiai 

nešališkai reagavo tiek į mont- 
realiečių, tiek hamiltoniečių 
laimėjimus. Tai gražus solida 
rūmas — pagerbti kiekvieną 
tobulesnį žaidynių momentą, 
kiekvieną gražų sportininko 
veiksmą.

Vilkimės ir tikėkimės, kad 
mūsų sportininkų bendradar
biavimas padės kilti lietuvišką 
jam sportui Kanadoje, o tuo 
pačiu prisidės ir prie bendro
jo lietuviškojo PLB sportinio 
veikimo.

Tenka tiktai dėkoti Hamilto 
no „Kovui“, kad jis atlankė 
Montreal}.

Plačiau apie šiuos susitiki
mus pasižadėta parašyti sekau 
šiam „NL“ numeriui.

N esportininkas.
VILNIAUS „SPARTAKAS“ 
SOV. SAJ. PIRMENYBĖSE.

Šiemet, visos Sov. Sąjungos 
futbolo pirmenybėse, dalyvaus 
ir Vilniaus „Spartakas“, kurio

sudėty žeidžia daugelis N. Lie 
tuvos futbolininkų.

Kadangi Sov. Sąjungos fut 
-bolo pirmenybių pasekmės jąp 
sekančią dieną yra skelbiamos 
Europos spaudoje ir per radi
ją, tad ir apie vilniečių sužais
tas rungtynes, senojo kontinen 
to lietuviai tremtiniai sužinos 
labai greitai. Ir mes, šio laik
raščio puslapiuose, gerb. skai
tytojus, informuosime apie vii 
niečių laimėjimus ar pralaimė
jimus. Kbr.

FUTBOLO NAUJIENOS
— Balandžio mėn. 15 d. 

Chikagoje prasidėjo futbolo 
pirmenybės. Aukštojoje (ma
jor) divizijoj laimėjimus pel
nė : ukrainiečių DP kom. 
Lions, nugalėjusi vokiečių Sch 
waben kom. 3:1 ir lenkų Eag
les, kuri įveikė vokiečių Hansą 
2:0. Pirmoje divizijoje pir
muosius taškus pasiekė: Ne- 
caxa, Wisla, lietuviai ir Apol 
lo.

— Balandžio mėn. 15 d. 
Chicagos futbolo komanda 
Sparta buvo išvykusi į Pitts- 
burgą, kur žaidė antrąsias fi
nalines JAV Vakarų divizijoj 
rungtynes, žaidynėse dėl „Na
tional Open“ futbolo taurės. 
Šį kartą jiems nepasisekė, ir 
jie turėjo nusileisti pitsbur- 
giečiams, kurie rungtynes lai 
mėjo 5:1 pasekme. Pirmoji 
šių komandų ir bendra finalo 
pasekmė yra 6:3 Pittsburgo 
naudai.

— Balandžio mėn. 14 d. 
Londone Wembley stadione 
įvykusiose tradicinėse futbolo 
rungtynėse tarp Anglijos ir 
Škotijos rinktinių, stebint 
šimtatūkstantiniai žiūrovų mi
niai, laimėjimą pasiekė škotai, 
įveikę futbolo galiūnus anglus 
3:2.

— Balandžio mėn. 14 d. 
Nuerenberge viešėjo šiuo me
tu Vokietijoje gastroliuojąs 
Sao Paulo (Brazilijos) futbo
lo klubas, kuris įveikė vietos 
1. F. C. komandą 1:0. Pažy
mėtina, jog Nuernbergas dabar 
kaip tik pirmauja P. Vokieti
jos futbolo pirmenybėse.

TRUMPAI Iš VISUR
— Daugkartinis Švedijos 

futbolo meisteris AIK Stock
holm gavo kvietimą iš Sov. 
Sąj. draugiškoms futbolo rung 
tynėms.

— Vokietijos vakarų futbo 
lo lygoje pirmauja Schalke, 
šiaurės — HSV prieš Fc St. 
Paulį.

— Vieną sekmadienį, (balan 
džio) pietų Vokeitijos 9 fute 
bolo pirmenybių rungtynes, 
stebėjo apie 150 tūkst. žiūro
vų. Daugiausiai sutraukė 
Furth-Nurnberg susitikimas. 
30.000 ir VFB Stuttgart su 
1860 Munchen — 20 tūkst.

— Leningrado Kirovo var
do stadionas numatomas pra
platinti iki 120 tūkst. sėdimų 
vietų.

PADĖKOS
Tillsonburg, Ont. Širdingai 

dėkoju visiems, kurie mane 
lankė ar prisiuntė gerus linkė 
jimus; taip p^t už gėles ir do
vanas, man gulint Hamiltono 
General Hospital.

Jūsų lankymas ir užuojauta 
padėjo man pernešti žiaurius 
skausmus. Visiems tariu nuo 
širdžiai ačiū.

P. Gurklienė.
* / *

Mano širdingas ir šiltas ačiū 
maloniems montrealiečiams, ku 
rie man padėjo, vėl grįžus į 
Montreal} — už širdingas vai
šes ir globą: Mrs. ir Mr. Onai 
ir Antanui Jukneliams, p. Juo
zui Parojui, p. Simui Baltru
šaičiui, p. Matui Baltru koniui.

Tamstų nuoširdumas liks il
gai manyje.

Stasys Baltauskas.
* *

Labai nuoširdžiai dėkoju 
Aušros Vartų Parapijos cho
rui už suteiktą man materialią 
paramą — $ 14.00, kurią su
aukojo choristai.

Valerija Rimgailaitė.

— Vokietijos pietų futbolo 
lygoje pirmauja IFC Nurnberg 
prieš Furthą. Paskutinėse vie 
tose yra lygos naujokai: 
Darmstadt ir Rautlingen.

Kbr.
dieną, 14 vai. puikioje specia
liai sportui statytoje salėje Ho 
tel de Ville 2145 nr. vyko pir

Teisėjavo p. Makauskas.
Kaip ypatingas aplinkybes 

reikia pažymėti, kad hamilto-

Henriko Radausko eilėraščių rinkinys „STRĖLĖ 
DANGUJE“ yra sukrautas Tremtinių Namuose, 2244 
West 23rd Place, Chicago, Ill., USA. Knygą iliustra 
vo dail. Vyt. Kasiulis, o išleido p. V. Saulius, 112 psl. 
Kaina $ 2.00. Platintojams duodama 25%. Prašome 
užsisakyti aukščiau duotu adresu prisiunčiant pini
gus ar čekį kartu su užsakymu.

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS į

IMPERIAL AUTO COLLISSION į
G. K E RAITI S, }

Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį £ 
spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su- į 
gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. i 

ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. j 
— Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — : 
------- 561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.---------

HAMILTONIEČIŲ DĖMESIUI !
Rašau prašymus, laiškus, darau vertimus iš lietuvių, 
vokiečių, rusų į anglų k. Tarpininkauju įvairiais reika
lais įstaigose, perkant, parduodant nuosavybę etc.

Juozas Valevičius.
285 John N. Hamilton, Ont. Tel. 7-0002

Kreiptis po 5 vai. p. p. ir iešt.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran- i 
genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. j 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

I 4 V*^***^4 »-'*-• r^.4 » -^.4 » »■■■X-4 » 4 »4 F4 F4 4 F^. 4 »

i GERB. VISUOMENĖS ŽINIAI PRANEŠU, 

kad dėl perkrovimo darbu ir laiko stokos naujų kliientų 
iki 1951 m. gegužės pabai gos priimti nebegalėsiu.

JONAS J. JUŠKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS
907 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880

>c~~~ u - m k ~~"h.......

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

251 St. John St. Longeuil. Telefonas: 7578. _
Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius ir vi

sokias medžiagas.
20-ties metų patyrimas — geriausia garantija už atlie- < 

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS L IETUVIAMS!

-•>?■■ -įt-—■ . .....K ■ ir   ar-- t>c —
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DĖMESIO J

Villasaliečiams ir apylinkės Ketuviams!
Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 

Prekyba ir pataisymai.
PETE'S RADIO SERVICE

7688 Edvard St., Ville Lasalie. HE 3372

J CAPITOL FURNITURE CO., I
4 391 St. Catharine St. W. Montreal. ?
|Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų?
§ ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys, jt
5 Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
g Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie- $ 
§ tuviškai ir yra krautuvėje kasdien. 9
f TEL. LA 8621. į

GERB. TAUTIEČIŲ DĖMESIUI!
Pinigų išsiuntimas į kitus kraštus yra sunkus ir sudė
tingas dalykas. Tačiau nuo šio laiko pinigus į Angliją, 
Už spaudą ir kt. be jokių formalumų galime persiųsti 
per „NL“ administraciją. Pinigai Anglijoje bus išmo 
kami aukščiausiu'banko kursu: už 1 dolerį— 6 šil. 6 pe
nai, už 3 dol. — 1 svaras sterlingų. Pinigus administra
cijai įmokant aiškiai pažy mėti, kam pinigai Anglijoje 
turės būti išmokėti ir tikrus adresas. Skubūs išmokėji
mai bus atlikti pridėjus už 15 et. pašto ženklų.

„NL“ Administracija.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS 

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

f aukšta kokybė-žema kainaS 
(Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus 

Europos kraštus, išskyrus SSRS 
PER US PARCEL POST.

Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo 
i vardą, pavardę, adręsą, pakieto numerį ir jo kainą.

Kaina U. S. dol.
DANUTĖ STRAZDAITĖ

670 Annette St., Toronto, atidarė

PETER PAN BEAUTY SHOP
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek
madienius) galima susisiekti telefonu: JU 1905.

Jei norite pirkti ar parduoti na 
mus Verdune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

C. E. DUPRAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO 0529

5 sv. mlt. p.kavos

t 2 sv. m. p. kavos 
! y2 sv. kakao 
f % sv. šokolado 
( % sv. arbatos 
j 11 oz. kompoto

4 sv. m. p. kavos
1 sv. kakao
1 sv. šokolado 
y2 sv. arbatos 
22 oz. kompoto

2 sv. m. p. kavos
1 sv. ryžių
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna
6 oz. liežuvio
iy2 oz. j. pipirų
4 oz. kokoso
3^ oz. kardamono
1% oz. cinamono
1 oz. majorano
13/ą oz. paprikos

Nr. 14
$ 6.75

Nr. 15

$ 5.20

Nr. 16

$ 8,90

Nr. 17

$ 6.50

5 sv. m. p. kavos 
5 sv. g. ik. taukų
2 sv. šokolado
5 sv.m. p. kavos 
10 sv. cukraus 
12 plyt, bulijono
3 sv. g. k. taukų 
(skardinėje)
2 sv. m. p. kavos
1 sv. Aliaskos

Salmon 
y2 sv. kakao 
% fev.arbatos
2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos
„Mazola“

1 sv. saldainių 
y2 sv. kakao 
% arbatos

Nr. 18 
$ 9.80

Nįr. 19 
$9.50

Nr. 20

$ 7.15

Nr. 21

$ 6.00

Kava į visus pakietus de
dama po 1 sv. skardinėse.

12 sv. gr. k. tautų
Nr. 22 
$ 6.00

Individualūs pakietai
ruošiami susitarus.______

Pinigai: 100 DM $ 21.50 į Vakarų Vokietiją. Dėl kitų 
kraštų prašome atsiklausi kurso.

HONEST AID, REG’D. 456 W. 63rd Street, 
CHICAGO 21, ILL. USA.

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. salami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk,
1 dėž. margarino (400 g)
Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos
Siuntinys Nr. 5 — $ 5.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. marmelado
2 sv. degintos kavos
2 sv. cukraus
1 sv. margarino

Siuntinys N r. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado
Siuntinys Nr 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos tavos 
2 sv. cukraus

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 2244 W, 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.

Pristatymas trunka apie 15—20 dienų.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 

o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.
UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.

Siuntinys Nr. 14—$ 5.70
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
1 sv. kiaulinių taukų
7. sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos

4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 21 — $ 6.26
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. degintos kavos

1 sv. šokolado
14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualetinio muilo

Siuntinys Nr.23 — $ 8.30
5 sv. rūkytų lašinių
5 sv. degintos kavos

Siuntinys Nr._24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
5 sv. degintos kavos
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.

Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaulinių tau

kų ...........$ 5.25
C. 15sv. kiaulinių tau

kų ............$ 8.00

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 6.40
C. 4 sv. deg. kavos 

(į pr. zoną) . . $ 6.00

Siuntinys Nr. 94
A. 5 sv. šokolado $ 5.30
C. 5 sv. kakavos..$ 4.50
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00

I. 5 sv. margarino $ 3.70 
..........................   3
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HAMILTON
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.

Šį sekmadienį, gegužės mėn. 
6 d., Hamiltono LKM rengia 
Motinos Dienos minėjimų.

11 vai. ryto, Vilniaus Auš
ros Vartų lietuvių_ parapijos 
bažnyčioje bus atlaikytos iš
kilmingos pamaldos ir 3 vai. 
30 min. p. p. buv. Central salė 
je (213 James Str. N.) įvyks 
Motinos Dienos mnėjimo ak
tas su menine dalimi, Progra 
mą atliks Šeštadieninės mokyk 
los mokiniai ir HLOMT „Au
kuras“ aktorai. Kbr.

GEGUŽINĖS PAMALDOS
Kaip ir pernai, šiemet, ge- 

gužnės ,'pamaldos Hamiltono 
lietuviams katalkams bus lai
komos Įkiekveną vakarą 7 vai., 
Vilniaus Aušros Vartų lietu
vių parapijos bažnyčoje. Kbr.

ATŠAUKIAMAS 
KONCERTAS

Gegužės 5 d. KLB Hamil
tono ap. valdybos numatytas 
op. sol. I. Motiekaitienės, A. 
Kalvaitytės ir prof. VI. Jaku- 
bėno koncertas dėl techniškų 
kliūčių yra atšaukiamas. Šių 
menininkų atvykimas į Hmll- 
toną yra nukeliamas vėlesnei 
datai. Kbr.

P. VAITONIO SIMULTA
NAS HAMILTONE.

Bal. 25 d. Hamiltono Žydų 
Community Centre satėie, mū
sų šachmatų meisteris P. Vai
tonis davė simultaną ir laimė
jo 29 partijas 3 pralaimėjo 
(vieną prieš Hagos — Oland. 
meisterį, P. B. van der Well ir 
2 baigė lygiomis.

Dar niekuomet Hamiltone 
apie Lietuvą ir lietuvius nebu 
vo tiek rašyta, kaip šį Kartą, 
po mūsų meisterio, P. Vaito

DĖMESIO HAMILTONIŠKIAMS!
Toronto Lietuvių Meno Mė gėjų Grupė š. m. gegužės 

12 d., šeštadienį, stato Hamiltone
ST. PILKOS 

3-jų veiksmu komedija 

„ŽEMĖS ROJUS" 
REŽISUOJA J. GREIČIŪNAS.

Pastatymas įvyks ,KParish hall“ 213 James St. (bu
vusi Central hall)

Pradžia 7 vai. vak. punktualiai. 
Bilietai gaunami prie įėjimo.

Po vaidinimo šokiai 
Veiks bufetas su įvairiais gėrimais.

nio simultano. Dukart, di
džiausiame Hamiltono anglų 
laikraštyje „The Hamilton. 
Spectatoš“ tilpo ilgi straips
niai apie P. Vaitonį, pažymint 
jo kilmės kraštą — Lietuvą, 
studijas tėvynėje (Vilniaus ir 
Kauno universitetus), atsto
vavimą Lietuvos pasaulio šach 
matų pirmenybėse ir t. t. Taip 
pat, per 3 laikraščio skiltis, 
tilpo dvi didelės nuotraukos 
iš P, Vaitonio žaisto simulta
no.

O sakoma, kad sportas ne
tarnauja Lietuvos vardo gar
sinimui ir mūsų Tėvynės va
davimo darbe.

Geriausias pavyzdys — P. 
Vaitonio simultanas: he jokių 
prašymų, redakcijos durų bel
dimo (ir be jokio užmokesnio) 
kiek daug pasitarnauta Lietu
vai!

Šia proga, dar kartą norė
čiau atkreipti dėmesį mūsų gy
venimui vadovaujančių asme
nų: dauigau dėmesio lietuviš- 
kąjam sportui, kadangi jis, 
taip pat daug (ir labai daug!) 
pasitarnauja Lietuvos laisvini 
mo kovoje. Kbr.
HLSK „KOVAS“ — HA.MIL 
TONO UKRAINIEČIAI 3:3.

Bal. 1 4d. „Kovo“ šachma
tininkai turėjo draugiškas 
rungtynes su stipria Hamilto
no ukrainiečių komanda. Tik 
dėka mūsų meisterio P. Vaito 
nio, kuris žaidė dviejose len
tose (1—2) ir laimėjo 2 taš
kus, atsiektas remisas — 3:3.

Paskiri susitikimai: P. Vai
tonis laimi prieš Mykvlin ir 
Cipukals, Breichmanas— Boy 
rico 0:1, Tėvelis — Fedun 0:1, 
Baipšys — Surpolovič 1 : 0, 
Danta — Bykalo 0:1.

Valdyba

_ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LONDON, Ont. rius.

TAUTŲ FESTIVALIS LONDONE
Amerikos žemyne gyvena 

daugelio kitų šalių žmonės. 
Tačiau ir naujai tėvynei kiek 
vienas skiria savo meilę bti su 
gebėjimus. Vieni ateina su 
muzika, kiti rankdarbiais, tre 
ti gražiais nemų apyvokos da
lykais, savo tautiniais rūbais, 
kaspinais, valgiais ir kitkuo. 
Mes stebimės, gėrimės ir ver
tinam tą šviesų įnašą į bend
rą šio žemyno lobyną — pra
dėjo savo atidaromąją kalbą 
Londono YWCA atstovė per 
tautų pasiradymą, pavadintą 
„Holiday Market“.

Pasirodyme dalyvavo lietu
viai, latviai, estai, italai, japo
nai, graikai ir lenkai. Kiekvie
na tautybė buvo įrengusi paro
dėlę ir scenoje, tūkstantinei 
publikai stebint, sukos, skrai
dė įvairių tautų gražiais mar
gaspalviais rūbais apsirėdžiu- 
sios šokėjų poros. Gražūs, 
žaismingi, lengvučiai, turį 
daug vengrų čardašo motyvų, 
buvo estų šokiai. Graikai šo
ko lėtai, ritmingai, o puošnūs 
rūbai šilku žibėjo, vyra:, kaip 
škotai, dėvėjo trumpus baltus 
sijonėlius. Darniai Šoko lenkų 
vaikai, vaidyba paįvairinti sten 
gėsi savo šokius laviai, bet ga 
liausiai daugiausia pelne pub
likos katučių ir šilto įvertini
mo lietuviai, pašokę „Rugu
čius, kubilą ir Lenciūgėlį“.

Ties lietuvių estu bei kinų 
parodėlėmis stebėtojų bei atsi 
dėjusių žiūrovų buvo dau
giausia. Lietuviai domino vi 
sus gausoku medžio di©žinių 
rinkiniu. Kiekvieno akis trau
kė mūsų kryžiai, koplytėlės, 
„Vargo mokykla“, lėkštės dė
žutės. Daug kas stebėjosi tik
rai puikiu gintaro rinkiniu,vaiz 
dingumo dėliai vadintu Lietu
vos auksu. Mezginius, nerti
nius, kilimus, juostas, kakla
ryšius raštuotus rarkšluoš- 
čius „saugojo“ puošnios „tau 
tiniais rūbais“ lėlės. Verti dė
mesio odos dirbiniai, ant kurių 
įrėžti mūsų šalies vaizdai, bu
vo publikos prašomi parduoti. 
Knygos mėgėjai atidžiai var
tė anglų kalba knygas apie 
Lietuvą.

BALTICKA
Lietuvi* batsiuvį*.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave^ VERDUN 

fel. HE 4547,

Estai taip pat turėjo sko
ningai įrengtą skyrelį. Jųjų 
moterų tautiniai rūbai, lėlės 
mezginiai, rankdarbiai ir kiti 
gražūs daiktai buvo patrauk
lūs ir verti dėmesio.

Labai ryškių spalvų ktnų ki 
limai iš tolo žibėjo. Puikūs 
metalo bei stiklo indai bei daug 
puošmenų iš taip vadinamų ki
nų brangakmenių tikrai daug 
ką žavėjo.

Simpatiškai šypsojos ties 
savo skyreliu nedidukė japo
nų mergaitė, aprengta kimo- 
na ir būdingais sandalais.

Kadangi YWCA akcentavo, 
kad moterys turi pasirodyti su 
kepimo menu, tai daugelyje 
skyrių turėjo taip sakant sa 
vo „tautinių“ kepsnių n.-i val
gių. Daugumos šios rūšies 
specų italų „raviola“ pripa
žinta skaniausia.

Būdinga, kad šiame tautų 
pasirodyme tiek scenoje, tiek 
salėje buvo šokami ir kanadiš 
ki šokiai, vadinami square dan 
ce ir Folk dance. L. Ramulis.

VAKARAS BALTIJOS 
VALSTYBĖSE.

Londono miesto tarybos su
augusių švietimo skyrius, tęs
damas tarptautinėmis temo
mis paskaitų ciklą, praeitą pir
madienį Centrinio Colegiato 
auditorijoj surengė „Vakarą 
Baltijos Valstybėse“.

Paskaitą skaitė West Onta
rio Universiteto profesorius 
Aleksis Dreimanis .latvis, ge
ologas. „Estija, Latvija ir Lie
tuva dėl savo laisvės kovoja 
nuo 12 amž. Jos pagal geo^ra 
finę padėtį yra tarp rytų ir va
karų. Todėl jas kėsinosi pa
grobti rusai, vokiečTai, švedai, 
„lenkai“ — prdaėjo profeso
rius.

Nupasakojęs ilgą ir sunkią 
šių tautų vergovę rusams 18 
ir 19 amž., profesorius užak
centavo I-mam Pasauliniam 
fkarui baigiantis laisvo tautų 
apsisprendimo mintį n 1918 
metais sunkiai ir kruvinomis 
aukomis atkovotą laisvę.

„Baltijos valstybės, atgavu
sios laisvę, stabilizavo savo kul 
tūrinį ir ekonominį gyvenimą. 
Ten nebuvo beraščių, bedar
bių, valstybinio deficito, nes 
Pabaltys žengė greitu vakarų 
pažangos keliu. Kai jos kopė 
į savo progreso viršūnę, rusų 
— vokiečių klastingas naktas 
leido 1939 m. šiuos kraštus

okupuoti“ — dėstė profeso Iš OAKVILLĖS PADANGĖS

Po to profesorius aiškino, 
kaip atėjo vokiečių okupacija 
ir šiai griuvus vėl grįžo rusų 
jungas.

„Tebūnie šie skaudus mal
tiečių išgyvenimai rimtas įspė
jimas vakarų demokratijoms. 
Bet kokia bebūtų sunki ši bru 
tali komunizmo priespauda, 
met vėl matysime Pabaltį lais
vą ir laimingą“ — baigė profe
sorius.

Baigiant reikia pažymėti, 
kad prof. Dreimanis varo pla
čią vagą kovoje dėl Pabaltijo 
išlaisvinimo. Jis su savo tėvu 
tremtyje — Vokietijoj atgaivi
no Lietuvių - Latvių bičiulys
tės draugiją. Jis vadovauja ir 
Londone šios draugijos sky
riui. L. E-tas..

EISMO NELAIMĖ.
London, Ont. Balandžio 13 

d. Rože Jakubauskienė beei
nanti skersai gatvę, prie savo 
sūnaus namo, buvo sunkiai su 
žeista lengvos mašinos. Nugar 
benta į ligoninę, po sunkių kan 
čių, 19 d. mirė.

Jos palaikai balandžio 21 d. 
palaidoti šv. Petro kapinėse, 
Londone.

A. A. R. Jakubauskienė bu
vo 65 m. amžiaus, ūkininkė,
kilusi iš Menkupių km., S. Kai 
varijos valsč.

Bėgant iš Lietuvos, 1944 m., 
nelaimingu būdu išsiskyrė su 
savo vyru.

Velionė paliko sūnų Petrą 
Jakubauską Kanadoje, vieną 
dukterį, Magdaleną Gladienę. 
Amerikoje, dvi dukteris ir vy 
rą Lietuvoje.

A. A. R. Jakubauskienė ti
kėjosi dar parvykti į savo gim
tąjį kraštą ir tenei savo amžių 
užbaigti. Deja, ją priglaudė 
svetima žemelė. J. Z.

WELLANDAS MINĖS 
MOTINOS DIENĄ.

K. L. B. Wellando ALOK- 
tas gegužės 6 d. (sekmadienį) 
Wellande rengia Motinos Die 
nos minėjimą.

Minėjimas prasidės pamaldo 
mis 10’ vai. ryto po St. Mary’s 
bažnyčios, (kur visada būna 
pamaldos lietuviams). Vėliau 
toje pačioje vietoje paskaita 
ir trumpa meninė dalis iš vie
tinių pajėgų.

Wellando ir apylinkės lietu 
viai maloniai prašomi atsilan
kyti į rengiamą mnėjimą.

Wellando ALOK-tas.

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
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Sukūrė lietuvišką šeimos židinį
Prieš porą metų likimo at

blokšti Kanadon. — okvilietis 
Bernardas Bracius ir torontie- 
tė Aldona Lusaitė pastaruoju
metu sukūrė lietuviška šeimos 
židinį. Jaunavedžius sutuokė 
specialiai iš Sudburio atvykęs 
kunigas Sabas. Vestuvių su

buvimas įvyko Oakvillčj vai
šingoje Elzbietos ir Augusto 
Frenzelių pastogėj, kur rado 
pastovesnę prieglaudą :r jau
navedžiai. Subuvime dalyvavo 
jaunavedžių bičiuliai i: geri 
pažįstami iš Toronto, Hamilto
no ir Oakvillės. Vestuviniam 
subuvimui pritaikintą žodį ta 
rė kun* Sabas ir dr. Ancevi- 
čius, palinkėję geriausios klo
ties jų naujame, šeimyniniame 
gyvenime.

Susilaukė dukters.
Prieš porą metų vedęoir Oak 

villėj pastovesniam gyvenimui 
besikurią jauni tremtiniai Mil
da ir Vincas Žemeckai sušilau 
kė šeimos prieauglio. Jied
viem gimė dukrytė, kuri yra 
sveika ir stipri. Jos jauna mo 
tina taipogi jaučiasi gerai.

Lietuvaitė mokyklos 
reprezentante.

Toronto ir apylinkės viduri
nės mokyklos (high school) 
kasmet renka savo reprezen
tantus, kurie atstovauja tas mo 
kyklas didžiausiose Kanados 
prekybos įmonėse Toronte — 
Eatone ir Simpsone. Nuo kiek 
vienos mokyklos renkama po 
du atstovus kiekvienai preky
bos įmonei, vienas berniukas ir 
viena mergaitė. Atstovai ren
kami iš geriausių mokyklos mo 
kinių tarpo ir siunčiami pami
nėtų prekybos įmonių vadovy- 
bėn, kuri iš patiektų .mokyklų 
kandidatų išrenka jų manymu 
pačius tinkamiausius. Tie ats 
tovai renkami metams ir kas 
šeštadienis važinėja j paminė
tas įmones, kurios jiems moka 
tam tikrą algą ir įveda juos į 
platesnį gyvenimą ruošdamos 
pokalbius, subuvimus, išvykas 
ir tt. Segantiems mokslo 19.ŠI 
-52 metams Oakvillės — Tra
falgar© vidurinės mokyklos re 
prezentante į Eatoną hko iš
rinkta Paulės ir Prano Ance- 
vičių duktė Ingrida, gimusi 
Vilniuje 1934 metais liepos 
mėn. 7 d. Kor.

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas
ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
tiesiog iš Vokietijos per liet uvišką importo ir persiunti

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

KARYS

TEL. FI. 2682 !

Marche BOULEVARD Market
SAV. PAUL GUDAS, j

MĖSA, ALUS, GROSETERIJA, DARŽOVES. !

6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal. «

išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 
įdomios medžiagos.

Redaguoja ir leidžia: kpt. S, Urbonas, B. Aušrotas, 
S. Butkus ir A. Astrauskas.

Prenumerata: metams 4 dol., atskiro nr. kaina 45 et. 
Adresas*. Karys, 156 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y., 

U. S. A.

Telef.: HE 0106
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

727 Church Ave, Verdun (tarpe Verdun Ave ir 
Banantyne Ave netoli Aušros Vartų par-jos bažnyčios) 

GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ.
Tautiečiai kviečiami at'silan kyti ir įsitikinti. 

SAVININKAI BR. JOCAI.

J U N A Valet Service
SAV. A. JURGUTIS ir P. NARBUTAS.

Valome, taisome ir dažome vyriškus ir moteriškus rū
bus. Be to, valome vestuvines suknias, langų užuolai

das (lengvas ir sunkias).
Paimam iš namų ir pristatome atgal. Darbas atliekamas 

. sąžiningai.
210 Dorchester St. W., Montr eal. Tel. LA 2958.

Lietuviška moterų kirpykla
Daro šukavimą, pusmeti nius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyrių 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 
turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

NAUJIENOS duoda vėliausias, tikriausias ir geriausias 
pasaulines, nacionalines bei vietos žinias, 
straipsnius ir paveikslus.

NAUJIENOS talpina išvietintųjų lietuvių šeimų, gimi
nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at

sišaukimus į savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

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

$ 11.00, jHisfi metu $ 5.50.
Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica

go 8, Ill., U. S. A.
=■' MF"7"" =W =■ ----- MT~777 ■ .....MT*—--™

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte i

JOWLS’ INDRE LE
siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus J 

‘ kostiumus ir paltus.
DIDELIS PASIRINKIMAS 

geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas ;
t SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.

Adresas: 202 St. CIaren* A v e, Toronto. 
Telefonas: ME 8522.

*>■■ . ------M- »* ....-=)fea.=_aJte=J_aM=a

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg(d„ P O, Box 294. Wsstmoimt,

Quebec,______ ______________

Edmond COURCHESNE
A d vokalas

CIVILINĖS IR KRIMINALINĖS BYLOS.
10 ST. JAMES ST. W., KAMB. 308 

TEL. HA 4607 MONTREAL.

Edouard MONDOR
Notaras

10 ST. JAMES ST. W., KAM. 308. 
TEL. LA 5022 MONTREAL.

DIRE KTORIUS 
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0«94

!

t
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mont|real
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Montrealio Apylinkės 
L. O. Komitetas gegužės mėn. 
13 d. ruošia Motinos dienos 
minėjimą sekančia programa:
1. 11 vai. pamaldos už moti

nas Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje.

2. Tuoj po pamaldų Aušros 
Vartų parapijos salėje tai 
dienai pritaikinta paskaita, 
kurią skaitys kun. prof. Gai- 
da-Gaidamavičius.

3. Meninė dalis, kurioje daly
vauja Kanados Lietuvių 
Dramos Teatro aktoriai ir 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės Montrealio Apyl. L. 
O. Komiteto choras ved. 
Muz. Piešinos. Visuomenė 
prašoma tai dienai rezervuo- 
tis ir skaitlingai dalyvauti.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės Montrealio Apylinkės 
L. O. Komitetas gegužės mėn. 
13 d. ruošia Motinos dienos 
minėjimą sekančia pragrama;
1. 11 vai. pamaldos už moti

nas Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje. Pamaldų metu 
giedos op. solistė E., Karde 
lienė, vargonuos K. Smilge
vičius ir giedos choras ve
damas muz. Piešinos.

2. Tuoj po pamaldų Aušros 
Vartų parapijos saleje tai 
dienai pritaikyta paskaita, 
kurią skaitys kun. prof Gai
da - Gaidamavičius.

3. Meninė dalis, kurioje daly
vauja Dramos Teatro akto
riai B. Pūkelevičiūtė ir A. 
Dikinis bei Kanados Lietu
vių Bendruomenės Montre
alio Apyl. L. O. Komiteto 
choras ved. Muz. Piešinos. 
Lietuviškoji visuomenė kvie

čiama minėjime skaitlingai da 
lyvauti. Įėjimas laisvas. Prie 
įėjimo jokių aukų nebus ren
kama.

NAUJAS KANADOS LIETU 
VIŲ BENDRUOMENĖS 

MONTREALIO APYLIN
KĖS L. O. KOMITETO 

PIRMININKAS.
Balandžio 29 d. Kanaoos 

Lietuvių Bendruomenės Mont 
realio Apylinkės L. O. Komi
teto prezidiumo posėdy iš ko
miteto pirmininko pareigų pa 
sitraukė J. Navikėnas. Nau
juoju Komiteto pirmininku iš
rinktas Steponas Kęsgailą, iki 
šiol ėjęs Komiteto vice-pirmi- 
ninko pareigas. J. Navikėnas ir 
toliaus lie|ka komiteto prtzidiu 
mo nariu ir eis "vicapirminin- 
ko pareigas.

KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS MONT
REALIO APYLINKĖS L. O.

KOMITETO METINĖS
Balandžio mėn. 30 d. sukan 

ka lygaii metai, kai buvo suda 
rytas Kanados Letuvių Bend
ruomenės Montrealio Apylin
kės L. O. Komitetas. Komire- 
tas šia proga žada paruošti pi- 
nignę ir nuveiktų darbų apys- 
jkatą ir ją pateikti visuomenei 
per spaudą.

PRADEDAMA RUOŠTIS 
BIRŽELIO MĖN. ĮVYKIŲ 

MINĖJIMUI
Kanados Lietuvių Bendruo 

menės Montrealio Apylinkės 
L. O. Komitetas jau pradėjo 
pasiruošimo darbus liūdnųjų

REIKALINGAS BUTAS
venai lietuvių šeimai Verduno 
arba Ville Lasalle rajonuose.

Skambinti telef.: HE 0473 
arba TR 0141.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

192 — 4th Ave Viile Lasalle.

birželio įvykių minėjimui. Nu
matoma ir šiais metais minėji 
mą ruošti kartu su latviais ir 
estais. Daromi žygiai, kad ata 
tinkama proga ši sukaktis bū
tų paminėta ir per Kanados ra 
diją.

„NL“ DEŠIMTMEČIO 
SUKAKTUVĖS

jau visai artinasi, beliko tiktai 
trys savaitės. Mieli skaityto
jai ir visi tautiečiai prašomi tą 
dieną, gegužės 26 d., šeštadie
nį, skirti tai retai iškilmei.

^GEGUŽINĖS PAMALDOS
Aušros Vartų parapijos baž 

nyčioje bus kasdien 8 vai. va
karo.

PIRMOJI KOMUNIJA 
lietuvių vaikams bus šį sekma 
dienį, gegužės 6 d. Aušr s Var 
tų bažnyčioje.

ATEITININKAI 
ORGANIZUOJASI

stipriau. Praėjusį sekmadienį 
jie pašventino savo vėliavą, 
paskui turėjo subuvimą.
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 

DĖMESIUI.
Pranešama, kad šį sekma

dienį, gegužio 6 d. tuoj po pa 
maldų St. John's Lutheran 
Church, 3594 Jeanne-Mance 
St. ir Prince Arthur kampas, 
šaukiamas lietuvių evangelikų 
susirinkimas.

Prašomi visi dalyvauti.

JAU RUOŠIAMASI VASA
ROS PIKNIKAMS.

Kaip kasmet, ir šiemet ruo
šiamasi vasaros piknikams - 
- gegužinėms. Žygiai pradėti 
daryti dar prieš Ville Lasalle 
ir Verduno savivaldybių rin
kimus. Dabar jau gautas lei
dimas piknikus ruošti ir renka
masi patogesnė vieta. Toj vie
toj, kur pernai buvo piknikai, 
jau statomas miestas.

SLA 123 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 29 d. įvyko Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
123 kuopos, t. y. Montrealio 
kuopos, visuotinis metinis su
sirinkimas.

Iš valdybos pranešimų paaiš 
kėjo, kad narių yra 25. Įnašų 
centrui išsiųsta ligi šiol 815 dol 
32 centai. Kuopos kasoje yra 
32 dol. 85 centai.

Sirgusiai apie 8 savaites p. 
Širvaitienei išmokėta 72 JAV 
doleriai. Tas išmokėjimas pa
rodo, kad pagelbta ligoje iš
mokama gana didelė už vieno 
dolerio mėnesinį jmokejirną. 
Gaila, kad mūsų kuopos nariai 
pp. Širvaičiai yra išvykę į 
Wiųdsorą, Ont., bet jiems lin 
kime geros sėkmės.

Valdybai (pirm. p. Gražys, 
viceiprm. p. Kardelis, iždinin
kė p. Juškevičienė, finansų sek 
retorius p. M. Juodviršis, sek
retorius p. Girinis ir organi
zatorius p. St. Juodviršis) iš
reikšta padėka ir valdyba pa
prašyta eiti ir toliau pareigas.

Aptarus bėgamuosius reika
lus, susirinkimas baigtas.

Sekantis mėnesinis susirin
kimas bus gegužės 27 dieną.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
. BIČIULIŲ DRAUGIJOS . 
naujai išrinktoji valdyba pasi 
skirstė pareigomis sekančiai:

Pirmininkas — Pėteraitis 
Vilius, 5155 Bourbonniere St., 
Telef. TU 5918.

Vice-pirm. — Viliušis Jo
nas, 381 Du Cartmel St..

Sekretorius — Čėsna Vytau 
tas, 3557 Durocher St. Tel. 
HA 7512.

Kasininkas Lymantas An- 
sas, 7116 Cartier St.

Valdybos narys parengi-

į DĖMESIO MOTERIMS!
į Išparduodama suknelių krautuvė
E Didelis pasirinkimas
K visokių moterims reikalingų dalykų. Pigi kaina.
* Kiekvieną vakarą atidaryta iki 8 vai.

L
 6543 Somerled Avė,

Tel. WA 6655.

a

Tautiečiai!
Gegužės mėn. 5 d., šeštadienį, D. L. K. Vytauto klu
be Montrealio scenos mėgėjų grupė stato P. Vaičiū

no 3 veiksmų pjesę

„PRAŽYDO NUVYTOSIOS GĖLĖS1'

TOR^NT o
„NL“ DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS

įvyks gegužės mėn. 26 d. 404 
Bathurst str., ukrainiečių sa
lėje.

Šio minėjimo programoje 
bus prisiminta „NL“ kūrima-

ronte tautiškų juostų ir kakla 
ryšių audimo kursui. Kursuo 
se bus mokoma pasigaminti 
tautiškus raštus ir praktiškai 
austi. Kursams vesti pakvies-

Režisuoja St. Barauskas.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti.
Pradžia: 7 vai. Įėjimas 75 et.

Po vaidinimo bus šokiai.
Klubo Valdybo.

mams — Butienė K., Verdun, 
Protestant Hospital.

Tuo pačiu valdybos vice, 
pirm,, p. Viliušis Jonas skirda
mas atstovauti Draugija L. O. 
K-o posėdžiuose.

Gerbiamoji Montrealio vi
suomenė yra prašoma visais 
Draugiją liečiančiais reikalais 
kreiptis į bet kurį valdybos na 
rį, pagal anksčiau duotus ad
resus. Valdyba.

MIRĖ SENAS MONTREA
LIO LIETUVIS

Staiga mirė DLK Vytauto 
klubo šermonas Pranas Rim
kus, sulaukęs 60 metu am
žiaus, kilęs iš Žemaitijos. Li
ko žmona ir dvi dukterys, ku
rių viena — Viktorija — prieš 
savaitė ištekėjo už DLK Vy
tauto klubo barmono p. Jond 
Vatiekūno.

GRAŽIOS VESTUVĖS.
„NL“ nuolatinis bendradar

bis Albertas Jonelis ir p-lė 
Milana Gečaitė, balandžio 22 
d. turėjo priešvestuvinę staig
meną, kurią jiems padarė gau
sus montrealiečių - giminių, bi
čiulių ir bendradarbių būrys, 
susirinkęs pp. Matulaičiu bu
te, Ville Emarde. Sužadėtiniai 
buvo pagerbti, apdovanoti ir 
gražiai palydėti į bendrąjį gy
venimą.

Balandžio 28 d. Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje -įvyko
iškilmingos sutuoktuvės. Jau
nuosius surišęs amžinu ryšiu 
klebonas T. J. Kubilius pasa
kė gražų pamokslą, sutuoktu
vių metu op. sol. E. Kardelie
nė jaunavedžių garbei pagie
dojo Gounod „Avė Mana“.

Po vestuvių buvo gražus po 
būvis, kurin atsilankė apie 100 
asmenų. Buvo atvykusių net

sis, tikslai ir tp. Sukaktuvinę 
iškilmę pagrąžins p. V. Veri- 
kaičio vadovaujamas vyrų ok-
tetas, ir pats V. Verikaitis su
tiko padainuoti solo. Su savo

ti audėjai specialistai. Kursai 
vyks vakarais parapijos salėje. 
Tikslus laikas bus nustatytas

iš JAV svečių — giminių pp. 
Sargautų šeima. Pobūvio ve
dėjas p. J.T’arojus sumaniai ir 
gražiai darė tvarką. Buvo 
daug kalbėtojų, kurie jaunave 
džiams linkėjo gražios ateities. 
Pobūvyje dalyvavo jaunosios

kūryba dalyvaus ir vietiniai 
poetai bei rašytojai.

Po programos seks šokiai, 
kurių metu bus išleista laimė
jimo būdu, radijas, laikrodis, 
kortų stalelis ir kitokių laimė
jimų. Šokiams gros geras or
kestras. Įėjimas tik 75 cnt.

Plačioji lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama gausiai at-

pagal kursantų ir vadovų su
sitarimą. Pirmasis susirinki
mas bus paskelbtas spaudoje 
ir prie parapijos durų. Už mo
kymąsi kursuose nebus imamas 
joks mokestis. Patartina pa
bandyti ne tik mergaitėms ir 
moterims, bet ir vyrams, ku
rie patys sau galės juostas iš
siausti be didelio vargo.

Norintieji įsirašyti į kursus, 
prašomi registruotis:

motina ir sesuo su vyru — pp. 
Mockai, artimi giminės pp. 
Mačioniai, KLCT ir NL vei
kėjai pp. Juškevičiai, pp. Lek- 
nickai, pp. Rukšėnai, pp. Otro, 
pp. Šulmistrai, pp. Mankai, pp. 
Morkūnai, pp. Rasimaviciai, p. 
Juodelytė, A. V. parapijos ku
nigai, pp. Rokai, pp. Škudos ir 
dar daugelis kitų, kurių pavar 
džių neteko pasižymėti. Visi 
jaunavedžiams linkėjo gražios 
ateities.

MONTREAY BUS MODER
NUSIS METRO.

„La Patrie“ praneša, kad 
Montrealio miestas rūpinasi 
įrengti požeminį traukinį-met- 
ro arba Metropolitam, kuris pa 
lengvintų pernelyg perkrautą 
gatvių susisiekimą. Montre
alio inžinieriai tuo tikslu lan
kėsi Paryžiuje ir ten studija
vo metro. Konstatuojama, kad 
dabar metro traukinys supro
jektuotas ant pneumatinių pa
dangų. Toks požeminis trau
kinys nekelia jokio triukšmo. 
Montrealis esąs pasiryžęs kaip 
tiktai įrengti pneumatinį met
ro. Tai bus moderniausia vi
same pasauly metro.

silankyti.
Iškilmę rengia Organizaci

nis Komitetas.
AUDIMO KURSAI 

TORONTE.
„Verslas“ organizuoja To-

1. LA 3560 p. Danutė Barš 
kytė, visada vakarais, išskyrus 
pirmadienį ir ketvirtadienį.

2. LO 0513 p. Elzbieta visa 
da vakarais. Registruotis ligi 
gegužės mėn. 14 d.

„Verslas“

^DIDELE DIENA TORONTE:’
MOTINOS DIENOS proga Toronte gegužės 5 d., šį | 

f šeštadienį, 7 vai. 30 min. vakaro, PAGERBIANT VI- J 
i SAS MOTINAS, De Lasalle College auditorijoje, 131 | 
| Farnham Ave., įvyks operos solistų

| A. Kaskas ir Al. Brazio
I KONCERTAS J
4 Koncerto pelnas skiriamas Tautos Fondui ir studen- < 

tams paremti. |
I BILIETAI: $ 2,00; 1,50 ir 1,00. _ U

> Visi Toronto ir apylinkių lietuviai su savo draugais f
kitataučiais maloniai kviečiami atsilankyti į šį nepa- n

prastą koncertą. A
I K. L. M. B. Toronto Apylinkė.'!
“ ■? iį-o

„ŽEMĖS ROJUS“ KĖLIAU JA Į HAMILTONĄ
Statybos reikalu iš Pary

žiaus specialistai jau lankėsi 
Montrealy, ir jiems savivaldy
bės buvęs surengtas specialus 
pobūvis.

Kad Montrealio miestas yra 
būtinas susisiekimo moderni- 
nimo, apie tai ir kalbos negali 
būti, bet klausimas, kada tai 
bus padaryta?

KALEVDORIUS

1951
AA.ETUWVS'

Toronto Lj.etuĄų Meno Mė
gėjų Grupė buvo nuvažiavusi į 
Windsor‘ą ir ten statė S. Pil
kos „Žemės Rojų“. Pasiseki
mas buvo didelis. Salė netal
pino žmonių. Daugiausia bu
vo suvažiavę iš Detroit'o, nes 
Windsor’© lietuvių koliniįa yra 
maža.

Artimiausiu laiku numato
mos dar dvi išvykos su „Žemės 
Rojumi“. Pirmoji bus gegužės 
5 dieną į Delhi, pas Tillson- 
burg'o lietuvius tabako ūkinin 
kus, antroji gegužės 12 d. į 
Hamlitoną. Hamiltone yra iš
nuomota puiki „Parish hall’ ‘ 
213 James st., buvusi „Central 
hall". Po vaidinimo bus šokiai, 
kuriems gros puikus orkestras, 
o šalia to veiks bufetas su įvai 
riais gėrimais.

Be to, numatoma Toronte 
gegužės 19 dieną ukrainiečių 
salėje 404 Bathurst st. pakar
toti „Žemės Rojų“ antrą sykį.

vai. 30 min. vakare įvyksta Til 
Isonburgo Lietuvių Ūkininkų 
Klubo vsiuotinis narių susirin
kimas Augustinavičiif, senj. 
ūky. Bus priimami nauji na
riai.

Tillsonburgo Lietuvių 
Ūkininkų Klubas.

GEGUŽĖ
1 A Pilypas, Jokūbas,
2 T Atanazas,
3 K Šeštinės. Šv. Kryž. At.
4 P Monika,
5 S Pijus,
6 S Motinos d. Jonas Ap.,
7 P Stanislovas,
8 A Mykolas Ark.,
9 T Grigalius,

10 K /fntaninas, Epimach.,
11 P Mamertas,
12 Š Neriejus, Achiliejus,
13 S Sekminės. Robertas,
14 P Bonifacas, Milda,
15 A Jonas Išp., Sofija,
16 T Jonas Nep.,
17 K Paskalis,
18 P Venancijus,
19 Š Petras Celestinas,
20 S Bernardas,
21 P Feliksas,
22 A Julija,
23 T Deziderijus,
2A K Devintinės. Victoria,
25 P Grigalius,
26 Š Pilypas,
27 S Bėda,
28 P Augustas,
30 T Feliksas,
31 K Angelė, Petronėlė,

31 d.
Skaistuolis, Gegužė. 
Meilutė, Dangerutis. 
Dievonius, Nerutė. 
Mintautė, Žilvinis. 
Neris, Traidenis. 
Suvartė, Patelis.
Danutė, Sytis. 
Džiugas.
Austė, Sauginas.
Putinas.
Butenė, Skirgaudąs. 
Viligailė, Vaidutis. 
Nergonė, Gardevutis.
Milda, Gintaras. 
Jaunutė, Gražutis. 
Bitė, Vitargis. 
Gailė, Mindaugas. 
Ryte, Erdvilas. 
Apeilė, Skaistuolis. 
'Šviedrys, Bugmantė.
Vaidevutis, Vidmynė. 
Aldona, Rimtenis. 
Tautvyde, Augmantė. 
Gina, Vilimantas. 
Žydrė, Malonė. 
Algimantas.
Saulė, Vyrgaudas.
Rima, Augis. 
Normantas, Viksvė. 
Gintautas, Angelė

DELHI IR APYLINKĖS 
LIETUVIAMS SVARBU!
Tillsonburgo Lietuvių Ūki

ninkų Klubas š. m. gegužės m. 
5 d. 8 vai. vak. ruošia Delhi 
miesto salėj vaidininką J. Pil
kos „Žemės Rojus“, kurį atlie
ka „Toronto Lietuviu Meno 
MĖgėjų Grupė“.

Prieš vaidinimą, 7 vai. vak., 
toj pačioj salėj rengiamas Mo 
tinos Dienos minėjimas.

Kviečiame visus lietuvius 
gausiai atsilankyti.

Š. m. gegužės mėn. 6 d. 7

GRAŽIAI VEIKIA 
LIETUVIAI

Dehli, Ont. Balandžio 14 d., 
Dehli lenkų salėje, buvo suruoš 
tas Kanados Lietuvių Bend
ruomenės šokių vakaras. Sa
lė buvo pilna žmonių. Matė
si svečių iš Toronto, Hamilto
no ir Londono.

Vakaras praleistas jaukioje 
lietuviškoje nuotaikoje ir gau
ta gražaus pelno.

Tenka pastebėti, kad šioje 
apylinkėje vis didėja lietuvių 
skaičius, kurie ryžtingai kim
ba į tabako farmas. Jau kelin
tas naujų ateivių yra pirkę 
farmas ir nemažas skaičius 
yra dirbančių pusininkais bei 
darbininkais pas kitus.

Naujųjų ateivių santykiai su 
senaisiais geri. Senieji imi
grantai pataria ir medžiagiš
kai paremia.

Taip pat malonu pastebėti, 
kad šioje apylinkėje, pas se
nuosius lietuvius yra išsilaikęs 
gražus lietuviškas vaišingumo 
paprotys. Pas kurį lietuvį be- 
užeisi, kiekvienas stengiasi bū 
tinai kuo turėdamas pavaišinti.

J. Z.

<

(
NORIMA PADIDINTI IMIGRACIJĄ

Mėnulio atmainos: Jaunas —6 d.; Priešpilnis — 14 d.: 
Pilnatis — 21 d.: delčia — 27 d .

Saulė: gegužės 6 d. t eTa 4.44vai., sėsta 7.10; gegužės 13 
d. teka 4.34, sėsta 7.19; gegužės 20 d. teka 4727, sės- j 
ta 7.26; gegužės 27 d. teka 4.20, sėsta 7.34 vai. Mont j 
realio laiku.

Tuo tarpu, kai Federalinė 
Vyriausybė vykdo savo Kana
dos žmonių surašinėjimo pla
nus, nustatyti, kiek žmonių da
bar gyvena šitame krašte, Ot 
taw'ai yra daromas gan žy
mus spaudimas tą skaičių kaip

— JAV pilietį Vogelerį, nu
teistą kalėti 15 m., Vengrijos 
valdžia paleido už tai, kad JA 
V leis Amerikoje du jos konsu 
latus, leis vykti Amerikos pi
liečiams į Vengriją ir nutrauks 
Miuncheno stoties veikimą 
vengriška banga. Vogeler pa
reiškė spaudai, kad jį komu
nistai kanjkino.

—. Vjetname smarkiai su
mušti komunistai.

— Australijos karo ministe 
ris pareiškė, kad iš Australi
jos, Kanados, Anglijos ir N. 
Zelandijos dalinių Korėjoje 
bus sudaryta viena divizija.

— 1200 redakcijų atstovų, 
JAV ir Europos, pasmerkė Pe 
rono daromą spaudos varžy
mą ir „La Pransa“ laikraščio 
persekiojimą.

— V. Vokietijos valdžia la
bai suvaržė kraštutinių deši
niųjų ir kairiųjų organizacijų 
veikimą.

— Bal. 18 d. mirė Portuga 
lijos prezidentas Cormona. Pre 
zidentą ringes visa tauta.
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