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PASAULINE POLITIKA IS KRIZĖS NEIŠEINA
RASTI SLAPTI KORĖJOS KARO RUOŠIMO DOKUMENTAI. VISIŠKA KRIZĖ PARYŽIAUS KONFEREN 

CIJOJE. KANADA PADĖS GINTI EUROPĄ. AMERI KA ISLANDIJOJE GAVO KARO BAZES.
Tur būt, įdomiausia praėju- pagal kurią Amerika atsakin- metu, kai buvo paskelbtas su Ir be to, Eisenhoweris in-

sios savaitės politinis faktas 
yra suradimas dokumentų, ku
rie Įrodo ,kad

Korėjos įKarą paruošė 
Maskva ir kad jis paruoš

tas atsidėjus.
Tai yra šiaurinėje Korėjoje 

rasti autentiški įsakymai, ku
rių vienas įsako Korėjos ka
riuomenei pasiruošti pulti pie
tinę Korėją pirma ją išžval
gius, o kitas, datuotas prieš 
dvi dienas kai buvo užpulta 
pietinė Korėja, kuris tiksliai 
nurodo šiaurinės Korėjos ka
riuomenės dalinius, kuriems 
nurodoma, kada ir kokias vie
tas pulti ir užimti. Šitie do
kumentai jau patiekti Jungti
nių Tautų Organizacijai. Jie 
pasirašyti rusų generolo.

Taigi, Maskva, apkaltinusi 
pietinę Korėją agresija, pati tai 
padarė. Kad taip buvo, nie
kas neabejojo, bet trūko dar 
dokumentinių įrodymų — da
bar ir jie jau yra JTO ranko
se.

Maža to, nelaisvėn pateko 
vienas žymus šiaurinės Korė
jos valdininkas, kuris viską 
plačiai papasakojo ir 

patvirtino slaptųjų doku
mentų tikrumą 

savo žiniomis.
Dabar tiktai įdomu, ką 

Maskva sugalvos šiems fak
tams nuginčyti? Kad ji tai da 
rys ,dėl to neabejojama. Juk 
Maskva — provokacijų ir iš- 
mislų specialistė.

Nors apie taiką tebekaloa- 
ma, bet jos reikalai vis smar
kiau niaukiasi. Tie, kure gar
siausiai apie taiką kalba, ma
žiausiai ja tiki.

Taikos pastangų heroskopu 
dabar tenka laikyti 4-rių die
notvarkės konferenciją Pary
žiuje. Vakariečiai pasiūlė jau 
tris dienotvarkes, kurias ban
dė priderinti prie ąnaskvinės, 
bet Gromyka visas atmetė. To
dėl paskutinėmis dienomis 

dienotvarkės konferencija 
Parayžiuje priėjo visišką 

krizę.
Vakariečiai pareiškė, kad jei 

gu ir po šių pasiūlymų, iš Ku
rių Maskva turi didžiausi pa
sirinkimą, ji nieko nepasirinks, 
tai bus atsakinga už konferen
cijos fiasko. Jeigu po 42-.jų 
posėdžių prieinamos tokios iš
vados, tai toliau jau nėra kur 
eiti. Tai reiškia, kad apie jo
kį susitarimą, o tuo pačiu ir 
apie taiką, nėra jokios kalbos.

Tokių faktų akivaizdoje, be 
gali būti kalba tiktai apie gin 
klavimąsi. Taip ir yra. Ame
rika atsidėjusi ginkluojasi. 
Kas mums ypač įdomu, Kana
da taip pat ne tiktai ginkluo
jasi, bet ir ginkluoja ir, be to, 
ruošia Atlanto pakto valsty
bėms oro jėgas (žiūrėk 2-rą 
puslapį). Be to,

Kanada organizuoja 27 
brigadą, Įkuri bus pasiųsta 

ginti Europos.
Amerikos karo ministeris 

Maršalas pareiškė, kad komu
nistams nebus darojnos nuolai 
dos, o prezidentas Trumanas, 
kalbėdamas per radiją, aiškiai 
apkaltino Maskvą agresija, 
jos nenorą rasti būdus ir prie
mones asugoti taikai, JTO 
chartos laužymą ir tt. Ameri
ka todėl, kaip sako Trumanas, 
turi būti pasiruošusi gintis; 
turi būti organizuota ir civili
nė gynyba nuo atombombų

Vienas ryškiausių faktų, 
kaip einama į karą, yra tai, 
kad

Islandija pasirašė su Ame
rika apsigynimo sutartį, 

ga už Islandijos saugumą. Už 
tai Islandija Amerikai duoda 
savo teritorijoje karo bazes.' 
Pirmosios JAV karo jėgos jau 
pasiekė Islandiją, tuo pačiu

GRAŽIOJI LIETUVOS SOSTINĖ — VILNIUS.

Ginklai v. Vokieti jc s 5 
kolonai.

V. Vokietijos spauda sure
gistravo 34 vak. zonose Mask
vos įsteigtas organizacijas. 
Šalia visokių kitų, nekaltų var 
dų niekam negali toptelėti, 
kad „evangelikų - katalikų 
bendros veiklos sambūriai“ ar 
(„sovietams draugingų krikšio- 
nių rateliai“ Kremliaus „kle
bonų“ filijas sudaro. Be šių, 
v. zonose pradėjo smarkauti 
buv. hitlerininkų partija — S 
RD (Soz. Reichspartei 
Deūtschlands). Šios partijos 
nariai rusams pateikė geležin
kelių įrengimų, tiltų, maisto 
sandėlių ir fabrikų planus.

Kaip paaiškėjo, jau 8 mėne
siai, kai iš rusų zonos, /ietoj 
maldaknygių, į vąkarus siun
čiami šautuvai, kulkosvaidžiai, 
revolveriai ir šoviniai. Vien 
ties Vienenberg'u per zonos 
sieną pasiųsta 800 šautuvų, 24 
kulkosvaidžiai ir 1500 revol
verių.

Bierut‘o pirmoji kelionė į 
Berlyną.

Balandžio mėn. „detnokrati 
nės respublikos prezidentą“ 
Pieck ’ą revizitavo lenkų to
kio pat laipsnio pareigūnas 
Bierut‘as. Geležinkelio limja 
prieš atvykstant ir išvykstant 
24 vai. neturėjo teisės važiuoti 
joks traukinys. Bierut'ui su 
svita pravažiavus, budėtojus ir 
jiešmininkus užrakino, kad įvy 
kus nelaimei, negalėtų pabėg
ti. Pageležinkelėse kas 15 m. 
budėjo ginkluoti zonos karei
viai (volkspolizei). Sargybi
nius sekė šunų lydima krimi
nalinė policija. Pirmiausiai va
žiavo vokiečių kariuomenės 
traukinys. Po šio sekė užuo
laidom dangstytais langais tuš 
čias traukinys. Trečiame trau 
kinyje sėdėjo Bierut'as su 
Maskvos bajorų svita. Kon
vojaus gale dūzgė vokiečių ka 
rių pilna automotrisa. Varšu
vos stotį Berlyne pasiekus, lū
žo traukinio pavaža, dėl ko iš
tįso Bierut'b veidas, nuogąs

tarties pasirašymo faktas. Tai 
yra didelis faktas ir reikšmin
gas įvykis. Atsiminkime, kad 
ir Formozoje jau veikia JAV 
karo instruktoriai.

Iš anapus geležines uždangos
„NL“ BENDRADARBIO ORO PAŠTU Iš BERLYNO.
tavo ir susirinkę „liaudies de- Sąskrydžiui rengti komitetą už stalininio saliuto. Saliutas nuo 
putatai“. Pavažos reikalą per nesugebėjimą pašalino. Dabar Hitlerinio mažai kuo skiriasi: 
ėmė tirti geštapas. sekmadieniais rusų sektoriaus ranka neištiesiama, bet sulen-
Jaunimo sąskrydis rugpjūčio gyventojai atlieka baudžiavą jkiama virš galvos. Antros rū- 

mėnesį. („garbės tarnybą“)^ statant šies saliutu plojama abiem ran
Sekminėms turėjęs įvykti sporto aikštes, verčiant gr u- kom virš galvos ir choru šau- 

„pasaulio jaunimo sąskrydis“ vėsius. Komsomolas mankšti- kiama „Freunschaft!“ (drau- 
atidėtas rugpjūčio mėnesiui, namas rikiuotėse ir mokomas gystė). Alg. V.
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Kaip vyksta karai
Korėjoje JTO jėgos sulaikė 

Kinijos komunistų puolimus, 
suardė jų planus ir dabar eina 
pirmyn. Iniciatyva vėl JI O 
rankose. Nuo Seoulo priešas 
atmestas ir traukiasi. Ypatin
gai veikli pasirodė aviacija. Ki 
nijos komunistai turi daug 
nuostolių.

Mažojoje Azijoje — Izrae
lio ir Syrijos pasieny vėl prasi
dėjo mūšiai. Izraelis apskun
dė JTO Syriją ir prašė bylą 
perduoti Saugumo Tarybai. 
Tuo reikalu ST daro skubų po
sėdį. O JTO atstovas Mažo
joje Azijoje paragino šalis su
stabdyti kovas.

Indokinijoje taip pat vis ne 
siliauja komunistai puldinėti 
Vjetnamo valstybę. Bet čia 
komunistų maištininkus gero
kai apkūlė Vjetnamo ir pran
cūzų jėgos.

KROVĖJAI BOIKOTUOJA 
RUSŲ LAIVUS

Penkiolika Sovietų delega
cijos narių ir žemesnių Amba

Vajus „N. L
„N. Lietuvos“ redakcija ir 

spaustuvė neteko turėtų patal
pų. Kad darbą galima būtų 
plėsti, KLCT ir Spaudos bend
rovė „Nepriklausoma Lietuva“ 
statybos reikalams paskelbė 
5.000 dolerių vajų. Džiugu, 
kad eilė tautiečių jau atsiliepė 
ir jau prisiuntė „NL“ bendro
vės šėrų-aikcijų, statybos reika 
lams, pirkimus. Štai ir jų są- 

tensingai organizuoja Euro
pos gynimą. Nes, anot Chur- 
chillio, ne Korėjoje, bet Euro 
poje bus didžiausis ir lemia 
masis susidūrimas.

sados pareigūnų, paskirtų grįž 
ti Rusijon, susipokavo savo 
skalbiamas mašinas, šaldytu
vus ir televizijos setus. Ta
čiau garlaivis „America“ šian 
dien išplaukė be tų rusų kro
vinių.

Tarptautinės „Longshor- 
men's“ draugijos (A. F. L.) 
nariai darbininkai atydžiai ste
bėjo 17 dėžių pokavimą, kai 
jos buvo kraunamos į laivą. 
Po to Longshormenai, kurių 
/bendradarbiai unijų nariai anks 
čiau buvo atsisakę pakrauti 
kai kuriuos rusų preklaivius, 
vienu ypu, nė žodžio nepratar
dami, išmetė visas dėžes atgal 
į krantą.

Vienas pasakė: „Mes jas na 
'krausime, kada ruskiai apsi
spręs baigti karą Korėjoj ir 
pradės aukoti kraujo Raudoną 
jam Kryžiui“.

KINIJOJE IŠSIPLEČIA 
BADAS

Daugely Kinijos vietų siau 
čia badas. Žmonės miršta su-

“ būstinei
rašo tęsinys:
96. Januška Petras,

Windsor, Ont........... 10,—
97. Dėdinas Jonas,

Windsor, Ont........... 10.—
Ačiū tautiečiams už atsilie

pimą ir maloniai prašome atsi
liepti ir visus malonius „NL“ 
skaitytojus.

Sp. b-vė „NL“ ir KLCT.

POLITINIS VEIDRODIS 
pagal 

naujausį NEWSWEEK periskop 
Br. Arintas-^-

Klausinės ir Eisenhraverį
Ryšium su vykstančiu gen. 

MacArthuro apklausinėjimu, 
greičiausiai, ir gen. Eisenhove- 
ris turės pasiaiškinti dėl savo 
veiklos, kai jis buvo Armijos 
Štabo v-kas. Buvęs Gynybos 
ministras Louis Johnson, kurį 
Senato komitetas kvies paro
dyti, kaip liudininką, jaučia, 
kad Ike patarimai buvę cniz.a 
dalimi atsakingi dėl ginklavi
mosi sulėtinimo, kas betarpis 
kai privedę prie Johnsono pa
šalinimo. Šiuo metu, vėl bū
damas geruose santykiuose su 
valdžia, Johnsonas tylomis 
puoselėja skundą prieš Eisen
hower}.

Jis negali laimėti
Įdomu pastebėti, kad ir bu

vusieji Achesono kiečiausi rė
mėjai, prisijungė prie būbni- 
ninkų, reikalaujančių jo atsi
statydinimo. Ir, lyg dėl pajuo 
l os, jie kaltina,, kad Acheso- 
nas, norėdamas pasirodyti anti 
komunistu, tapęs net griežtes 
nis už MacArthurą ir reikalau 
ja Akcijos prieš raudonąją Ki
niją. Praėjusią savaitę, kadai
se Achesono rėmėjas, ..The 
Washington Post“, reikalavo 
jo galvos, tuo pagrindu, kad 
„Achesonas stengiasi patai
kauti aršiausiems MacArthuro

tinę nuo bado. Tuo tarpu Ki 
vijos komunistų valdžia Indi
jai siunčia paskutinius ryžius, 
kad pasipirktų Indijos gyven
tojų palankumą. Kinijoje ba 
das gresia milionui žmonių mir 
timi.
RYTŲ EUROPOS VEIKĖJŲ 

SĄJUNGA
Prieš kurį laiką Londone įsi

steigė Tarptautinė R. ir V. Eu 
ropos Rašytojų Sąjunga. Są
jungą sudarė šių tautų rašyto
jų atstovai: estų, jugoslavų, 
kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, 
rumunų, ukrainiečių, ir vengrų. 
Laikinosios valdybos pirmi
ninku išrinktas prot. S. Strons 
ki‘s. Lietuvių rašytojus atsto
vavo S. Neveravičius, Liet. Tr. 
Rašytojų Draugijos D. Britani
jos skyriaus pirm. Jis buvo ir 
į valdybą išrinktas.

Numatoma, kad Tarp. Rašy 
tojų Sąjunga dėsis į Rytų Eu
ropos Institutą, zkurį projek
tuoja steigti ir finansuoti In
ternational Rescue Committee 
(Tarptautinis pagalbos Inte
lektualams Komitetas). To 
komiteto pirmininku yra žy
mus JAV rašytojas ir žurna
listas David Martin'ąs.

Rytų Europos Institutas pro 
jektuojamas sudaryti iš ketu
rių pradų: Profesorių Sąjun
gos, Tarptaut. Laisvųjų Žurna 
listų Federacijos, Tarptaut. 
Rašytojų Sąjungos ir Ekono
mistų Sąjungos.

— JAV karo vyriausybė Vo 
kietijoje verbuoja 2.500 rusų 
politinių pabėgėlių karo dali
nį.

elementams respublikonų par
tijoje“. Tuo tarpu respubli
konai ir toliau bombuoja Ache 
šoną, kaip esminį kaltininką 
už MacArthuro Tol. Rytu stra 
tegijos atmetimą.
Kas planuojama ir ko lauktina

Pagal kai kurių Baltų jų Rū
mų stebėtojų nuomonę, lauk
tina, kad Trumanas galis ban
dyti išeiti Į rinkimus 19 52 m., 
kaip demokratų partijos kan
didatas. Atrodo, kad didžiu
ma demokratų bus tam griež
tai priešinga. Jie norėtų, kad 
sutiktų Eisenhoweris.

Harold Stassen savo artimie 
siems pareiškia, kad jis rems 
Eisenhowerio kandidatūrą į 
prezidentus, nežiūrint to, kuri 
partija Ike pasirinktų. Stasse 
nas duoda suprasti, kad jis bū
tų didžiai laimingas, je.gu ji 
nominuotų viceprezidentu.

Witehall artinasi
Stebėkite, kaip nuostabiai 

pasikeis britų užsienio politi
ka, visai priartėdama prie ;u .e 
rikoninės Tol. Rytų ir raudo
nosios Kinijos klausimuose. Ii 
artimųjų H. Morrisono sluogs 
nių patiriama, kad jis pake.-.ė 
savo nuomonę, patyręs pikta 
reakciją dėl „pataikūniškos 
politikos“. Esą Morrisouas 
sutinkąs leisti bombarduoti 
Mandžiūrijos bazes, jeigu rau
donieji 'kiniečiai per smarkiai 
pasireikšią ore. Jis taip pat ne 
sipriešins JAV teikiamai ne
žymiai paramai Čiangui, ir ne-
spaus, kad raudonoji Kinija, 
kaip partneris būtų pakviesta, 
prie taikos derybų stalo su Ja 
ponija.

Ar vien apendicitas?
Šacho kelionė į Ijaryžių, 

kur jis ruošasi apendicifo ope 
racijai, sukelia įtarimą JAV 
Irano pareigūnų tarne. Jie 
mandagiai jam pareiškę, kad 
šiuo metu, kai krizė ii neramu 
mai sukrėtė kraštą dėl žibalo 
suvalstybinimo, tai galėtų tu
rėti neigiamų paseku, j’e jam 
pasiūlė atvežti į Iraną, bet kurį 
jo pasirinktą gydytoją. Ta
čiau Šacho atsisakymas netie
siogiai patvirtinęs Įtarimus, 
kad kelionė į užsienį slepianti 
didesnius pavojus negu aklo
sios operaciją.

Opus sprendimas
Giliausioje paslaptyje jau 

senokai vyksta opios derybos 
tarp Vatikano ir JAV vžs. rei
kalų ministerijos dėl karo me
tu padarytų nuostolių popie
žiaus vasaros rezidencijai Cas- 
tel Gandolfo sutvarkymo. 1944 
metų pavasarį JAV bombone
šiai ten numetė bombu, apga
dino stogus ir išrausė keletą 
medžių. Nesutariama dėl pa
darytų nuostolių dydžio. Ma 
noma, kad Vatikano reikalavi
mai esą perdėti, ko negalima 
sutvarkyti be Kongrese nuta
rimo.

Apie ką jie dar kalbėjo
Wake saloje be jau žinomų 

dalykų Trumanas su Mac 
Arthuru kalbėję apie: 1. Mac 
Arthuras Trumanui pranešęs, 
kaip ruošiama Japonijos poli
cija, kaip kariuomenės rezer
vas ir 2. skundęsis dėl Filipinų 
vadovybės.

— Susijungusios dvi Itali
jos socialistų partijos Gegu
žės Pirmosios proga paskelbė 
pareiškimą, kad' jos prieš prie 
vartą, kuri sklinda iš Maskvos 
ir už demokratines laisves.

— Anglijoje karalius iškil
mingai atidarė 1951 metų fes
tivalį - parodą.
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Dėmesio
Akivaizdi yra tiesa, kad dva 

sinės ir fizinės pusiausvyros 
žmonės geriausia pasiekia de
rindami dvasinių ir fizinių jė
gų vystymą, viena ir kūa tin
kamai treniruodami, auklėda
mi ir puoselėdami. Tiktai dar
nus šių žmogaus galių vysty
mas gali sudaryti tobuliausias 
sąlygas, kurios išaugina gali
mai tobulą asmenybę.

Senovės romėnai, skyrę di
delį dėmesį sportui, buvo sugal 
voję net taisyklinį posakį: 
„Mens sana in corpore sano“ 
— sveikame kūne sveika siela. 
Bet šie laikai to teigimo nepri 
ima, nes yra žinoma, kad svei
kame kūne dažnai esti nesvei
ka siela ir atvirkščiai. Moder
nieji laikai, daugiau ištyrę sie
los ir kūno santykį, priėjo ki
tokių išvadų ir šioje srityje ide 
alą mato galimai tobulcsniame 
šių žmogaus galių derinyje, 
kuris gali būti išauklėtas tik
tai visapusiškai tobulinant ir 
fizines — kūno ir dvasines — 
sielos galias.

Derinant tuos reikalus tautos 
mastu, tenka konstatuoti, kad 
tauta gali būti vystoma ir gali 
pasiekti augščiausių atsiekimų 
tiktai turėdama abipusį — fi
zinį ir dvasinį — išauklėjimą, 
išrutulą. Dvasinis ir fizinis 
tautos sunykimas savaime ve
da ją prie nykimo, išsigimimo.

Mūsų, lietuvių, dabartinė bū 
sena verčia mus labai susirū
pinti ir vienu ir'kitu. Svetimo 
je šalyje mums yra be galo sun 
ku siekti tos dvasinių ir fizi
nių jėgų ruošimo, auklėjimo, 
vystymo darnos. Ir Viet as ir 
kitas tikslas yra pastatytas 
prieš rimtus kliuvinius.

Bet mes gi norime gyventi. 
Mes ir turime teisę gyventi, 
kaip ir kitų tautų žmonės. To
dėl mes jokiu būdu neturime 
nusilenkti prieš tuos kliuvi
nius. Mes būtinai turime ręs
ti geriausias išeitis.

Jeigu šiandien statomas 
sporto klausimas, tai todėl, 
kad atėjo pavasaris. Saulė, 
oras ir vanduo mus šaukiasi 
pas save. Nepaprastai svarbu 
mums lavintis saulėje, vande
ny ir ore. Ne visose iš tų sti
chijų mes turime vienodas ga
limybes. Bet negalima pasa
kyti, kad visai jų neturėtume. 
Ir čia daug kas pareina nuo 
mūsų pačių noro, pasiryžimų 
ir tvirto nusistatymo.

Štai vienas žymiųjų mūsų 
sporto organizatorių p. K. Ba

sportui
tonas sugestionuoja: 1. Mums 
reikia sportinio organizuotu
mo, sporto organizacijos.

. 2. Sportinė organizacija tu
ri turėti grynai sportinį pobū
dį — savarankiška; geriausia 
— sporto klubų pavidalo; ne
priklausanti jokiai kitai orga
nizacijai, nes ji turi būti palai
koma visų organizacijų arba 
su jomis kooperuoti.

3. Visų lietuvių sporto veik 
lai nusagstyti gaires ir derinti 
darbą reikia įsteigti Kanados 
Lietuvių Sporto Sąjungą, ku
riuo tikslu reiktų sušaukti spor 
to klubų atstovų suvažiavimą. 
Gali būti, kad reikalas eitų 
skubiau, — sušaukti snorto 
klubų atstovų suvažiavimą — 
susirinkimą, kuris savaime jau 
būtų Vyriausis Sąjungos orga 
nas ir tuo pačiu vadovautų vi
sam sportiniam gyvenimui bei 
veikimui.

Panašiai yra pasisakęs ir žy 
musis mūsų sporto autorite
tas Kanadoje, sportininkas bei 
L. Kūno Kultūros Rūmų lek
torius Vi. Bakūnas. Tiktai, 
deja, organizacijos klausimas 
vis dar nepajudėjo iš vietos.

O laikas jau pribrendęs. Jau 
reikalas tiek aiškus, kad ga
lima jį spręsti nedelsiant.

Konkrečiai kalbant, dabar 
yra išryškėję Toronto. Hamil 
tono ir Montrealio sportinin
kai. Jie ir turi padaryti spor
tinės organizacijos branduolį. 
Praktiškai, kaip atrodo, leng
viausia tai padaryti tokiu bū
du : kažkurią birželio dieną 
montrealiečiai vyksta į Hamil 
toną; ten turėtų nuvykti ir To
ronto sporto atstovai, ir Hamil 
tone arba Toronte galėtų būti 
pirmasis posėdis, kuris išrink
tų prezidiumą. žinoma, ge
riausia, kad tame susirinkime 
būtų atstovaujamos visos spor 
to šakos. Bet, regis, ta pras
me, jokių kliūčių nėra. Reikia 
tiktai iniciatyvos šių trijų ko
lonijų sportininkams susinešti 
ir nusistatyti.

Jeigu vėliau susidarymų ki
tų lietuviškųjų kolonijų spor
to klubai, tai jie galėtų į Sąjun 
gos centrą siųsti savo atsto
vus.

Taigi, mūsų sportininkams 
tenka palinkėti konkrečių 
organizacinių darbų, o Kana
dos Lietuvių Sporto Sąjungos 
organizacija bus įvykęs faktus. 
To nuoširdžiai ir tenka pahn- 
kėti. J. Kardelis.

Kięikvieno užpuolimo atve
ju, kuris bus nukreiptas į ši
tą kraštą, Karališka Kanados 
oro pajėga (Royal Canadian 
Air Force) su numatoma Jung 
tinių Valstybių oro pajėgų ir 
kitų sąjungininkų lėktuvų pa
galba, sudarys pirmąjį gyny
bos frontą. Laivynas, kariuo
menė ir civilinis apsaugos vei 
kimas suvaidins tik tam tikrą 
gynybos dalį. Bet tuo atveju, 
kai įvyks Kanados bombarda
vimas iš tolimų distancijų ar
ba sausumos karo pajėgos in
vazija, oro pajėgų uždavinys 
bus surasti ir sunaikinti prie
šą. Dėlto, H<ad ir ji (oro pa
jėga) yra „jauniausioji“ ka
riuomenės dalis, mūsų oro gink 
las turi būti aptartas pirmoje 
vietoje kiekvienoje dabartinės 
padėties necionalinės gyny
bos diskusijoje.

Oro pajėgų sudarymas, bū
tų tai gynybos ar puolimo tiks 
lui, yra .svarbiausias Kanados 
tikslas. Yra pripažinta, kad 
mūsų palyginamai mažam ir 
plačiai išmėtytam gyventojų 
skaičiui yra neįmanoma išlai
kyti didelę nuolatinę armiją ar 
ba svarbos turintį „dviejų van
denynų“ laivyną.

Kokia tai yra mūsų oro pa
jėgų padėtis?

Per paskutinius metus RC 
AF stiprumas padidėjo tris 
kartus. ■ Yra pristatyta dau
giau lėktuvų ir dar yra užsa
kytų. Naujokų ėmimas yra pa 
greitintas. Dalinių (squad
ron) formavimas ir treniravi
mas žengia sparčiai pirmyn, 
ypatingai treniravimo apimtis.

Tikima, kad 1953 metų pa
baigoje Kanada bus trečioji 
oro pajėga Šiaurės Atlanto gy 
nybos plane — stovinti už 
Jungtinių Valstybių ir Didžio 
sios Britanijos. ~ Tada tikima 
turėti 40 skvadronų su 3 000 
lėktuvų ir 45.000 vyrų.

Neraminjanti mintis yra ta, 
jeigu Rusija — ir mes mano
me, tai yra tas priešas — mus 
užpultų šiandien arba kad ir 
keletą mėnesių vėliau, mes ne
daug turėtume, kuo galėtume 
apsisaugoti. Bet mes turime 
žymiai daugiau negu mes tu

rėjome prieš metus ir po metų 
mes galėsime paduoti gerą at
siskaitymą.

Dabartiniu laiku Ottowa os 
planas yra, turbūt, palikti stra 
teginius bombardavimus ame
rikiečiams ir koncentruotis 
daugiausiai kovos pajėgoje, 
taktiškoje gynyboje prieš sau
sumos dalinių invaziją, mūsų 
pačių sausumos dalinių aprū
pinime ir transportavime ir 
prieš povandeninių laivų vei
kimą.

Kanada šiandien turi ketu
ris veikiančius kovos dalinius 
(squadrons), prieš pereitais 
metais du jų. Vienas iš tų vie
netų yra prijungtas prie Ka
rališkos oro pajėgos Anglijoje 
ir trys yra palikti Kanadoje. 
Du iš trijų yra Montrealyje, o 
vienas Ottaw’oje. Vienas iš tų 
Montrealyje pastatytų skvad
ronų yra pakeičiamas, taip 
greit kaip galima, į Kanadoje 
pagamintus „Sabre“ spraus- 
minius kovotojus ir kitas turi 
britų „Vampire’’ sprausminius 
lėktuvus (jet). Otawos skvad 
ronas vartoja J. V. perteklį ko 
votojų „Mustan piston-engi- 
ned“, bet tur būt pakeis atei
tyje į sprausminius.

Dar yra du jūros skvadronai, 
abudu pastatyti Rytų pakran
tėje. Šitie lekia „Lancasters“, 
kurie buvo mūsų žymiausieji 
sunkieji bomberiai paskutinia 
me kare, bet jų darbas buvo pa 
keistas į toli skraidančius jū
ros patruliavimo darbe.

Karališka Kanados oro pa
jėga (RCAF) turi tris jrans- 
porto skvadronus. Vienas vei 
kia Pacific’e, gabena aprūpi
nimą Korėjai keturių motorų 
lėktuvais „North Stars“. Ki
ti du skvadronai lekia dviejų 
motorų lėktuvais ir yra viduti
niškiems nuotoliams vienetai 
vidaus tarnybai, aprūpinimui, 
susisiekimui i r gelbėjimo pa
reigoms. Dar yra kitų skvad
ronų, paskirtų fotografiškai 
žvalgybai. Jų stiprumas ir už 
daviniai yra laikomi oro pa
jėgų štabo paslaptim.

Prie šitų dvylikos skvadro
nų yra dar dvylika pagalbinių, 
dviem daugiau negu pernai, iš

barstyti po visą kraštą. Pagel- 
biniai skvadronai yra aptar
naujami vyrų iš atsargi m ų oro 
pajėgų. Jie skraido savaitga
lyje ir atostogų metu.

Mūsų kovotojų dalinių da
bartiniame plane nugarkaulis, 
kuris pirmas susitiks su prie
šo puolimo bomberiais, bus 
„American-designed F 84 Sab 
re jet fighter“, dabar gamina
mi Montrealyje, ir toli skrai
dantis „Canadian - designed 
CF-100 fighter“, kuris dabar 
eina į gamybą „Avro“ fabrike, 
netoli nuo Toronto.

RCAF pirko po karo .š Bri 
tanijos apie 55 ar 60 „Vampi
re jet interceptor fighters“ ir 
keletą šimtų „piston-engined 
Mustangs“ iš Jungtinių Vals
tybių.

Ji turi apie tris tuzinus vidų 
tinių bomberių nuo karo „vin
tage“ ir du arba tris šim
tus „Havard trainers“, kurie 
pagaminti karo laike, taipogi 
gan daug įvairių lėktuvų susi 
siekimui, žvalgybai, pagalbos, 
lavinimo ir bendro naudojimo 
darbams. Be to dar via gali
ma gauti daugelio rūšių lėktu
vų iš karo pertekliaus Jungti
nėse Valstybėse.

Didelis judėjimas vyksta da
bar padidinant įrengimus, ku
rie buvo naudojami paskuti
niame kare, kada Kanada pa
sidarė Britų Commonwealth“© 
ir Europos vyriausybių, kurių 
kraštai buvo vokiečių užimti, 
lavinimo centru. Laike tarpy- 
je nuo 1940 iki 1945 m. buvo

paruošti dešimt tūkstančiu pa
tyrusių lakūnų iš tuzino tau
tybių.

Dabar vėl apsiėmėme* ..de
mokratijos aerodromo" vaid
menį ir ruošiame Siautės At
lanto Pakto tautų skraidantį 
personalą.

Pirmieji europiečių kadetai 
gaus savo sparnus gegužės 
mėnesį. Apie dvidešimt lakū
nų gaus savo sparnus RCAF 
oro laivyno mokykloje Sum
merside, Prince Edward Is
land, ir šešiasdešimt arba dau 
giau pilotų baigs pagiindmę 
treniravimo mokyklą, Centra
lia, Ont. Birželio mėnesį dar 
dvidešimt lakūnų baigs savo 
kursus Summerside.

Oro laivyno įgula iš penkių 
kontinentalinių šiaurės Atlan
to Pakto tautybių — Norvegi 
jos, Prancūzijos, Olandijos, 
Belgijos ir Italijos — buvo tre 
niruoti nuo paskutinio rudens 
RCAF mokyklose. Karališkos 
oro pajėgos personalas vra tre 
niruojamas Gimli’je; Manito
ba. Skaičius nuolat bus didi
namas sekančiais mėnesiais.

Europos tautybės pagal pa 
grindinius planus turėjo duoti 
šimtą oro laivyno igulos ir du 
šimtus Britanija. Kanados pa 
siūlymas buvo padidinti tą kon 
tingentą iki 1.100 auklėtinių 
per metus, bet šis skaičius be 
abejo bus peržengtas, jeigu 
dabartinė kryptis užsitęs.

(Tai yra pirmas straipsnis 
iš serijos apie Kanados gyny
bos pasiruošimą).

SPAUDOS APŽVALGA
„TREMTIS“ LABAI SKUNDŽIASI.

Vokietijoje isenąis veninte- 
lis lietuvių laikraštis „Trem
tis“ 39-me numery skundžia
si:

„Vargu kuriame kitatne kraš 
te yra įsigalėjęs teįks už laikraš 
čius neatsiskaitymas, kaip kad 
pas mus. Jau nepriklausomy
bės laikais kiekvienas lietuviš
kas laikraštis turėjo vesti at
kaklią kovą su vengiančiais 
atsiskaityti tariamais prenume 
ratoriais.

Būdinga, kad už laikraštį 
dažniausiai kiap tik sunkiau 
įstengia sumokėti prenumera
tą geriau pasiturį skaitytojai. 
Štai Vokietijoje ubagynuose 
gyveną „Tremties“ prenume
ratoriai, mintą iš nepaprastai 
kuklių pašalpų, procentualiai 
imant rūpestingiau atsiskaito, 
negu kad Amerikoje gyveną 
„Tremties“ skaitytojai. Taip 
pat yra ir su Anglijoje gyve
nančiais „Trem ties“ skaityto 
jais. Pastarieji žymiai mažiau 
uždirba ir sunikau verčiasi, ne

Vieninteles lietuviu gimnazijos 

skatikėlius besklaidant
Metų savaitėje Mažosios Lie 

tuvos Bičiulių Draugijos Mcnt 
realyje ėmėsi inciatyvos remti 
ir padėti išlaikyti vienintelę 
lietuvių gimnaziją, kurioje žy
mi dalis jaunimo iš Mažosios 
Lietuvos. Man, kaip dr-jos iž 
dininkui, teko maloni pareiga 
rinkti tas aukas ir jas persiųs
ti į Vokietiją. Tat po keturių 
mėnesių ir naujam kasininkui 
perduodant tas pareigas, no
riu kiek apžvelgti iki šiol gau
tus įnašus.

Imdamiesi iniciatyvos tikė
jomės surasti bent 200 lietu
vių Kanadoje, kurie kas mė-

gu Ameriką pasiekę mūsų tau 
tiečiai. Tačiau Anglijos lietu
vių, skaitančių „Tremtį“, yra 
žymiai mažesnis procentas, ku 
rie neatsiskaito, negu kad bio- 
lių amerikiečių tarpe“.

Dėl to „Tremtis“, jeigu jai 
teks sustoti, pasiryžusi pa
skelbti skolininkų sąrašus. J* 
dėl to taip rašo:

„Tremtis“ yra pasiryžusi 
vesti sąrasą savo skolininkų ir 
jį, jei laikraščiui tektų užsida 
ryti dėl tų skolininkų, paskelb 
ti viešumai, paminint laikraš
čio laidotuvių talkininkus“.

— Paul Cote, vedęs lietu
vaitę, yra jauniausias Ouebe- 
co universiteto profesorius. Jis 
domisi Lietuva, stengiasi pa
žinti jos praeitį ir kalbą: „Aš 
geriau mokysiuos . lietuviškai, 
negu vokiškai. Mano žmona 
lietuvė ir aš myliu Lietuvą. 
Kai tik Lietuva bus laisva, va
žiuosime jos pamatyti“. Jo 
specialybė — tomistinė filoso
fija.

nesį reguliariai sutiks auikoti 
bent po 1 doleriuką. Savo už 
simojimus paskelbėme spaudo 
je ir pranešėme Vasario 16- 
sios Gimnaizjos Vadovybei, 
kuri ir pasiūlė Kanadai globoti 
pirmąsias dvi klases.

Dabar pirmą „trimestrą už
baigę, turim jau arti šnnto as 
menų arba organizacinių vie
netų, kurie per tą laiką įnešė 
arti penkių šimtų dolerių. Di
džiausia dalis aukų — trys 
šimtai gauta iš pavienių asme
nų. Organizacijos taip pat ne
šykštėjo, suteikdamos per du 
Šimtus dolerių. Pusė *os su
mos — visas šimtas gauta iš 
Kanados Lietuvių Moterų

laiku Toronto LOK'as i.utarė 
atskirai telkti ir tikimės, kad 
pralenks visus kitus miestus). 
Antrą vietą užima Sault Ste 

\ Marie, viena mūsų mažiausių 
kolonijų, dideliu šuoliu pralen 
kusi visas likusias kolonijas. 
Tai dėka energingo rinkėjo p. 
Aukštikalnio Napoleono, kuris 
surinko jau 47 dolerius >š 23 
asmenų. Iš viso gaut?, iš 20 
vietovių ir beveik iš visų Ka
nados provincijų.

Aukojo žmonės įvairiai: vie 
ni reguliariai kas mėnesį be jo 
kio raginimo savo gera valia, 
kiti pripuolamai, o treti vien-

Bendruomenės Toronto sky
riaus. Garbė mūsų moterims!

Londonas, Hamiltonas, Wel 
landas ir Vai d’Or savo įna
šais verti malonaus prisimini
mo. Tik pačios bene didžiau
sios kolonijos— Montrealio— 
organizacijų pasigendame savo 
aukotojų sąrašuose.

Bet Montrealis pirmauja pa
vieniais įnašais. Iki šiol 24 as 
menys (daugumas M. L. B. 
Dr-jos nariai) sudėjo 75 dole
rius, tuo tarpu kai Torontas 
atsiuntė tik 19 dolerių, gautų 
iš dešimt asmenų. (Paskutiniu

kartiniai. Visos aukos mielos 
ir kiekvienas Skatikėlis bran
gus mūsų jaunimui. Nuolati- 
\nieji visi po vieną dolerį kas 
mėnesį aukoja, išskyrus p. La 
piną Aleksandrą, kuris, tvar
kingai du dolerius kas mėnesį 
siunčia. Du iškarto visiems me 
tams atsiuntė: pp. Žemaitis J. 
— 10 ir Tonkūnas J. 12 dole
rių.

Mūsų tautiečiai įvairiomis 
progomis prisimena gimnazi
jos šelptinumą. Štai prof. kun. 
Pr. Gaida, skaitydamas paskai 
tą apie Lietuvą, paaukojo savo 
gautą dešimtdolerinę; Noran- 
dos lietuviai, švęsdami vestu
ves, o Londono skautai suren-
gė loteriją aukų gavimo tiks
lui.

Graži pradžia, puikūs auko
jimo pavyzdžiai. Visiems mū
sų gili pagarba.

Visiems man iki šiol patikė
jusiems savo įnašus nuošir
džiai dėkoju ir prašau, toliau 
siųsti naujam M. L. B. Dr-jos 
kasininkui ir buvusiam „Ke
leivio“ redaktoriui p. A. Ly- 
mantui, 7116 Carties, Mont
real, P. Que.

V. Pėteraitis.
M. L. B. Dr.-jos L. Centro 

Valdybos Pirmininkas.

Ar galima pripildyti kiaurą 
maišą?

Visa lietuvių komunistų 
spauda nuolat skelbia, kaip 
sparčiai sovietuose dirbama, 
kaip daug visko pridirbama. 
Skelbia laikraščiai, skelbia ra 
diogramos, skelbia radijas ir 
t. t.

O sovietuose, kaip nieko ne 
buvo, taip ir nėra! Darbinin
kai nudriskę, išbadėję, susikim 
še kambariuose po kelias sei
mas. Amžina naktis, be švie
sos.

Kodėl gi taip sovietuose 
yra? Arba ten nepadaroma to, 
kas skelbiama, arba sovieti
nis „rojus“ — kiauras maišas; 
kurio negalima pripildyti?

Amerikoje gi darbininkai ir 
streikuoja, ir dirba tiktai pen
kias dienas per svaaitę ir visko 
perpilna.

Kodėl, sakykite gi „progre
syvieji“ ?

Mizara — bumiaranginis 
„strielčius“.

Mizara džiaugiasi JAV au
kščiausiojo teismo sprendimu 
tūlų komunistinių organizaci
jų atžvilgiu. Šis sprendimas 
— tai esąs kuolas į ratus prieš 
komunistus.

Tačiau Mizara neturi užmirš 
ti, kad kuolas turi du galu: kai 
vienas jo galas, anot Mriaros, 
esąs įkištas į „reakcijos veži
mo ratus“, tai kitas lygiai gali 
būti įkištas į „progresyviųjų“ 
reakcijos vežimo ratus. Ypač, 
kad ir reakcijos sąvoka dabar 
kartais net tiems taikoma, kam 
reikia taikyti. Juk didesnės 
reakcijos kaip „progresyvių
jų“ reakcija, dabar nėra. O 
jeigu šitaip, tai ir Mizara šau
do. .. bumiarangu.

Žiūrėkite, kad kelnės 
netruktų...

Bimba, medžiodamas „Lais
vei“, greičiau — pačiam sau 
doleriukus, giriasi lankęsis 
Massačiuzėje. Bet nepaten
kintas, kad „kolektos“ ruošė
jai nesurinkę daugiau žmonių.

Atrodo, kad pats Bimba kai 
tas, jeigu į jo „'kalendras“ ne
susirenka daugiau amonių. 
Bet Bimba (kaltina „draugus“ 
iš Massačiujzės. Ir juos dar 
mokina. Girdi, „Ypač dienraš 
čio „Laisvės“ reikalais reikia 
eiti dideliais žingsniais’’.

„Dideliais žingsniais“, žino
ma, Bimba gali bandvti eiti, 
bet atsargiai, nes gali trūkti 
kelnės.. . O kai dėl kolektos, 
tai Bimba jos nemažai galėjo 
atsivežti iš Tarybiniu „broliš

kųjų“ respublikų. . . Negi tuš
čiom Bimba važinėjo.

„Good time“.
Bimba labai „įdomus“ pa

mokslininko rolėje. Kai jam 
mažai suaukoja pinigų, tai jis 
savo „draugus laisviečius“ kai 
tina dėl „Good time“. Girdi, 
perdaug jau to „good time“. . . 
Mat, kai jam neaukoja, bet pra 
leidžia tam „good time“, tai 
Bimba jau ir nepatenkintas. 
Kur gi dingo „darbo jėga“?

„Tiesai“, drauge ir „Liau
dies Balsui“ jau nebėra žmo
nių — liko tiktai „darbo jėga“. 
Ir skundžiasi šitie „progresy
viosios“ spaudos organai, kad 
Dotnuvos kolūkiams esanti 
„darbo jėgos stoka“. ..

Įdomu, kur gi iš ten dingo ta 
„darbo jėga“? O gal į tą klau 
simą atsako Alma-Ata radijo 
stotis, kuri paskelbė, kad 160 
tūkstančių lietutvių ir latvių 
apgyvendinta kirgizuos dyku
mose, kur niekas neauga ir 
kur niekad niekas negyveno?

Miestus verčia kolūkiais.
Tai dar naujiena: Lietuvos 

miestus ir miestelius okupan
tai verčia kolūkiais. Bet iš tik 
rujų. . . ką gi jie daugiau gali?

Tarybinė santvarka Lietu
voje viską naikina. Kas gi ten 
gali būti miestuose ir mieste
liuose prie sovietinės santvar
kos? — Nieko. Tiktai kolcho
zas.

Anksčiau miestely buvo 
valsčiaus valdyba, paštas, baž 
nyčia, mokykla, krautuves. So 
vietinei santvarkai įsigalėjus, 
nieko to nereikia, niekas iš tu 
įstaigų neveikia. Todėl beliko 
tiktai kolchozai. Na ir mieste
liai dabar, kaip rašo ,.L. B.“, 
paversti kolchozų centrais. So
vietinis gyvenimas sparčiai 
žengia. . . atgal.
lai bent atželdinimo trestas.

Sovietinė „Elta“ giriasi: 
„Gatvėse dar guli sniegas, o 
Vtilniaus apželdinimo tresto 
šiltnamiuose jau žydi cikla- 
menai, primulės, cinerari- 
jos“...

Yra kuo pasigirti! Anks
čiau niekuomet Vilniui fiesting 
davo gėlių, nors ir, šalčiąusį 
viduržiemį. O dabar pavasa
ris ir tai „atželdinimo trestas“ 
t’iktai primules ir ciklarnenas 
beturi. . . Ir dar, girdi, pavasa 
rį Vilniuje bus pasodinta pus*ė 
milionp gėlių. . . Visam Vil
niaus miestui 500 tūkstnačių 
gėlių — tai juokas. Juk nie
kas kitas neturi teisės jų au
ginti — tiktai „trestas“.. .

Mandrapypkis.
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Pastarųjų dvejų metų bėgyje daugiau kaip 260 ameri- 
Kiečių ir britų kompanijų,.įsikūrė Kanadoje. Apie du trečda
liu iš jų yra Amerikos kompanijos, nors ir kitų (kraštų kom
panijos Kanadoje taip pat atidarė savo skyrius.

Didžiuma šių naujų kompanijų dabar gamina gėrybes, 
kurias šiaip tektų pirktis Jungtinėse Valstybėse iš šykščių 
Jungtinių Valstybių dolerio išteklių Kanadoje, ar pirkti ki
tur užsienyje. Dauar Kanados skyrių įmonės gamina tuos 
produktus, tuo pačiu metu suteikdamos darbo daugiau kaip 
6.000 kanadiečių.

Kanada sparčiai darosi Jungtinių Valstybių pramonės 
dublikatu.. Oficialios valdinės skaitlines šiandien parodo Ame 
nkos investicijų iki 5.200.000.000 dol. Tai yra vienas bilionas 
dolerių viršaus laike paskutinių dešimties metų. Tuo laiku, 
kai Amerikos investicijos Kanadoje padidėjo, Britų investi
cijos sumažėjo apie 1.650.000.000 dol. bendros sumos ir kitų 
valstybių iki 350.000.000 dol. sumos.

Šis Amerikos investicijų augimas Kanadoje yra plataus 
Kanados išsivystymo pramonėje ir gamtos šaltiniuose rodiK- 
lis. Tuo laiku kai naujos pramonės sakos dygsta visose kraš
to dalyse, nuolat yra jieškoma naujų gamtos šaltinių ne tiktai 
apgyventose krašto dalyse, bet ir išilgai šiaurės sienų. Kur 
bekeliautumėte Kanadoje, visur žymūs jos ekspansijos ženk
lai. Nauji įstaigų pastatai, fabrikai ir priemiesčio namų iš- 
siplėtojimas; ištisi nauji miestai nepaliestuose laukiniuose 
tyruose, kur vyjksta popierio ir aukso, vario ir titanijaus, 
Žibalo ir geležies rūdos gamyba.

Padidinti darbinę jėgą šiam plačiam išsiplėtojimui, Ka
nada turėjo didžiausią imigracinį judėjimą pradedant pirmuo
ju Pasauliniu karu. Arti 400.000 naujakurių atvyko į Kana
dą pradedant 1946 metais, daugumoj iš Didžiosios Britani
jos ir Europos. Jie atvyko iš Vakarų Europos išvietintųjų 
asmenų stovyklų ir iš Didžiosios Britanijos miestų. Olan
dija kasmet siunčia 10.000 savo kaimo žmonių į Kanadą pa
gal susitarimą su Dominija, kadangi Olandijos teritorija ne
gali išmaitinti savo gyventojų prieauglio. Šie ūkininkai ku
riasi visose Kanados dalyse, kanadiečių arba jų pačių ūkiuo
se. Iš Didžiosios Britanijos atvyko smulkūs prekybininkai ir 
darbininkai, kontroliniai žmonės naujose Britų pramonės 
įmonėse, persodintose į Kanadą. O milionai Europos išvie
tintųjų asmenų aprūpino darbininkais Kanados miško kirtyk- 
ių stovyklas ir kasyklas, drabužių gamybos ir tekstiles vers
lus, malūnus, hidro - elektrinės pajėgos išvystymus ir nau
jus popiermalkių fabrikus.

Nedidelis darbininkų nuošimtis atvyko iš Jungtinių Vals 
tybių. Tai tam tikroj apimtyje grįžtantieji kanadiečiai, bet 
daugumoje atvejų jaunuoliai, kuriems sienos šaukimas yra 
stiprus, arba kurie atvyksta į Kanadą dirbti Amerikos kom
panijų branžose. Kanados gyventojų dabar yra per 14.000. 
000 žmonių. Prieauglis, skaičiuojant nuo laiko prieš pat Ant- 
ląjį Pasaulinį Karą, sudaro kelis milionus.

Kanada paskutiniaisiais metais tapo trečiąja pasaulio 
prekybine valstybe. Kanadiečiai išveža daugiau ir įveža dau
giau, negu bet kuri kita valstybė, išskiriant tiktai Jungtines 
Valstybes ir Didžiąją Britaniją. Paskutiniais metais Kanada 
eksportavo žemdirbystės produktų, medžio dirbinių, mine
ralų (išskyrus auksą) chemikalų ir manufaktūrinių gėrybių 
trijų bilionų dolerių vertės. Tuo pačiu laiku Kanada įvežė iš 
visų pasaulio dalių, bet didžiumoje is Jungtinių Valstybių ir 
Didžiosios Britanijos, žaliavų ir manufaktūros gėrybių iki 
dviejų su puse bilionų dolerių. Pusė išvežimų nuėjo į Jung
tines Valstybes, du trečdaliai įvežimų atėjo iš Jungtinių 
Valstybių.

Apie vienas trečdalis Kanados pajamų gaunama iš pre
kybos su užsieniais.. Išplėtojimas gamybinių lengvatų žem
dirbystėj, manufaktūroj ir iš natūralinių šaltinių, k. a, ka-

Ekonominis Kanados pajėgumas ir
JAMES MONTAGNES

syklos, žuvininkystė ir miškai, duoda daug didesnę gamy
bą, negu Kanados gyventojų masė gali absorbuoti. Iš to ir 
buvo didesnis spaudimas laike kelių dešimtmečių į eksportą 
} visas pasaulio dalis. Ir kadangi Kanados prekybos autori
tetai suprato, kad Kanadai reikia pirkti, ne tik parduoti pa
saulio rinkose, tai iš to buvo spaudimas į importą, ypač pra
dedant nuo 1945 metų. Tai net gavo specialę savo form?M įgy 
vendinant prie Kanados Verslo ir Prekybos departamento 
importo diviziją, ir Kanados prekybos atstovai viso pasaulio 
šalyse taip pat stipriai jieško žaliavų ir pagamintų gėrybių, 
kulias kanadiečiai gali pirktis, kaip ir klientų pirkti kana
diečių produktams.

Spartus įkūrimas ambasadų, pasiuntinybių ir prekybos 
atstovybių įstaigų daugumos valstybių sostinėse yra kitas 
ekonominis Kanados ekspansijos rodiklis, kaip pasaulinės ga
lybės. Kai anksčiau tik maža tebuvo tokių Kanados įstaigų 
užsienyje, ir darbas dalinai buvo patikėtas Britų pareigū
nams, tai nuo Antrojo Pasaulinio Karo galo Kanados diplo
matiniai ir prekybiniai departamentai pasiuntė patikėtinius į 
tolimiausius pasaulio kampus. Natūralinių šaltinių plotmėj 
didžiausias afkivaizdinis išsivystymas pasireiškė paskutiniais 
metais. Albertos pronvinejoje, vakarinėj Kanadoj, laike pas
kutinių dvejų metų buvo atrasti nauji žibalo šaltiniai, užtek
tini patiekti šiuo metu vieną trečdalį Kanados žibalo parei
kalavimo. Naujieji žibalo šaltiniai tik ką pradedami išvysty
ti, atidengiant naujus laukus beveik kiekvieną mėnesį. Tiki
masi eventualiai surasti užtektinai žibalo padaryti Kanadą 
nepriklausomą šioj pagrindinėj srityje, kuriai Kanada kas
met įsiveža iš Jungtinių Valstybių už 300.000.000 dolerių.

Kaip pradžią atgabenti iš vakarų Kanados žibalą į ryti
nes pramonines ir tirštai apgyventas sritis, šiuo metu yra ve
dama iš vakarinės Kanados iki uosto prie Didžiojo Ežero, 
1.200 mylių ilgio vamzdžių linija. Kaina šios vamzdžių lini
jos, kuri bus įruošta 1951 metais, bus 90.000.000 dol. Tuo 
tąrpu kitos vamzdžių linijos planuojamos atvesti žibalą ir na
tūralines dujas iš Kanados prerijų iki rytinių irRamiojo Van 
denyno Kanados sričių, ir eksportuoti dalį natūralinių dujų į 
pietus nuo sienos.

Senoviškas, 150 metų senumo, vežimas, pasivaži
nėjimų, kuriuos ypač mėgsta amerikonai turis
tai. Vežiman patogiai telpa 12 žmonių, ir ke
lionė po Londono senamiestį trunka 1% vai. 
Atvaizde vežimas pravažiuoja Viktorijos pa

minklą.

veržlumas
Kitoje Kanados dalyje yra išpletojamas kitas natūra

linis šaltinis, lygiai svarbus kaip ir žibalo radinys. Tai,yra 
neapgyventa Kvebeko - Labradoro sritis, į šiaurę nuo Sv. 
Lauryno upės. Čia buvo surasti didžiuliai radiniai geležies 
rūdos ir titanijaus. Šis vartojamas nerūdyjančįam plienui ir 
dažų pramonei. Abiem atvejais reikia išvesti geležinkelius į 
tas sritis. Geležies rūdos parūpinimas yra žymiai didesnė 
operaciją, reikalaujanti 360 mylių geležinkelio į šiaurę nuo 
upes iki vietovės, kur atrasti turtingi geležies rudos sluogs- 
niai, užimą šimtus kvadratinių mylių.

Papildant šiuos didžiausius išplėtojimus, Kanados mine 
ralinis išsivystymas pasistūmėją visose srityse. Pradedami 
vystyti nauji uranijumo klodai prie Didžiojo Ežero. Aukso 
jieškoma visose šiaurinėse dalyse; nauji turtingi vario klodai 
atrasti prie Gaspės Peninsula, Kvebeke. Daugumas aukso, 
vario ir nikelio kasyklų veikia pilnu tempu. Tai yra nauji 
Kasyklų išvystymai, žinomi iš vyriausybės raportų, o jieško- 
tojai ir geologai išsiunčiami kas vasarą valdžios ir privačio
mis lėšomis surasti naujas mineralines vietoves.

Miškininkystė, kitas didžiausias natūralinis šaltinis iš
vystytas iki pilno pajėgumo, su daugiau kaip 50.000.000 dol. 
kapitalo, kuris buvo sutelktas nuo karo pabaigos, įkuria nt 
naujus popiermalkių ir popieriaus fabrikus laukinėse srityse 
į šiaurę nuo Didžiojo Ežero. Čia turėjo būti pastatyti ištisi 
nauji miestai apgyvendinti tų fabrikų įįguloms ir jų šeimoms. 
Rąstai yra labai reikalaujami visose Kanados dalyse apgy
vendinimo ir statybos pramonei — Kanadai ir Jungtinėms 
Valstybėms. Amerikos spaudai popieros Kanada dabar pa
gamina daugiau, negu bet kada anksčiau. Bėsiplečianti sin
tetinės tekstilės pramonė reikalauja vis didesnio jnašo popier
malkių, išpildyti užsakymams krūvomis sukrautiems me
džio fabrikuose.

Ekspansija vykdoma ir žemdirbystės ir žuvininkystės 
pramonėje. Karo metu abi pramonės šakos pasiekė kulmi
nacinę gamybą, kai teko aprūpinti namų rinką, padėti išmai
tinti Didžiosios Britanijos ir sąjungininkų kariuomenes. Nuo 
tada paklausa žemdirbystės ir jūros gaminiams Kanadoje ir 
užsienyje nesumažėjo. Nors kai kurių gaminių paklausa ne
buvo tokia ddielė, kaip laike karo dėl dolerių*trūkumo Di
džiojoj Britanijoj ir Europoj, pačios Kanados suvartojimas 
padidėjo ir tapo atgaivintos rinkos Jungtinėse Valstybėse ir 
Kitose Amerikos šalyse.

Manufaktūrinis Kanados pajėgumas tebesiplečia. Pe
reitais metais, pavyzdžiui, kapitalo investicijos naujuose ^ruo
nių ūkiuose sudarė daugiau trijų bilionų dolerių, aukščiau
sia užregistruota skaitlinė. Pagal oficialius valdžios duome
nis, šis išsivystymas yra greitesnis žingsnis, santykyje su 
tautinio produkto brutro padidėjimu, negu išsivystymas Jung 
tinėse Valstybėse. Kanada, kaip pranešama iš Ottavos, dau
giau išleidžia gėrybėms ir tarnybai, pagerinti gyvenimo stan
dartą, taip pat plėtoja krašto kapitalinę struktūrą aukštes
niu laipsniu negu bet kada anksčiau.

Apskaičiuojama, kad laike paskutinių 10 metų Kana
dos manufaktūrinis pajėgumas padidėjo apie 60 procentų. 
Dabartiniu metu yra arti 33.000 manufaktūros fabrikų, ga
minančių per metus gėrybių už daugiau ne.gu dešimt bilionų 
dolerių vertės. Kanada gamina beveik viską, reikalingą šių 
dienų moderniam kraštui, pradedant dyzeliniais gelžkelio 
garvežiais ir iki spraušminio tipo transportinių lėktuvų imti
nai. Tarp pramonės šakų, kurios išsivystė Kanadoj laike ke
lių paskutinių metų, yra tokie įvairūs vienetai, kaip automo
biliai (septynios Amerikos auto mašinos dabar gaminamos 
Kanadoj), prožektorių baterijos, skrybėlės, įsiurbiantieji 
plunksnakočiai, sprausminiai lėktuvų motorai, traktorių prie 
kabos, mokslo instrumentai ir metaliniai žaislai, jei suminė-

(Nukelta į 8 pusi.)

ANTRA SOVIETU
OKUPACIJA LIETUVOJE

PASAKOJA Iš ŽIEŽMARIŲ ATBĖGĘS LIETUVIS.

2. Šį kartą apie Lietuvos partizanų veiklą ir Bimbos lanky
mąsi Lietuvoje.

— Kaip sakiau aną kartą, 
— tęsė toliau pasakotojas, — 
partizanams užpuolus Trakų 
NKVD kilo didelis mūšis. Ka
dangi enkavedistų įgula buvo 
labai didelė ir stipri, tai ji par 
tizanams nepasidavė. Be to, 
įsitvirtinusi mūriniuose pasta- 
tuose, prie kurių partizanams -kunigaikščio didelė priėmimų
sunku buvo prieiti, enkavedis
tai sugebėjo partizanams atsi
spirti. Partizanai turėjo pa
sitraukti. Iš abiejų pusių bu
vo daug užmuštų. Labai nu
kentėjo Trakų miestas, kurį 
apnaikino kovos metu kiięs 
gaisras.

TRAKAI.
Trakai yra nepaprastai gra 

ži vieta. Trakų miestas, kaip 
žinoma, yra pusiasalyje, kurį viui brangi vieta, išgarsinta 
supa nuostabiai gražus, dau- kovų, aplaistyta lietuvišku 
gybe salų papuoštas Galvės krauju. . .
ežeras. Tikriau sakant, Tra- Okupacijų metais -- rusų,
kai beveik saloje, nes tiktai
siauras žemės ruožas tą pusia
salį jungia su sausuma.

Pačiuose Trakuose buvo Lie 
tuvos kunigaikščių pilis, ku
rios dabar likosi tiktai liekana. 
Vietoje pagrindinės pilies bė- son Liet, istoriją. Mūsų rašy- ką tiktai žiniai. da nežuvo. Partizanai pasitrau
ra tiktai supiltasis pamatas — tojai, poetai neįstengė iškelti — Na, gerai, — sutinka pa kė į miškus, o enkavedistai, 
keturkampis kalnelis. didybės ir gražnos brangių sakotojas ir tęsia: sulaukę ryto, išvarė padvadas

Nuo čia buvo nutiestas per mums, galima sakyti — bran- — Žiežmariai, ties kariais ir sugrįžo į Žiežmarius. Po to 
ežerą tiltas į didžiąją salą, ku- giausių, istorinių Lietuvos pra veikė partizanai, įkartą buvo iš enkavedistai kelis ūkininkus 
rioje buvo antra Lietuvos ku- eities faktų, nenušvietė jų ga- pamiškių kaimų perpildyti su- sušaudė, o ūkininką Grabijo- 
nigaikščių pilis ir tvirtovė, ap linga kūrybine šviesa. Net imtais ūkininkais, jaunimu, lą, kurį įtarė palaikant partiza 
supta aukšta mūrine siena, ku Vilniui vaduoti sąjunga be- Tuo metu iš Amerikos lankėsi nūs, išvežė Sibiran su visa 
rioje yra keli bokštai ir tarp įstengė tiktai tenkintis plokš- Bimba. šeima. Sušaudytųjų pavar-
tokių dviejų __ įeinamieji, pa- čia propaganda ir nieko, nie- Mano pokalbininkas, kaip džių jau neatsimenu, o Grabi-
keliamieji vartai. Pilies pasta- ko rimtesnio nesugebėjo duo- matome, vis nukrypsta į kitų jolą gerai atsimenu, nes gerai 
tas nuo kiemo dar buvo ati- ti. Maironis tijc apverkė Tra- fa/ktų pasakojimą. Bet aš vėl jį pažinojau.
tvertas vandeniu užleidžiamu kus. Tiktai B. Sruoga savo kreipiu prie pasirinktos temos, — Bet, — tęsia pasakoto

kanalu. Kelių aukštų pilis tu
rėjo vieną aukštą fasadini bokš 
tą. Pilies rūmai buvo ketur
kampiai ir vidury turėjo kie
mą, kurį iš abiejų šonų supė 
kuorai. Čia buvo kunigaikš
čių gyvenamieji kambariai, ku 
nigaikštienės apartamentai ir 

salė, talpinanti apie 300 asme
nų. Ji lenkų pradėta ir lietu
vių, atgavus Vilnių, baigta res 
tauruoti, kaip ir vienas bokš
tas.

Čia viešpatavo didysis Lie
tuvos kunigaikštis Kęstutis su 
Birute, buvusia Palangos žve
jo dukra, vaidilute; čia gimė 
ir, anot giesmės žodžių, „Vy- 
tautis Didis garsiai viešpata
vo“. . . Tai kiekvienam lieru- 

lenkų, — dūlėjo, trūnijo ir ny- apie tai girdime tiktai tolimus miais pasirodė patys partiza-
ko šios brangios istorinės Lie
tuvos liekanbs. Ir pamažu 
slinko praeitin visi istoriniai 
prisiminimai. Mūsų istorinin
kai mažai sugebėjo kelti švie- 

„Milžino paunksmės“ drama 
giliau pajudino Traku reikš
mę.

Šių dienų okupantams palen 
gvinimas rusinti šį kraštą, 
kaip ir lenkams kad buvo — 
lenkinti. Rusai dabar čia įs
teigė atspirties punktą ir įkur 
dino „stribų“ dalinius. Oku
panto vyžos dabar trypia Vy
tauto takus Trakuose. .

— Mano čia minimas mū
šis, — sako pasakotojas, — 
įvyko trečiais antrosios oku
pacijos metais. Šis Lietuvos 
partizanų susikirtimas su Ru
sijos įgula Trakuose giltai su
jaudino Lietuvos žmones. Bet 
žinios sklido tiktai paslapčio
mis. Garsiai niekas apie tai ne
galėjo įkalbėti, nes enkavedis
tai gaudė visus, kurie tiktai 
ką nros prieš okupaciją pa
sakydavo.

— Kas Jums dar žinoma
APIE PARTIZANUS?

Tas žinias bandau išplėšti 
iš pasakotojo, nes, pasirodo, 
jis daug ką jau užmiršęs, ypač 
pavardes, vietų pavadinimus. 
Be to, jis matęs, pats išgyve
nęs ir žinąs tuos partizanų 
veiksmus, įsivaizduoja lyg jie 
būtų žinomi ir mums, kurie

atgarsius. nai. Prasidėjo susišaudymas.
— Ar tas Jums įdomu? — Enkavedistai šoko iš vežimų ir 

klausia jis, lyg ir abejodamas, sugulė šaudytis. Žmonės atsu
— Žinoma! — stipriai tei- kę arklius bėgo į Žiežmarius, 

giu. — Tamsta pasakok visa, Kilo tikras mūšis. Žmonių ta-

kuri, žinau, anksčiau i kvyku
siems yra įdomi. Be to, aš ryž 
tuosi plačiau atpasakoti pasi
kalbėjimą su žmogum, kuris 
pats išgyveno geroką gabalą 
antrosios okupacijos ir pats tu 
rėjo nuo Jos trauktis. Kaip sa 
koma, nuo gero gyvenimo juk 
žmonės nebėga. Atvirkščiai, 
— visi gero gyvenimo siekia, 
jieško. -

— Kartą, — prisimena pa
sakotojas, — buvau Jagelonių 
malūne, nes Žiežmariuose jau 
neveikė. Į malūną atsilankė 
partizanai. Visiems nttlūne 
buvusiems žmonėms jie liepė 
sueiti į malūnininko kambarį, 
o jie pasiėmė malūnininką ir 
pareikalavo iš jo miltų. Kai 
malūnininkas susirūpino, kad 
jis negalės valdžiai pristatyti iš 
jo reikalaujamųjų miltų, par
tizanai jam išdavė pakvitavi
mą, kurį pasirašė „Žalias vel
nias“ parašu.

— Vieną naktį, — tęsia pa
sakotojas, — iš Žiežmarių mies 
telio buvo išvaryti ūkininkai su 
vežimais, kurie turėjo vežti en 
kavedistus ir jų amuniciją į 
Jagelonių kaimą. Jie norėjo iš 
krėsti tą kaimą, ar jame nėra 
partizanų. Jiems bevažiuo
jant, ties Jagelonių vienkie- 

jas, — daug žmonių nukentė
jo nieku nekalti, vien tiktai įtar 
ti arba priešų įskųsti, išduoti. 
Partizanų iš ti/krųjų rusai ne- 
pagaudavo. Jie nepasiduoda. 
Jeigu mato, kad pateks į en
kavedistų rankas, tai patys sa
ve susprogdina granatomis. 
Bet daugiausia nuo enkavedis 
tų kenčia kaimų žmonės, ypač 
pamiškių kaimų, nes juos par
tizanai, kaip artimiausius, iš 
miškų dažniau aplanko.

Laukdamas, ką pasakotojas 
dar prisimins apie partizanus, 
ptMausiau.

APIE BIMBĄ.
— Žiežmariai nuo Kaišia

dorių yra už 7 kilometrų. Bim 
ba važiuodamas pro Lietuvą, 
buvo išlaipintas Kaišiadorių 
stoty, nes Kaišiadorių mieste
lis po karo buvo sunaikintas. 
Bimbą ten apsupo enkavediš- 
tai, kurie vaizdavo Lietuvos 
ūkininkus. Dalis jį apsupusių 
buvo „aktyvistai“, kurie kurs
tė, agitavo ir prievartavo ūki
ninkus eiti į kolchozus. Jie 
reiškė padėką Stalinui, kuris, 
girdi, Lietuvą išvadavęs iš ver 
gijos. Lietuvos gi ūkininkai 
prie Bimbos nebuvo prileisti 
ir jam nidko negalėjo pasaky
ti. Tie tariamieji „ūkininkai** 
Bimbą turėjo informuoti, kad 
Lietuvos ūkininkams labai ge
rai gyventi ir kad už tai jie la 
bai dėkingi Stalinui.

— Ką gi Bimba?
— Bimba buvo labai paten' 

kintas tariamųjų ūkininkų pa 
sakojimais.

— Ar Bimba suprato, kad 
tai yra okupacijos pastatyti 
žmonės, kurie buvo priversti 
kalbėti, kas jiems buvo įsaky
ta?

— Greičiausia suprato, nes 
be lietuviškai ’kalbėjusiu jų tar
pe buvo daugiausia rusų, ku
rie lietuviškai nemokėjo kalbė

ti. Bet gal jam tai nerūpėjo, 
o be to, Bimba juk, iš vienos 
pusės, buvo pats komunistų 
partijos narys, o, antra, ,is bu 
vo kalinys. Jis turėjo daryti 
tai, kas iš jo buvo reikalauja
ma. Jo juk nebūtų nei įsilei
dę, kaip ir dabar kad neįsilei
džia pašalinių žmonių, jeigu 
jis nepildytų to, kas iš -o bu
vo reikalaujama.

— Ar apie Bimbos atvyki
mą buvo kas žinoma iš anks
to?

— Iš anksto buvo pianeš- 
ta, kad atvyksta Amerikos de
legacija, kuri apžiūrės, kaip gy 
vena Lietuvos žmones. Žmo
nės labai laufkė ir delegacijai 
norėjo pasakyti tikrą teisybę 
apie Lietuvos žmonių gyveni
mą, bet Bimbai atvykus, Lietu 
vos žmonės nebuvo prie jo pri
leisti, ir nieko jam apie Lietu 
vos gyvenimą negalėjo pasa
kyti. Juk tuo metu, kai Bim
ba buvo išlipęs Kaišiadorių 
stoty, už 7 kilometrų, Žiež
marių miestelio rūsiai buvo 
perpildyti suimtais ūkininkais. 
Tas pat buvo ir kaimyniniuo
se Trakuose. Bet Bimba to ne 
matė. Jam neleido jų pažiū
rėti. Aš pats esu ūkininkas, 
mažažemis, turėjau 4 ha že
mės. Ta žemė jau atimta ir 
prijungta prie Žiežmarių kol
chozo. Su mūsų žeme atsiti
ko, kaip su Vilnium: Vilnius 
— jūsų, o Lietuva — mūsų. . 
Bimba apie Lietuvos ūkininkus 
girdėjo tiktai enkavedistu ir 
kitų komunistų pasakas. Ne
bent jis matė naktį, kaip lieps
nojo komunistų deginami kai
mai. Nes kai Bimba Lietuvo
je lankėsi, vyko didelė Lietu
vos žmonių kova su okupacija. 
Nebuvo nakties, kad išėjęs į 
lauką nematytum kur nors de
gančio kaimo, vienkiemio. Ir 
Bimba, neabejoju, tai matė. 
Tiktai, ar jis gali tai pasakyti 
Amerikos žmonėms? (b. d.)
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17. Gyvenu ir dirbu tolimos šiaurės mažame kasyklų mies- . 
telyje, kuriame nlėra advokato. Neseniai, atėjus pavasa
riui, mano žmona paliko mane, paėmė su savimi mūsų 
trejų metų dukrelę ir dabai’ gyvena susidėjusi su kita
taučiu. 1. Ar nėra tai draudžiama įstatymais? 2. Patar
kite, ar galima priversti žmoną grįžti atgal gyventi su 
manimi? 3. Ar galėčiau paimti dukrą ir atiduoti i lop
šelį? 4. Ar galėčiau kelti bylą žmonos suvedžiotojui? 
5. Ar galėčiau gauti ištuoką?
(Atsakymas į p. X. Y. kla 
vincijoje).

Problemos, išplaukiančios iš 
nuomonių skirtumo šeimos gy 
venime, yra visada subtylios. 
Į jas duoti tikslų ir teisingą at
sakymą, pasiremiant tik vienos 
pusės parodymais, yra neleng 
va. Todėl patarti tokiame 
Jums skaudžiame reikale ga
liu tik rezervuotai, pristminda 
mas, kad iškilę nauji faktai, jei 
gu tokių būtų, apie kuriuos Jūs 
manęs savo laiške nepainforma 
vote, galėtų turėti lemiamos 
reikšmės viso rei/kalo sprendi
me viena ar kita linkme.

Nors Jūs, p. X. Y., sukūrėte 
šeimą dar prieš atvykdamas j 
Kanadą, dabar, išgyvenęs pa
stoviai ilgesnį laiką Britų Ko
lumbijos provincijoje, esate 
jos teismų ir įstatymu juris
dikcijoje .

1. Priešingai, kaip daugelis 
ateivių kad yra nuomonės. Ka 
nadoje nėra įstatymo, kuris 
draustų gyventi 'susidėjus lais 
va valia dviem skirtingų lyčių 
asmenims be formalios santuo 
kos, nors vienas ar net abudu 
iš jų ir būtų dar rišami ga1io- 
jančios ankstyvesnės santuo
kos. Kai kuriose Jungtinėse 
Amerikos Vlastijose, pav. New. 
Yorko valstijoje, neištikimybės 
veiksmas yra laikomas krimi
naliniu nusikaltimu ir už jo pa 
pildymą valstybės prokuroras 
duoda eigą bylai. Kanadoje 
taip nėra. Tai vienas iš dau
gelio ryškiųjų pavyzdžių pa
saulyje, kur moralės principai 
ir valstybės įstatymai žengia 
skirtingais; keliais.

2. Nėra įstatymo Kanadoje 
— ir kiek man žinoma, nei ki
tuose anglo - saksų teisės kraš
tuose, — kuriuo pasiremdamas 
vyras galėtų priversti gyventi

usimą, Britų Kolumbijos pre

savo žmoną prieš jos valią su 
juo po vienu stogu. Jeigu 
Jums nepasiseka gražiais žo
džiais prikalbėti savo žmoną, 
kad ji grįžtų atgal. Jūs nega
lėsite pasinaudoti sėkmingai 
nei policijos, nei teismų pagal 
ba. Nesudaro skirtumo nei ta 
aplinkčybė, kad žmona išėjo— 
Jūsų tvirtinimu — be Jūsų kai 
tės.

3. Mažamečiai vaikai, iki 
kol jiems sukanka 7 — 10 me
tų, prima facie paliekami mo
tinos globoje. Kur motina ei
na, ji gali pasiimti ir savo vai
ką.. Teismai padaro išimtį tik 
tokiais atvejais, jeigu randa, 
kad motina užsiima prostitu
cija, nepakankamai vaiką mai
tina, nesuteikia jam, reikalui 
esant, medicinos pagalbos, ar
ba jį apleidžia. Vadovaujan
tis padarytais Kanados teismų 
sprendimais praeityje, atrody
tų, kad motinos .susidėjimas 
gyventi tik su vienu vyru, dar 
nėra palkankamas pagrindas, 
jeigu nėra kitų sunkinančių ap 
linkybių, paimti iš jos maža- 
met į vaiką ir atiduoti jį tėvui 
ar lopšeliui auginti.

4. Tautos socialinis intere
sas siekia vsiomis galimomis 
priemonėmis palaikyti darnų 
šeimos sugyvenimą. Valstybė 
prižiūri, kad ryšiai tarp vyro 
ir žmonos nebūtų pažeidžiami 
ar nutraukiami trečio, pašali
nio asmens. Įstatymai visu 
aštrumu yra nukreipti prieš 
tokį įsibrovėlį ir ateina pagal
bon nukentėjusiam. Jūs galė
tumėte kelti bylą prieš tą ki
tatautį, su kuriuo Jūsų žmona 
dabar gyvena, jeigu jis akty
viai prisidėjo prie to, kad Jūsų 
žmona Jus apleido. Tai būtų

A. VILAINiS

Užnemunės 
lygumose

Geso saulėtos vasaros die
nos. Atėjo auksinis ruduo. 
Medžių lapai pagelto. Krūmai 
liepsnojo, kaip nedegamasai 
Mozės krūmas. Sodų vaisiai 
prinoko. Jie rudens vėjo su
pami krito vienas po kito. Iš
nyko laukuose gubos. Ant ra 
žienų draikėsi šilko gijos —vo 
ratinkliai. Virš galvos daž
nai buvo matoma skrendančių 
paukščių juosta. Ir jie aplei
džia miškus. Dabar ten tik 
vienas rudens vėjas bešvilpau 
ja.

Jau kelios dienos kai mes 
klajojame Užnemunės lygumo 
se. Čia mūsų tauitnio atgimi
mo lopšys. Juk Suvalkijos ly 
gumose gimė mūsų tautos pa
triarchas daktaras Basanavi
čius ir didysis varpininkas dak
taras Vincas Kudirka. Šioje 
laukų platybėje mes pajunta
me ilgesį ir vienumos jausmą. 
Rodos, čia ir pats žmogus iš
tirpsti, kaip taškas ar išnyksti, 
kaip lašas jūroje. Faktai at
sispindi ir mūsų atgimimo dar 
buotojų užsimojimuose ir dar
be. Jie pasigenda senosios 
Lietuvos didybės ir erdvės. 
Dar ryškiau atsispindi Suval
kijos dainių kūryboje visa tai..

Pravažiavę Garliavą, Veive 
rius, mes pasiekiame Marijam
polę. Čia šiame Suvalkijos 
centre mokėsi daktaras Basa- 
navičius ir Vincas Kudirka, tautine vėliavėle. Jaunieji džiojo vyro gimtinė būtų pa- vęs, plaukiodavęs ir ramiomis nis kryžius, nukirsto ąžuolo
Miestas savitas. Jis išsiskiria anūkai didžiuojasi savo sene- versta kaip savos rūšies muzie vasaros naktimis grieždavęs formos. Jo papėdėje ir dabar
iš kitų Lietuvos miestu. Čia liu ir žada ir patys būti gerais jum. Nors ir nieko ypatingo smuiku. Kai atvykdavo jo ryškios šventvagiškos žanda-
pastatai raudoni, mūriniai vie- vyrais. Nors suvalkiečiai, sa- nepamatai čia savo akimis, ta draugai ir draugės, jie taip pat ro rankos žymės. Čia grubiai

jieškinys (criminal conversa
tion) dėl žmonos suniekinimo 
(defilement). Panašiose bylo 
se, kaip Jūsų, Kanados teismai' 
yra priteisę iįki kelių tūkstan
čių dolerių. Sąlygos bylai lai
mėti yra įradymas lytinio san
tykiavimo tarp suvedžiotojo ir 
suvedžiotosios ir nebuvimas 
kaltės bylą keliančio vvro pu
sėje (fizinis ar psichinis žiau
rumas, nedavimas išlaikymo 
žmonai), kuri privedė prie to, 
kad žmona jį paliko.

Jeigu nepasiseka įrodyti pa 
bėgusios žmonos neištikimy
bės, bylą dar galima vesti 
„alienation of affection“ pa
grindu prieš tą asmenį, kuris 
ją prikalbėjo palikti vyrą. Iš 
to, kas pasakyta, aišku, kad 
Kanadoje ta byla vedama ir 
laimima pav. ir prieš žmonos 
motiną, kuri paveikia savo dūk 
terį tiek, kad pastaroji aplei
džia savo vyrą ir grįžta gyven 
ti pas tėvus. Toks jieškinys 
yra pateisinamas senuoju ro
mėnų teisės dėsniu, kad vyras, 
netekęs savo žmonos „consor
tium“, lygiai kaip ir sa"o tar
no patarnavimo, turi teisę į 
atlyginimą už padarytą skriau 
dą.

5. Atrodytų, kad Jūs, p. X. 
Y., galėtumėte gauti ištuoką. 
Pagrindas būtų žmonos npišti 
kimybė. Bet ir tai nėra jau 
taip paprasta. Vyras negali 
gauti ištuokos, jeigu žmona ir 
būtų papildžiusi neištikimybės 
veiksmą, jeigu jis savo elgesiu 
(fiziniu ar dvasiniu žiaurumu, 
nedavimu žmonai išlaikymo) 
privedė žmoną iki to, kad ji 
tampa pirmo pasitakiusio Don 
Žuano bejėgė auka. Vyras taip 
pat negali gauti ištuokos, jei
gu jis pats buvo neištikimas, su 
sitarė su žmona, 'kad ji nusi
žengtų (Collusion), pritarė 
žmonos žemam elgesiui (con
nivance), arba atleido žmonos 
praeityje padarytus paklydi
mus (condonantion). Apie tai, 
kiekveną bylą individualiai iš 
nagrinėję teismo salėje, spren 
džia teisėjai arba pasiekusie
ji, jeigu prisiekusiųjų. teismas 
pasirenkama byla vesti.

Kaip matote, p. X. Y., sky
rybų bylos laimėjimas ar pra
laimėjimas dažnai priklauso 
nuo tokių aplinkybių, kurios 
ne juristui atrodo neesmines 
smulkmenos.

Nors Jūs savo laiške ir ne 
užsimenate, bet sąryšyje su 
Jūsų iškeltais klausimais man 

ko, nepažįstamiems svečiams 
šykštūs, bet lietuviškas vaišin 
gumas Basanavičių namuose 
neišnykęs. Mus sočiai paval
gydina, pasiūlo ir stikliuką.

Basanavičius gerai čia buvo 
susigyvenęs su kaimo žmonė
mis. Ir dabar retai nerasime 
kuriuose namuose su ’o para
šu knygų. Jis su jais kalbėjo
si, rinko čia dainas ir pasakas. 
Juk tų pasakų ir dainų išėjo 
net atskiri leidinėliai, surinkti 
šioje apylinkėje, kaimuose. 
Tai .Ožkabalių pasakos.

Matyti Basanavičiai ir dabar 
gyvena pasiturinčiai. Jie prak 
itiški žmonės. Čia ir dabar sto
vi pora vežimų. Kaimynai va
žiuoja su sėmenimis, kad čia 
išspaudus aliejaus. Basanavi
čius turi tam reikalui įtaisy
tas mašinas ir aptarnauja pla 
čią apylinkę.

Apleisdami gimtuosius Ba
sanavičiaus namus, mes stabte 
Įėjome prie sodžiuj esančių ka 
pinaičių. Jos esančios čia jau 
nuo neatmenų laikų. Dakta
ras Basanavičius atostogauda
mas čia darė nuodugnius kasi
nėjimus. Atrastos kaukuolės 
buvo atatinkamai išmatuotos 
ir gauti duomenys panaudoti 
antropologijos mokslui. Ras
ti kapinėse įvairūs papuošalai 
išgabenti į Vilnių. Jie atiduo 
ti jo paties įsteigtai mokslo 
draugijai.

Mes keliaudami mąstėme, 
kad negailestingas laikas dil
do netolimos praeities pėdsa
kus. Juk ir didžiųjų vyru tė
viškės įkeičia savo išvaizdą. 
Dingsta iš namų pamažu pa
veikslai, rankšluosčiai, knygos 
ir kiti daiktai, kurie turi reikš 
mingą muziejinę vertę. Kaip 
būtų puiku, jei kiekviena di-

no ir to paties stiliaus. Ryš
kiai uždėtas antspaudas kada 
Panemunė yra buvusi po Prū 
sais. Apžiūrėjome buvusią 
gimnaziją, kurią yra lankę 
abudu didieji atgimimo vyrai 
ir daugelis kitų to meto švie
tėjų ir darbuotojų.

Iš Marijampolės pasukome 
vieškeliais Bartininkų krypti
mi, kad pasiektumėm daktaro 
Basanavičiaus gimtąjį sodžių 
Ožkabalius. Kelias vietom mo 
lėtas. Nevisur galima važiuoti 
dviračiais, tenka eiti pėstiems 
Jau iš tolo matome plačiai iš
simėčiusias kaimo sodybas, tro 
besius. Prie Basanavičiaus so 
dybos matome keletą aukštų 
medžių. Trobesiai dideli, erd
vūs ir spėjame kad tai būta 
stambaus ūkio. Čia dabar -a- 
dome šeimininkaujant dakta
ro Jono Basanavičiaus brolio 
sūnų. Jis vedęs ir jau auga 
trečioji karta. Šeimininkas 
mus nuoširdžiai priima ir veda 
į grįčią. Ji sena, bet stovi dar 
tvirtai ant savo pamatų. Pas
kutinį kartą gimtojoj pasto
gėje Basanavičius buvęs 1924 
metais. Tada kaip tik iš Vii 
niaus jis buvo atvykęs į Kau
ną pasigydyti karo ligoninėje.

Kambario sienose kabo daug 
senų šventųjų paveiksi!’. Tarp 
jų ir didelis daktaro Basana
vičiaus paveikslas papuoštas
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Iš visur ir
— Danijoje Martyno Brako 

iniciatyva įsisteigė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Dani
jos krašto komitetas.

— Krikščionių demokratų 
veikėjai Amerikoje pradeda 
leisti „Tėvynės Sargą“. Jį re
daguos: O. Labanauskaitė, L. 
Šimutis, P. Vainauskas, VI. Vi 
liamas ir V. Zakarauskas.

— Dr. VI. Ingelevičius, bu
vęs Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus vicepirmininkas, be egza 
minų gavo leidimą New Yor
ko valstybėj verstis gydytojo 
praktika. Turėjo išlaikyti tik 
anglų kalbos egzaminus.

— Vysk. V. Brizgys iš Vo
kietijos atvyksta į'JAV ir gy
vens Chikagoje, Šv. Kazimie
ro seserų akademijoj. Vysku
pą V. Blizgį į JAV pakvietė 
kardinolas Stritch.

— Fermentacinės pramonės 
inžinierius Jonas Vilutis, aukš
tuosius mokslus baigęs Lietu
voje ir Čekoslovakijoje, įabar 
dirba didžiausiame Čikagos 
„Canadian Ace“ alaus bvavore. 
Lietuvoje jis dirbo „Guberni
jos“ bravore Šiauliuose.

Senj. Eug. Bubelis, „Vyčio“ 
korp. valdybos patvarkymu, 
5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
atrodo verta pastebėti, kad teis 
mas, Jūsų su tuo kitataučiu su 
sidėjusios žmonos prašųpias, 
gali priteisti Jums mokėti už 
dukters išlaikymą. Ta suma 
siektų nuo 5 iki 20 dol. per sa 
vaitę, pagal Jūsų uždarbio dy 
dį ir Jūsų socialinį stovį gyve
nime. Už žmonos išlaikymą, 
negyvenančios su vyru, jis ga 
Ii būti priverstas mokėti tik 
tokiu atveju, jeigu ji apleido jį 
turėdama tam rimto pagrindo 
ir jeigu ji veda padorų gyve
nimą. Susidėjimas gyventi su 
kitu vyru, aitma teisę gauti iš
laikymą.

Baigiant tektų priminti auk 
sinę taisyklę, kad niekados nė 
ra per vėlu tartis geruoju, tai
kytis, atleisti vienas kitam, 
kaip šventraštis mus moko.

Žinoma, kas liečia šeimos gy 
venimą, kai kada prieinama ri
ba, kur idealai, garbė ir mora
lė yra iki tiek nukentėję, kad 
nebėra kitos išeities, kaip tik 
griebtis griežtesnių priemo
nių, priemonių, kurios yra 
sankcionuojamos ir socialinio 
valstybės intereso.

(Copyright).

čiau toje aplinkumoje kažkaip 
giliau pajunti didžiųjų vyrų 
dvsaią ir čia ryškiau atsispindi 
jų asmenybė ir darbai.

Kitą dieną mes viešėjome 
jau didžiojo varpininiko tėviš
kėje Paežeriuose. Ir čia būta 
stambesnio ūkio. Tatai pasa
ko ir patys erdvūs trobesiai ir 
pastatai. Čia ilgas ir erdvus 
kiemas. Pakraščiuose auga ke
letas medžių. Jie, kaip vėliau 
sužinojome, pasodinti Kudir
kos rankomis. Dabar jie jau 
užaugę — tvirti ir dideli me
džiai. Mes atvykdami jau ži- 
nijome, kad Kudirkos ūkyje 
dabar gyvena jau svetimi žmo 
nės. Jį iš Kudirkos bro'io nu
pirko amerikietis lietuvis. Jis 
jį esąs pirkęs su gyvu ir negy
vu inventorium. Kudirkos, 
pardavę ūkį, patys išvažiavę į 
Ameriką. Dabar šis amerikie 
tis lietuvis jau senstelėjęs ir 
savo ūkį pavedęs vaikams. Jį 
patį radome triūsiant sode. Jis 
sodino naujus vaismedžius eže 
ro pakrantėje.

Gyvenamasai namas tebe
stovi tas pats ir gana dar ge
rai atrodo. Tačiau viduje mes 
nieko nerandame, kas bepri
mintų didįjį varpininką Kudir 
ką. Mes tik vėliau iš kaimy
nų sužinojome, kad jis labai 
mėgęs savo tėviškę. Labjau- 
siai Vincas Kudirka mėgęs 
ežerą. Jis yra nuo gyvenamo 
namo tik už keliolikos žings
nių. Ir dabar mes matome čia 
prie kranto stovinčią valtį. 
Ežero viduryje plūduriuoja ki
ta su meškeriotojais. Į dešinę 
nuo ežero pusę matomas dide
lis miškas. Anksčiau savo jau 
nystės metuose ir didysis var
pininkas praleisdavęs ežere iš
tisas dienas. Čia jis žuklauda-

apie viską
paskirtas (korporacijos įgalio
tiniu Vokietijoje. Jis pasie
kiamas šiuo adresu: Hamburg- 
-Bergdorf, Processing Center 
Ventorf, CWS BĮ. 13-112a, 
Germany. Visus Vokietijoje 
gyvenančius vytiečius prašo 
paliakyti ryšį su juo.

— New Yorko Metropoli
tam operos sąjunga planuoja 
specialią seriją operos progra
mų per televiziją. Tai nebū
siąs pakartojimas reguliaraus 
operos repertuaro. Operos bus 
dainuojamos anglų kalba.

— Amerikos mokslininkas 
J. Alden Mason, tyręs Pietų 
Amerikos- gyventojų kalbas 
bei tarmes, tvirtina, jog nie
kur pasaulyje nėra tokio kal
bų mišinio, kaip tarp Pietų 
Amerikos indėnų, kurie kalba 
keliais šimtais visai savarankis 
kų kalbų ir turi kelius tūkstan 
čius įvairiausių tarmių.

— Amerikos muzikų unijos 
viršininkas Clair E. Meeder, 
sako, kad muzikantai nežino, 
kaip žiūrėti į įeleviziją. Jie ži
no, kad 32.000 muzikantų kraš 
te neteko darbo, kada įsigalė
jo garsiniai filmai. Jie dabar 
bijo, kad įsigalėjusi televizija, 
gali atimti jiems nemažiau dar
bo, arba pareikalauti sunkių 
kovų savo vietai gyvenime at 
laikyti.

— Atomo jėgos ekspertas 
E. Lapp, sako, kad reikėtų pa
rodyti atomo jėgos sprogimą 
televizijoje. Eksperimentas, 
daugiau negu kas kita atkreip
tų amerikiečių dėmesį į milži
nišką atomo naikinančią galią. 
Pasak dr. Lapp’o turėtų būti 
sprogimo pavaizdavimui pasta 
tytas specialus „miestas“ — 
su dangoraižiais ir kitokiais 
pastatais, ir įvairiomis slėptu
vėmis nuo sprogimo apsisau
goti. Suprantama, tokiam mies 
te A-bombos sprogimo metu 
nebūtų žmonių.

— Gyventojų surašymas 
Pietinės ir Vidurinės Amerikos 
respublikose rodo, kad jos turi 
viso apie 152.800.000 gyvento
jų, o Jungtinės Valstybės 1950 
metais surašė 150.697.360 gy
ventojų.

— Indijoje vasario mėnesį 
buvo suskaičiuota 356.890.00 
žmonių — 183.390.000 vyrų ir 
173.500.000 moterų, be Kaš- 
miro valstijos ir Assamo, kurių 
gyventojų skaičius dar nežino 
mas.

valtimis plaukiodavę ežeru. Ir 
tada skambėdavo dainos gar
sai, smuiko akordai ir links
mas jaunųjų klegesys.

Ir vėliau, sako, Kudirka daž 
nai kalbėdavęs apie savo tė
viškę. Tačiau ten jau vartai 
jam buvę užkelti. Dabar jo tė 
viške pavirto visa Lietuva Jis 
tai plačiąjai tėviškei ir pasky 
rė visas savo jėgas. Ir tikrai. 
Juk anuomet jo žodžiai skam
bėjo kaip varpo dūžiai „kelki
te, kelkite!“ Silpo jo kūnas, 
sveikata, bet jis pats išaugo į 
milžiną. Ir tada, kai jo veidas 
išblyško, akys dar buvo gyvos 
ir ugningos. Rarikos drebėjo, 
rašysena pasikeitė, bet jo žodis 
tebebuvo tas pats „kelki!e, kel 
kitę!“ Pagalios didysis varpi
ninkas jau guli lovoje. Giltinė 
stovi šalia, bet ir tada jis dar 
rašo. Mirčiai jis žiūri drąsiai 
į akis. Liepsnoja uždegtos 
žvakės šviesa, bet ji dega ne 
tam kad nušviestų jam kelią 
į amžinybę, bet kad apsaugom, 
lietuvišką raštą nuo žandaro 
šventvagiškos rankos.

Ir dabar, kai mes klausome 
ežero bangų ošimo, jis iškyla 
prieš mūsų akis, kaip didelis, 
didelis šešėlis. Rodos ir dabar 
girdime jo „Varpo“ gausmą. 
Jis šaukia dar ir dabat „kelkite, 
įkelkite“, nes ne visi lietuviš
ko kraujo vaikai dar yra pri
sikėlę savo tėvynei, jis šau
kia kad mes neapsnūstume 
sunkiame ir kietame darbe ir 
nūdienio gyvenimo pavojuose.

Kitą dieną mes Kudirkos 
Naumiesčio kapinėse žiūrėjo
me šiam didžiam tėvinainiui su 
piltą kapą. Jis ilsisi šiintame- 
tinių medžių pavėsyje. Kanas 
aptvertas geležine tvorele ir 
apsodintas gėlėmis. Akmeni-

— Buvęs pasaulinis bokso 
čempionas Joe Louis tuo sror 
tu uždirbo 4.298.812 dot, bet 
dabar subankrutijęs.

—— Tabako auginimui 1950 
metais Jungtinėse Valstybėse 
buvo panaudota 1.593.900 ake 
rių žemės.

Jungtinių Tautų nauja
sis namas New Yorko mieste 
turi 39 aukštus.

— Čikagos mieste ir apy
linkėse gyvena pusė miĮjono 
negrų.

— Plew Yorko miestas per 
24 valandas suvartoja 999 mi- 
lionus galionų vandens.

— t he Child Welfare Le
ague of America (Kūdikių ge
rovės s-ga) skelbia, kad mer
ginos Jungtinėse Valstybėse 
per metus pagimdo 131.900 
kūdikių.

— Urviniai žmonės prieš 
dešimtis tūkstančių metų pra
dėjo bučiuotis ne dėl meilės, 
bet dėl druskos. Senovinis 
žmogus patyrė, jog, palaižant 
savo kaimyno žandą ar lūpas, 
jis gauna pageidaujamo sūru
mo. Paskui buvo surasta, i’.ad 
juo maloniau laižyti druską 
,nuo gražiosios lyties veido ar 
lūpų. Ilgainiui veido druska 
buvo užmiršta, bet bučiavima
sis pasiliko.

— Harrieta Quimby buvo 
pirmoji amerikietė lakūnė, ku
ri 1911 m. rupjūtį gavr leidi
mą (laisnį) skraidyti. 1912 m. 
balandžio 26 d. ji perlėkė Ang 
lų Kanalą, 20 mylių ploč;o. Iki 
to laiko dar niekas nebuvę per 
skridęs platesnio vandens ruo 
žo.

— Amerikiečiai per metus 
sunaudoja 1 bilioną, 250 milio 
nų paišelių. Visais jais galima 
būtų nubrėžti 43 bilionų, 475 
milionų mylių ilgio linija. Tos 
linijos užtektų 235 katus pra
vesti nuo žemės iki saulės ir 
tiek kartu nutiesti nuo saulės 
atgal iki žemės.

— Vaikų paralyžius, pasau
linės sveikatos organizacijos 
duomenimis, paskutiniais me
tais pasireiškia vis daugiau. 
Tik Kanadoje, Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse ir Švedijoje 
kieik mažėją susirgimai. Ypač 
Anglijoje, Norvegijoje ir Da
nijoje vaikų paralyžium susir
gimai paskutiniais metais pen 
kis kartus padidėję.

— Šią savaitę Kanadon iš
vyko iš Vokietijos 100.000-s 
DP. Jis yra 16 metu latvis 
Leens Ziemanis.

iškaltas kituomet rašytas mū
sų Himno posmas. Tačiau čia 
prisimena didžiojo dainiaus 
žodžiai, |kad „nebeužtvenksi 
upės bėgimo ir nesutaikysi 
laiko kilimo. . .“

Rinkos aikštėje stovi puikus 
didžiajam varpininkui pamink 
las. Jis stovi ant aukšto pje
destalo ir savo žvilgsnį giliai 
įsmeigęs į Suvalkijos lygumas. 
Ir šiandien, žvelgdamas į ne
aprėpiamas Suvalkijos lygu
mas, šaukia, kaip anuomet 
„kelkite, kelkite“ didžiajam 
tėvynės darbui ir kūrybai.

Klajodami užsukame į Ša
kius. Čia apžiūrime senosios 
klebonijos kambarius, kuriuo
se kurį laiką gyveno daktaras 
Kudirka. Aplankome jauno
jo poeto Steponaičio kapą Ša
kių kapinėse. Negailestinga 
mirtis jį išrovė vos šešiolika 
metų sulaukusį.

Sintautų kapinėse guli ki
tas Suvalkijos dainius Pranas 
Vaičaitis. Ir ant jo kapo pa
statytas paminklas. čia iš
baltas poeto eilių posmas“ : 
„Vai lėkite dainos iš vargo 

nupintos 
iš kiamo į kaimą, pas jaunus 

senus. . .“
Kapinių medžiai ošia. Krin 

ta pageltę lapai, gaudžia Sin
tautų varpai.

Netoli nuo kapinių, tik už 
kilometro, dainiaus gimtoji so 
dyba. Ji apsodinta eglėmis ir 
lapuočiais medžiais. Pastatas 
mūrinis. Jo išvaizda lygiai to
kia pat, kaip užtinkame Prū
sijos miestuose ir kaimuose. Ir 
dar čia tebegyvena poeto bro
lio vaikai. Dabar ir jo gimti
nėje vieši auksinis ruduo. Me 
džiai pageltę, krūmai liepsno
ja. Nors mėlynas dangus, oet 
saulė nebepakyla į pietus. Vė 
jas lanksto medžius, jie ošia, 
dainuoja, turbūt tik poeto šir
džiai tesuprantamus posmus.
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Zmgus ir tikyba
RAŠO VYDŪNAS.

Paskutiniais šimtmečiais 
laiks po laiko vis griežčiau pa
sireiškė tikybos peikimas, ypa 
čiai pasaulyje vadovaujančio- 
joj žmonijos dalyje. Pagaliau 
net skelbta, kad tikyba esanti 
tiesiog žmogaus kvalinimas. Ji 
atnešta iš senų laikų, kada žr.’io 
nės dar nebuvo taip susipratę, 
kaip dabarties žmonės.

Yra tam ir pagrindų. Kaip 
senieji tikybos pareiškimai da 
bar vis skelbiami, liekasi ma
žiau ar daugiau nesuprantami 
dabarties žmonių galvojimui. 
Nepasidaro aišku, kad tikyba 
yra žmogiškumo reikalas iš 
pat žmonijos pradžios. Todėl 
rodos svarbu, apie ją ners kiek 
pamąstyti. i

* *
Gal reikėtų pirmiau žvelgti 

į gyvenimą, jeib aiškėtų, kas 
čia darosi. Dažniausiai ‘ tiki
ma, kad pasaulis esąs kartą su 
kurtas ir paliksiąs toks visais 
amžiais. Iš tikrųjų jis yra nuo 
latinis vis pakintąs vyksmas. 
Aiškėja tai, tik ir maža ką pri
siminus. Šviesa ir tamsa, ši
luma ir šaltis, visa žemė su sa
vo oru, vandeniu bei ugnimi, 
net su kiečiausiomis savo dali 
mis be sustojimo vis kitaip pa
sidaro. O iš žemiškumo vis 
nauji augmenų, gyvulių ir 
žmonių pavidalai auga, prasi- 
dėdami diegais. Bet augdami 
ir subrenda šie pavidalai (m:o 
latai) kinta ir pagaliau nyksta 
ir virsta dulkėmis.

Žmogus dar geriau žino 
apie vidinį savo gyvenimą, kad 
ir jis nuolatai keičiasi. Jis pa
tiria džiaugsmą ir net liūdesį, 
minčių sušvitimą ir išgesiną-. 
Šviesesni žmonės ir žino, kad 
žmonių sąmoningumas amžių 
laikais vis kitaip įsirodė, švie
sėjo, plito, siaurėjo ir niaukė
si pagal tai, Ikam žmogus atsi
duodavo. |

Paskutiniais šimtmečiais 
žmogus vis ryžtingiau kreipė
si į tai, kas jusles veikia ir ką 
jis iš to savo viduje susikūrė 
arba ir ką iš kitų išmoko, kurie 
tokiu pat būdu stengėsi, ką sir 
žinoti ir išmanyti. Tuo, tiesa,, 
žmogaus kiek ir laimėta. Jo 
sąmoningumas pasidarė lyg 
smalsesnis, smagesnis. Tū
liems rodėsi, jis giedrėjąs, o 
tik liekasi suspraustas ir sustab 
dintas.

Išdava ta, kad žmogus save 
laiko vyriausiai kūnu ir pamirš 
ta savo esmę, savo galvojime 
ją netgi praranda. Jam visai 
nepareina į omenį, ką tai reišk- 
kia, kad gali pasisakyti: „Es- 
mi ir atsimindamas senų laikų 
žmonių apsireiškimų, jis daž
nai laikosi toli už juos pažen
gęs. Senovės žmonės jam yra 
nesusipratėliai kaip šių. laikų 
vaikai. Todėl iš jų paveldėti 
tikybos pareiškimai jam ir at
rodo niekais, kurie neverti do- 
mėties.

‘I*
Tiesa, senovės laikų žmonės 

daug ko panašaus turėjo kaip 
kuo pasižymi ir dabar maži

vaikai. Bet yra žinoma, kad 
ypačiai šie visa-ką pastebi, kas 
subrendusiam šių laikų žmo
gui pasilieka paslėpta. Reikia 
žinoti, kad mažų vaikų esmė 
nėra dar taip sutapusi su jus
lių doviais ir yra todėl atviręs 
ni slaptųjų galių veiksmams 
kaip subrendusieji. O tokių 
gabumų buvo senovės žmonių 
dauguma kaip tūlos tautos 
dar ir šiandien, kurios vadina 
mos atsilikusiomis arba pra
dinėmis.

Anais laikais visas gyveni
mas žmogui atrodė gyvumo 
prisunktas, kadangi jo tikyba, 
kokia ir apsireiškė, buvo gyva. 
Visai gerai numanyta, kad žmo 
gus gyvos tikybos tik gali es
mišką žmoniškumą atskleisti, 
be jos jis jį praranda. O tai 
kaip tik šiais laikais labai skau 
džiai išrodo. Tik tėra tai re
tai tikrai išmanyta. Dažniausiai 
tikima, tikyba esanti tik tam 
tikri mokslai ir apeigos. Todėl 
ir kalbama apie įvairias tiky
bas. O tikyba yra tam tikras 
sąmoningumo ypatumas.

Reikia numanyti, kad gims
tant žmogui tenka kūnas. Juo 
jis atsiduoda juslniaim gyveni
mui, o gali ir atsikreipti j savo 
esmės kilmę. Paprastai tiki
ma, žmogaus esmė pasidaranti 
iš kūno. Nėra tūliems aiškus 
visiškas kitoniškumas dvasios 
- sielos palyginus su kūnu. Se
novėje išminties žodžiai skel
bė, kad žmoniškoji siela esanti 
kūrėjo kvapas arba jo šviesos 
spindulys. Ir tuojau pasitikri 
na, kad senovės žmogaus są
moningumas buvo šviesesnis 
negu jis dažniausia šiandien 
apsireiškia.

* *
Dabarties žmogui rodosi, 

kad gamta, kurią jis juslėmis 
patiria, esanti pati tikrovė, iš 
kurios pasidarąs visa kas dva
siška. Nors tūli labai garsūs 
mokslininkai jau kai - kurį lai
ką kita - ką tvirtina, dauguma 
vis dar laikosi paveldėtos nuo
monės. O stebint nuolatinį 
gamtos pakitimą, galėtų su
švisti tikras išmanymas.

Tiesa, kalbama dažnai apie 
gamtos galias. Bet jos laiko
mos negyvomis, todėl ir nesą
moningomis. O tik lengva pa 
stebėt, kaip labai prasmingai 
gamtoje viskas vyksta, kad tai 
gali būt sukeliama tiktai visai 
šviesaus dvasiškumo, kurs reis 
kiasi visokiais laipsniais, augš- 
čiausiu žemiškame gyvenime 
žmoniškąja dvasia — siela, vy 
riausiai kūniškomis priemonė
mis. Toks veiksmas ir iš žmo 
gaus apsireiškia. Jo mintis yra 
dvasinis dalykas, bet nėra kur 
ir kada, o gal būt pagaunama 
iš rašto arba iš padirbto daik
to.

Visą gamtą kuriančioji Iš
mintis todėl ir turėtų būti iš
manoma, kaip žmogiškos es
mės kilmė. Kada žmogus tik 
pradeda pamąstyti, kas jis iš- 
tikrųjų yra, jis jau atsikreipia 
nuo juslinio gyvenimo. Seno-

PETRONĖLĖ ORINTAITĖ

Motina
Nieko nėr skaidresnio šiam purvų pasauly — 
Nei laukų lelijos, nei rasa žieduos. . .
Tartum Dievo žaismo dangiškoji saulė 
Sopuliu ir meile — amžiais mus vaduos. . .

Siūlykit žemčiūgą, palikit saujas aukso — 
Niekuo nenupirksit motinos širdies!
Tai tarytum perlas krišpolo vaiskiausio, 
Ir sunkiausioj gėloj — jam tiktai meldies. . .

Daugel mylimųjų tave suvedžiojo — 
Kur tavo bičiuliai vargo valandoj? 
Ir tik ji viena, tik ji ištikimoji — 
Amžinai nevystas versmėje želmuo!

Paskutirtyu kąsniu su tavim dalinsis, 
Paskutinio rūbo tau ji negailės, 
Už tave guldys ir galvą savo žilsvą, 
O trapi ir skaisti — pumburas gėlės. . .

Kur tiktai tu eisi, kur tų nukeliausi,
Niekur jau nerasi rankos taip mielos, 
Motina brangesnė už brangiausią auksą, 
Tik negrįš iš kapo tau ji niekados. . .

Ką žinome apie atomą 
ir atominę energiją
RAŠO PROF. DR. K. VALTERIS.

Senojo Vilniaus kampelis: fasadas senosios Vilniaus rotu
šės, kurioje Lietuvos nepriklausomybės metais buvo įreng 
tas Dailės Muziejus. Rotušė buvo pastatyta to pačio archi 
tekto, Stuokos - Gucevičiaus, kuris pastatė ir Vilniaus Ka
tedrą. Už šio pastato matoma Šv. Kazimiero bažnyčia, tu
rinti labai puošnius bako marmuro altorius. Mūsų gražų 
jį Vilnių dabar okupantai rusina, teršia ir koneveikia. Į 
Gedimino sostinę kėsinasi jau ne pirmą kartą ir ne pirmasis 
smurtininkas — okupantas. Todėl su Maironiu visi lietu
viai sielojasi: „Kur tasai garsas, kuriuo skambėjai; kur ta 
galybė ir pranokėjai; Kur tavo, Vilniau, tie spinduliai, ku 
riuos skleidei Lietuvai, mūsų Tėvynei!...

vės graikai todėl ir patarė žmo 
gui, kurs norėjo tikrai žmogiš 
kas būti: „Pažinki save!“ Bet 
žmogus turi tyliai dar giliau į 
vidinį gyvenimą kilti iki to, kas

A. GIDE. Vertė V. MACKEVIČIŪTĖ.

Pinigu padirbėjai
VII perskyrimas

Per atidarytą langą įeina saulė, kuri jau yra aukštai, ir 
šildo Vincento apnuogintą koją. Lilian, kuri nežino, krd Vin
centas jau nebemiega, pakyla nuo plataus guolio, žiūri į savo 
draugą ir stebisi jo susirūpinusia išraiška.

Lady Griffith gal būt mylėjo Vincentą, bet jai patiko jo 
išvaizda. Vincentas buvo didelis, gražus, lieknas, bet jo lai
kysena nekokia, ir jai nei sėdėdamas, nei stovėdamas nedarė 
elegantiško įspūdžio. Jo veidas buvo įdomus, bet plaukų su
šukavimas nemoderniškas. Lillian stebėjosi jo minties aišku
mu ir drąsumu; jis, matyt, daug žinojo, bet jai atrodė, kad 
jam trūko kultūros. Su tam tikru jausmu, kuriame kaitalio
josi jautrumas ir motiniškumas, pasilenkė ji prie to didelio 
vaiko, kurį buĮvo nutarusi perdirbti. Ji norėjo iš jo padaryti 
savo kūrinį, savo skulptūrą. Ji mokino jį prižiūrėti savo na
gus, ir plaukus šukuoti taip, kad kakta atrodytų aukštesnė ir 
daugiau išbalusi. Taip pat jo menką, nuskurusį perrišamą 
mazgą ji pakeitė puošniu kaklaryšiu. Lady Griffith atvirai 
mylėjo Vincentą; bet ji nenorėjo, kad jis būtų paniuręs ir pa
sinėręs savo mintyse — „nuobodžiai - morališkas* *, kaip ji tai 
vadino.

Tyliai braukia ji ranka per Vincento kaktą, lyg norėtų 
ištrinti dvigubą liniją, einančią nuo antakių, kuri padaro du 
staigius plyšius ir priduoda beveik skausmingą išraišką.

(Tęsinys iš praeito numerio)

KAIP SKALDOMAS 
ATOMAS

Kadangi visi protonai yra 
krauti teigiama elektra, tai jie 
vienas kito „nepakenčia“ t. y. 
stumia (kits kitą nuo savęs ir 
stengiasi branduolį sudraskyti 
(na, čia niejeo nuostabaus, nes 
ir moteris juk nepakenčia ki
tos moters, lygiai taip pat ap
sirengusios kaip ir ji!) bet kaž 
kokia dar stipresnė .paslaptin
ga jėga laiko juos sukausčiusi. 
Negalėdami ištrūkti — jie vis 
tiek nenurimsta ir po truputį 
vis juda ir kruta branduoly. 
Tik tam tikram protonų ir 
neutronų santykiui ęsąnr bran
duolys būna ramus.

Elektroną atplėšti nuo bran
duolio („apnuoginti“ branduo
lį) ne sunku, bet stiprių jėgų 
sukaustytą branduolį perskelti 
— yra nepaprastai sunkus už
davinys. Bet mokslininkai tol 
nenurimo, kol sugalvojo labai 
mandrius aparatus (cyklotro- 
nus, van der Graf generato
rius ir tt), kurie ėmė „šaudy
ti“ į atomo branduolį ir įsten
gė jį „peršauti-* — suskaldyti, 
žinoma jie čia nenaudoja nei 
pistoleto, nei kulkosvaidžio, nei 
patrankos šovinių, bet „bom
barduoja“ branduolį tokiais 
keistais padarais kaip deutero- 
nais, alfadalelemis, protonais,

jo asmenį slegia. Toks sąmo
nės pakrypimas būtų gyvas ti 
kėjimas, o jos atvirumas, Pa
grindui visa to, kas yra, būtų 
gyva tilkyba.

Lotynų žodžiu ji vadinama 
religija. Tai reiškia: sąryšį pa
gauti, atgal susivokti. Norėta 
tuo žodžiu pasakyti, kad rei
kia santykį įsigyti su savo es
mės kilme. Hindus vartoja žo 
dį joga, anglų rašyba • yoga. 
Jis reiškia susijungimą, būtent 
su Tuo, iš kurio žmogaus es
mės turi savo esimą.

* *
Išdava tokio savo esmės nu

sivokime savo išeigoj yra la
bai nuostabi. Žmogui tuo su
sirūpinant, jo sąmoningumas 
vis daugiau sušvinta, jo žmo
giškumas ryškiau pasiskelbia. 
Jam gyvenant su gyva tikyba, 
jį nuolatai gaivina gyvėbės kva 
pas iš Kūrėjo. Ir esmiškasis 
žmogus iš jo asmenybės vis 
aiškiau įsirodo.

Jis ir daug gyviau patiria 
slėpiningas gyvenimo galias, 
kaip kad būtų vėl mažas vai
kas. Tik jam viskas aiškiau 
pasidaro, ypačiai tada, jeigu 
jis visą amžių iki senatvės vi
diniu tylumu pasišvenčia slė
piningajai Galiai, kuri jį go
bia kaip visa-ką nušviečianti 
Išmintis, visą laiminanti Meilė 
ir visa vykdanti Šventa Valia 
bei Galia.

Ko-nuo širdies jis visą savo 
gyvumą ir gyvenimą skiria Di 
džiąjam Slėpiniui, būtent Die 
vui, to - gyviau jis patiria Jo 
apsireiškimą žmoguje. Jo es 
mė spinduliuoja kaip naujai gi 
muši ir veikia gyvinančiai ir 
derinančiai visą jo aplinkos gy 
venimą. Vydūnas.

„Jeigu tu man nori atnešti vargą, rūpestį ir sąžinės grau
žimą, verčiau būtų buvę, kad tif negrįžtum“, šnibžda ji prie 
jo pasilenkus.

Vincentas užmerkia akis, lyg prieš skaisčią šviesą. Lįlian 
spindintis žvilgsnis turi savyje kažką akinančio.

„Čia yra kaip mečetėj: nusiaunami batai lauke, kad ne
įneštų skausmą kartu. . . Ar tu manai, kad aš nežinau, ką tu 
galvoji“!

Vincentas nori uždengti jai burrią ranka. Ji atkakliai 
pasipriešina:

„Ne, leisk man rimtai su tavim pakalbėti. Aš esu daug 
apie tai galvojusi, ką tu man neseniai kalbėjai. Vadinasi, mo
terys nesugeba galvoti, bet tu pamatysi, kad tai ne visoms 
tinka. . . Ką tu apie sukryžiavimo duomenis kalbėjai. . . Ir 
kad per rasių sumaišymą nieko žymesnio, tuo tarpu per at
ranką daug teigiamo atsiekiama. . . Ar tavo pamoką aš gerai 
supratau. . . Bet šįryt tu atrodai man juokingas, visai gyven
ti nesugebantis, dvilytis sutvėrimas, iš malonumų ir sąžinės 
išperėtas — ar.aš neteisi?. . . Tu darai sau priekaištus, todėl 
kad apleidai Laurą; aš tai pastebiu iš raukšlių tavo kaktoje. 
Jei tu! nori pas ją sugrįžti, tai sakyk, prašau, tuojau ir eik: aš 
būsiu tavim nusivylusi ir skirsiuos be gailesčio. Tuo atveju, 
jei tu nori pasilikti pas mane, turi pakeisti tą surūgusią išraiš
ką. Tu primeni man kai kuriuos anglus: juo „laisvesni“ jie 
savo pasaulėžiūroj, juo daugiau jie surakina save moralumo 
pančiais; kažin ar esahaa blogesnių puritonų, negu tie anglų 
laisvamaniai. . . Tu laikai mane beširde? Tu klysti. Aš labai 
gerai suprantu, kad tu Lauros gailiesi. Tai ko tu čia nori?“

Ir, Vincentui nusisukus:
„Klausyk. Tu dabar eik į vonios kambarį ir pasistenk nu

siplauti visus savo rūpesčius. Aš tuo tarpu paskambinsiu, kad 
paruoštų arbatą. Kai tu sugrįši, aš tau išdėstysiu visa, kas tau 
dar neaišku buvo.

o ypač neutronais. Bet bran
duolį „peršaus“ tik tas neutro 
nas, kuris lekia tinkamu grei
čiu, t. y. ntei per greit, nei per 
lėtai. Kai tik neutronas „įsrnm 
ga“ į atomo branduolį — ato
mo galybė baigta: jo branduolį 
rišančios jėgos nusilpsta ir jis 
skyla į dvi ir daugiau dalis, ku 
rios lekia baisiu greičiu ir yra 
labai radioaktyvios. Tuo būdu 
išsilaisvina milžiniška, čia „ka
linta“, energija, o kartu atsipa 
laiduoja keli neutronai, kurie 
savo keliu gali „šauti“ į .kai
myninių atomų branduolius, iš 
kurių vėl išlekia nauji neutro
nai ir smogs į gretimus bran
duolius ir tt. ir šis procesas yra 
pavadintas grandinės reaKcija 
(panašią grandininę reakciją 
gali stebėti kiekvienas pypko- 
rius: įbrėžus degtuką jis užsi
dega tik vienoj vietelėj, iš ku
rios degimas plečiasi į visas 
puses ir, pagaliau, užsiliepsno
ja visa degtuko galvutė). Taip 
bilionai ir trilionai atomų bran 
duobų suskaldomi nepaprastai 
trumpu laiku ir gaunasi. . . ato 
minės bombos spragimo pasek 
mes.

Mokslininkai jau nuo seniai 
suko galvas, kaip ta mūsų mie 
la saulutė šviečia ir šildo jau 
milionus metų ir ne tik neat
vėsta ir neužgęsta bet, sako
ma, net karštesnė darusii Ir 
tik supratus atomų skilimo pro 
cesą — galima išaiškint1 šią pa 
slaptį ir net pranašauti, kad ji 
mums (tikriau mūsų ainiams!) 
švies ir šildys dar keletą bil.o- 
nų metų jei. . . nepasidarys per 
karšta ir visko neiškepius! Ta
da jau bus tikras pragaras že
mėj. Profesorius Betrie saulės 
klausimą aiškina ''pasakiškai: 
saulėj esą milžiniški kiekiai 
hydrogeno, kurio branduoliai 
— protonai „bombarduoja-* 
anglies atomus ir paverčia juos 
I truputį pakeistus anglies ato 
mus, kurie vėl „bombarduoja
mi“ protonų. Šio antrojo „bom 
bardavimo“ pasėkoj gaunasi 
kiek pakeisti nitrogeno atomai. 
Dar po dviejų „bombardavi
mų“ gaunasi pirmykščiai ang
lies atomai ir heliumo atomai. 
Anglies ir nitrogeno atomai 
lieFia nepakitę — ir jie tėra 
šio komplikuoto proceso tarpi 
ninkai — tik padeda atlikti šį 
sudėtingą hydrogeno paverti
mą į heliumą vyksmą, kurio me 
tu pasigamina milžiniška ener
gija, kuri spinduliuoja nuo 
saulės paviršiaus šviesos ir ši 
limos pavidalu.

Nežinau ar skaitytojui šis 
aiškinimas bus suprantamas it 
įtikinantis, bet man tai nuo jo 
sukasi galva.

RADIOAKTYVUMAS
Jau seniai žinoma, kad kai 

kurie surtkieji elementai sklei
džia savotiškus, nematomus, 
spindulius — radijuoja ir jie 
buvo pavadinti radioaktyviais 
elementais, pav., uranas, radiu 
mas, plutonijus ir kt. Radioak

Jis pakilo. Lilian jam sušuko:
„Ir apsirenk ne taip, kaip paprastai. Spintoje, dešinėj 

nuo krosnies, tu rasi „burnusus“, „haiks'us“, pyžamas. . . iš
sirink sau ką nors“.

Po dvidešimties minučių, pasirodė Vincentas, apsiren
gęs žemės riešuto žalios spalvos „djellabah“.

„O, palauk, palauk, aš dar tave sutvarkysiu!“ sušuko su
sižavėjusi Lilian. Iš vienos orientališkos skrynios ištraukė ji 
du ilgus violetinius šalikus, vienu, tamsesniu, apjuosė Vin
centą, kitą užrišo jam ant galvos turbano pavidale.

„Manįo mintys visuomet turi mano rūbų spalvą“, (ji dė
vėjo dabar purpurine, sidabru atausta, pyžama). „Aš^prisi- 
menu vieną dieną San Francisko, kai aš dar visai maža buvau. 
„Mane apvilko juoda suĮknele, dėl to, kad mirė viena mano 
motinos seserų: sena teta, kurios aš niekad nebuvau mačiusi. 
Aš visą dieną graudžiai verkiau; aš jaučiausi labai nuliūdusi; 
aš įsivaizdavau, kad mano tetos mirtim esu giliai ividuje pa
liesta. . . ir tai viskas dėl mano juodos suknelės. Jei šiandien 
vyrai daug rimtesni, negu moterys, lai dėl to, kad yra tam
siau apsirengę. Aš einu lažybų, kad dabar tavo idėjos yra 
kitokios, negu prieš tai. Sėsk ant lovos; kada tu išgersi puo
duką arbatos, suvalgysi du arba tris sandvičius, nurysi gurkš 
nį vodkos, tada aš tau papasakosiu vieną atsitikimą. Pasa
kyk, kada aš turėsiu pradėti“.

Ji susirangė ant kėdutės tarp Vincento kojų, kaip mer
gaitė iš egyptiško reljefo, smakrą įrėmusi į kelius. Po to, kai 
jie buvo pavalgę ir pagėrę, ji pradėjo:

„Aš buvau ant „Bourgogne“, tu žinai, tą dieną, kai jį 
ištiko katastrofa. Tada aš buvau septyniolikos metų. (Tuo 
aš išduodu, koikio amžiaus aš dabar esu;. Aš buvau puiki 
plaukikė. Kaip įrodymą, (kad mano jausmai nėra visai su
kietėję, noriu aš tau pasakyti, jog mano tik pirmoji mintis 
buvo save gelbėti, antroji gi — gelbėti ką nors kitą. Gal
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tyvumo priežastimi yra savai
mingas atomo branduolio suiri 
mas ir išskyrimas savotiškų 
elektra krautų Halelių. Yra tri 
jų rūšių spinduliavimas: 1) La 
bai greit judančios teigiama 
elektra krautos dalelės vad. ai 
fa spinduliai, kuriuos sulaiko 
net plono popieriaus lapas, 2) 
Labai greit lekiančios, papras 
tai neigiama elektrą krautos 
dalelės,vad. beta spinduliai, ku 
rie gali prasiveržti net pro ke
leto milimetrų storumo aliumi 
nijaus plokštelę ir 3) Labai 
trumpos elektromagnetinės 
bangos — gamma sipnduliai, 
turį stiprią prasiveržimo galią. 
Ne visi radioaktyvūs elemen
tai išskiria visus tris čia minė 
tus spindulius: vieni išskiria, 
pav., alfa spindulius, kiti alfa 
ir beta, dar kiti visus tris ir tt.

Kad kažkas darosi radioak
tyviose medžiagose, galinga 
spręsti jau iš to, jog jų tem
peratūra yra visada aukštesnė, 
kaip aplinkos. Apskaičiuota, 
kad vienas gramas radioakty
vios medžiagos per vieną va
landą išskiria 100 kalorijų ši
limos.

Įvairių radioaktyvių elemen 
tų branduolių irimo (t. y. ra
dioaktyvumo) amžius yra skir
tingas. Šį laiką nusistatyta ina 
tuoti puse amžiaus, t. y. laiku, 
per kurį pusė radioaktyvaus 
elemento atomo branduolių su 
irsta. Šis amžius gali būti nuo 
vienos milioninės sekundės da 
lies iki tūkstančių milionų me
tų! Pasibaigus radioaktyvu
mui — elementai virsta švinu.

Tokios radio aktyvios me
džiagos, kaip torijus, radiu- 
mas, ackiniumas išskiria savo
tiškas radioaktyvias dujas (ra 
diumo emanaciją), kurios, nu
sėdusios ant kitų medžiagų, 
daro jas radioaktyviomis. Tai
gi, kiekvieną medžiagą galima 
paversti radioaktyvia.

Uraniumo vardą jau esame 
minėję kelis kartus. Tai ma
giškas šių laikų žodis, dėl ku
rio braška karališki sostai ir 
tempiasi tarptautiniai santy
kiai I O juk dar taip neseniai 
nežinojo, ką su juo daryti ir 
urano rūdą naudojo Stiklo pra 
monėj kaip dažomąją medžia
gą

Uraniumas yra toks radio
aktyvus elementas, esąs dau
giau negu šimte įvairių mine
ralų. Daugiausia jo yra tam
siai rudoj ar net juodoj rūdoj 
— uranijaus okside, kurio ran
dama Vokietijoj, Afrikoj — 
Belgų Kongo, Kanadoj. Dar 
uraniumo nemažai randama 
carnotine (šviesiai geltoni 
ruožai smiltakmeny), kuris už 
tinkamas USA: Utoj, Arizo
noj, Kolorade. Tai visiems ži
nomos uraniumo kasyklos. Eet 
'kalbama, kad yra surasta ir 
daugiau šaltinių, bet apie tai 
tylima. . . Juk uraniumas ir 
yra ta medžiaga, kurios atomo 
branduolį pirmiausiai pavyko 
suskaldyti. Na, o kai pavyko 
suskaldyti ir pamatyti kokia 
milžiniška energija galima gau 
ti iš šio „žaidimo”, tai „žmo
giškasis“ žmogus stvėrėsi ga 
minti ne ką kitą, o atominę 
bombą!

(Bus daugiau).

ŽIEŽIRBOS
DĖL LIETUVIŲ KALBOS VADOVO.

Ne tiktai žiežirbas, bet. ir 
stiprias kibirkštis skelia JAV 
lietuvių spauda:

Prof. Kolupaila:
„Didelį ir didžiai naudingą 

darbą atliko prof. Pr. Skar
džius su savo bendradarbiais, 
paruošdamas ir labai dailiai iš
leisdamas „Lietuvių kalbos va 
dovą“. Darbas atliktas didžiai 
sunkiose sąlygose, labai kruopš 
čiai, su savosios kalbos meile. 
Toji knyga, kurią miela paim
ti į rankas, visada guli ant ma 
no stalo, ir\ nuolat tarnauja be
rašant, kaip geras patarėjas“.

Mkt. M. K.: Štai kaip samp 
rotauja:

„Kokia išeitis iš dabartinės 
mūsų rašybos krizės? Man ro
dos, pirmiausia rašybos klau
simu (neišskiriant nė paties 
„Lietuvių kalbos vadovo“) tu 
retų pasisakyti autoritetingas 
kalbininjkų organas. Tik ka
žin ar tokį jau turime. Vis 
dėlto bent užuomazga tokiam 
organui, rodos, padaroma Lie
tuvių Kalbos Draugijos įstatų 
projekte, kuris jau pernai bu
vo paskelbtas spaudoj^. Kiek 
atsimenu, ten buvo numatyta 
kokia mokytų kalbininkų spe
cialistų institucija, rodos, „kai 
bininkų centru“ pavadinta, ku 
ri turėtų spręsti teoretinius 
(gal, teorinius? Ž. Rd.) ir 
praktinius (gal praktikinius? 
Ž. Rd.) kalbos klausimus. Jei 

Mokslo-techniko? naujienos
KOKS BUS ATOMINIS LĖKTUVAS

„New York Times" moksli 
nis apžvalgininkas W. L. Lau 
rence rašo apie gaminamus 
ątomine energija varomus lėk 
tuvus, kuriais susirūpinusi J 
AV valdžia. Žinoma, šie lėk
tuvai pirmiausia bus pritaiky 
ti įkaro reikalams ir laikomi 
bent tūlą laiką paslaptyje.

Žinovai skaičiuoja, kad vie
nas svaras uraniumo 235 ga
lėtų 80 sykių apvaryt didelį 
lėktuvą aplink žemės rutulį.

Oro jėgų štabo virš. gen. 
H. Vandenberg sako, kad ato 
minis skraidymas prasidės pir
miau, negu eiliniai žmonės ti
kisi. O valdinės Atomu Jėgos 
Komisijos narys Sumner T. 
Pike pranešė, jog atominis mo 
toras submarinui jau „dalinai 
pastatytas“.

Inžinieriai teigia, kad toks 
lėktuvas galėtų skristi 2 tūks 
tančius 500 mylių per valandą. 
Sakoma, didysis bombonešis, 
kurį varo 10 motorų, B-36, nau 
dodamas tik 1 sv. atominės ura 
niumo medžiagos, galėti; lėkti 
2 milionus mylių.

Atominio variklio planuoto 
jai lėktuvui, be kitko, turėjo 
spręsti šiuos klausimus:

Kaip suvaldyti atomų ski
limą, kada reikia nusileisti; 
kaip apsaugoti lakūnus nuo 
mirtinųjų atominių spindulių; 
kaip atomų skilimo karštį nau

toks organas susidarytų, žino
ma, jo balsas būtų kur kas ir 
autoritetingesnis, negu vieno 
atskiro kalbininko (kodėl? Ž. 
Rd.). Tik negirdėti, ar tie įs
tatai formaliai ir faktiškai jau 
įsigaliojo.

Bet ir tokio vienų kalbinin
kų palaiminimo gal nepakaktų. 
Reikėtų ir platesnės visuome
nės, tam tikrų jos atstovų pa
ramos. Rašybos projektas tu
pėtų dar turėti kokios bendros 
lietuvių institucijos, labiausiai 
kultūrinės, pritarimą. O taip 
pat turėtų būti pasitarta ypač 
su redaktorių, rašytojų, moky
tojų atstovais, vienokių ar ki
tokiu būdu patiriant jų nuo
monę. . . .O čia štai vienas 
žmogus pasiima atsakombybę 
daryti rašybos pakeitimus!**

Taigi: reikia daugiau., negu 
Mokslų Akademijos ir dau
giau negu, kalbinio seimo. . . 
kokio niekad nebuvo ir niekad 
nebus. . .

Kažin, kas būtų buvę su Bi- 
nomu, jeigu taip Newtonas bū 
tų tam reikalui susirūpinęs, 
kaip Mkt. M. K.? Ir kas būtų 
buvę, jeigu J. Jablonskis arba 
K. Būga būtų kalbos reikalų 
netvarkę nesušaukę seimo ar
ba nesudarę Mokslų Akade
mijos?

Ir mes skeliame žiežirbą: 
mokslo dalykus sprendžia 
mokslininkai, žinovai — ne di
letantai!

dot, kad būtų gaunama varo
moji jėga?

Kalbama, jog atominis karš 
tis paverstų garais tūlus meta 
lūs, kaip kad švinas ar gyvsi
dabris. Tie garai varytų tam 
tyčia pagamintą turbiną, kuri 
suktų lėktuvų propelerius.

La/kūnams apsaugoti nuo 
pavojingųjų atominių spindu
lių toks variklis turėtų būti ak 
linai aptvertas storomis švino- 
-cemento sienomis. Vien tie 
aptvarai svertų 50 tonų. Bet 
bombonešis B-36, naudodamas 
atominį motorą, turėtų kitų 
palengvinimų. Šis bombone
šis, lėkdamas iki 10.000 mylių 
be nusileidimo, turi pasiimt 50 
tonų gazolino. Dešimt jo va
riklių sveria 25 tonus. Tuo 
tarpu svaras atominės medžią 
gos .pavaduotų 50 tonų gazo
lino. Manoma, kad atominis 
variklis su visais apsauginiais 
aptvarais svertų ne daugiau 
kaip gazolino krovinys ir bom 
bonešio B-36, varikliai.

Atominis variklis taipgi bū 
tų vartojamas automatiškiems 
lėktuvams, veikiantiems be la 
kūnų. Tokie lėktuvai būtų iš
tolo vairuojami radijo bango
mis. Jie būtų daug lengvesni, 
nes nereikėtų sunkiųjų aptva
rų žmonėms saug'oti nuo mir
tingųjų atominių spindulių.

IŠRASTAS KIAUŠINIŲ 
VEISLUMO ATPAŽINTO

MS.
Amerikoje, New Yorko 

vals., Cornell Universiteto 
prof. A. Romanovas išleido 
knygą apie kiaušinius — „The 
Avian Egg“, kurioje aprašinė
ja savo tyrinėjimus. Jis išty 
ręs 139.000 kiaušinių ir. be ki
tų mokslinių žinių, nustatęs, 
kad inkubatoriai (dirbtiniai 
prietaisai perėti viščiukams) 
prieš išsiritant viščiukams, rei 
kia mažiau šildyti. Pavartojus 
tokį perėjimo būdą, viščiukai 
išsirita iš kiaušinių stipresni ir 
gajesni, mažiau jų nugaišta ir 
geriau jie auga.

Antras labai svarbus jo iš
radimas — aparatas pažinti 
kiaušinio veislumą. Profeso
rius tą aparatą pats padarė. 
Pasirodė, kad apveisintas kiau 
šinis gerai praleidžia elektros 
srovę, o nevaisingas kiaušinis 
— nepraleidžia. Šis išradimas 
kiaušinių ūkiams yra labai nau 
dingas, nes jis apsaugo 150 mi 
lionų kiaušinių nuo sugadini
mo vien JAV. Šie paprastai 
sugęsdavo po perekšlėmis viš
tomis arba inkubatoriuose. Da 
bar juos žmonės suvalgo, nes 
prof. Romanovo išrasto apara 
to dėka jie atpažįstami ir ncpe 
rinami.

APVALDYTA NAUJĄ JĖGA
Mokslininkai ir išradėjai dv- 

ba, jieško nauja ir nepaprasta. 
Įkas galėtų keisti esamas sąly
gas ir turimas priemones tobu 
lesnėmis, daugiau duodančio
mis.

Mokslininkas D. W. Osbor
ne, B. M. Abraham ir B. Wein 
stock pavyko didelio spaudi
mo ir šaldymo priemonėmis su 
tirštinti ir skystu kūnu pada
ryti Helijaus dujas (gazą). O 
Illinois technikos instituto 
mokslininkams pasisekė siu as 
ti būdą, kaip suskystintą ozoną 
(taip pat dujos) apsaugoti nuo 
sprogimo.

Skystas ozonas yra labai stip 
ri varomoji jėga. Virsdamas iš 
skysto stovio dujomis, ozonas 
išvysto didelę jėgą, kurios pa
galba dabar mokslininkai tiki
si raketa pasiųsti net į mėnulį.

KRAUJAS — VAISIAI.
Jamaicos ligoninės vedėjas 

dr. L. Granirer Cornell univer 
sitete suvažiavusiems gydyto 
jų draugijos nariams pranešė, 
kad jis daręs bandymus su tik 
ką pagimdžiusių moterų krau 
ju ir gavęs įdomių pasekmių: 
tik ką pagimdžiusios moters 
kraujo plazma, įleista sergan
čiam žmogui gerai gydanti sun 
kią odos ligą Pemfigue vulga
ris; labai gerai, net geriau ne 
gu ACHT, reumatinį sąnarių 
uždegimą — arthritis rheuma- 
tica. Bandymai tęsiami.

SMĖLYS DRABUŽIAMS.
JAV pekybos depatamento 

atstovas J. A. Diokinson prane 
šė New Yoko saugumo tarybo 
je, kad daromi bandymai pa
naudoti tam tikrai drabužių rū 
,iai smėlys. Neaišku, kaip ir 
kokaim tikslui, bet spėjama — 
saugumo reikalams.

MINDAUGO KRIKŠTO
Dail. A. Tamošaitienė bai

gė austi ir išsiuntė kun. P. M. 
Jurui kilimą Mindaugo krikš
tui atžymėti.

Kilime vaizduojama karalie
nes Mortos, Mindaugo žmo
nos, krikštas. Krikštas vyks
ta karaliaus pilyje ir jį seka 
Mindaugas iš savo sosto ir 
dvaro didikų pora.

Pro dešinę arką matyti di
dinga karaliaus pilis su žydin 
žiu sodu, o pro kairiąją arką— 
Lietuvos kaimo vaizdas su ano 
meto koplytstulpiais.

DAIL. A. ŠEPETYS ED- 
MONTONE ATIDARĖ ME- 

NO STUDIJĄ.
Dail. Al. Šepetys ryžtingas. 

Nors viltys darbui universite
te neišsipildė ir dail. są-gos pa. 
žadai konkrečios paramos ne
suteikė, bet miesto centre, kad 
ir ankštam kampelyj įsikūrė 
„Shepy Art Studios“, 10144 
— 101 St., tel.: Studio 38432; 
office 42768, Edmonton, Al
berta. Lietuviškai visuomenei 
gerb. dailininkas atliko „Sek
minių vainiko“ vaidinimui de
koracijas.

— Edmontono apyl. dirba 
savoj profesijoj veterinarijos 
gydytojas Gud.jurgis ir Urbo
nas (Athabasca, Alta).

GAVO TEISES LIETUVIS 
ORTOPEDAS

Petras Šileikis yra. baigęs 
Prahos ortopedijos institutą ir 
buvęs vienas iš nedaugelio Lie 
tuvoje ortopedas, protezų ga
mintojas. Jis dirbo Lietuvos 
Raudonajame Kryžiuje ir Li
gonių Kasose, kurios draudė 
darbininkų sveikatą.

Dabar Petras Šileikis yra 
Amerikoje. Jis dabar išlaikė 
JAV valstybinius ortopedo eg 
zaminus ir gavo teisę prakti
kuoti savo specialybėje. Jis 
ruošiasi Čikagoje atidaryti or
topedijos įstaigą. Buvusių sa
vo bendradarbių p. Šileikis tu 
rįs ir Kanadoje. Per juos p. 
Šileikis galės aprūpinti ortope 
dijos prietaisais ir Kanadoje 
gyvenančius reikalingus orto
pedinės pagalbos tautiečius.

NAUJA PETRO BABICKO 
KNYGA

Sumobilizavęs apie 50 gar
bės prenumeratorių, kurie už
sisakė apie 700 knygų, rašy
tojas Betras Babickas, dabar 
gyvenąs Brazijos sostinėje — 
Rio de Janeiro, išleido apie Bra 
zilija knygą, kurią pavadino 
BRAZILIJA.

140-ties puslapių knyga 
gausiai iliustruota Brazilijos 
vaizdais ir būdingesnių kraš
tui žmonių atvaizdais. įžangos 
vietoje duodama bendrų žinių 
apie Braziliją, jos apimtį, kli
matą, augmeniją ir tt. Toliau 
eina reportažinis bei pusiau no 
velinįs Brazlijos aprašymas, 
perpintas prisminimais arba su 
gretinimais, reminiscencijo
mis apie Lietuvą.

Knyga parašyta Babickui 
įprastu būdu, lengvai ir pa
traukliai skaitoma. Kama pa

KULT ORI/VėUkROĄIKA
KILIMAS JAU BAIGTAS.

žymėta Lt. 6,00. Adresas: Le 
gacao da Lituania, Av. Eras 
mo Braga, 277, sala 609. Rio 
de Janeiro, Brasil.

— Worcesterio High Scho 
oi studentų organizacija nuta
rė paskirti net $ 1.100*,00 Lil
lian Mickevičiūtei, kad ji ga
lėtų tęsti dainavimo studijas. 
Ši jauna, 18 metų lietuvaitė, 
jau spėjo atsižymėti Worceste 
ryje bei kituose miesutose. Bet 
jos ambicija yra atsiekti operą.

— Chicagoje atidaryta 22 
tautų dailininkų paroda. Daly 
vauja su savo kūriniais 109 dai 
lininkai. Jų tarpe du lietuviai: 
J. Pautienius ir M. Šileikis.

— Dail. K. Varnelis dirba 
vitražinius langus Clevelando 
statomai lietuvių bažnyčiai.

— Čiurlionio vardo ansamb 
lis balandžio 29 d. Čikagos ope 
ros rūmuose turėjo koncertą, 
kurio pelnas paskirtas už. ge- 
riausį lietuvių rašytoių para
šytą romaną. Bilietai buvo 
nuo $2,50 iki $ 1,00.

— Dr. Agota Šidlauskaitė 
pakviesta vaikų psichologijos 
vasaros kursui skaityti Otta- 
wos universitete.

— Rašytojas Pulgis And
riušis parašė naują knygą — 
„Sudiev kvietkeli, tu brangiau 
sis“. Iš Australijos ils ruo
šiasi persikelti į Ameriką

— Prof. Dr. J. Pajaujis, bai 
gęs Aliaskos Fairbankso uni
versitete mokslo metus, gavo 
pasiūlymą pasilikti sekantiems 
metams ir padidintą atlygini-' 
mą. Prof. Pajaujis tačiau nori 
atsikelti j kurį nors JAV uni
versitetą.

— Teisininkas Balys Pa- 
ramskas - Paramis šiomis die
nomis atvyko į Ameriką iš 
Prancūzijos, Strasbourgo, ka
me jis dalyvavo lietuviškoje 
veikloje ir atstovavo Lietuvą 
Europos tautų taryboje. B. 
Paramis žada apsigyventi 
Washingtone, kame gyvena ir 
College dirba jau anksčiau at
vykusi jo žmona - mokytoja.

NAUJI RAŠTAI. . ..
SKAUTŲ AIDAS 1951 m. 

balandžio mėn. 4 nr. Gražiai 
išleistas numeris.

BIULETIN LITHUA-
NIEN Nr. 1. Service d’infor- 
mation et de documentation 
periodique bimestriel. Turiny: 
Lietuvos ministerio JAV p. 
Žadeikio memorandumai, ALT 
laiškas Achesonui, medžiaga 
apie Lietuvos gyvenimą, ži
nios ir tt. Biuletenį, skiriamą 
informacijai, leidžia ir redaguo 
ja Dr. S. Bačkis, 5, rue de Me 
ssina, Paris 8-e, France.

MŪSŲ VYTIS 1(29) nr. 
Rotatorium leidžiamas skautų 
Vyčių laikraštėlis. Adresas: 
Mr. Br. Kviklys. 7320 So. Tai 
man Ave, Chicago 29, 111. U. 
S. A.

„VILTIS’’ kovo ir balan
džio mėnesių numeris, kuria
me įdėtas naujas lietuviškas šo 
kis, su gaidomis.

būt tai buvo mano pirmoji mintis; gal būt aš iš viso nieko 
negalvojau — bet visada man buvo nepakenčiama, kai žmo
nės tokiais momentais tik apie save galvoja. Bet klykiančios 
moterys dar blogesnės. Nuleido pirmą gelbėjimosi laivą, 
kuris buvo pripildytas vien tik moterų su vaikais. Kai ku
rios moterys pakėlė tdkį baisų klyksmą, kad galima buvo 
sąmonės pjetokti. Žmonės judėjo taip netvarkingai, kad lai
vas, vietoj lygiai atsigultų ant vandens, panėrė savo priekiu, 
ir pirma, degu spėta išsilakstyti, nugramzdino visus savo ke
leivius. Tai įvyko prie deglų šviesos, signalų ir prožektorių. 
Tu gali sau įsivaizduoti, kaip tai buvo nejauku. Bangos 
siekė gana aukštai, ir viskas, ko neapėmė aiški šviesa, pra
žūdavo kitoj pusėj vandens kalnų naktį ir tamsybėje. Nie
kad nesu pergyvenusi intensyvesnių minčių; bet galvoti aš 
nesugebėjau, kaip njufaundlandietis, kuris puola į vandenį. 
Aš gerai neprisimenu, kpip tai viskas vyko. Aš tik žinau, 
kad gelbėjimosi laive pamačiau kokių penkių-šešių metų mer
gaitę, puikų kūdikį; ir tuo pačiu momentu, kada aš pamačiau 
skęstant laivą, aš nutariau kūdikį gelbėti. Jis iš pradžių bu
vo su savo motina; bet ši nemokėjo gerai plaukioti ir buvo, 
be to, kaip paprastai tokiuose atsitikimuose, sukliudyta sąyo 
sijonų. Kas dėl manęs, aš turėjau savo rūbus nuo kūno n už
plėšti. Mane šaukė užimti /vietą artimesniame laive. Tur
būt aš buvau įlipusi; tada aš turėjau iš šito laivo iššokti į 
jūrą; aš žinau dar tik tai, kad aš tuo laiku, kai vaikas buvo 
stipriai manęs įsikabinęs, gana ilgai plaukiojau. Mažoji 
buvo mirtinoj baimėj ir spaudė man gerklę taip 'konvulsiš
kai, kad aš vos kvapą atgaudavau. Mūsų laimei, buvome 
mes iš laivo pastebėti ir mus laulkė arba prie mūsų net pri
plaukė. — Bet ne dėlto aš tau pasakoju tą istoriją. Scena, 
kurią aš labjausiai prisimenu, ir kuri visada pasiliks' nepa
mirštama, buvo sekanti. Mūsų gelbėjimosi laive, po to,’ kai 
daugelis nusiminusių plaukikų, panašiai kaip ir aš, buvo su

žvejoti, ankštai susispaudus, prisiskaitė apie keturiasdešimt 
žmonių. Vanduo siekė beveik laivo kraštų. Aš sėdėjau lai
vo užpakalyje ir laikiau mažą mergaitę, kurią aš išgelbėjau, 
stipriai prie savęs prisispaudus, kad ją apšildyčiau ir neleis
čiau jai matyti tai , ką aš pati turėjau matyti. . . Ten sėdėjo 
du jūrinnkai, vienas su kirviu, kitas su virtuvės peiliu, ir 
žinai, ką jie darė?. . . Tais įrankais jie kirto pirštus ir ran
kų sąnarius plaukikų, kurie, stipriai laikydamiesi virvės, no
rėjo įlipti į mūsų laivą. Vienas tų jūrininkų (antras buvo 
negras) atsigręžė į mane, aš visa drebėjau nuo šalčio ir pa
sibaisėjimo, ir pasakė: „Jei nors vienas įliptų pas mus, mes 
visi pražūtume, laivas yra pilnas“. Ir jis pridūrė, kad esant 
laivo nelaimėms, yra priversti taip elgtis, tik, žinoma, apie 
tai nekalbama.

„Tada, aš manau, aš apalpau, žodžiu, aš nieko daugiau 
neatsimenu, panašiai, kaip po didelio triukšmo kaikuriam lai
kui liekama kurčiu. Kada tame laive, kuris mus priėmė, aš 
vėl atgavau sąmonę, pan pasidarė aišku, kad aš jau nebebu
vau tuo, (ir niekad negalėčiau būti), kilo aš.esu buvusi: jau
na sentimentalia mergaite prieš katastrofą; man buvo aišku, 
(kad dalis mano būtybės žuvo kartu su „Bourgogne“, ir kad 
aš ateityje miniai silpnesrtių pajautimų kirsiu pirštus ir ran
kų sąnarius, kad jie neliptų pas mane į laivą ir nepaskandin
tų mano širdies“. /

Iš šono ji žvilgterėjo į Vincentą ir išsitiesė:
„Rekomenduotina praktika“.
Plaukai jos išsitaršė ir krito ant kečių. Ji pakilo, nu

ėjo prie tualetinio veidrodžio ir, kalbėdama toliau, tvarkė 
savo plaukus.

„Kai aš po trumpo laiko atsisveikinau Ameriką, man at
rodė, lyg aš esu auksinė vilna ir einu jieškoti užkariautojo. 
Žinoma, kartais aš buvau nusivylusi, esu padariusi keletą 

klaidų, ir gal būt dabar darau vieną, pasakodama tau visa 
tai. Bet neįsivaizduok, prašau, jog tu esi mane užkariavęs, 
kadangi aš tavo meiluže pasidariau. Viena leisk man tau 
pasakyti: aš neapkenčiu vidutiniųjų, ir mylėti galiu tik nu
galėtojus. Jeigu tu nori būti su manim, tai tik todėl, kad 
aš pagelbėčiau tau pergalę laimėti. Bet jei tu norėtum būti 
mano apgailėtas, paguostas ir miegui užliūliuotas, būtų ge
riau, kad aš tau tuoj pasakyčiau: mano mielas Vincentai, 
ne aš tau tinkamoji moteris, tačiau tavo Laura“.

Ji pasakė tai neatsisukdama, vis dar užimta savo nepa
klusniais plaukais; bet Vincentas sutiko jos žvilgsnį veid
rodyje.

„Leisk man šį vakarą tau atsakyti“, pasakė jis ir pakilo, 
kad pakeistų orientališkus rūbus į išeiginius. „Aš turiu sku
bėti namo, kad užtikčiau ten dar savo brolį Olivier; aš turiu 
jam kaiką skubaus pranešti“. /

Jis pasakė tai, lyg atsiprašinėdamas ir kad savo išėjimą 
paaiškintų. Bet kada jis prisiartino prie Lilian, ši atsisuko į 
jį, šypsodamasi ir taip viliojančiai, kad jis susilaikė:

„Arba aš parašysiu jam porą žodžių, kuriuos jis pietų 
meVi ras“. «

„Jūs abudu turite daug viens kitam pasakyti?“
„Beveik nieko. Ne, yra pakvietimas šiam popiečiui, ku

rį aš turiu jam pranešti“.
„Iš Roberto. . . Oh, I see. . .“, pasakė ji su keista šypse

na. „Apie Robertą mes turim dar irgi pašnekėti. . . , Na, tai 
eik skubiai! Sugrįžk šeštą valandą, nes septintą atvažiuos 
auto mus paimti, mes pietausime Bois“.

Eidamas Vincentas atsidavė savo mintims. Jis patyrė, 
kad iš didelių norų patenkinimo, pergyventus malonumus 
palydint ir už jų slepiantis, gali kilti tam tikra nusiminimo 
rūšis. >
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Laiškai Redakcijai
Didž. Gerb. Redaktroiau!
Esu tikras, kad prisiminsite 

mane, dar iš to laiko, kada bū
damas Indokinijoje, rašinėjau 
Jums šį tą Vokietijon. T’uo lai 
ku Jūsų redaguotame laikraš
ty „Lietuvių Žody“ tilpo kele
tas mano nuotraukų.

Laikas bėga, mano sunki le 
gionieriaus tarnyba jau pra
eity. Sveįkas grįžau Europon 
ir, aplinkybių verčiamas, ap
sigyvenau Vokietijoje. DP sta 
tusas ar bent kokia IRQ globa 
man neprieinami dalykai. Iš 
pirmo žingsnio ėmiausi darbo; 
savarankiškai grumiuosi su vi 
sais sunkumais, kurių gana aps 
tu šiandieninėje Europoje. Ne 
žiūrint to, palengvėle kuriuosi, 
nugaliu viena po kito pasitai
kančius sunkumus. Ir nors ne 
kokia „atmsofera“ čia, ryžtuo
si likti vietoje. Iš čia netoli 
kenčianti tėviškė, kuriai taip 
norėčiau ateiti į pagalbą tinka
mu momentu.

Prieš kurį laiką geraširdžiai 
tautiečiai Kanadoje buvo man 
užsakę „Neprikl. Lietuvą“. 
Kada baigsis mano prenume- 
lata ir kaip bus toliau, tai ma
ne nuolatos varginąs klausi
mas. Kaip naujakuris, dar sa 
vo jėgomis negaliu užsisakyti 
iš užsienio bet kokį laikraštį. 
O su „Neprikl. Lietuva“ nesi
norėtų skirtis. Prašysiu todėl 
Jūsų patarti, padėti man, kad 
aš galėčiau ir toliau gauti Jū
sų redaguojamą laikraštį.

Kartu gi, pranešu mano ad
reso pasikeitimą.

Jeigu Jūs rasite kokią nors 
glaimybę išspręsti mano pre
numeratos klausimą, busiu 
Jums be galo dėkingas!

Linkiu Jums niekados ne
pailsti, dirbant Jūsų pamiltą 
darbą!

Jus visada gerbiąs, 
St. Radavičius. 

Radavitschius Stasys, 
Reutlingen, Gartenstr. 

Germany.

(14b)
14.

CHARLES POCIUS 
GENERAL INSURANCE AGENCY

Atlieka visus nuosavybės draudimus ir teikia pasko
las perkant naujus arba vartotus automobilius, trucks 
ir tractors — lengvom sąlygom. Tillsonburg, Ont.

Tel. 829 J.

AIKŠTA KOKYBĖ-ŽEMA KAINA'
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkįją ir kitus / 

Europos kraštus, išskyrus SSRS )
PER US PARCEL POST. į

Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo / 
vardą, pavardę, adresą, pakieto numerį ir jo kainą. :

PADĖKOS
ELZBIETOS

KARDELIENĖS PADĖKA.
Visiems padėjusiems, prisi 

dėjuseims, sveikinusiems, bran 
gias dovanas ir daugybę gėlių 
dovanojusiems ir atsilankiu
siems mano 20-ties metų sce
nos darbo sukaktuviniame kon 
certe noriu nuoširdžiai padė
koti: koncerto dalyviams — 
aktorei B. Pūkelevičiūtei ir 
pianistui K. Smilgevičiui, Auš 
ros Vartų klebonui kun. J. Ku 
biliui už pamaldas ir palankų 
atsileipimą pamoksle; padėju
siam koncertą suruošti ir jį pra 
vseti Garbės Komitetui — P. 
Juškevičienei, V. Keturkaitei, 
M. Juodviršiui, St. Kęsgailai 
ir G. Rukšėnui; Generaliniam 
.Lietuvos Konsului min. V. Gy
liui su Ponia, broliui Albinui 
Raciborskui (Cicero, USA), 
generolui Nagiui - Nagevičiui 
(USA) ; sveikinusiems puoš
niu žodžiu, meniškais, dailinin 
kų A. ir A. Tamošaičių, E. ir 
A. Docių, J. Akstino, J. Lady- 
gos sukurtais adresais ir K. Ve 
selkos lietuviška Koplytėle, 
taipgi telegramomis, raštu ir 
žodžiu — KLCT jos pirminiu 
kės P. Juškevičienės asmeny, 
KLB—LOKui p. Balzaro as
meny, KLT Toronto skyriaus 
pirmininko K. Kalendros as
meny, KLS Montrealio sky
riui p. Sungailienės ių p. To- 
liušio asmenyse, Kanados Lie
tuvių Moterų Bendruomenės 
Toronto skyriui, delegavusiam 
pasveikinti E. ir A. Docius,

Montrealio ALOKui p. Juod- 
viršienės ir p. Kęsgailos asme 
nyse, Lietuvių Dramos Teat
rui Kanadoje B. ir A. Dikinių 
asmenyse, mano Profesorei V. 
Grigaitienei, Liet. vai. operos 
dirigentui V. Marijošiui su Po 
nia, Liet. op. koncertmeiste
rei S. Paleček-Levickienei (U 
SA), p. Norai Gugienei (US 
A), B. Vaitkūnaitei, kolegoms 
artistams Kanadoje — P. Ra
dzevičiūtei ir K. Grantui, ir 
USA — A. Kalaitytei. S. Ado
maitienei, V. Puškoriui, A. 
Sprindžiui; kunigams — prof, 
dr. Gaidai (M. Laurier) ir A. 
Vilkaičiui; dr. B. Matulioniui 
su šėma (USA), Dr. M., J. ir 
P. Matulioniams (Winnipeg), 
D. ir V. Dikniams (USA), J. 
Audėnui (USA), V. Čižiūnui 
(USA), pp. Mereckų šeimai 
(USA), Montrealo CKAC ra 
dijo stoties direktoriui prof. 
Cl. Bourgeeis, dr. J. Gleimanui, 
dr. H. Nagiui, Toronte — O. 
B. ir J. Indrelėms, A. ir A. .Ža
deikiams, A. Kulviečiui, E. ir 
J. Maukams, E. ir A. Frenze- 
liams, E. ir A. Dociamr, A. ir 
S. Grigaliūnams, A. ir K. Rusi 
nams, E., B., R. ir P. Žuliams, 
Hamiltone — Kl. Prielgauskui 
ii K. Baronui; Montrealy — 
B., D. ir A. Dikiniams, 7., A. ir 
M. Dikiniams, A. ir K. Vesel- 
kams, V. ir L. Giriniarrs, pp. 
Jasučiams, G. ir J. Bakanavi- 
čiams, M. Arlauskaitei, j. ir S. 
Kęsgailams, J. ir M. Juodvir- 
šiams, J. Lukošiūnui, I. ir P. 
Lukoševičiams, E. ir J. Gry- 
baičiams, P. Adamoniui, D. ir 
S. Smilgevičiams, B. Fūkele- 
vičiūtei, dr. Dirvianskienei,

mano mokiniams — J. Kava
liauskaitei, V. Žemelytei, J. Ši 
pelytei, S. Pakulytei, E. Rup
šytei, Z. Gleiman ir Žaki Bak.

Labai esu dėkinga visai spau 
dai ir jos darbuotojams, kurie 
paminėjo mano darbo sukaktu 
ves.

Šie visi sveikinimai ir linkė
jimai mane įpareigoja pasiryžt 
mui ir priduoda jėgų dirbti 
tautos, tėvynės ir lietuviško
sios bendruomenės labui.

Elzbieta Kardeliehė.
*

Montrealio
Skaučių Tuntas
dėkoja p-lei Vaišvilaitei, p. 
Ladygai, p. Lapinui ir visiems 
kitiems savo atsilankymu ir 
aukomis prisidėjusiems prie 
vakaro pasisekimo.

„Neringos“ Skaučių Tuntas.
* *

Didžiai Gerbiamiems p. A. 
Kojelaičiui, p. Augustinavi- 
čiams tariu nuoširdų lietuvš- P. Q.

*
„Neringos“ 

nuoširdžiai

ką padėkos žodį už sudarymą 
garantijos atvykti Kanadon ir 
ėia atvykus už gerą priėmimą.

Ponas A. Kojelaitis, turėda 
mas gerą širdį ir artimo mei
lę, savo tautiečius gelbėdamas- 
iš sunkios padėties, ne tik man, 
bet ir kitiems garantijas suda
rė.

Dėka jų šiandien laisvoje ša 
lyje be baimės gyvenu.

S. Prasauskaitė.

PAJIEŠKOJIMAI
— P. V. Kriščiūno .įieško 

Lietuvos Istorija. Ji buvo ad 
resuota į Toronto, 4 Argyle, 
bet ten adresato nerado. To
dėl apkeliavo į „Nepriklauso
mos Lietuvos“ redakciją ir iš 
čia jieško savininko, kuris na 
loniai prašomas atsiliept: „Ne 
priklausomos Lietuvos“ re
dakcijos adresu: 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal,

DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS
L. ARMALIS

209 Dolhausic Str. Apart. 4. Brantford, Ont.
Priimu taisyti visų rūšių laikrodžius. Darbą atlieku 

greit, sąžiningai ir žymiai pigiau.
Laikrodžius siųskite paštu registruotu siuntinėliu, nes 
tas yra pigu, saugu ir patogu. Pataisęs grąžinsiu paš

tu, kartu su sąskaita už atliktą darbą.

Kaina Ū. S. dol.

5 sv. mlt. p.kavos

2 sv. m. p. kavos 
y2 sv. kakao 
y2 sv. šokolado 
% sv. arbatos 
11 <>z. kompoto

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

: 2 sv. m. p. kavos
k 1 sv. ryžių
t 4 oz. Salmon
{ 4 oz. Tuna
( 6 oz. liežuvio
| 1% oz. j. pipirų

4 oz. kokoso

S
3/ą oz. kardamono
1 % oz. cinamono
1 oz. majorano 
I54 oz- paprikos

$ 5.20

Nr. 16

$ 8,90

Nr. 17

$ 6.50

Nr. 14
$ 6.75

Nr. 15

5 sv. m. p. kavos
5 sv. g. k. taukų
2 sv. šokolado

Nr. 18 
$ 9.80

5 sv. m. p. kavos 
10 sv. cukraus 
12 plyt, bulijono

Njc. 19 
$ 9.50

3 sv. g. k. taukų 
(skardinėje)
2 sv. m. p. kavos
1 sv. Aliaskos

Salmon
y2 sv. kakao 
y sv. arbatos

Nr. 20

$ 7.15

2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos
„Mazola“

1 sv. saldainių 
y2 sv. kakao 
% arbatos

Nr. 21

$ 6.00

12 sv. gr. k. taukų
Nr. 22 
$ 6.00

Individualūs pakietai 
ruošiami susitarus._____
Kava į visus pakietus de
dama po 1 sv. skardinėse.

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Ameri kos 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 išvi,;: tintųjų lietuvių šeimų, gimi
nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at

sišaukimus į savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau- 
kifnus ir korespondencijas.

UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.

CAPITOL FURNITURE CO.,
391 St. Catharine St. W. Montreal.

Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparat 
ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys 
Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie

tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
TE L. LA 8621.

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

KARYS

it

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.

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skylių 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

Rašykite :
Laslie Mackintosh Reg d., P O. Box 294. Westmouikt, 

Quebec.
------ jg= įį ......-įį--------- ---------------------------- R

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Rjverview Ave.. Verdun, Montreal,
TR 2050, priima patajsymams įvairius
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
mesnės, kaip kitur. U ž pataisymus

Kreiptis vakarais po 6.30 vai U
m k k it— w h v------------*

Que. Tel. 
laikrodžius.
Kainos že-
garantuoja.

Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me
tų $ 5.00; Chicagoje * 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny 

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

, go 8, Ill., U. S. A.

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.

---- XX- ■ —

VICTORIA. 
CLEANERS 
8. DYERS Co.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A,ND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITYWIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždedami jiems “Drex”, 
kad neperlelstų 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 *r pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašomi 
telefonuoti TRenmore 1135 
(galimąpašaukti lietuviškai.

Lietuviai navininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaiti!*
A. Majauskas

Tr. 1135 
rxx . -x>c

PASIDARYKIM ATEITI BE RŪPESČIŲ — APSIDRA USKIM ŠIANDIEN

! Alb. NORKELIUNO AQENTUROJE
MONTREAL ENTERPRISESREG‘D.

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

mais statybai paskolomis ir tt. Skambinkite telefonu arba užeikite: 
Kasdien: Kasdien rytais iki 9 vai.

5505 13th Ave. Rosemount, Pirm., antrad. ir ketvirtad.
Montreal, Que Vakarais nuo 6 iki 10 v»l.

Tel. AM. 0342

DANUTĖ STRAZDAITĖ
670 Annette St., Toronto, atidarė

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

Lietuviška moterų kirpykla
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

AMherst 0691

REX E BOV RD AGES Reg‘d 
MAMERTAS MAČ1VKAS

DIPLOMUOTAS' MOTERIŠKŲ IR VYRIOKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS
AUKOTOS 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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HAMILTON
VISUOTINIS

KLB Hamiltono ap. valdy
ba savo paskutiniame posėdy
je apsvarstė eilę eimirnijų 
reikalų ir skubiai sprendžia
mųjų klausimų, kurių minėti
ni yra šie: Tautos Fondo atsto 
vo paskyrimas (Hamiltono ap. 
■pakviestas St. Bakšys. 35 
Wilson Str.), Birželio mėn. 13 
— 15 d. d. minėjimo surengi
mas ir vieša demontracija, 
(jeigu tam pritars latviai ir es 
tai), vajaus užbaigimas ir kt.

Kadangi yra ir kitų spręsti
nų klausimų visuotiniame na
rių susirinkime, kaip pav. gau 
tas raštas iš KLB — LOK, ku
riuo KLB Hamiltono ap val
dyba skaitoma neteisėtai iš
rinkta, todėl š. m. gegužės m. 
20 d. 5 vai. p. p. Dainavos sa
lėje, šaukiamas visuotinis na
rių susirinkimas, kurio prane
šimą ir pačią dienotvarkę tal
piname atskirai. Kbr.

PRANEŠIMAS.
KLB Hamiltono ap. valdy

ba skelbia visų Hamiltono lie 
tuvių žiniai, kad 1951 m. ge
gužės mėn. 20 d. 5 vai. p. p. 
Dainavos salėje (469 Bay St. 
N) šaukiamas apylinkės visuo 
tinis narių susirinkimas šia die 
notvarke:

1. Susirinkimo atidarymas 
ir susirinkimo pirmininko kvie
timas.

2. Valdybos pirmininko 
pranešimas dėl atliktų darbu.

3. Valdybos sekretoriaus
pranešimas dėl KLB I.OK-o

SUSIRINKIMAS.
rašto ir Apylinkės persitvar
kymo juridinės padėties.

4. Apylinkės valdybos atsi
statydinimas.

5. Apylinkės persitvarky
mo klausimas (ALOK).

6. Klausimai ir sumanymai.
7. Susirinkimo uždarymas.
Nesusirinkus reikiamam skai 

čiui dalyvių, po vienos valan
dos, t. y., 6 vai. pp. tą pat die
ną ir toj pat vietoj šaukiamas 
kitas susirinkimas, kuris bus 
laikomas teisėtu, bet kuriam da 
lyvių skaičiui atvykus (LKL 
B statuto 9 paragrafas).
KLB Hamiltono ap. Valdyba.

ATVYKSTA TORONTO 
LMMG.

ŠĮ šeštadienį, gegužės mėn. 
12 d. Toronto Lietuviu Meno 
Mėgėjų Grupė, buv. Central 
salėje (213 James St. N.)'sta
to St. Pilkos 3-jų veiksmų ko
mediją „Žemės Rojus“.

Vaidinimo pradžia 7 vai. v. 
Po spektaklio smagus šokiai.

HLDMT „AUKURAS“ 
VYKSTA j LONDONĄ.
HLDMT „Aukuras“, š. m. 

Gegužės mėn. 20 d., išvyksta 
į Londoną (Ont.), kur vietos 
lietuviams statys K. Inčiūros 
drama „Dr. V. Kudidka“.

Kbr.
SPORTININKAI LAIMĖJO

Mūsų sportninkai — HLSK 
„Kovas“ krepšininkai ir stalo 
tenisininkai, š. m. balandžio

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 šešt.

GERB. VISUOMENĖS ŽI NIAI PRANEŠU, 

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

JONAS J. JUSKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS

907 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880

| ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS j

I IMPERIAL ALTO COLLISSION ? 
į G KE RAITI S, į
j Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį £ 
i spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su- / 
: gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. i 
i ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. j 
t — Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — s 
į-------- 561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.--------- j

----- ---- —------------------------------------------------------- ---------------
l PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
( LIETUVIS LAIKRODININKAS •

I STINSON'S JEWELLERY j 
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO :

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

| LIETUVIŠKA

į BALDL KRAL11AE į 
IR DIRBTUVĖ.

^PARDUODAME GATAVUS PRIIMAME UŽSAKYMUSf 
IR PATAISYMUS.

| ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO i 
S 899 BLOOR. ST. W, TORONTO, TEL. LO 1438. >| 
į SAV. J. KAMICHAITIS. PATARČIAI VELTUI J

■, -r.u—t. 'iTr'xnoirr'T.•ixfi-- ■ -r- r—,.r.r r-■ ~*tiWir -rintw

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bek.
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 Nr. 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—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinio taukų
2 sv. margarino
2 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado
Siuntinys Nr 12—•$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos
2 sv. cukraus

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

SUDBURY, Ont.
PAVYZDINGI LIETUVIAI,

Sudbury, Ont. Periodikos 
skiltyse randame mūsų tautie
čių, dar esančių Europoje, pra 
šymus sudaryti jiems sąlygas 
įvažiuoti Kanadon. Aišku, ne 
visi tai gali (užstato trūku
mas), bet gal ne visi ir nori 
vargstantiems tautiečiams pa
dėti. Tačiau vis dėlto atsiran 
da lietuvių, kurie deda pastan 
gų padėti tiems žmonėms at
vykti į šią šalį. Tikrai gražų 
pavyzdį esantiems šiame kon
tinente duoda Saliomėja ir 
Aloyzas Juozaičiai, gyveną 
Sudburyje. IRO pagalba čiar 
atvykę ir sukūrę šeimą, jie jau 
sugebėjo atsikviesti iš Angli
jos p. Juozaitienės sesrį su vy 
ru, sudarė sąlygas p. Juozai
čio seseriai su vyru su dviem 
vaikučiais, gyvenusiems Bel
gijoje, atvykti į Sudburį ir da
bar vėl yra sutvarkę dokumen 
tus vienai šeimai Belgijoje. Ir 
visa tai padaryta neturint dati 
tgiau materialinių gėrybių už 
jsssssssssssssssssssssss

mėn. 28 — 29 dd. viešėjo Munt 
realyje, kur turėjo 3 rungty
nes.

Sėštadienį, visiškai netinka 
moję krepšiniui salėje, kovie- 
čiai pralaimėjo 5 taškų skir
tumu (38 : 33), atsirevanšuo
dami sekmadienį dviem perga 
lėm: stalo tenise 5 : 4 ir krep 
šinyje, įveikdami montrealie- 
čius 35 : 21. Kbr.

kitus, nes p. Juozaitis, kaip ir 
daugelis Sudburyje gvven-jų 
lietuvių, dirba INCO liejyklo
je, o p. Juozaitienė kino-teat- 
re. Bet jų pagalba vargstan
tiems lietuviams aiškiai įrodo 
lietuviškų reikalų supratimą ir, 
reikia tikėtis, ateitis jiems ne
liks skolinga! Jei visi tokie bū
tų ! Rimas Bortinis.

MAŠINIZMO KRIZĖ.
Sudbury, Ont. Pavasaris jau 

čia! Paskutinę savaitę oras 
kaip vasarą. Keliai išdžiūvę, o 
žemesnes miesto dalis buvo 
vanduo apsėmęs.

Sudburio lietuvių „motori
zuotieji“ pradeda atkusti. Ta 
čiau ne visiems mašina yra lai 
mė. Vienas mašiną jau parda
vė, kitas ruošiasi parduoti, nes, 
juodu ant balto apskaičiavęs, 
priėjo išvados, kad perdaug 
prakaito lašų mašina suryja. O 
trečiojo mašina draugas beva
žiuodamas įlindo į griovį. Po
licija nustatė, kad tas leidimo 
mašina važiuoti neturįs. . . Tai 
vis nenumatytos nelaimės, ku 
rioš sukelia nepatogumų.

Rimas Borūnis.

LIUDAS ARMALIS 
PASVEIKO,

Brantford, Ont. ,,NL“ skai
tytojai gerai žino Liudą Arma 
lį, kurį dėl sunkios ligos (džio 
vos) administracija buvo nuta
rusi grąžinti į Vokietiją arba

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 tikslus adresas. Skubūs išmokėji
mai bus atlikti pridėjus už 15 et. pašto ženklų.

„NL“ Administracija.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

Rational Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Verdun Ave'j arti naujosios lie

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadie niais po pamaldų.

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

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. Famille St.

Montreal, Que.
Tel. Ha 6708

5
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Jei norite pirkti ar parduoti na 

mus Verdune, kreipkitės pas 

iieluvių draugą.

C.E. DU P R AS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO 0529

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. 19—$9.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. marmelado 
4 sv. degintos kavos

»V2 sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 21 — $ 6.26
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. degintos kavos
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išsiųsti į Lietuvą su visa šeima.
Tautiečiai iš visų Kanados 

kraštų jautriai atsiliepė, parė
mė jį finansiškai, ir jis nebuvo 
išsiųstas. Dabar jis yra apsi
gyvenęs Brantforde, Ont., 209 
Dolhousie St., Apart. 4.

Pasirodo, sirgdamas ir besi
gydydamas sanatorijoje, jis ne 
tiktai gydėsi, bet ir stipriai d ir 
bo ir per tą laiką baigė laikro
dininkų mokyklą — Illinois 
School of Watch Reparing. 
Balandžio 19 d. gražiai išlaikė 
egzaminus ir gavo diplomą. Da 
bar turi teisę gauti licenciją ir 
atidaryti dirbtuvę. Bet tam 
tikslui reikia pinigų. Todėl 
laikinai, kol prasikurs, L. Ar
malis dirba privačiai savo bu
te.

Tautiečiai p .L. Armalį pa
rems, jeigu jam siųs laikro
džius taisyti. Tuo reikalu pra 
šoma žiūrėti jo skelbimą.

Malonu, kad tautiečių gra
žiai paremtas nelaimėje, tau
tietis L. Armalis sugebėjo pro 
duktingai išnaudoti laiką, pa
sigydyti ir tapti įjaudingu vi
suomenės dalyviu. Sėkmės!

„Kirpyklos Kvartetas“, girdi
mas iš Vancouver io pinnadie 
nių vakarais 7 v. per CBC 
Trans-Canada. Jų repertuare 

senųjų laikų dainos.

EKONOMINIS KANADOS PAJĖGUMAS IR 
VERŽLUMAS.

(Atkelta iš 3 pusi.)
sim mažumą. Pigi elektros jėga, geresni darbo santykiai, ir 
didėjanti Kanados vidaus rinka padėjo šiam pramonės išsi
vystymui.

Kanados ekonominė ekspansija, kaip nujaučia daugu
mas kanadiečių, dar tik prasideda. Tiktai žiedas pagal JAV 
sieną yra tirštai apgyventas, o pačioje- šalyje yra, dar vietos 
daugeliui milionų žmonių. Kai kurie ekonomistai tiki, kad 
Kanada lengvai galėtų išmaitinti daugiau negu 50.000.000 
vyrų, moterų ir vaikų. Be abejo, daug milionų Europos gy
ventojų norėtų persikelti į Kanadą, atsinešdami su savimi 
piityrimą ir darbą, padėti išplėtoti krašto ūkį. Kanados da
bartinė padėtis pagal žymių prekybos vadovų nuomonę .yra 
panaši į padėtį Jungtinių Valstybių po Civilinio Karo. Kana 
tla yra dar jauna šalis ir jos šaltiniai vargiai tepalytėti. Ji da
rosi svarbus pasaulio pramonės ir prekybos kraštas.

g DĖMESIO J
Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams! 

Ekspertas radio ir elektunių reikmenų taisyme. (j
Prekyba m pataisymai. ®

PETE'S Radio SERVICE \ SI 7688 Edvard St., Ville Lasaiie. HE 3372

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk BlVjlle Emard, Montreal, Tramvajus 36,

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS 

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

DĖMESIO !
VIOLETA JURIENĖ
kviečia visas lietuves į

BLUEBIRD MOTERŲ
KIRPYKLĄ

Mandagus, greitas patarnavimas. Lietuvėms nuolaidos.
BLUEBIRD BEAUTY SALON:

Montreal, 5206 Park Ave. Tel:CR 4600.

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. kiauliniu 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



1951. V. 10- — Nr. 18 (212) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 9 PSL.

W E L L A N D, Ont
'Ji

EDMONTON, Alberta
K L. B. WELLANDO L. O.K-TO METINĖ VEIKLOS 

APŽVALGA IR APYSKAITA.
me skaičiuje suaugusių t. y. .montone, nuolatinėj salei. Sek 
per 1 8m. amžiaus 148; vyrų 
124, moterų 81; bendrame skai 
čiuje užregistruota 7 prieš jų 
pačių norą. Registracija nau
jai atvykstančių lietuvių tęsia
ma toliau. Užregistruotų kor 
telių dublikatai pasiųsti K. L.
B. — LOK (centrui) Montre 
alyje. Naujai suregistruotų 
bei pakeitusių adresus žinios 
centrui sunčiamos kas mėnesį.

Anglų kalboje knygos „Ge
nocide Lithuanian's Threefold 
Tragedy“ ir „Raudonoji Žvai 
gždė“ įteiktos Wellando mies 
to bibliotekai 2 egz. Gimna
zijai ir Amatų mokyklos bi
bliotekai 1 egz. Wellande iš
einančio laikraščio „The Eve
ning Tribūne“ redaktoriui 1 
egz., knyg. „Raudonoji Žvaigž 
dė“ CIO darbininkų unijai 
Fort-Colborne skyr. ir Ameri
kos konsulatui Niagara Falls, 
Ont.

Wellando ALOK-as, suėjus 
vieniems veiklos metams, duo 
da apylinkės lietuvių žiniai 
metinę komiteto veiklos ap
žvalgą ir piniginę apyskaitą 
1951 m. balandžio mėn. 1-ai d.

1950 m. kovo mėn. 2 5d. K. 
L. T-bos Wellando skyr. val
dybos sukviesti čia veikainčių

v organizacijų atstovai sudarė 
Wellande KLB — ALOK-tą 
iš 5 organizacijų 7 atstovai.

Laike praėjusių vienu veik
los metų komitetas surengė 3 
gegužines, 1 šokių vakarą ir 1 
šokių vakarą - koncertą, 3 vie
šus minėjimus (mot. diena, 
Rugsėjo 8 d. ir Nepriklauso
mybės šventę), pravedė pinigi 
nj vajų lietuviams džiovinin
kams Vokietijoje ir Tautos 
Fondui, susirinko komiteto po 
sėdžiams 19 kartų.

Apylinkės ribose suregis
truota lietuvių viso: 205 ; ta-

Kasos stovis ir piniginė apyslkaita.

Pajamos:
Gauta iš K. L. S. Wellando skyr......................... $
Gautas pelnas iš surengtų parengimų ............ $
Surinkta aukų džiovininkams V. Vok. .

Surinkta aukų Tautos Fondui ...................
Įvairios kitos pajamos

— Miesto ir apylinkės lie
tuvių pobūvis bus gegužės m. 
19 d. (šeštadienį) Nor:h Fd-

madienį (gegužės 20 d.) iš ry 
to pamaldos — atvyksta kun. 
Tėvas Kulbis. Bažnyčia ir lai
kas bus nurodyta pakvietimuo 
se. Po pietų 2 vai. North 
Edm. salėj visų lietuvių susi- 
rinkmas.

— Retai kuri bendruome
nės grupės galėtų paįgirt tuo, 
ką turi savo tarpe Edmonto- 
nas. Tai dr. Davidėnąs - Do
vydėnas, polit. - socialinių 
mokslų Tuluzos universiteto 
doktorantas. Tačiau gada kad 
visuomeninėj veikloj pageidau 
tina iniciatyva.

— Abejngasi 
niams reikalams 
petys.

— Prancūzų
Edmontone CBHA veikia ban 
ga 680 (radijo aparato skalė
je apie „70“). Jei bus vėl ka-

organizaci- 
ir inž. St. Še-

radijo stotis

da organizuojama lietuviška 
programa, Albertos lietuviams 
bus stengiamasi pranešti iš 
anksto per spaudą.

— Liet, bendruomenės or
ganizacijos reikalų supratimo 
pavyzdį rodo taurus lietuvis 
farmeris p. N. Kardelis. Uo
lus lietuviškų reikalų rėmėjas 
ir daugiausia garantijų naujie
siems ateiviams lietuviams yra 
sudaręs p. Vieškelis, savinin
kas turtingos farmos.

Senieji miesto veikėjai lin
kę apsiriboti tik vietinių inte
resų veikla.

— Žinomas futbolo (rugby) 
treneris ir žaidėjas - žvaigždė 
Eskimos klube Annis Stukas 
yra lietuvis ir dar prisimena 
lietuviškai kalbėti.

— Iš Edmontono lietuviai 
jau ryžtingai plaukia i lytus, 
daugiausia į Torontą. Ten vi
lioja geresnės perspektyvos su 
darbais ir uždarbiais ir gausės 
nės bendruomenės ilgesys.

St.

PLB DELHI APYLINKĖS

1.
2.
3.

4.
5. $

30.00
366.46
127.40
298.36

7.00

ŠOKIŲ VAKARAS

Viso:.? 829.22

Balansas: $ 829.22

Gegužės mėn. 19 d. 8 val.vak. PLB Delhi apyhnčė Del
hi miesto salėj rengia šokių vakarą su

LIETUVIŠKA MUZIKA.
Groja Hamiltono lietuvių orkestras „Aidas“. 

Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

PLB Delhi Apylinkės LOK-as.
Išlaidos:

Pasiųsta LOK-tui centrui .................................... $
Rašomoji medžiaga ............................................. $
Kelionės išlaidos surašinėjant apyl. lietuvius. . $ 
Įsigyta raštinės reikmenų bei knygų.............. $
Pašto išlaidos ........................................................... $
Pasiųsta džiovininkams, Dr. Vydūnui, pp. Jan
kų šeimai V. Vokietijoje .................................... $
Pasiųsta lietuvių gimnazijai Vokietijoje .... $
Pasiųsta liet. Armaliui, Kanadoje................... $
Mažosios Lietuvos Valdybai, .......................... $
Tautos Fondo Atstovybei Kanadoje.............. $

11. Įvairios išlaidos ....................................................... $
12. Kasoje pinigais 1951 mt. balandžio ,1-ai d. . . *

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

5.00
8.35
7.15

39.10
8.91

138.58
25.00
25.00
51.40

300.00
45.94

174.79

GRAŽUS SUSIRINKIMAS DELHI.
šeima ligoje, bei nupirkta „Ne
priklausomos Lietuvos“ 
už $ 30,—.

Susirinkimas užbaigtas 
Himnu. J.

Viso: $ 829.22

Balansas: $ 829.22

Pajamose 5 nr. gauta už parduotas knygas, kurias k-tas 
nupirko savo lėšomis.

Išlaidose 2 nr. įsigyta knygų „Genocidas“ ir „Raudono
ji žvaigždė“ 18 egz. ir 3 nr. išlaidos už Ikvietimų spausdinimą, 
rašomosios mašinėlės nuoma, įvairios smulkios išlaidos susi
jusios su parengimų bei minėjimų rengimu. 
1951 balandžio 20 d.

Wellando A. L. O. K-tas.

LIETUVIAI APLEIDŽIA BRITŲ KOLUMBIJOS 
GELEŽINKELIUS.

Pertraukos užpildytos lietuviš 
kų plokštelių muzika. Ban 
dyta dainuoti ir liaudies kūry
bos dainų.

Prieš porą savaičių Vale sek 
cijos formanas A. Juodgalvis 
taipgi pasiliuosavo ir išvyko į 
London, Ont., kur gyvena jo 
motina ir sesuo.

Šiuo laiku Britų Kolumbi
joje etatiniais dirba prie CNR 
geležinkelių 2 iš senųjų lietu
vių ir 5 iš naujai atvykusių.

Žemaitis.

Mount Robson, B. C. Klai
pėdietis lietuvis Z. Judžen’tis 
šiomis dienomis apleido CN 
R geležinkelius. Jis dirbo see 
tionmanu Blue .River stotyje, 
o dabar planuoja apsigyventi 
Winnipeg*© mieste. Jo arti
mas bičiulis vilnietis G. Mickė 
nas suruošė savo darbovietėje,
vadinamame vasaros mdionie- > 
rių kurorte, lietuviškais pa
pročiais išleistuves, be poros 
savųjų dar ir keliems kitų tau 
tybių atstovams dalyvaujant.

Delbi, Ont. Balandžio men. ■ 
15 d. įvyko Kanados Lietuvių j 
Bendruomenės, Delhi Apylin- i 
kės, LOK-to metinis susirin
kimas. 1

Išrinkta nauja valdyba, i ku 
rią įeina: V. Ignaitis, J. Liut
kevičius, V. Jučas, G. Rugie
nis ir P. Augaitis. Kontrolės 
komisija: V. Treigis, V. And- 
riulonįis ir A. Trečiokas. Pa
rengimų komisija: St. kairys, 
St. Augustinavičius Jun., A. 
Grincevičienė ir Z. Liutkevi- 
čienė.

Senosios valdybos plrminin 
kas ir iniciatorius, prieš me
tus suorganizuotos Delhi apy 
linkėję Kanados lietuvių bend 
ruomenės, p. V. Treigys, pa
darė išsamų pranešimą iš pra
eitų metų veikioji ir ragino nau 
jąją valdybą dar daugiau pa
sitempti.

Susirinkimo metu buvo gy
vai diskutuojamas Tautos Fon 
do reikalas. Buvo nutarta rink 
ti aukas aplankant kiekvieną 
namuose bei per ateinančių me 
tų parengimus daryti loterijas 
ir visą pelną paskirti T. F.

Nors šioji apylinkė yra ne- 
perskaitlinga nariais, tačiau pe 
reitais metais čia buvo paro
dyta graži veikla: paminėta va 
sario 16-toji ir birželio 14-toji, 

. 3 šokių vakarai, Joninių pikni- 
kas ir du paprasti piknikai, vai 
kams eglutė, sušelpti lietuviai 
ligoniai Vokietijoje, padėta 
rinkti aukos Simcoe ligoninės 
praplėtimui, sušelpta Armalių

šėru

POLICIJOS DIREKTORIUS APIE MONTREALIO 
_ . KOMUNISTUS.

Gegužės 5 dienos Montrea->vinė Partija) kadrus čia stipri- 
na apie 5.000 simpatizuojan
čių raudoniesiems, taip pat ir 
tam tikru skaičium bendrake
leivių.

Didžiausias skaičius simpa- 
tikų, kuriuos direktorius api
būdino kaip lygiai pavojingus 
jei ne dar daugiau, kaip akty
vius komunistus — esą įsimai
šę įvairiuose rausvuose visuo
menės organuose.

Išavardintos —rūpės:
Pagrindinėmis kairiasparnių 

organizacijomis anti - subver
syvinis dalinys paduoda. Jung 
tinę žydų tautinę bendruome
nę, Darbo jaunimo tautinę 
federaciją, .Tautinę Kanados 
ukrainiečių drauigją, Montre
alio taikos kongresą, Kanados 
rusų federaciją, Civilinei lais
vių uniją, Kanados suomių or
ganizaciją ir kitas mažiau žy
mias grupes.
> „Šiuo metu L. P. P. narių 
ir jiems prijaučiančiųjų skai
čius nedaug tereiškia“, — pa
brėžė direktorius Langlois. 
Jų, naudingumas partijos daly 
kui glūdi ne jų stiprume bet 
jų įtakoj, kuria jie gali paveik 
ti mases.

„Tikrasis Montrealio komu
nistų vadas policijai yra žino
mas, tačiau j ovardo šiuo me
tu negalima skelbti“.

Straipsnio pabaigoj polici
jos direktorius kreipias į visuo 
menę prašydamas kovoj su 
subversyviniais elementais ak
tyviai paremti policijos darbą, 
pranešant policijai ne tik apie 
komunistų veiklą, bet ir apie 

L. P. P. (Darbo Progresy- nugirstas jų užmačias.

lio „Gazette*- buvo įdėtas ak
tualus straipsnis, kuris įdomus 
ii „Nepriklausomos Lietuvos“ 
skaitytojams.

Straipsnis pavadintas: 
„Langlois išvardina aktyviuo
sius komunistų organus mies
te“. Paduodame dalinį straips 
ųio vertimą.

„Policijos direktorius J. Al- 
gbert Langlois vakardieną pa
brėžė, kad naujo pasaulinio 
konflikto atveju komunistai 
rengiasi sabotuoti tam tikras 
strategines vietoves Montrea- 
aho rajone.

Nors čia iki šiol dar nebuvo 
akivaizdaus įrodymo, kad ko
munistai būtų treniruojami sa 
botažinei veiklai, savo savaiti
nėj spaudos konferencijoj jis 
atidengė, kad policijos dėpa- 
Lamento subversyvinis dali
nys gavęs pranešimų, kad rau
donieji planuoja eventualaus 
konflikto atveju įvykdyti pra 
gaištingus projektus.

Jis aiškiai pabrėžė, kad jei
gu Kanada būtų įvelta j karą, 
Montrealio Policijos Departa
mentas veiktų pilnoj skalėj 
drauge su Kanados Raitąja 
Policija „apvalant nepageidau 
jamuosius“.

Paduodamas kai kuriuos ži
nomus faktus apie (komunistų 
veiklą Montrealyje, dir. Lang
lois pasakė, kad Darbo Progre 
syvinė (Komunistų) Partija 
gyrėsi turinti dabar šiame 
mieste 700 narių. Šitie nariai 
anksčiau organizavo kortų par 
tijas, bet jos neperseniai buvo 
panaikintos tikslu užgniaužti 
jų plėtrą.

tos
Tau 

Z.

WINNIPEGIEČ1Ų 
ŽINIAI.

Gegužės mėn. 20 d. 2,30 vai. 
p. p. Lietuvių klubo salėje 
ruošiamas Steigiamojo Seimo 
minėjimas
Programoje: paskaita ir meni
nė dalis.

Mieli tautiečiai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

KLB Winnipego Apylinkės 
Valdyba.

susirinkimas.

-(MZ

Įsigykite virimo knygą

"TAUPIOJI VIRĖJA'
Knygą paruošė 

p. H. Mačiulytė- 
Daugirdienė.
“TAUPIOJI VI

RĖJA” patiekia 
300 įvairių val
gių gaminimo re
ceptų, daugumoj
pačios autorės išbandytų. Jo
je rasime, kaip pasigaminti 
mūsų mėgiamuosius lietu
viškus valgius ir lietuvišką 
krupniką.

Knyga įrišta plastika. Ją 
atidarius, ji neužsiverčia. Tai 
šeimininkėms 
parankumą.

sudaro didelį
Knygos kaina

siųskite: 
Administracija,

Užsakymus
“EGLUTES”
P. O. Box 22, Brockton, Mass.

Aukos Jautos Pondui
kas, Burkauskas, Z. Vieraitis, 
A. Grajauskaitė, P. Vaitkus, 
V. Pashtuk.

Labai ačiū Ateitininkų kuo 
pai už pasidarbavimą, o vi-

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

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. Platintojamsduodama 25%. Prašome 
užsisakyti aukščiau duotu adresu prisiunčiant pini
gus ar čekį kartu su užsakymu.

Hamilton, Ont.: Ateitinin
kų kuopa surinkus 130,25, pri
siųsti su aukų lapais aukojo: 
$ 10,00: B. Aselskis; ? 7,00: 
A. Stasevičius; $ 6,00: A. Jan
kūnas; $ 5,00: A. Šalčiūnas, ^ierns Hamltono Lietuva.ns už 
K. Matkevičius; $ 4,00: K. 
Bungarda; $ 3,00: V. Laniaus 
kas, A. Šarauąkaitė, A. ir L. 
Astravai; $ 2,50: J. Ple.inys; 
$ 2,00: M. Kėžinaitytė, V. Dar 
gis, J. Paškevičius. E. Kuda
ba, J. Kėžinaitis, B. Apanavi- 
čiūtė, S. Šarauskaitė, E. Apa 
navičius, E. Olšauskas, D. Ko 
chanka, S. Gudinskas, Z. Ston 
kus, P. Skučka, S. Jokūbaitis, 
P. Zabarauskas, P. Giedrai
tis, J. V. Petkūnas, K. Lele- 
šiūtė, D. Slavinskas, Br. Liš- 
kauskas, S. Verbickas; $ 1,25: 
A. Povilauskas; $ 1,00: B. Gra 
jauskas, J. Kamaitis, V. Ky
bartas, A. Steigvilas, J. Leš- 
čius, P. Latauskas, Ant. Gra
jauskaitė, A. Gedrimas, J Ro- 
mikatis, Kotr. Meškausnas, J. 
Klypas, J. Pajarskas, J. Jaku- 
bynas, V. Bilevičus, E. La- 
niauskaitė, L. Kūkalis, K Zau 
ka, V. Zauka, J. Pipiras, Z. 
Paškauskas, V. Miškinis, J. 
Paukštys, A. Patamsis, J. Ado 
mauskas, J. Dodkaitis, O. Ta
mošauskas, X. Y., S. Dramon 
tas, St. Čepas, V. Kunku’s, P. 
Žeberitavčius, J. Lekutis, V. 
Liškau^kas, L. Baltrukonytė; 
$ 0,50: A. Kamatiis, A. Gra
jauskas, V. Čėsna, A. Rakaus

aukas.
M. Arlauskaitė.

DĖL „PATRIOS“ LEIDINIŲ
Visi užsisakiusieji knygas 

per „NL“ spaudos skyrių tu
rėjo jas gauti. Bet kai kas vis 
dar nėra gavęs ir nesulaukia. 
Iš „Patrios“ mums praneša, 
kad visiems knygos išsiųstos, 
bet nemaža dalis knygų yra 
grįžusių dėl adresų pasikeiti
mo arba nesuradimo adresa
tų.

Primename, kad visi, kas 
dar nėra gavę ir yra pakeitę 
adresus, dabar rašytų tiesiai 

, šiuo adresu: „Patria“, 45 St. 
Johns Pl., Stamford, Conn., 
USA.

NL“ Sp. skyrius.

SAVI PAS SAVUS, 
Palaikykite tuos, kurie skel
biasi „Nepriklausomoje Lie
tuvoje“ .

B A L T I C K A
Lietuvis batsiuvį.-, 

Pataisymai ir užsakymai.
9855 Verdun Ave.. VERDI IN 

f el HE 4547 • •

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

Valome, taisome ir dažomevyriškus 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., Montreal. Tel. LA 2958.

M-----M -------- Ji’ M M -----

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

DOMINION AGENCIES BUREAU
16 Woolworth Bldg.,

PORT ARTHUR, Ont., CANADA
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- i 
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- g 
gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip | 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- I 
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

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 atsilankyti ir įsitikinti.

SAVININKAI BR. JOCAI.

TE L. FI. 2687

6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal.

Marche BOULEVARD Market
SA V. PAUL GUDAS, 

MĖSA, ALUS. GROSETER1JA, DARŽOVES.

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.
Adresas: 202 St. Clarens Av e, Toronto. 

Telefonas: ME 8522.
- m

Edmond COURCHESNE

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

TEL. HA 4607 MONTREAL.

i

Edouard MONDOR
Notaras

10 ST. JAMES ST. W., KAM. 308.
TEL. LA 5022 MONTREAL.
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Kanados Lietuvių Bendruo ą
menės Montrealio Apylinkės KUN. S. U o 
L. O. Komitetas gegužės mėn. išvažiuoja kelionės į Kanados 
13 d. ruošia Motinos dienos J‘ ‘ 1 ---- - 1 °
minėjimą sekančia pragrama:
1. 11 vai. pamaldos už moti

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

2. Tuoj po pamaldų Aušros gūžės 2 7 d.
Vartų parapijos saleje tai Coleman ir 
dienai pritaikyta paskaita. Brooks, 
kurią skaitys kun. prof Gai
da - Gaidamavičius.

3. Meninė dalis, kurioj* 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. Piešines. 
Lietuviškoji visuomenė kvie

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

SKAUTŲ TĖVAMS IR 
RĖMĖJAMS.

Gegužės mėn. 20 d., tuoj 
pamaldų parapijos salėje 
Verdune, yra šaukiamas skau- 
tų-čių tėvų ir Skautų rėmėjų 
visuotinis susirinkimas. Tau
tiečiai, norintieji paremti mū
sų jaunimą — skautus, malo
niai prašomi šiame susirinki 
tme dalyvauti. Taip pat tėvai 
arba globėjai malonėkire šia
me susirinkime skaitlingai da
lyvauti.

lietuvių kolonijas. Gegužės 13 
d. jis lankysis garsioje Kana
dos koubojų sostinėje — Cal
gary ir ten Sekminių sekma
dienį atlaikys lietuviams pa
maldas. Po to gegužės 20 d. 
Aplankys Albertos sostinę — 
Edmontoną. Iš Edmontono 

, vyks į Letbridge ir ten bus ge- 
Birželio 3 d. bus 

birželio 10 d. —

Motinoms pagerbti
V A K.A R I E;N E _ 

Gegužės 13 dieną, sekmadienį, 4 valandą po pietų • 
ŠV. Kazimiero bažnyčios svetainėje
RENGIA PARAPIJOS CHORAS.
Bus šilti skanūs pietūs ir visokių gėrimų.
ĮŽANGA 1 dol. 25 centai.
Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

CHORO VALDYBA.

LABAI ĮDOMI EKSKURSIJA.

po

Komitetas.
ORGANfZOJAMA EKS

KURSIJA I HAMILTONĄ.
Birželio mėnesio pirmoje 

pusėje yra pakviest: mūsų 
sportininkai į Hamiltoną, kur 
turės sužaisti vienas, o gal ir 
dvejas krepšinio rungtynes ir 
stalo tenisą.

Ta pačia proga yra organi
zuojama ekskurisija autobu
su į Hamiltoną. Pravažiuo
jant, numatoma sustoti Kings 
tone, Toronte ir Niagara Falls.

Norintieji ekskurisijoie da
lyvauti prašomi iki gegužės 
mėnesio 20 dienos užsiregis
truoti pas šiuos asmenis: Ži
linską Vytautą — Hamilton 
St. 6141a, Ville Emard, Telef. 
FI 6582, Kudžmą Augustiną 
— 181 — 3 Ave Ville Lasalle, 
telef.: HE 3567 ir' Lukoševi
čių Juozą — 6951 Mazarin St., 

.Ville Emard, telef.: HE 7877.

KLB — KOKo 
SUSIRINKIMAS.

Šį penktadienį, gegužės 11 
dieną 20 valandą punktualiai 
šaukiamas KLB — LOKo po
sėdis, kuriame, be kitų reika
lų, bus galutinai priimamos 
Krašto Tarybos rinkimų tai
syklės. Posėdis įvyks ,,NL“ 
redakcijoje — 7722 George St. 
Ville Lasalle.

Prezidiumas.
TAUTIEČIŲ DĖMESIUI
Dailininkas J. Ladyga ati

darė baldų studiją „Artis“: 
6114 Blvrd Monk, Ville Emar 
de. Žiūrėkite jo skelbimą ir 
atsiminkite, kad kainos „Ar
tis“ studijoje daug mažesnės, 
negu krautuvėse. Savi pas sa
vus!

MONTREAL1E- 
ČIAI!

Birželio mėn. 9 — 10 d. d. 
Akademinis Sambūris, Mont
realio skaučių „Neringos“ tun 
tas 
šia 
mo 
gal 
lyviai bus aprūpinami nakvy
ne.

Iš Montrealio bus išvyksta
ma penktadienį vakare, birže
lio 8 d., o iš Toronto atgal — 
sekmadienį vakare, birželio 10 
d. Kelionė ten ir atgal kainuos 
12 dolerių asmeniui.

Norintieji ekskursijoje da
lyvauti prašomi užsiregistruo
ti ir įmokėti kelionpinigius iki 
š . m. gegužės mėn. 28 d. pas 
žemiau išvardintus žmones.

Naginionį Stasį: 5421 La
fond Str. Rosemont.

Zemlickienę Zofiją: 
Bassit str. HA

Kibirkštytę 
Montgomery Str. Darbo me
tu CH 9214.

Ciplijauskaitę Birutę. 34 72 
Hutchison Str. MA 1741.
Akademinio Samb. Valdyba. 

Skaučių „Neringos“ Tuntas.
ir Skautų Vyrų Tuntas.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ
SUSIRINKIMAS

DĖMESIO,

bei skautų vyrų tuntas ruo 
bendrą Montrealio jauni- 
ekskursiją į Torontą. Pa- 
galimybę, ekskursijos cla-

5979.
Ireną:

3725

2567

LIETVIŲ MOKYKLOS MI NĖJO MOTINOS DIENĄ 
kesčiai reikia mokėti kitų pro
vincijų Mėlynojo kryžiaus 
tovybėms.

VAIDINIMAS DLK 
VYTAUTO KLUBE

Praėjusį šeštadienį St.
rausko vedamoji scenos mėgė 
jų grupė suvaidino P. Vaičiū
no (ne Petro Vaičiūno) pjesę 
„Pražydo nuvytusios gėlės“. 
Roles atliko: inžinieriaus —

Lietuvoje Motinos Diena 
buvo minima pirmąjį gegužės 
sekmadienį. Čiia gi tai dienai 
skiriamas antras gegužės sek
madienis, todėl Motinos 
nos minėjimas išsidraiko.

Lietuvių šeštadieninės 
kyklos Motinos dieną minėjo 
gegužės 6 d. Aušros Vartų pa 
rapijos salėje. Dalyvavo jų dvi 
iš trijų: Ville Lasalle, veda
ma p. A. Ališausko ir Ville 
Emarde, vedama p. B. Luko- jonas Žitkus, tarno Jokūbo— 
ševičienės. Kostas Striaupys, daktaro —

Pradžioje mok. A. Ahšaus- Juozas Piečaitis, agronomės— 
kas visus pakvietė pagerbti žu 
vusias ir kovojančias motinas. 
Kun. Riekus paprastai ir labai 
nuoširdžiai kalbėjo apie moti
nos uždavinius šeimoje ir tau
toje. Jis priminė neužmiršti 
savo kalbos ir tautos.

Po to Ville Emardo mokyk
los mdkiniai parodė gyvą pa
veikslą „Vargo mokykla “: dek 
lamavo A. Jurkus, šoko G. Ja 
nuškevičiūtė, akordeonu gro
jo R. Gudas; eilėraščius sakė: 
A. Lukoševičiūtė, G. Skunkai- 
tis, R. Bandžiūtė ir I. Burbai- 
tė.
lį“ šcfco: J. Andrulionytė, A. 
Lukoševičiūtė, A.

L. Bandžiūtė, 
E. Šveikauskaitė 
choru deklamavo: 
kai, saulyt“.

Ville Lasalle 
pildė viertyisinį 
„Tikrai apvasarį 
namus“. Vaidino: I. Pilypai - 
tytė — dvasią, M. Tauterytė 
— kregždutę, A. Snapkauskas

ti ;e-

mo-

Blezdingėlę“ ir „Kalve- . 1 T A — J —_• a

Burbaitė, 
L. Narbutaitė, 

ir visos jos 
„Ko tu jieš-

mokimai iš- 
vaidinimą 
sugrįšiu Į

ais

Ba-

Stasė Piečaitytė, Vilkelienes— 
Vincė Stašaitytė, tarnaitės Je- 
vos — Birutė Markevičiūtė, 
Stasės — Roma Jukonytė, mo 
tinos — Ona Žilinskaitė - Šnei
derienė.

Kaip mėgėjai, vaidintojai sa
vo roles atliko gerai, vieni pa
rodydami daugiau, kiti mažiau 
aktorinių sugebėjimų. Kadangi 
žiūrovų publika labai mišri 
buvo, tai ir pjesė vieniems dau 
giau, kitiems mažiau patiko. 
Žmonių susirinko per pusant
ro šimto.

ŠI ŠEŠTADIENĮ 
(gegužės 12 d.) Ville Lasalle 
lietuvių mokykloje pamokų ne
bus.

Mokyt. Ališauskas.

MIRĖ NAUJAS ATEIVIS
Praėjusį sekmadienį netikė

tai mirė Jonas Kilikauskas. Va 
kare atsigulė kaip niekur nie
ko miegoti. Ryto metą, žmo
na atsikėlusi ruošėsi namuose

Lietuviškoje

Jono LADYGOS 
balduH 

studijoje 
„ARTIS“

salionai, sofos, foteliai pi
gesni kaip kitur. Užs.aky 

mai ir pataisymai.

6114 Blvd. Monk, 
Ville Emard, Montreal.

Telef.: TR 5535.

praeitą sekmadieni išrinko baž 
nytinį (komitetą: pirmininkas
— M. Šulmistras, 176 — 8th 
Ave, Ville Lasalle; vicepiim.
— V. Pėteraitis, 5155 Bourbon 
niere St. Tel. TU 5918; Sek
retorius — O. Lingaitycė, 176 
—8th Ave. Ville Lasalle; ka 
sininkas — O. Šimkutė, 5686 
Beurling Ave, Verdun: reika
lų vedėjas — O. Lingertaitis, 
6639 Dės Erables Avė.

Turintieji bažnytinių reika
lų, prašomi kreiptis į bet kur; 
komiteto narį, pagal paduotus 
adresus.

Komitetas.
GRAŽIOS IŠLEISTUVĖS.
P. Žilinskienės bute, Rose- 

mounte, praėjusį sekmadienį 
Montrealio scenos mėgėjų gru 
pė surengė puikias išleistuves 
savo bendradarbiui Kostui 
Striaupiui, kuris daugiau kaip 
dvejus metus aktyviai darba
vosi vaidintojų būrely ir buvo 
jo seniūnu.

Išleistuvėse svečių tarpe bu
vo Gerb. klubo pirmininkas D. 
Norkeliūnas su žmona, pp. 
Juškevičiai, Barauskas, Amb- 
razas ir daugelis kitų išvyks
tančioje draugų ir pažįstamų.

Išvykstančiam Torontan 
Kostui palinkėta kuo geriau
sio pasisekimo. K. L.

PARDUODAMI
iš anksčiau statyto namo išim
ti langai ir durys — gerame 
stovyje, labai prieinama kaina.

Teirautis tel. AM 0342.

— zuikelį, J. Narbutaitė — vė 
ją, I. Šipelytė — peteliškę, 
Emilis Knystautas — berniu
ką, V. Šipelis — eglaitę, R. 
Knystautas — pušaitę, I. ši
pelytė, N. Kličiūtė, D. Aneliū- 
naitė, V. Kanapeckaitė, I. Ge
čaitė, A. Gaurytė ir E. Rubšy- 
tė — rudens la)pus, snieguo
les ir žibuokles, J. Staųiulytė 
ir I. Girdžiūtė — spinduliukus. 
Vaidinimas buvo supintas iš 
šokių, deklamacijų, dialogų.

Vaikučių pasirodymas buvo 
labai gražus ir darė gražaus įs 
pūdžio, gausiai susirinkusiems 
tiek vaikams, tiek ir jų tėvams. 
Už tai mokytojus gražiai pa
gerbė ir jiems padėkojo tėvai. 
Jų darbas tikrai vertas gra
žaus įvertinimo. Tėvams, ku
rie turi vaikučių, patartina vi
sus juos leisti į šias mokyklas, 
kuriose per savaitę tiktai vieną 
dieną, šeštadienį, kelias valan
das pasimokina, bet ir iš to 
nauda nepaprastai didelė. Rei
kia labai pagirti ir mokinius, 
kad jie taip gražiai pasiruošė 
ir puikiai pasirodė.

. MĖLYNASIS KRYŽIUS 
PRIMENA,

kad jau metas mokėti apsi
draudimo mokesčius. Moka
ma pirmyn už tris mėnesius. 
Pinigus siųsti geriausia pašto 
perlaidomis, bet galima ir bank 
notais. Pinigams siųsti adre
sas: Mrs. P. Juškevičienė - 
- Miller, 3994 Rosemount Blv., 
Montreal, P. Q. Pastebima, 
kad šiuo adresu galima apsi
mokėti tiktai Quebec© provin
cijos apsidraudimą, o iš kitų 
provincijų apsidraudimo mo-

ir laukė atsikeliant vyro, bet 
šis nesikėlė. Ji nuėjo paža
dinti, ir rado jau bestingstantį. 
Liko žmona ir suaugę vaikai. 
Tebūnie jam lengva Kanados 
žemelė.

SPORTO RUNGTYNIŲ 
NUOTRAUKOS.

Montrealio rungtynių su Ha 
miltonu nuotraukų galima įsi
gyti pas p. Juknevičių: 6953 
Mazarin St., Ville Emard, tel.: 
HE 7877.
YRA DARBO SEPTYNIOMS 

MOTERIMS.
Mergaitės - moterys gali 

gauti darbo ligoninėse. Jei ku 
ri nepatenkinta tarnyba pas 
šeimininkus (domestique), ga 
Ii pakeisti į tarnybą ligoninėje 
ir ten baigti sutartį. Pakeiti
mas trunka apie savaitę laiko. 
Suinteresuotos gali kreiptis į 
„NL“ redakciją arba telefo
nu: HE 0473. Atlyginimas 
pradžiai 50 dol. ir pilnas išlai
kymas su butu, vėliau palaips 
niui pridedama daugiau.

BUV. LIETUVOJE IR 
TREMTYJE SOCIALDEMO

KRATAI,
dabar gyvenantieji Montrealy 
je ir jo apylinkėse prašomi ne
atidėliojant pranešti savo ad
resus sekančiai:

L. Girinis: 749 Atwater 
Ave, Montreal, P. Q., Telef.: 
WE 0619;

Steponas Juodviršis: 1269 
Osborne Ave, Verdun;

Jonas Bakanavičius: 689 
Beatty Ave, Verdun, tel.: TR

KLMB Toronto Apylinkė 
rengia ekskursiją į istorinę ir 
nuostabią vietą, kuri yra apie 
šimtas mylių nuo Toronto — 
Midland, Ont. Šioje vietoje 
prieš1 daug metų vykdavo daž
ni ir siaubingi kovų įvykiai 
trap indėnų ir baltosios rasės 
žmonių, kurie šį kraštą užka
riavo. Nuo tų laikų yra išlai
kytos įvairios kančių žymės ir 
kitokios liekanos.

Norintieji šia ekskursija pa
sinaudoti, prašomi kreiptis pas 
p. E. Mankuvienę — 213 Sun 
nyside Avė., arba telefonu: K 
E 3309. Pas ją bus galima gau 
ti daugiau informacijų ir užsi
registruoti ekskursijoje norin
tiems dalyvauti. Kor.

SLA 236 KOP. NARIŲ 
SUSIRINKIMAS.

Gegužės mėn. 13 d. 2 vai. 
pp. 404 Bathurs Str. įvyks mė 
nesinis narių susirinkimas. 
Kviečiami visi nariai dalyvau
ti ir mokesčius susimokėti.

Primenama ir tiems, kurie 
dar nėra atsiėmę savo apdrau- 
dos paliudymų, pasistengti bū 
tinai atvykti ir paliudymus at 
siimti.

Sirgusiems SLA nariams E. 
Miliauskui, J. Dagilienei ir L. 
Vakteriui pašalpos čekiai jau 
įteikti. Tuo tarpu tėra cik vie
nas ligonis J. Benetis, kurs te 
bėra gydytojo globoje. Jam lin 
kime kuo greičiausiai šios glo 
bos atsikratyti. Kor.

.NAUJA „VERSLO” 
VALDYBA.

Toronto Prekybininkų, 
Fram. ir Ametininkų S-ga 
„Verslas“ visuotiniame narių 
susirir/cime balandžio 15 d. 
išrinko naują valdybą, pasi
skirsčiusią pareigomis sekan
čiai : J. Žaliaduonis. — pirmi
ninkas, V. Skirgaila — vicep., 
P. Budreika — sekr., J. Jurk- 
šaitis — ižd. ir P. Paulenis — 
reikalų vedėjas. Valdybos ad
resas: 12 Isabella St., Toron
to, Telefonas: RA 8603.

PRANEŠIMAS.
Gegužės mėn. 12 d. (šešta

dienį), Lietuvių Evangelikų 
Susivienjimas Toronto ruo
šia šokių vakarą YMCA salė
je (College and Dovercourt 
kampe). Gros puiki Toronto 
Universiteto studentų kapela. 
Pradžia — 8 vai. vakaro.

L. E. S.
OPEROS SOLISTŲ

A. Kaskas ir Alg. Brazio kon
certas Motinos dienos proga 
praėjo geriausiu pasisekimu. 
Koncertas buvo rimtas ir kul
tūringas, kokių retai tepasitai 
ko. Publikos atsilankė apie 
septynius šimtus, daugiausia 
gerų ir rimtų koncertų mėgė
jų. Solistai dainavo įdomiai ir 
gražiai ir audringai buvo iššau
kiami kartoti. Kor.
SERGA KOSTAS ORANTAS

Lietuvos Operos Solistas 
Kostas Orantas jau penkios 
savaitės kai serga ir gydomas 
Toronto ligoninėje; Tikisi 
šiomis dienomis jau išeiti iš Ii 
goninės. Linkime jam greičiau 
pasveikti.

BALETO ARTISTO 
NELAIMĖ

nulaužta koja per šlaunį. Il
gai gydęsis, jis pagiau išėjo iš 
ligoninės. Gydant, kaulo lū
žio galai buvo sustiprinti si
dabriniu žiedu. Bet vėliau gy
dytojai rado, kad ilgai palikti 
lūžio taip negalima. Todėl ba 
landžio pabaigoje J. Bakučiui 
buvo padaryta operacija. Gy
dytojai žadėjo nuimti metalmj 
žiedą ir įstatyti trūkstamą kau 
lo gabalą. Kaip ta operacija 
padaryta Igionis tikrų žinių ne 
turi. Bet dabar jis guli ligoni 
nėję ir gydosi. Kas tautiečių 
(giminių, bičiulių, pažįstamų) 
norėtų jam parašyti, gali siųs 
ti adresu: Mr. J. Bakutis, 
Ward B, General Hospital, 
Toronto, Ont. Ligoniui linki 
me greičiau pasveikti. Kor.

LIETUVIŲ TURTAI 
DIDĖJA

Mūsų tautiečiai, nors ir ne
seniai atvykę į Kanadą, turi 
palinkimo ir sugebėjimo savo 
turtus greitai padidinti.

Per dvejus, trejus metus nuo 
atvykimo Į šį kraštą naujieji 
kanadiečiai, kurie bėgdami nuo 
komunizmo pavojaus, atvažia
vo be finansinių resursų, dirb 
darni fizinį darbą kasyklose ir 
fabrikuose užsidirbo ir susitari 
pė pinigų. Susidėję po kelis, 
jie dabar nusiperka namus 
Kiek praktika rodo, jie papras 
tai investuoja savo sau raupas 
į 8—10 tūkstančių dol. vertės 
namus, įnešdami iš karto gry
bais pinigais apie 2 — 3 tu irs
tančius dol. Vienas, iš tokiu 
ryškesnių pavyzdžių gali būti 
kad ir šis.

P. Ažubalis, kaip pabėgėlis 
iš Europos, pasiekė šio žemy
no krantus maždaug prieš 39 
mėnesius. Dabar jis jau su
spėjo įsigyti Toronto mieste 
nekilnojama turtą, susidedan
tį iš žemės sklypo ir trijų aukš 
tų plytinio namo, žinomo kaip 
507 Parkside Drive. Nuosa
vybės knygose yra ištašyta: 
„Peter Azubalis, Priest'. Tas 
turtas kainuoja aštuoniolika 
tūkstančių ir penkis šimtus do
lerių, iš kurių daugiau kaip 
vienuolika tūkstančių dolerių 
jau yra sumokėta grynais pini
gais buvusiam namų savinin
kui. Turto įsigijimo reikalus 
tvarko kanadietis advokatas 
Brown.

Atrodytų, kad Ontario pro
vincijos sostinėje tuo tarpu <’ar 
yra puikių perspektyvų neblo 
gai įsikurti, nesvarbu, kokiam 
luomui bepriklausytumei. Rei
kia tik sunkiai, pastoviai dirbti 
ir taupyti. Jonas J. Juškaitis.

SĖKMINGAS DAINOS 
VAKARAS.

Balandžio . mėn. 14 d. 404 
Bathurst str. ukrainiečių sa
lėje įvykęs vakaras tikrai bu
vo jaukus ir smagus. Jį paįvai 
rino savo kūriniais rašyt. V. 
Kastytis, P. Kozulis ir Lietu
vos operos solistė Pr. Radze
vičiūtė padainavusi keletą dai
nų, akomponuojant D. Rau- 
tinš.

Šokiai buvo paįvairinti gė
lių valsais, kuriems gėles parū 
pino p-lė St. Šileilkytė, o jas iš 
parduoti padėjo malonios dai- 
nietės - jaunuolės. Taipgi lo
terija, kurios bilietus svečiai 
bematant išpirjko.

Lietuvos valstybinio baleto Iš viso, šis vakaras buvo, 
artistą Justiną Bakutį prieš jaukus ir smagus, o svarbiau- 
porą metų Montrealy suvaži- šia tai gausus atsilankiusiu jau 
nėjo automobilis. Jam buvo nimu.

D. L. K. VY TAUTO KLUBAS 

kiekvieną šeštadienio vakarą ruošia 

ŠOKIUS
I puikioje lietuviškoje salėje prie geros muzikos. Maloniai
H kviečiami visi lietuviai jaukiai ir linksmai praleisti laiką. į 

Pradžia 8.30 vai. ^afearo. Įžanga 50 centų. į
u Adresas: 2161 St. Catherine East. Telefonas: CH 0480. į

6818;
Pranas Šimelaitis: 1271 Al 

lard Ave., Verdun, tel. TR 
2859.

Taip pat savo adresus pra
neša ir tie tautiečiai, kuriems 
yra prie širdies darbininkijos 
judėjimas, dirbančiųjų reikalų 
gynimas ir kova su mūsų tau
tos naikintojais — Rusijos ko
munizmu.

Pranešant savo adresus, ma
lonėkite nurodyti, jeigu yra, 
ir telefoną. Tai padarykite 
kiek galint greičiau

Inciatoriai.

LINKSMAS LAS ŠOKIŲ VAKARAS — POBŪVIS 
TORONTE

Gegužės 1!) d. 7 vai. vak. UNUF gražioje viršutinėje 
salėje 297 College St. įvyksta linksmas ŠOKIŲ VA
KARAS — lietuvių subnvi mas, ruošiamas Lietuvos 

Atgimimo Sąjūdžio.
Vakaro - subuvimo metu gr/os PUIKUS ORKEST
RAS, veiks BUFETAS su staliukais, stipriais ir gai

vinančiais gėrimais ir užkandžiais.
BILIETAI po 1 dolerį. Išanksto parduodami „Lais
vosios Lietuvos“ Redakcijoje: 145 Harrison St., tele
fonas: LO-0942, ir prie įėjimo salėje. Lietuvišką jau
nimą ir visuomenę maloniai prašome atsilankyti ir 

linksmai savųjų tarpe praleisti vakarą.
LAS vakaro parengimo k-ja.

...................... .  . ------ r.......J'".......... - ...
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