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LABIAU AIŠKĖJA TARPTAUTINE BŪSENA
MARSHALL IR BRADLEY PRIEŠ MACARTHURĄ. AMERIKA NAUJAM KARUI DAR NEPASIRUOŠUSI. D. 

BRITANIJA PAGALIAU NUTRAUKIA KINIJAI PA RDAVIMUS. ECONOMIST O SENSACIJA.
panija tarptautiniame forume 
iškyla streikais, "kurie tęsiasi 
jau ilgesnį laiką ir nemažėja, 
Franko prieš streikus pavarto 
jo prievartą. Dėl to jau ir krau 
jo pralieta.
Politinis sutrikimas Panamos 

respublikoje.
taip pat atkreipė žmonijos dė
mesį. Prezidentas buvo palei
dęs parlamentą, atšaukęs 1946 
m. konstituciją ir pasiskelbęs 
valdysiąs kraštą savo nuožiū
ra.

Tokiam „potvarkiui ‘ pasi
priešinta. Įvyko susidūrimas,
kurio metu žuvo žmonių. Bet Kuri pusė liks teisi?
ir sauvauliaująs prezidentas Patyrę stebėtojai mano, kad 
pasodintas už „grotų“. Amerikos vyriausybei ne taip

Vyksta politinė fermentaci- lengva įrodyti, savo tvirtinimų 
ja. teisingumą, kodėl buvo atleis-

Vokietiją, Vengriją ii tt., taip 
ji mano pasielgsianti ir Ame
rika su Japonija. Bet kaip ten 
bebūtų, Amerika notą atmetė 
ii pabrėžė, kad su Kinijos ko
munistais jafkių reikalų ’i ne
turėsianti.
laikysena smurtininkų atžvil
giu darosi vis aiškesnė ir tvir 
tesnė.

Šiam aiškumui į paglbą atei
na ir Didžioji Britanija, kuri

nutarė Kinijai neparduoti 
karui reikalingų ir ligšiol 
pardavinėjamų medžiagų.
Žinoma, normaliai galvojau 

tiems žmonėms nesupratama 
tokia politika: D. Biitniją siun 
čia savo kariuomenę į Korėją, 
kur ’vyksta kovos su Kinijos 
kariuomene, ir ta pati D. Bri
tanija Kinijai ligšiol pardavi
nėjo .karo medžiagas, k.irio
mis kinai mušė D. Britanijos 
kareivius. Tačiau mūsų lai
škais, deja, dar esama ir tokio 
biznio. Bet nuo šiol D. Britą 
nija pareiškė nutrauksianti ka 
rui reikalingų medžiagų par
davimą Kinijai.

Britanija aiškiau pasisakė ir 
dėl Formozos. Ji patvirtino 
senąjį savo pareiškimą, kad
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Generolui MacArthu.rui ame 
rikiečių tautos didelių simpati 
jų pareiškimo banga jau pa
mažu atslūgsta. Viena, kad 
pirmasis entuziazmas praeina; 
antra, kad MacArthuro pla
nuose tyrinėjimas parode stam 
bių spragų (mat, jis turis pla
ną paspausti Kinijai, bet kaip 
sutvarkyti visus dabar žmoni 
ją varginančius reikalus, ne tu 
ris). Bet viena aišku, kad tos 
gen. MacArthurui pareikštos 
simpatijos įrodo, jog

Amerikos žmonių daugu
mas yra nusistatęs prieš 
nuolaidas komunistiniam 

agresoriui.
O tai yra nepaprastai svarbu 
ir mums. Demonstracijos Mac 
Arthuro garbei sustiprina .lig
šiol silpnumą turėjusias pozi
cijas ir Amerikos valdžią ver
čia tvirčiau laikytis principų. 
Todėl galima daryti išvadų, 
kad MacArthuro atleidimas 
Amerikos, ir viso pasaulio tau
tose,' iššaukė teigiamą reakci
ją, kuri sustiprina teisėtumo 
ir tiesos pozicijas ir visą žmo
nijos akciją nukreipia prieš 
smurtą ir agresiją Krypitmi. 
Todėl, tie klausimai, dėj kurių 
Amerikos politika lyg svyra
vo, lyg neturėjo aiškaus kelio, 
lyg spekuliavo, — dabar įgau 
na aiškumą ir tūlą tvirtumą. J 
AV valdžios žmonės šių įvy
kių sąvartoje turėjo pakarto
tinai patvirtinti, kad

komunistinei agresijai 
nuolaidos nebus daromos.
Tenka pažymėti, kad JAV 

senato komisijai, kuri daro ka
ro specialistų apklausinėjimą, 
vienan balsan pasisakė prieš 
MacArthurą, karo minlsteris 
Marshallis, kuris pareiškė, kad 
nei JAV, nei kitos JTO vals
tybės Trečiam Psauliniam ka
rui dar nėra pasiruošusius, o 
Rusija, pagal turimus duome
nis, yra pasiryžusi kąrą išplės 
ti Azijoje. Ir Jungtinio štabo 
viršininkas gen. Bradley pa
sakė, kad MacArthuro planai 
įtrauktų Ameriką į karą „klai
dingu laiku, klaidingoje vieto
je ir su klaidingu priešu“. Šis 
pasisąkymas taip iššifruoja
mas :

Amerika dar nepasiruo
šusi, ne Azijoje reikia ka
riauti ir ne su Kinija.

O su kuo reikia kariauti — vi 
siems yra aišku.

O kai šitokie dalykai daros 
viešumoje, agresorius, savai
me aišku, negali būti mus. Jis 
pasijaučia sėdįs ant žarijų. To 
dėl keturių dienotvarkės kon- 
rerencijoje Rusijos atstovas 
Gromyka vakariečiams patie
kė naujų reikalavimų, kurie 
su projektuojamosios konferen 
cijos dienotvarke beveik nie- kad Kinijos komunistai jau iš 

žudė arti dviejų milionų kinų. 
Kasdien vykdomos mirties eg 
zekucijos.

PASIKORĖ SUVALKŲ 
SUTARTIES DALYVIS
Vašingtone pasikorė lenkų 

egzilinės vyriausybės atsto
vas, lenkų diplomatas'-Julius 
Lukasieviczius, kuris 1920 me
tais, spalio 20 dieną, kaip Len 
kijos delegacijos narys, Suval 
kuose pasirašė Lietuvos - Len 
kijos taikos sutartį, kuri sekan 
čią dieną lenkų buvo Sulaužy
ta.

— Lenkijoje prasidėjo 
Dambrovo angliakasių riaušės. 
Darbininkai nepatenkinti ubą 
gišku atlyginįmu.

— Euopos taryba, 
džiaujanti Strasbourge, užgy- 
rė Šumano planą.

Taigi, Amerikos

Formoza turinti būti atiduota 
Kinijai, bet ta sąlyga, kad Ko 
rėja būtų sujungta į vieną res 
publiką. Dabar, patviitinda
ma šį savo ankstyvesnį pareiš 
kimą, D. Britanija pareiškė, 
kad Formozos klausimas bus 
svarstomas tada, kai Korėjos 
klausimas bus teigiamai iš
spręstas.

Tūlą sensaciją sukėlė Lon
dono „Economist'o“ pasisaky
mas, kad '

D. Britanijos užsienių rei
kalų min’.steris įgaliotas 
įspėti Iraną, jog D. Brita
nija savo teises Irane gins 

net jėga.
Tai liečia Anglų-.lrano bend

rovės turtą ir Abadan naftos 
valyklas, kurios esančios di
džiausios visame pasauly,

Praėjusią savaitę visuotinį 
dėmesį atkreipė į save Pran
cūzijos Konstituanta arba stei 
giamasis susirinkimas, Kuris

priėmė Prancūzijos parla
mento rinkimų Įstatymą, 

pagal kurį birželio 17 dieną 
Prancūzija rinks po karo pir
mąjį normalų parlamentą.

Prancūzijos kaimynė — Is-

Karai
Korėjoje JTO jėgos spau

džia komunistus iš pietinės Ko 
rėjos už 38 paralelės. JTO jė
gos 'komunistus smarkiai triv.š 
kiną. Aviacija paraližuoja jų 
telkinius. Todėl komunistams 
nesiseka ofenzyva. Jie nesu
geba susikoncentruoti. Ypa
tingai JTO aviacija naikina 
priešąj

Indokinijoje Vjetnamo ir 
Prancūzijos kariuomenė sumu 
šą pasirodžiusį maištininką, ku 
ris tačiau nesiliauja maištavęs.

Izraelis ir Syrija, pareika
lauti JTO, nutraukė kovas. 
Vyksta tyrimas ir derybos.

KANADA NUPIRKO JAV 
SLAPTUS GINKLUS

Kanada iš JAV nupirko slap 
tus, sprausminiams lėktuvams 
pritaikytus, gnįklus ir dabar 
pradeda masinę jų gamybą.

PRAPLEČIAMAS ATLAN- 
TO PAKTAS

Šiaurės Atlanto pakto vals
tybių tarpan įjungiamos Tur
kija ir Graikija, kurios tame 
apsigynimo junginyje sudarys 
Viduržemio jūrų sektorių.

DIDELIS TERORAS 
KINIJOJE

Kinijoje dėl pasipriešinimo 
komunistų prievartai vyksta 
didelis teroras. Yra teigimų,

DĖL LIETUVIŲ SAVANO
RIŲ SVETIMOSE 
KARIUOMENĖSE

Tėvynės ilgesys, svetima ap 
linka, noras greičiau pasiekti 
tėvų namus ne vienam jaunuo 
liui kelia 'klausimą, ar nedaryti 
pastangų stoti savanoriais į 
bet kurią kariuomenę, kariau
jančią su bolševikais. Į pasi
teiravimus (paskutiniu laiku 
gautus iš Australijos), ar ta
tai būtų naudinga Lietuvos in 
teresui, iš atsakingų šaltinių 
teko patirti:

1. Lietuviai yra sudėję ir te 
bededa aukas kovai su bolše
vizmu didesnes nei bet kurios 
laisvosios tautos.

2. Aukų nebus vengiafha ir 
toliau, jei bus skelbiama kova 
už tautų, taigi ir Lietuvos, lais 
vę iš bolševizmo priespaudos.

3. Kada tai įvyks, lietuvių 
atsakingi organai praneš. Kol 
to nėra, Lietuvos interesas rei 
kalauja jėgas itin taupyti.

4. Kas stoja savanoriu’?., sto 
ja savo atsakomybe ir savam 
reikalui. Tie turėtų bent išrei 
kalauti, kad savanorio lietu
vio teisės (atlyginimas, šei
mos išlaikymas, pensija, kom
pensacija ir kt. )būtų sulygin 
tos su to (krašto savanorių tei
sėmis. Elta.

POLITINIS VEIDRODIS pagal
naujausį NEWSWEEK periskop 

-=^Rast> Br.
Jš V-kai dar nenori kariauti

JAV ,Štabo viršininkai liks 
prie savo nuomonės, Kad įsivė
limas į pilną karą Kinijoje Ame 
rikai šiuo metu yra visai nega
limas. Jie tvirtins, kad neda
rant nuolaidų reikia išvengti vi 
suotinio karo prasidėjimo, ligi 
Amerikos karinė galybė nėra 
pasiekusi reikiamo laipsnio. Jie 
ypač pabrėžė, kad jeigu komu 
nizmas šiuo metu užgrobtų Eu 
ropą su pramone ir žaliavomis, 
tada galėtų vyrauti visame pa
saulyje.

Vokietijoje minuojami t&ltai
*

Vakarų Vokietijos tiltų už- 
minavimo istorija nėra nauja 
ir ji nemaža gyventojams cjil
gino nervų. Jau praėjusį pa
vasarį, lygiai prieš metus lai
ko, spaudoje pasirodė žinių ir 
nuotraukų, vaizduojančių ame 
rikiečių pasiruošimus užmi
nuoti Reino tiltus. Tos žinios 
buvo paneigtos. Gerokai vė
liau vėl spaudoje iškilo tiltų už 
minavimo istorija. Tačiau ta
da amerikiečių karinės vado
vybės Vokietijoje buvo pareikš 
ta, jog tiltų užminavimas nie
ko nėra nepaprasta. Ameriko 
je, esą, ir taikos metais stato
miems tiltams įrengiami užmi 
nąvimo lizdai. Galiausiai pa
staruoju metu iš vokiečių sa
vivaldybių buvo preikalauta di 
džiųjų tiltų planų. Vienur to
kie planai buvo išduoti, o kitur 
vokiečių burmistrai pasiprieši 
no. Paskutiniu metu Aukšto
jo JAV komisaro McCloy įsa
kymu turėjo amerikiečių kari
nėms įstaigoms būti išduoti 
Bambergo tiltų planai. Bam
bergo burmistras pasipriešino 
ir nustatytu laiku tiltų planų 
neišdavė, nors okupaciniame 
statute yra paragrafas, kuria
me sakoma, jog karinėms, oku 
pacinėms įstigoms pareucala-

vus tiltų ir kitų strateginio po 
būdžio įrengimų planus vokie
čių įstigos privalo išduoti.

Kaip bus pasielgta su bur
mistrais, vengiančiais išduoti 
reikalaujamų įrengimų planus, 
tuo tarpu dr nežinoma.

12 VOKIEČIŲ DIVIZIJŲ
New York Herald Tribune 

pateikia informaciją, jog iš ve 
kiečių pusės vakarų sąjungi
ninkai gavę sutikimą, jog kad 
vokiečiai tam tikromis sulygo 
mis sutinka pastatyti Europos 
gynybai 12 divizijų su tankų 
ir šarvuočių junginiais. Be to, 
greta 12 divizijų, vokiečių rei 
kalaujama 600 naikintojų ir 
žvalgybos lėktuvų sausumos 
pajėgų paramai ir nedidelis jud 
rus laivynas pakrančių apsau 
gai.

N. Y. H. T. teigimu su to
kiu vokiečių projektu vakarų 
sąjungininkai sutinką ir jį lai
ką priimtinu. Tėra palikęs 
esąs liko klausimas, kada tai 
bus pradėta ^konkrečiai igyven 
dinti.

Tikėtina, kad Paryžiuje pa
sirašytas Schumano planas, ku 
rio pasirašyme dalyvavo ir Va 
karų Vokietija, Vokietijos a/j- 
ginklavimo klausimą greitins.

Atrinktos mintys

ko bendra neturi arba jokiu 
būdu nesiderina, — Gromyka 
pareikalavo anksčiau, negu 
būsią pradėtos kokios nors de
rybos, Ameriką turinti suma
žinti ginklavimąsi. . . Kodėl 
ne Rusija turi sumažinti gink
lavimąsi, aišku ne tiktai vie
nam Gromykai.

Politinei atmosferai 
skaidrinti“, Rusija Amerikai 
įteikė notą dėl taikos sutarties 
su Japonija. '

Rusija reikalauja Japoni
jos taikos sutarčiai suda-. . 
ryti pakviesti Rusiją ir 

Kinijos komunistus.
Motyvas: girdi, Amerika 

viena norinti primesti Japoni
jai savo valią. . . Į tai Ameri
ka atsakė, jog Rusija galvoja 
pagal savo būdą: kaip Rusija 
vienašališkai pavergė rytinę

„W. S. Journal“: Sovietinis 
imperializmas, primetimas prie 
varta sovietinės tvarkos ne ru 
sų tautoms yra tai rirųčiausias 
kėsinimasis į pasaulinę taiką. 
Prieš '.karą Stalinas deklara
vo : „Mes neužleisime nė vie
no colio savo žemės; mes neno 
rime nė vienos pėdos svetimos 
žemės, išskyrus Latviją, Lietu 
vą, Estiją, R. Lenkiją, R. Če
koslovakiją, Karaliaučių, Bes
arabiją, Bukoviną, P. Sachali- 

Kurilių salyną, išorinę 
Karelijos Istmą, 
Bet tai tiktai ne

ną,
Mongoliją,
Petsamo. . .

DĖL „A. B.“ TRANSLIACI
JŲ LIETUVIŲ KALBA.
Asmens, klausantieji lietuvis 

kasias „Amerikos Balsas“ (Voi 
ce of America) radio translia
cijas, yra maloniai prašomi sa adresu prašoma siuntinėti ir 
vo pastabas dėl jų pranešti iškarpas vietos laikraščių, ku- 
Inform. Tarnybai, adresu: riuose rašoma mums opiaisiais 
Elta, (14b) Pfullingen, Goet- klausimais.

liestr. 16, Germany. Tuo pat

;,p:a-

posė

Vajus „N. L.“ būstinei
„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-a|kcijų, statybos reika

tobulas sąrašas sovietinių teri
torinių laimėjimų karui pasi
baigus. Jis nemini daug pla
tesnių erdvių, kurioms buvo 
primestas netiesiogis, bet efek 
tingas būdas, padedant vieti- 
niems 'komunistams penkto
sioms kolonoms paimti valdžių 
kontrolę.

G. Kenndh: Kadangi perga 
lė ar pralaimėjimas gali išreikš 
ti tiktai realiatyvų nelaimės 
laipsnį, net ir triumfiŠkiausia 
karinė pergalė neduotų mums 
teisės žvelgti į ateitį kitokia 
dvasia, negu kupina liūdesio 
ir nusižeminimo dėl to, kas 
įvyko ir įsitikinimo, kad kelias 
į priekį geresnio pasaulio lin
kui yra ilgas ir sunkesnis visoj 
esmėj, negu jis būtų buvęs, jei 
gu būtų buvę įmanoma visiš
kai išvengti karinio susidūri
mo.

Galimam bendram egzista
vimui yra būtina, kad Rusija 
amžiams pakeltų Geležinę Už
dangą, kad ji pripažintų tam 
tikrus apribojimus vidiniam 
valdžios autoritetui, kad ji ap 

. leisiu kaip pragaištAigą 'r ne-

są-lams, pirkimus. Štai ir jų
rašo tęsinys:
198. šimelaitis Pranas,

Montrealis .............10.-
Ačiū tautiečiams už atsilie- kilnų seną imperialistinės eks 

pimą ir maloniai prašome atsi- pansijos ir priespaudos žaidi- 
liepti ir visus malonius „NL“ mą.
skaitytojus.

Sp. b-vė „NL“ ir KLCT

tas gen. MacArthuras. Ji pra 
lošianti dviejose klausimuose: 
vyriausybės vestoji politika 
Kinijos atžvilgiu ir būdas, ku
riuo buvo pašalintas gen. Mac 
Arthuras. Tačiau ji laimi tvir 
tinime, kaip dabar geriausia 
kovoti Korėjoje.

Galimas dalykas, kad Korė
jos strategija turės pasikeist; 
ta kryptimi, kaip kad yra siū
lęs generolas MacArcnuras. 
Raudonoji aviacija, galinti su 
siaurinti plyšį tarp Jš V-ku ir 
gen. MacArthuro, jeigu už
pultų JT oro bazes ar dalinius. 
Visuomenės nuomonė galinti 
taip paveikti vyriausybę, kad 
raudoniesiems ir nepanaudo
jus savo aviacijos, ji imsis 
griežtesnių priemonių užbaig 
ti šią nelemtą stagnacijos pa
dėtį.

Tikisi blogiausio
Pabal Vašingtono nuomonę, 

Kremlius rūpestingai vengs da 
bartinių klausimų išlyginimo 
ar bent kurio su Vakarais susi
tarimo, ligi JAV ir Anglija yra 
darsRomos vidau s nuomonių 
skirtumų. Rusiškojo protavi
mo žinovai mano, kad Maskva 
tikisi, jog MacArthuro iššau
kimas vyriausybei ir plyšys bri 
tų darbiečių vyriausybėje su
darys sąlygas taip susilpninti 
Vakarus, kad Rusija galės su 
sidaryti sąlygas užimti fugos 
laviją, Iraną ar Vokietiją, ko ji 
nedrįstų, jeigu Vakarai būtų 
vieningi.

Laukia šnipų suėmimo
Stebėkite skandalingą šnipų 

suėmimą JT vyr. būstinėje N. 
Yorke iš tarnautojų tarpo, jei 
gu tik*FBI galės sumegzti siū
lus vienam sekretoriato lenkiš 
kąjam nariui.

Tai įvyks Čikagoje
Taupumo sumetimais (liks 

apie 30.000 dol.) kaip demo
kratai, taip ir respublikonai, 
1952 m. praves tautinius susi
rinkimus, kur bus parinkti kan 
didatai prezidentų ir jų pava
duotojų vietoms užimti.

Bandymas koalicijai
MacArthuro krizė, gresian

ti Demokratų partijos politinei 
ateičiai, atnešė ir kitą netikė
tumą: respublikonų — pietų 
demokratų vieningumas dabar 
turi tokį bandymą, kokio netu 
įėjo ilgus metus. Respubliko 
nai, norėdami, kad Mac Arthu 
ro klausinėjimas vyktų prie 
atidarų durų, labai spaudė se
natorių Ričardą Russell iš Ge- 
orgijos valstijos, kuris savo ke 
liu yra pietiečių bloko vadovas. 
Ir Russel į tai pažiūrėjo, kaip 
į asmenišką užsipuolimą.

Baigminiai vaizdai
Apie tai nebuvę plačiai ra

šyta, tačiau JAV vyriausybė 
tarp birželio 15 d. ir gruodžio 
15 d. privalo perfinansuoti di
džiausią skolų 'kiekį trumpiau
siu laiku. Daugiau negu 38 
miliardai dolerių vyriausybės 
paskolų tuo metu turi būti iš
pirkta ir apie 3 miliardai dole 
rių naujų skolų reikia paskolin 
ti, kad sutiktų ginklavimosi iš 
laidas.

Ne •nedavertinkime 
„bevanizmo”

Anglijos komunistai, atsista 
tydinus Bevanui iš vyriausy
bės, vėl tikisi, kad galėsią su
daryti bendrą frontą su Beva- 
no pasekėjais. Raudonieji da 
bar primena, kad Bevanas bu 
vo išmesta? iš Darbo Partijos, 
nes siūlęs bendradarbiauti su

— Pavarytas Vengrijos už komunistais pieš II-jį pasaulinį
sienių reikalų ministeris. karą.

' Lietuvos \ 
nacionaline 1, 
M.Mažvydo i 
s,biblioųk«;
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Mažas klausimas
kojo žodžio meisteriai - - B. 
Brazdžionis, A. Gustaitis ir H. 
Kačinskas, o publikos susirin
ko tiktai 250. Daugiausia, re
miantis ligšioline patirtimi, ga 
Įima pasakyti, susiremta Nepri
klausomybės šventes rainėji- 
man, Vasario 16. Bet ir tai 
susirenka arti pusantro tūks
tančio. Ne daugiau.

Ką gi visa tai reiškia?
Ar tai reiškia mūsų kultū

ringumą ir net pranašumą 
prieš kitas tautas? Tegul mes 
jau nejaučiame reikalo atsilan
kyti spektaklin arba koncertan, 
tai ar jaučiame mes bent parei
gą pasirodyti, kad mums visa 
tai, tai yra — mūsų tautos kul
tūros reikalai rūpi? O jeigu 
mums kultūros reikalai nerūpi, 
tai ar turime teisę pretenduo
ti Į kultūringus žmones?

Dar viena smulkmena.
Po spektaklio buvo mažytė 

loterija. Jokiu būdu neprilygs 
tanti mūsų ruošiamoms. Bet 
bilietai buvo po pusę dolerio. 
Ar mes mokame taip aukoti 
kultūros reikalams?

Spektaklis buvo gražiai įpa

Tur būt nebus suklysta tei
giant, kad mėgstame pasigirti 
kultūringumu, civilizuolumu 
ir net pranašumu prieš kitas 
tautas.

Bet tai yra teorija, kuri be 
praktikos yra negyvas daly
kas. Todėl pasižiūrėkime į 
praktiką.

Šį šeštadienį teko apsilanky 
ti Montrealio latvių dramos pa 
rengime. Buvo spektaklis. Lat 
vių dramos aktoriai suvaidino 
Annas Brigaderes veikalą. Ir 
|ką gi?

Latvių Montrealy yra viso 
apie 800 smenų su vaikais im 
tinai. Tuo tarpu spektaklin at 
siiankė apie 500 asmenų. Jei
gu vaidai sudaro apie trečdalį 
visų gyventojų, tai spektaklin 
atsilankė visi ligi vieno latviai. 
Jeigu vaikai sudaro tiktai ket
virtadalį, tai spektaklin galėjo 
atsilankyti dar apie šimtas as
menų. Bet teatras buvo pil
nas žmonių; laisvosios vietos 
buvo užpildytos srovėjusiais 

.žmonėmis.
Ką tai reiškia?
Montrealy lietuvių mes skai vidalintas, kruopščiai, ne mė- 

čiuojame apie 8, o gal 10 tūks 
tančių. Bent senieji ateiviai 
skaičiuodavo 6.000. Narių atei 
vių bus apie 3.000. Visokiu at 
veju, jeigu ne 8 arba 10 tūks
tančių, tai vis dėlto lietuviu 
Montrealy yra neabejotinai 
tūkstančiai. Ir ką gi?

Buvo iš Amerikos atvykę ne 
eiliniai koncertantai, o publi
kos susirinko per 200. Buvo 
atvykę didieji mūsų lietuviš-

gėjiškai, paruoštas. Ir šiam 
kultūros reikalui latvių auko
jimasis yra akivaizdus. Ten 
pat buvo spaudos paroda, kuri 
darė rimtą įspūdį. Susidomėji
mas didžiulis.

Šrių faktų 
ar nevertėtų 
galvoti apie šiuos reikalus? Ar 
nevertėtų tuos ir panašius rei
kalus pagvildenti ir išsiaiškin 
ti?. (r).

akivaizdoje 
mums pa

Kanados pilietybės diena
Naujųjų Imigrantų Taryba 

Montrealy „NL“ redakcijai 
prisiuntė Senatoriaus jL. M. 
Gouin pasirašytą raštą, kuria 
me sakoma, kad Kanados mi- 
nisterių Pirmininkas p. St. Lau 
rent, pritriamas visų Kanados 
Provincijų ministerių pirmi
ninkų, Kanados < parlamente 
yra išryškinęs reikalą švęsti 
Kanados Pilietybės dieną, ku
riai paskirta gegužės 23 diena.

Tai dienai yra numatytos 
ceremonijos, kuriose ^.maloniai 
prašomi dalyvauti visi lietu
viai.

Kadangi Kanados Pilietybės 
Diena švenčiama pirmą nartą, gali.

Prieš dešimtį metų Lietuvo
je okupantų buvo pirmą kartą 
švenčiama gegužės pirmoji.

Tai dienai pasiruošimai pra 
sidėjo jau nuo metų pradžios. 
Partija įsakė visoms įstai
goms, įmonėms, fabrikams pa 
sigaminti sovietines vėliavas. 
Iš Maskvos buvo atveži a dau
gybė Stalino, Lenino, Moloto
vo, Markso su Engelsu, Voro 
šilovo ir kitokių paveiksiu, ku 
rie buvo dalinami visoms įstai 
goms, įmonėms. Didžiausiais 
jų pokais buvo užversti visi 
miestai. Vietoja dar buvo, dėl 
matomojo fasono, dasnausdin 
ti Paleckio, Kapsuko paveiks
lai.

Visus tuos paveikslus gavu
sieji, pagal komunistų partijos 
įsakymą, įrėminti ir pritvirtin 
ti prie baslių taip, lyg tai bū- 
l~ , at_ , ■„JC-__=aĮe===

paveikslai, 
basliu ir iš-

tų kokie šventųjų 
kai paimi juos už 
keli į viršų.

Kaip matome, 
munistai nieko naujo neišgal
vojo, kaip tiktai kartoja tas 
pravoslavų eisenas su ikono
mis — šventųjų paveikslais, 
kuriuos rusai cerkvinėse eise
nose — cerkovnyj cūod — neš 
davo. Kam teko matyti rusų 
bažnytines eisenas, visi gra
žiausiai gali įsivaizduoti ir Ge 
gūžės pirmosios eisenas, nes 
tai yra (kopija „cerkovnų cho- 
dų“.

Gegužės pirmosios diena bu
vo įsakyta visiems dirbantiems 
fabrikuose ir įstaigose susi
rinkti savo darbovietėse, čia 
išsirikiuot į gretas ir po to bu 
vo vedami į surinkimo punktą.

Rusijos ko-

iš kur eisena vj^ko per miestus 
ir partijos viršūnėms paruoš
tas tribūnas. Dalyvavusieji 
eisenoje turėjo dainuoti, šok
ti, linksmintis. Kas turėjo or
kestrą, turėjo eiti su orkestru 
ir groti.

Vilniuje ir Kaune buvo di
džiausios eisenos. Vilniuje vi 
sos eisenos turėjo susirinkti 
kalne, plente, kuris eina nuo 
Lukiškių aikštės į Gedimino 
gatvę ir į geležinkeliu stotį. 
Čia žmonės, kol sulaukė eilės 
stoti j nurodytą eisenos vietą, 
kelio pašlaitėmis gulėjo, sėdė 
jo, dainavo ir pokštus krėtė.

Eisenose dainų buvo tikra 
kakofonija. Jie reikalavo vad. 
revoliucinių dainų, o tikrumo
je 
„Jesli zavtra vojna‘‘, , 
kišta“ ir kitų panašių
=rr-r-H ■ 1 J—

rusiškųjų: „Katiuša“, 
,Try tan

Lietuviai dainavo lietuvių 
liaudies dainas, bet tokiu, kaip 
„Pajūriais, pamariais joja šau
nių karių pulkai" jau negali
ma buvo dainuoti. Kiti garga 
liavo „Siroką strana naša rod- 
naja“, — dar kiti kok.a lenkiš
ką spiegė. Bet tai buvo labai 
mizerna, nejauku ir be jokios 
nuotaikos. Nors įsakymas bu- 

, vo dainuoti, bet ir prievarta 
nesidainavo. Buvo pradžioje 
bandyta, bet greit viskas nu
tilo. Ir tikrai, anot Krylovo 
pasakėčios*', „na želudok piet 
golodnyj“ (kai tuščias pil
vas). . . nesidainuoja.

1 Ir ištilkrųjų fabrikų darbinio 
kai eisenose buvo nuskurę, nu 
dryžę. „Darbininkų valdžia“ 
iš jų atėmė paskutines viltis 
geriau prasi kurti, sočiau pa
valgyti. Lenkijos laikais Vil
niaus darbininkai skurdžiai 
gyveno. Lietuvos valdymo me 
tu jie jau pradėjo atkusti, atsi 
gauti. Bet kai atėjo okupaci
ja, jie neteko jokių vilčių. Dau 
gumo algos buvo sumažintos. 
O pragyvenimas žymiai pa
brango. Pav., vietoje 1,50 — 
1,70 Litų, vėliau rublių už ki
logramą sviesto nepriklauso
mybės laikais, dabar reikėjo mo 
'keti 15 rublių. O kainos kilo 
ir turėjo pasiekti Rusijos kai
nas (tai reiškė — „pasivyti Ru 
siją...“), kur už kilogramą 
sviesto mokėjo 40 — 50 rub
lių. Eilutė drabužių buvo 150
— 200 Lt., o dabar 800 — 
1200 rublių. Pusbačiai kaina
vo 15 — 25 rub.,*o dabar 100
— 200 rb. Tokiu būdu Lietu 
vos darbininkui sovietų okt’pa 
cijos metu atėjo tikras badas, 
vargas ir skurdas. Tat kaip 
čia dainuosi ir šoksi? Todėl 
i eisenos galą, nors ji nusitęsė 
tiktai apie tris ilometrus, visi 
dalyviai pavargo, sušalo ir ne
teko to ūpo, kurį turėjo dar ry 
tą-

Pro partijos vadų tribūną 
žmonės ėjo tylomis, susiskliau 
tę ir neatsakinėjo į „vadų“ svei 
inimus. Praėję Gedimino gat
vę, jie jau skubėjo skirstytis 
kuris sau. Bėdą turėjo tie, ku 
rie nešė „ikonas“ arba vėlia
vas nes visa tai reikėjo nuga
benti į įstaigas.

O radijas ir kitą dieną spau
da triūbijo: Gegužės Pirmo
sios sovietinės Lieuvos darbo 
žmonės pirmą kartą iškilmin
gai šventė tą dieną. Eisenose 
dalyvavo minios žmonių, ku
rie nešė revoliucijos vadų pa
veikslus, giedojo revoliucines 
dianas, šoko ir linksminosi. . .

Man teko Maskvoje matyti 
Gegužės Pirmąją. Ten vaiz
das buvo panašus, jeigu ne
skaityti kariuomenės. Darbi
ninkai išvargę, liesi, ant ran
kų nešėsi kūdikius. Deja, dar 
bininkui sunkus gyvenimas, 
ypač ten, kur viešpatauja dik
tatūra, kur darbininkas neturi 

į jokio balso ir jokių teisiu.
(Bus daugiau)

Kanados pėstininkija
KANADOS KARIUOMENĖS VIENETAI VYKSTA Į EUROPĄ

Ottawos pranešimas, kad Ka 
nados armijos brigados grupė 
bus tuojau papildyta tarnybai 
gen. Eisenhowerio komando
je, yra pakartotinis patvirtini
mas istorinės militarinės tezės, 
kad Kanados pirmoji gynybos 
linija yra Europoje.

Kada 2 5-toji pėstininkų ori 
gada atvyko Korejon prieš Azi 
jos komunistus, tą pačią savai 
tę apsaugos ministras Claxton 
pranešė papildymo kompani
jos atidarymą Europos jėgai 
papildyti.

Kanados pajėga Korėjoj ap 
ima per 6.000 vyrų su papil
dymu Kanadoje, o Europos 
pajėga bus to pačio dydžio, su 
kitais 4.000 arba didesniu pa
pildymu čia, namie. Tai eu
ropiečiu pajėga bus sudaryta iš 
10.000. Aktyvi kariuomenė, 
tokiu būdu, bus padidinta iki 
43.000 vyrų, tai yra bus padi
dinta iki 43.000 vyrų, tai yra 
bus padidinta daugiau negu 
dvigubai, palyginus su perei
tais metais.

Tai yra pradžia ir ji tarnauja 
tam, kad parodytų nusistaty
mo kristaliziciją.

Kanadiečiai nėra militarinė 
tauta ir tarp karų jie stengiasi 
pasitraukti į savo „kevalą“ ir 
išvengti mifitarinių veiksmų. 
Mūsų taikos kariuomenė pa
lyginti buvo skaičium visuo
met silpnesnė. Bet tarptauti
nės krizės metu mes pakarto
tinai demonstravome, kad esą

tai kreipiamas jai ypatingas 
dėmesys.

Montrealy iškilmės įvyks ge 
gūžės 23 
Montreal 
rium’me: 
Street, 
iš Ottawos atvyks Pilietybės 
ir Imigracijos ministeris p. W. me parengti kovoti dėl pasau

lio laisvės. 1914 metų ir 1939 
metų karai greit priveda prie 
akcijos ir mus. Šiandien Azi
joje yra įsipareigojimų pripa
žinimas Jungtinėms Tautom 
ginti Pietų Korėją, o Europo
je didėjantis agresijos pavojus 
iš. Sovietų Rusijos. ,

Neatrodo, kad mes galime ti 
kėtis pamatyti armiją iš dau
giau negu 500.000 sudaryta 
šiame krašte — mažiausiai kol 
mūsų gyventojų skaičius ypa 
tingai padidės — ir ta pusė mi 
liono yra absoliutine dauguma 
siekiama tiktai karo metu. Mū 
sų labai išdraikytas gyventojų 
skaičius ir mūsų intensyvus 
pramonės ir atsargų išsivysty

dieną, 8 vai. vakaro
High School Audito

3449 University
Iškilmėse dalyvauti

E.’ Harris (jo atv-das buvo Įdė 
tas 17(211) „NL“ numery), 
kuris susirinkime pasakys tai 
dienai pritaikytą kalbą. Be jo 
dalyvaus Montrealio Lurmist 
ras - majoras ir kiti žymūs vei 
kėjai ir valstybininkai.

Tautiečiai kviečiami tose iš 
kilmėse dalyvauti, kas tiktai

APIE VEŽĖČIAS IR AKĖČIAS.
L
„Tėviškės Žiburiai“, dėl sa

vo pasisakymų 15(68) r r. ma
tyt, pasijuto, kad pertoli nu
eita atsiliepiant dėl „NL“ ko
respondento pranešimo apie 
naujienas iš Vliko, todėl 18 
(71) numery ima teisintis.

Tai, sakytume geras ženk
las: žmonės pamatė savo klai
das ir bando jas atitaisyti. Ką 
gi, žmogui natūralu klysti. Bet 
moralu yra savo klaidas pa- vūs, ar jie skaitytojų tarpe iieš 'į 
taisyti. Deja, „TŽ“ pasirinko ko naivėlių? Kur gi „TŽ“ ra- 
kitą kelią. Savo klaidą jie ma- do kokį darbą be organizaci- < 
to, bet atitaisyti „honoras“ ne jos? Ir koks darbas gali gerai 
leidžia: kaip gi neklystami ga eiti be geros orgnizacijos? Kai 
h suklysti ir prisipažinti?

Todėl ir pradeda vėl „NL“ 
pulti palyginimais apie vežė
čias ir akėčias. Girdi, NL“, 
atsakydama „TŽ“ į užmetii- 
mus, pradėjusi apie vežėčias, 
o užbaigusi apie akėčias. Ši 
ūkiška patarlė tikrai graži ir 
teisinga, jeigu ją „TŽ“ taiko 
sau. „TŽ“ nieku neįrodė, kad 
„NL“ atsdkė ne į temą. Skai
tytojai gali įsitikinti, kad „NL“ 
atsakė tiktai į „TŽ“ užsipuoli
mus. Bet 18(71) nr. „TŽ“ 
pradėjo apie VLIKĄ, o užbai
gė apie Kanados Lietuvių Bend 
ruomenę. Taigi ir išėjo, kad

ne „NL“, bet „TŽ“ pradėjo 
apie vežėčias, o užbaigė apie 
akėčias.

Tepagalvoja „TŽ“ redakto
rius, ar tai nie Dievo rykštė, 
kuri neteisingąjį plaką jo pa
čio rankomis"?

Vertas tačiau dėmesio „TŽ“ 
teigimas, kad dabar reikia ne 
organizuotis, bet dirbti.

Įdomu: ar „TŽ“ pa+ys nai-
” “ $ Gerard Cool 4337 Verdun 

$Ave., Verdun. YO 3323.

mas stabdo mus išlaikyti dide Bendras (kariuomenės tiks
le kariuomenę. Vieton to mes las būtų sekantis: galinga oro 
esame numatę susikoncentruo 
ti kaip galima daugiau oro pa
jėgoje, išvystyti anti-povande 
ninį laivyną (mūsų tradicinė ro 
lė jūroje), ir sudaryti kariuo
menės branduolį, kuris galėtų, 
būti reikale greit padidintas.

1918 m., kada Pirmasis Pa 
saulinis karas buvo aukštumo 
je, mes turėjome 7.500.000 gy 
vento.jų ir 390.000 vyrų ka 
riuomenėje.

Antrame Pasauliniame kare 
buvo maždaug vienas rnilionas 
kanadiečių uniformuotų. Bet 
po 1945 metų mes buvome su
sirūpinę demobilizuoti mūsų 
pajėgas ir vėl prieiti prie tai
kos meto biznio taip greit, kaip 
galima. Kaip ir kitos vakari
nės demokratijos, mes likvida
vome savo pajėgas savo noru. 
Taip buvo iki 1948 metų pa
baigos, kai mes pradėjome vėl 
pabusti nuo naujo pavojaus ir 
tai buvo 1949 metais, kai Otta 
wa pradėjo teigiamus žings
nius apsiginklavime.

1949 m. rugsėjo mėn. mūsų 
pajėga buvo 39.000 vyrų ap
ginkluotų ir Apsaugos minis- 
teris Claxton pranešė apie 20 
nuošimčių padidinimą atsargi
nėje kariuomenėje. Gegužės 
mėn. 1950 m. mes padidinom 
savo pajėgas iki 20.500 vyrų 
armijoje, 9.221 laivyne ir 1.295 
RCAF (oro laivyne) šu 20. 
246 iš visų dalių atsargoje.

Paskutiniais metais, rugpjū 
čio mėn., Parlamentas patvir
tino aukščiausią padidinimą 
70.000 visose aktyviose daly
se — 3CT.800 armijoje, 13.440 
laivyne ir 25.000 oro pajėgoje. 
Kovo mėn. mes turėjome 16. 
500 vyrų aktyvioje tarnyboje. 
Aukščiausia riba vėl pakilo ir 
mūsų tikslas 1954 metais vė
liausiai yra—115.000 po gink
lu.

Vyriausybė yra numačiusi 
per trejus metus išleisti pen
kis bilionus dolerių ginklams. 
Šitie ginklai bus panaudoti mū 
sų pajėgoms ir dalis bus pa
siųsta tautoms, kurios priklau 
so šiaurės Atlanto Pakto gru
pei Europoje.

7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412.
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pajėga, priešlėktuvinė ir kiti 
vienetai, kurie būtų laikomi 
Kanadoje ir būtų vartojami 
prieš nedraugiškų jėgų išlaipi
nimą Kanados žemėje; sausu
mos armija Europoje Gen. Ei- 
senhoverio vadovybėje; Toli
mųjų Rytų pajėga; administra 
tyvinės, lavinimo ir aprūpini
mo įstaigos" pasiruošusios vi
suotinei mobilizacijai, Įrankių 
pakeitimas aktyvioje kaip ir 
atsarginėje pajėgoje bei ka
riuomenės sandėliuose paskuti 
niais Jungtinių Valstybių mo
deliais.

Mes taipogi turime treniruo 
ti karininkus iš įvairių Europos 
tautų, kurios priklauso Siau
rės Atlanto Pakto grupei.

Nuo 1947 metų Britanija, Ka 
nada ir Jungtinės Valstybės 
bandė prieiti prie planu stan
dartizuoti ginklus. Esama 
bendros nuomonės, kad pas
kutiniame kare gana daug lai
ko ir pinigų, nekalbant apie gy 
vybes, buvo prarasta dėl britu 
ir amerikiečių ginklų ir amuni
cijos skirtingumo.

Kanada nutarė vartoti tik
tai amerikoniškus medelius ir 
ima iš vartojimo savo britiško 
tipo įrankius. Britanija dar 
nėra įsitikinusi, kad ameriko
niški modeliai yra geriausi ir 
kad amerikiečiai, su ikaiknriom 
išimtimis, nevartoja britų mo
deliuotu’ ginklų, 
katologavimu.

Kol šitos trys 
Šiaurės Atlanto 
prieis prie 
terminologijoje ir modelių sri 
tyje, tol šitie skirtumai bus kai 
po silpnybė mūsų vispusiškos 
gynybos struktūroje.

(Tai yra antras straipsnis iš 
serijos apie Kanados gynybos 
pasiruošimą').

Tas pat su

pagrindinės 
Pakto tautos 

bendro sutarimo

siems: kaip kolcohzas gali duo 
ti nors pakenčiamą derlių, jei
gu tiktai 35 
apsėta.

Kuo
Sovietinė 

stotis pranešė, kad 160 tūks
tančių lietuvių ir latvių išga
benti iš Pabaltijo ir apgyven
dinti Kazachstano ir Turkme 
nijos dykumose, kur niekas 
ligšiol negyveno. O į Lietuvą 
ir Latviją privežta rusų. Kuo 
visa tai pateisinti?
Kinus verčia baudžiauninkais.

Bimba „Laisvėje“ džiaugia
si, kad Kinijos komunistai jau 
spėję kelioliką tūkstančių ki
nų suvaryti į sovehozus —- 
valstybinius ūkius.

Bimba galės dar daugiu pa 
sidžiaugti, jeigu Kinijoje dar 
kurį laiką paviešpataus Mask
va, nes tada visus Kinijos «vals 
tiečius privers stoti į kolcho
zus ir būti naujosios vergijos 
baudžiauninkais. Tokia jau so 
vietine santvarka—laisvo žmo 
gaus negali būti, nes jis pavo
jingas sovietinei santvarkai.

Mandrapypkis.

proc. žemės bus

pateisinti?
Alma-Ata radijo

Kiek uždirba kolūkiečiai?
„Tiesa“ rašo, kad K. Požė

los vardo kolūkio pirmininko 
K. Mackevičiaus ataskaitinia
me pranešime yra pasakyta, 
kiek uždirbo to kolchozo bau
džiauninkai - kolchozininkai. 
Būtent: už kiekvieną darbo 
dieną kolchozininkat gavo po 

iį 1,72 kilogramo grūdų (apie
J. Alide Blais, 29—4ieme ® 3% kanadiškų svarų), po 2 ki 

Avenue, Ville Lasalle. y logramus pašaro (apie 4 kana 
TR. 7849. $ diški svarai), po 118 gramų

cufkraus (apie 4 kanadišk is un 
cijas) ir po pusantro rublio pi
nigais. . .

Klausiu visus Kanados ir 
Amerikos „progresyviuosius ’’ 
ir jų spaudą: kiek toks uždar
bis vertinamas Kanados arba 
JAV kainomis; ar gali žmogus 
iš to išgyventi, ir ką jis gali 
tuo pašaru išpenėti?

Ar gali klestėsi kolūkis?
Lietuvos okupantų „Tiesa“ 

lašo, kad „Naujojo Gyveni
mo“, „Pažangos“, „Už taiką“ 
ir „Tarybinės žvaigždės“ kol
ūkiuose pavasario sėjai kolcho 
zininkų supilta taktai 35 proc.

1951 METŲ KANADOS GYVENTOJŲ SURAŠYMAS
Kanados gyventojų surašy- juo surišti. Tai bus pageiba vy 

‘ ‘ * ’ ’ ’ bizniui, socialinei
pagelbai, teisingumui ir švieti
mui, kadangi kiekvienas gali 
pasinaudoti informacijomis. Su 
rašinėjimas yra demokratiš
kas.

Kad būtumėt tikri, įstaty
mas priimtas tautos atstovų, 
reiklauja iš kiekvieno atsakyti 
į klausimus, kurie, yra suraši
nėjimo lape, kuris jums bus 
įduotas surašinėtojo. Suraši
nėjimo pasisekimas nesiremia 
tiktai legaliu reikalavimu, bet 
ir bendru suprtimu surašinėji- sėjai reikalingų sėklų.

Nukelta į 7 puslapį. Klausimas p' ogresyvie-

norima gaminti automobilius, ]
pirma suorganizuojama įmonė mas vyksta vieną kartą per de riausybei, 
ir tiktai po to tampa įmano- šimt metų nuo konfederacijos 

laikų. Pirmas iš šitų „decen
nial censuses“, kaip jie yra va
dinami, buvo įvykdytas 1871 
metais; devintas bus Įvykdy
tas 1951 metais birželio mėne
sio 1 dieną.. Tai bus didžiau
sios apimties projektas, didės 
nis negu kada nors anksčiau 
buvęs.

Busimasis surašinėjimas bus 
gyventojų, butų, žemės ūkio, 
žvejininkystės ir inventoriza
cijos. Nėra žmogaus veikimo 
fazės, kuri nebūtų galima su

ir tiktai po to tampa įmano
mas darbas. Kai buvo pradėti 
leisti „TŽ“, pirma buvo suda
ryta „TŽ“ leidimo organizaci 
ja, ir tiktai po to pasirodė ir 
laikrašits. Tegul gi „TŽ“ nu
rodo bent vieną pavyzdį, kur 
vislias būtų buvę atvirkščiai? 
Regis, ir neyviausi žmonės su 
pranta, kad be rimtos organiza
cijos joks rimtas darbas nėra 
įmanomas. Kam tat „TŽ“ pu 
čia savo skaitytojams į akis 
dulkes, kai jau ir per jas realy 
bė pernelyg gerai matoma?
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Dabartinis Kanados pieno ūkis
Past.: Medžiaga imta iš „Ca 

nadian Dary and Ice Cream 
Journal.
l. Bendra apžvalga ir valdžios

politika.
Kanada jau nuo Konfedeia- 

cijos, 1867 metų, pagaminda
vo daugiau pieno produktų, ne 
gu jų galėdavo sunaudoti sa
vame krašte. Perteklius dau
giausia buvo eksportuojamas 
į D. Britaniją sūrio pavidale. 
Sūrio eksportas pasiei.ė aukš
čiausią tašką 1903 m. Nuo šių 
metų eksportas pradėjo ma
žėti ir žemiausią tašką pasie
kė 1935 m. Nuo 1935 m. ir 
ypač karo metu eksportas bu
vo padidėjęs staigiai, bet pas
kutiniaisiais trejais metais vėl 
sumažėjo.

Kanada sviestą tiktai savo 
namų reikalams gamino iki 
1896 m. Nuo šių metų iki 1926
m. sviestas buvo gaminamas ir 
eksportui. O nuo 1926 m. tek
davo sviestą importuo’i, ne
nutraukiant sūrio eksoprto.

Dar anksti prieš karą Ka
nada buvo žinoma koncentruo 
tų pieno produktų eksporti- 
ninkė. Karo metu šių produk 
tų gamyba smarkiai padidėjo. 
Ir 1945 m. buvo 3 kartus didės 
nė negu prieš karą. Net 1948 
m. šių produktų eksportas bu
vo dvigubai didesnis negu 
prieš karą.

Kai kurių pieno produktų 
trūkumas buvo tik laikinis reiš 
kinys ir negalima dėl jo saky
ti, kad Kanados ūkininkai ne
gali pilnai krašto gyventojų 
aprūpinti pienu ir jo produk
tais. Šis reiškinys galin a aiš
kinti kainų skirtumu tarpe pie 
no produktų, tarptautinių pasi
keitimų prekyboje ir reikala
vimų, valdžios politikos.

Jau prieš daug metų Kana
dos valdžia yra priėmusi nu
tarimą — skatinti plėstis 
sveikai pieno pramonės šakai 
yra tautos interesas. Kadangi 
Kanados klimatas neturi kai 
kurių natūralių, Įeituose kraš
tuose esančių galimybių, lei
džiančių pieno pramonei plė
totis, todėl nutarė, kad ši ša
ka yra reikalinga realios pro
tekcijos ir paramos. Viena iš 
priemonių yra muitų protek
cija. Nuo 1867 m. iki 1930 m. 
muitas buvo 4 centai vienam 
svarui sviesto. Nuo 1930 m. 
muitas buvo pakeltas iki 14 
centų svarui sviesto, o pasku- 
tiniausiais dvejais metais pa
liktas 12 centų svarui sviesto.

iki 1932 m. visoms pieninėms, 
įrengusioms šaldytuvus, val
džia mokėdavo pašalpas, nuo 
1939 m. apmokėdavo iki pusės 
vertės sūriams nokinti patal
pų statybos išlaidas. Nuo 1939 
m. valdžia išmdka premijas už 
sūrio kokybę: 1 centą už 93 
taškų sūrio svarą ir 2 centus 
už 94 taškų sūrio svarą.

Kada 1935 m. sviesto kai
nos pasaulinėje rinkoje ėmė 
neigiamai veikti pieno pramo 
nės augimą krašte, valdžia pa
rėmė sviesto eksportą primo- 
kėjimu. 1938 m. valdžia pa
skyrė milioną delerių sviesto 
pirkimui, kuris buvo išdalytas 
šeimoms, reikalingoms mate
rialinės paramos. Jau antri 
metai kai valdžia kainų palai
kymo aktu (Agriculturial Pri
ces Suport Act.), palaiko že- 
s^ės ūkio produktų kainas.

Šie faktai leidžia teigti, kad 
Kanados provincijų ir Federa
linė valdžia turi rūpestingą pie 
no pramonės šakai plėstis jipli 
tiką.

2. Margarino gamyba.
1885 m. Kanados Parlamen

tas priėmė aktą uždraudžiantį 
gaminti, importuoti ir pardavi 
nėti krašte marganną. Tuo 
metu buvo remtasi dviem argu 
mentais: a) margarinas nesvei
kas vartoti; b) margarino ga
myba neigiamai veiks pieno 
pramonę — sviesto gamybos 
plėtojimąsi. Aktas buvo tvir
tos tautos politikos išdava. Ir 
vėliau Pieninių pramonės 1993 
m. ir 1927 m. aktai tą pat už
akcentavo. Trumpam periodui 
pirmo pasaulinio karo metu 
(1917 — 1923 m.) margarino 
gamyba ir pardavimas buvo 
leistas. Tais metais buvo pa
sireiškęs sviesto trūkumas ir 
aukštos jo kainos palyginus su 
tuometiniais jo uždarbiais.

Eet 1948 m. pasireiškus kraš 
te žymesniam sviesto trūku
mui ir dėl to staigiau pakilus 
jo kainai, veikiant margarino 
pramoninkų agitacijai, žmo
nės buvo įtikinti, kad sviesto 
kaina 72 centai už svarą yra 
labai didelė; kad Dieninės ap
saugotos minėtu aktu, turi 
sviesto monopolį ir nesuderi
namai su uždarbiais nustati
nėti jo kainas; kad didelė pa
jamų dalis tenkanti nei dirbė
jams, bet ne ūkninkams, padė 
čiai išgelbėti reikalavo leisti 
margarino gamybą.

Yra faktas kad tuo metu bu 
vo sviesto trūkumas. Bet tai

garino
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1939 251 90 35 355
1941 260 92 74 368
1942 282 142 67 353
1943 309 130 45 367
1944 326 132 47 353
1945 334 136 104 346
1946 354 107 79 326
1947 347 56 84 347
1948 335 40 93 317

Yra tikras dalyk as, jei mar-
garino gamyba būtų neleista 
jau 1949 m. laisvoj prekyboj 
sviesto kaina būtų prilygusi 
sūrių kainai. Išvadoje sviesto 
gamyba būtų padidėjusi ir pa
tenkinusi krašto vidaus reika
lavimus žymiai mažesne kaina 
negu 72 et. už svarą.
4. Sviesto ir kitų pieno pro
duktų gamybos palyginimas.

Sviesto gamyba nėra izo
liuota pieno pramonės šaka. 
Sūrių gamyba, koncentruotų 
pieno produktų gamyba, švie
žias pienas tampriai jungiasi su 
sviesto gamyba ir tiesiog 
ją veikia. Sviesto gamybai pie 
no sunaudojama daugiausia.

Pieno sunaudojimas:0)
% 

Šviežias pienas .... . 24,1
Sunaudojama p-no ūkiuose 9,6 
Sviesto gamybai ..............48,8
Sūrių gamybai ................. 6,0
Koncentruotų p. pr. garr.b. 4,8 
Ledų gamybai ................. 2,2
Gyvuliams šerti ............ 4,5

Kadangi beveik pusė pieno 
kiekio sunaudojama sviesto ga 
mybai, sumažėjus sviesto su
vartojimui 30 procentų — pie 
no perteklius susidarytų 15% 
krašte pagaminamo pieno kie
kio, kas paskutiniu metu pana 
šiai ir vyksta. Ne visada anks 
čiau suvartojamą sviesto garny 
Irai pieną galima staigiai nu
kreipti kitų produktų gamybai. 
Tas turi didelės reikšmes pie
no produkcijos sumažinimui 
ir kainų už pieną ir jo produk-

tus numušimą. Šjo reiškinio 
išvadoje daugely miestų žie
mos mėnesiais numatomas švie 
žio nieno trūkumas, nes dau
gelis ūkių imasi praktikuoti 
šviežio pieno pardavimą tik 
sezono metu: pavasario, vasa
ros ir

5.
rudens metu.
Margarino gamybos 

pasėkos.
margarino gamybos 
dar nėra jaučiamos 

minėti

pa- 
pil- 
Že-

Be muitų protekcijos, kuri buvo išvada ankstyvesnių me-
veikia jau per 80 metų, minė 
tinos ir kitos priemonės. Jau 
1890 m. Dr. Robertson buvo 
paskirtas pirmu pieninių ko- 
misionierium. Nuo 10 iO m.

tų valdžios politikos, išeinant 
iš karo meto reikalavimų. Ta
čiau stinga logikos lyginant 
sviesto kainas ir darbininko 
uždarbį:

Metai

1913
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1823
1941
1948

Atlyginimas et. už Sviesto Imanx>ma pirkti
1 vai. darbo. kaina et.: sviesto sv. uz

8 vai. darbą
31.0 33,9 7,1
34.0 48,0 5,7
40.0 53,8 5,9
49,0 63,0 6,2
55,0 69,6 6,3
52,0 51,9 8,0
47,0 44,0 8.5
44,0 45,1 7,8
44,0 38,1 9,2
82,0 72,0 9 1

(Atlyginimo vidurkis staty- no ūkis turėjo maitinti karo
bos pramonėje 13-je krašto 
miestų; Statistika — Darbo 
ministerijos, Sviesto kaina — 
detalinė prekyba. Statistika— 
Dominijos Statistikos Biuro).

Viso triukšmo išvadoje Fe
deralinė valdžia savąją lagisla- 
ciją perdavė Aukščiausiam 
Teismui, kuris leido margari
no gamybą, pardavinėjimą 
krašte, palikdamas Provincijų 
valdžioms galutinai spręsti (šį 
Kanados Aukščiausio Teismo 
sprendimą Žemės Ūkio Minis
terija — Pieno Pramonės Sky
rius apeliavo Britų Lordų S’.ap 
tąjai Tarybai Londone, kuri 
1950 m. spalių mėn. pradžio
je padarė nutarimą palaikantį 
Kanados Aukščiausio Teismo 
sprendimą. Išskyrus Quebec

Island pro- 
provincijos 
laisvai.
nrivedusios

ir Prince Edward 
vincijas — kitos 
margariną gamina

3. Priežastys
prie sviesto trūkumo. .

Pagrindinė priežastis yra II 
pasaulinis karas. Kanados pie. telė.

metu D. Britanijos žmones sū
riu ir tuo pačiu metu paten
kinti vidaus staigiai išsiplėtu
sią šviežio pieno rinkę. Pieno 
ūkis turėjo išplėsti sūrių ga
mybą. Sutartys tiek kiekiais, 
tiek „kaina padidėjo. Ontario 
ir Quebeco provincijų valdžios 
ėmė mokėti už pagamintą eks 
portui sūrio kiekį premijas. 
Vadovaujantis Kanados Val
džios kainų kontrolė, šviežias 
pienas 1943 — 1946 m. laiko
tarpy buvo pardavinėjamas že 
miausia kaina, lyginant su už
darbiu. Tas atsiliepė didesniu 
šviežio pieno suvartojimu. Vi 
siems suprantama, kad nebu
vo galima staigiai padidinti pie 
no produkcijos, kuri galėtų pa
tenkinti bėgamojo meto rei
kalavimus. To pasėkoje ga
vosi kai kurių pieno produk
tų trūkumas. Labjausiai iškilo 
sviesto trūkumas. Padėtį ge
rai parodo žemiau dedama len

Anglijos Karalienės Mary kilimas, kurį ji pati paga
mino per paskutiniuosius aštuonis metus. Kilimą 
padovanojo savo tautai, - sukelti dolerių atsargas.

Jei 
sekos 
numoję, — reikia 
mės Ūkio Produktams Kai
noms Palaikyti Įstaigos primo 
kėjimus ir Quebecko bei Prin 
ce Edward Island provincijų 
margarinui gaminti varžymus. 
1948 m. Kanada suvartojo kraš 
te 368 milionus sv. svies o. Iš
skyrus minėtas dvi provincijas, 
likusios suvartoja apie 268 mil. 
sv. sviesto. Šį kiekį, išskyrus 
dvi provincijas, turėtų pakeis
ti dabar per metus pagamina
mo 100 mil. svarų margarino. 
Aišku margarinas negalėjo to 
padaryti dar ir dėl sviesto kai
nų sumažėjimo. Paskutiniu me 
tų jaučiamas abiejų produktų 
— sviesto ir margarino dides
nis pareikalavimas, 
per pirmus 
sviesto 
mažėjo 
nūs su 
sviesto 
mą 43 
nors detalinėj prekyboj svies
to kaina sumažėjo 22 et. už 
svarą.

Viso reikalo pasėkoje 1950 
m. rugpjūčio mėn. 1 d., Šaldy
tuvuose buvo 60 mil. svarų 
sviesto (1050 m. ganyybos) t. 
y. 15 mil. svarų dauigau negu 
1948 m. tuo pačiu metu. Jei 
Quebeco ir Prince Edward Is 
land provincijos neturėtų mar 
garino gamybai suvaržymų, 
suvartojimas kristų iki b3 mil. 
svarų sviesto ir šaldytuvuose 
atsidurtų 35 mil. svarų sviesto 
metinėje gamyboje daugiau ne 
gu 1948 m. Tuo pačiu galima 
būtų laukti kainų už pieno pro 
duktus kritimo, pieno produk 
cijos sumažėjimo ir pieno žie 
mos mėnesiais trūkumo.

Margariną _ leidus gaminti 
sviesto gamyba staigiai krito. 
Sumažėjimas siekia 10 procen 
tų.
6. Sūrių gamybos perspektyvos

Ne vienas manytų, kad pie
no perteklius galima sunaudo 
ti sūrių gamybai. Bet perspek
tyvos sūrių gamybai nėra švie 
sios taip pat. Su D. Britanija 
sūriui eksportuoti šutai rį val
džia remia 3l/2 et. pjimokėji- 
mu už svarą. Ir gjagal šia kai
ną sūrio kaina palyginus su pra 
ėjusiais metais yra 12 et. ma
žesnė už svarą. Bet ir šią kai
ną D. Britanija 
aukšta ir j'ieško rinkų sūriui 
pirkti Naujoje Zelandijoje. 
Turint omeny margarino kon
kurenciją sviestui, nesunku su 
sidaryti pieninių padėties vaiz 
dą.

7. Pieno ūkis yra viena iš 
pagrindinių žemės ūkio šakų.

1941 m. surašinėjime .rasta 
48.000 ūkių Kanadoje, kurie 
išsilaiko vien tik iš pieno ir jo 
produktų gamybos. šiuose 
ūkiuose Vidutinis karvių skai
čius siekia 20 vienam ūkiui. 
Kitaip sakant, tai yra dviejų 
žmonių ūkis, duodąs darbo 96. 
000 žmonių. Tų pačių metų 
surašinėjime 
mišrių ūkių. Pajamos šių ūkių 
pasiskirstė sekančiai:

%%
Pieno produktai ............... 26
Grūdai .................................... 18
Kiaulės mėsai ................... 18
Galvijai mėsai .......................13
Paukščiai .............. _................10
Bulvės ................................... 5
Vaisiai ir daržovės.................3

i Įvairūs kiti produktai ... 7 
Reikia pasakyti, kad paja- 

, mos iš kiaulių ir galvijų dau- 
’ gely atvejų priklauso nuo pie- 
> no ūkio. Neapsiriksime saky- 
, darni, jei vienas trečdalis visų 
■ pajamų mišriuose ūkiuose yra 
i gaunama iš pieno ir jo produk 

tų. Tuo pačiu dar tenka pri
dėti 200.000 darbininkų, dir-

1950 m. 
penkis mėnesius 

suvartojimas krašte su 
18 mil. svarų palygi- 
1948 m. Tas reikštų 
suvartojimo surnažini- 
mil. svarų per metus,

SKRUZDŽIŲ BĖGIMAS Į MIRTI
Yra viena skruzdžių rūšis, vadinama Eciton hamatum. 

Jei šios rūšies skruzdę įdėsi į lėkštę, ji pradės bėgti ratu ap
linkui, ir bėgs tol, kol pavargs, nusilps ir žus. Vaizdas bus 
tas pat, jei lėkštėn Įdėsi daugiau tos pačios rūšies skruzdžių. 
Jos bėgs ir bėgs viena paskui kitą, kol neliks nė vienos gy
vos.

Kas čia atsitinka? Ar nustoja veikęs gyvio instinktas, 
kurio jis visada klauso? Iš dalies į šį klausimą galima atsa
kyti „taip“, nes instinktas nėra priaugęs prie nepaprastų si
tuacijų.

Spraginę širšė savo gyliu nužudo vabzdį, iškasa duo- 
užilgo susižiedavau su Lietuvos literatūra ir iki šiai dienai 
belę, į ją įtempia savo auką, sudeda kiaušinėlius ir duobelę 
vėl užkasa, kad išsiritę jaunikliai rastų sau pakankamai mais
to. Tačiau, jei, širšei besidarbuojant su nužudytuoju vabz
džiu, ant duobės kranto padėsi kitą nužudytą vabzdį, ir ji, 
iš duobės išlipdama, pastebės jį — jai atrodys, kad ji savo 
auką užmiršusi užkasti. Ji atkas duobelę, bet čia ras užkas
tąjį vabzdį; reiškia buobelę reikia vėl užkasti. Ir tai karto
sis tol, kol širšė, visiškai išsisėmusi, čia pat ras mirtį. Tai
gi, gamtoje yra situacijų, prie kurių instinktsa nėra priau
gi, gamtoje yra situacijų, prie kurių instinktas nėra priau- 

Minėtosios skruzdės dažnai ir be lėkštės pradeda bėgti 
ratu. Kas jas paskatina? Augalas, užmuštas vabzdys? Ne. 
Tik kvapo pėdsakai.

Šios skruzdės dideliais būriais — po 100.000 iki 150.000 
— ištisine srove be pertraukos keliauja per neįžengiamus 
Amazonės miškus. Skruzdėlynų jos neturi, yra amžinos kla
joklės. Tačiau jos eina tik anksčiau ėjusių kvapo pėdsakais. 
Kvapas atsiranda iš to, kad pirmiau bėganti skruzdė išleidžia 
tam tikro skysčio, kuris paskui bėgančias priverčia vergiš
kai laikytis pirmosios kelio. O jei patys-vadai pameta kelią, 
jie pradeda klaidžioti, vingiuoti. Po vienos audros, ant be
toninio tako, buvo pastebėtas 1000 skruzdžių ratas. Lietus 
buvo nuplovęs kolonos pėdsakus, vadai, beieškodami kelio, 
rado paskui juos einančių skruzdžių kvapo pėdsakus ir ins
tinkto klausydami, pradėjo jais bėgti. Dieną, temperatūrai 
kylant, pradėjo didėti ir jų bėgimo tempas. Nuo greičio pa
didėjo rato skersmuo. Po pietų iš rato pasidarė elipsė. Va
kare ji suskilo į du ratus. Kitą rytą gyvų skruzdžių jau bu- bančių šioje Šakoje. Jų paja- 
vo maža belikusių. Tačiau pusgyvės vis dar tebebėgo ratais, 
kuriuos sudarė žuvusiųjų lavonai. Kvapo pėdsakų psichozė 
jas privertė žūti, nors Jkelias į visas puses buvo laisvas. (Ar 
ne taip ir žmonių bendruomenėje neretai pasielgia „politi
kai", aklai įsikibę į savo „dogmas?“). Dr. K. Scultetus.

skaito per-

miškų pramonėje, 161.000 
tekstilėje, 88.000 — kasyk.o- 
se, 115.000 popiermalkių ir 
popierio gamyboje. Taigi pie
no pramonė prilygsta nagrindi 
nėms krašto kitoms pramonės 
rūšims. Tektų laukti dar di
desnio pieno pramonės padidė
jimo, jei tik kuri viena iš mi
nėtų pagrindinių pramonių at
sidurtų sunkesnėse sąlygose.

8. Apžvalgą užbaigiant.
Pieno ūkių rasimą kiekvie

noje provincijoje. Jų yra dau
giausia ten, kur įvairus žemės 
ūkis labjausiai išsiplėtęs. Di
džiausi ūkiai užtinkami Mani- 
tobos, Saskatchewan, Alberta 
provincijose ir Ontario provin
cijos pietuose.

Lietuvių, besiverčiančių pie 
no ūkiu, gražiausiai randame 
įsikūrusių pietinėje Ontario 
prov. daly. Jų sutiksime Ma 
nitobos ir jkitose krašto vaka
rinėse provincijose. Kaip ir 
visur pradžia ir šioje šakoje 
nėra lengva. Tačiau ūkių įsi
gijimas nėra vienas iš bran
giausių. Iš rūpesčių pažymė
tini geros karvių bandos suda
rymas, kuris pavyksta pasiek 
ti tik po kelių ar daugiau metų.

Darbo perspėktyvos Kana
dos pieninėse nėra geros. Dėl 
to tik labai maža dalis Lie u- 
voje dirbusių pieno ūkio srit'es 
darbuotojų čia Šioje srityje dir
ba. Geriausią tam atsakymą 
duoda vienos iš didesnių Mont 
realio pieninių personell 
nager atviras 
„Mes galime duoti jums dar
bo, bet negalėsime duoti atei
ties“. Technikinio personalo 
jos turi pakankamai iš savų 
žmonių. O darbininko pieno 
pramonėje atlyginimą palygi
nus su darbininko atlyginimu 
kitoje pramonėje dirbančių, ra
sime didelį skirtumą. "Nuo po 
žiūriu padėtis kiele geresnė 
Ontario prov. pačiame Toron 
te. (Turiu galvoje The Bor- 
den’s Co).

Pieną perdirba ir jo produk 
tus gamina daugelis Kompani
jų ir paskirų biznierių. Iš di
desnių minėtinos: Borden’s 
Co Ltd., — Ontario ir Que
bec prov. didesnioji dal s, 
Silverwoods Dairies Western 
LTd. ir Maple Leaf Dairies — 
vakarinės Kanados previneijo 
se, Kraft Foods — sūrių ga
mintoja — Quebec, Manitoba 
provincijose. Visos kompani
jos ir didesnės paskiros pieni
nės jungiasi į Canadian Dairy 
and Milk Distribution Associa 
tion.

Technikinis personalas rei
kalaujamas su pienininkystės 
mokyklos stažu. Pieninkys- 
tės mokyklos yra kiekvienoje 
provincijoje, dažniausiai prie 
aukštųjų Žemės Ūkio Mokyk
lų. Skilled workman yra skat 
tomas baigęs pieninkystes kur
sus, kurie užtrunka įvairiai 
(daugiausiai 3 mėn.) ir yra ren 
giami prie 'Pieninkystes Mo
kyklų dažniausiai žiemos mė 
nesiais.

ma- 
pareiškimas:

°) 1949 m. spalio mėn. duo
menys.

P. Adomonis.
XK—IDIK..-- XK=—

rasta 135.000

mos irgi yra pieno produkci
jos rezultatas. Palyginus tai 
su Statistikos Biuro iš 1950 m. 
birželio mėn. pranešimu, ran
dame: 129.000 darbininkų

K
— Balandžio 4 d. sukako 

25 metai kai buvo Įsteigta ats 
kirą Lietuvos Bažnytine Pro
vincija. Tai įvyko 1926 m.

— Agentūra K1PA prane
ša, kad Rusijoj įsteigtos, vadi 
narnos, „seminarijos“ netikrų 
^kunigų auklėjimui paskutiniu 
laiku nutarė prailginti studijų 
laikotarpį. Anksčiau buvo 
stengamasi pagręitintai juos 
parengti komunstinius agen
tus katalkų kraštams. Dabar 
buvo pastebėta, kad trumpas 
(paruošimas neduoda laukiamų 
vaisių. Todėl pradėta kelti 
„mokslo lygį*’, nes kunigų rū
bais aprengtų agentų uždavi
nys lakomas labai svarbiu.

— Rosenberg ir jo žmona 
Ethel Rosenberg yrą pirmoji 
Amerikoje už špionažą atomi 
nėj srity nubausti mirties baus 
mėmis, kadangi jie „savo išda
vimais pakeitė istorijos tėk
mę“, — sakoma teismo spren
dime.

— Prieš JAV prezidentą 
vykdyto pasikėsinimo dalyvis 
portorikietis studentas nubaus 
tas mirties bausme.
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faoksfo~techniko$ naujienos
ŽMOGAUS GYVENIMAS

(Atkelta iš praėjusio nr.) 
ATOMINĖ BOMBA

Atominė bomba ,gimė“ 1945 
metais, bet jos „vystymasis“, 
vokiečių mokslininkų smege
nyse, prasidėjo jau 1939 m. 
sausio mėnesį Berlyne. Jie su 
sekė, kad neutronais „bomba r 
duojant“ uraniumą — dalis jo 
atomų skyla Į dvi dalis. Bet, 
laimei, jie tuo metu neįverti
no šio „šposo“ milžiniškos ver
tės. Bet du vokiečių pabėgė
liai Danijoj: Dr. Frisch’as ir 
Dr. Meitner’is, žymaus danų 
mokslininko prof. Nils Bohr’o. 
globojami patikrino anuos ber 
lyniečių eksperimentus ir su
prato kokią milžinišką energi 
ją galima tuo būdu „išsunkti*' 
iš atomo! Prof. Bohr as beina 
tant atsidūrė Amerikoj ir 
svarstė šį klausimą su Einštei 
nu ir kitais žymiais Amerikos 
mokslininkais .

Jau karo su Vokietija pra
džioje Britų mokslininkas 
Prof. Chadwidfk’as (kuris 1932 
m. atidengė neutronų buvi
mą) įtikinėjo Britų. Vyriausy
bę bandyti sukonstruoti dar 
negirdėtos naikinančios jėgos 
bombą, panaudojant jai ato
mo energiją. Reikėjo skubiai 
griebtis darbo, nes slaptoji 
žvalgyba buvo patyrusi, kad 
naciai jau dirba šia linkme. Bu 
vo aišku, kad kas pirmasis pa
gamins atominę bombą 
laimės karą! Mūsų 
šias lenktynes laimėjo 
amerikiečių smegenys, 

■ gal kapitalas.
Speciali atominėms

— tas 
laimei, 
anglų 

na, ir

bom
boms gaminti labolatorija pa
statyta 1944 metų pabaigoj 
Los Alamos, Nauj. Meksikoj. 

Pirmasis atominės bombos 
bandymas buvo ten pat atlik
tas 1945-m. liepos 16 d. Tai 
buvo „generalinė repeticija“, 
kuri, matyt, pavyko neblogai, 
nes po trejeto savaičių, rugpjū 
čio 6 d. buvo „premjera“ — 
Japonijos miesto Hiroshimos 
sutriuškinimas. Ir po pakarto 
to „vaidinimo“ virš Nagasakio 
—Japonija 'kapituliavo!

Paprastas uraniumas (U 
238) turi apie 0,75 nuoš. leng 
vesnio uraniumo (U 235), ku 
ris ir suskaldomas neutronų 
„bombardavimais“. U 238 ne 
bijo tokio „bombardavimo“, 
bet „gaudo“ į jį smingančius 
neutronus ir virsta nauju, nor 
maliai gamtoj nesančiu meta
lu — Plutoniumu. Plutoniu
mo atomus neutronai lengvai 
skaldo ir jis tinka atominių 
bombų gamybai.

Paprasto, nevalyto uraniu
mo (U 238) svaras kaštuoja 
apie pustrečio anglų svaro. Iš 
140 svarų U 238 gaunama tik 
vienas svaras tinkančio atomi 
nės bombos gamybai U 235 ir 
jo minimalė kaina yra apie 350 
svarų. O kiek gi reikia šio 
uraniumo atominei bombelei?

at

KU K A
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ
Lietuvių Rašytojų Dr-ja, ku 

rią sudaro po visą laisvąją pa 
šaulio dalį išsibarstę lietuviai 
rašytojai ir kurios centras yra 
JA Valstybėse, visuotiniam su 
važiavime, įvykusiame Čikago 
je 1951. IV. 14 d., nustatė me
tinį nario mokestį $ 2. LRD 
nariai prašomi jį sumokėti L,R 
D iždininkui šiuo adresu: A. 
Sešplaukis 2714 S. Wallace 
St., Chikago 16, Ill.

Visais kitais Lietuvių Rašy 
tojų Dr-jos reikalai prašoma 
rašyti LRD pirmininko adre
su: Ben. Babrauskas 1436 S. 
50 avė, Cicero 50, III. Tel. 
TOwnhall 3-1253.

1951 metų LRD valdybą su
daro :

Pirm. Benys Babrauskas,
Vicepirm. Vincas Ramonas, 

3246 S. Halsted St., Chicago 
8, Ill.

Vicepirm. Povilas Gaučys, 
5741 S. Loomis blvd., Chicago 
36, Ill.

Sekr. Aloyzas Baronas, 4832 
W. 14 St., Cicero 50, III.

Ižd. Alf. Tyruolis šešplau- 
kis, 2714 S. Wallace St, Chi
cago 16, Ill.

> NAUJI RAŠTAI
Balys Gražulis. IŠDAVI

MAS ir PAKARUOKLIS. 
Tai antra „Prošvaiščių skaity
mų“ knygutė, 
„Rūtos* * leidykla, 
centai. Leidinys 
gražiai išleistas.

„Rūta“ reikia 
sumanė tokiomis 
mis kainomis, estetiškai įpavi- 
dalinant, leisti žymiųjų mūsų 
rašytojų kūrinius. Lietuviai 
turėtų atkreipti į šią leidyklą 
dėmesį. Leidinėliai, kokių 
ypač daug leidžiama kitomis 
kalbomis, sudaromi vieho for
mato ir laikui bėgant sudarys 
vertingą bibliotekėlę. „Rū
tos“ adresas: Rūta, P. O. Box 
78, Rodney, Ont., Canada.

Amerikos liet, inžinierių ir 
architektų dr-jos New Yorke 
METRAŠTIS. Adresas: Mr. 
K. Krulikas, 563 Hemlock St., 
Apt. 8, Brooklyn 8, N. Y., (J 
SA. Metraštis apima laiką nuo 
1949 m. birželio 24 d. iki 1951 
m. vasario 24 d. Kaina 1 dol.

„EGLUTĖ“ 1951 m. balan
džio mėnesio 4 nr. „Eglutė“ 
įvedė naują skyrių — vaikų 
kūrybos, kurį pavadino ,Atža 
lėlės“. Tai įdomus skyrius, fa
me vaikia gali bandyti savo 
plunksnos gabumus. Kad tė 
vai padės vaikams, jiems patal
kins, yra natūralu, tiktai tuo 
neturėtų žaloti pačių vaikučių 
pastangų ir tikrųjų jų sugebė
jimų, patys už savo vaikus ra
šyti ir duoti vien vaiko para
šą.

„MUZIKOS ŽINIOS“ 128 
nr. 1951 m. balandžio mėnesio. 
Laijkraštis gražiai atrodo, de
ja, pažangos nedaro. O, atro
do, kai tiek dabar į JAV pri
važiavo muzikų, jis galėtų bū-

PRAILGINTAS 15 METŲ

pavojingą. Dėjau daug pa
stangų, • bandydamas išgydyti 
apsikrėtusius aliumininiais 
nuodais, bet pasisekimo netu
rėjau kol žmonės naudojo to
kius indus. Bet kai tik jie nu
stojo naudoti aliuminio indus, 
beveik visi tie žmonės tapo 
apgydyti: galvos gėla, gerklės 
skaudėjimas, reumatizmas, neu 
ritis, vidurių nevirškinimas, 
odos šašai ir išbėrimai, įvairūs 
skauduliai.

Daktaras Ch. L. Olds, vė
žio ligų specialistas Philadel- 

, phijoje Š3jko:
— Aliuminis sudaro chroniš 

ko apsikrėtimo nuodais prie
žastį. Yra surasta, jog visi 
aliuminio induose verdami vai 
giai didžiai padaugina susirgi 
mus vėžio liga. Visuose ke
pimui naudojamuose milteliuo 
se yra aliuminio junginio su 
siera ir kaliju, bet jis mažiau 
kenkia, negu aliuminio indai. 
Aliuminis yra vienas iš didžiau 
siu vėžio ligų šaltinių.

AMERIKOJE ATOMINIAI 
BANDYMAI TĘSIAMI. 
Kaip praneša JAV spauda, 

Amerika yra pasiryžusi inten- 
singai tirti atominę energiją ir 
darydama daugelį bandymų, pa 
siekti reikalingų tikslų.

Atominės energijos komi
sijos pirmininkas Dean sako, 
kad atominiai bandymai bus 
tęsiami jūrose, ore ir- žemėje. 
Pirmiausia bus sprogdinamos 
naujai pagamintos ir bandomos 
naujos atominės bombos.

Amerika, kaip žinoma, jau 
daro bandymus atominę ener
giją panaudoti lėktuvų ir po
vandeninių laivų varymui ir ar 
tilerijos sviediniams, kurie 
veiktų tiksliai ribotą vietovę.

SUSIRŪPINIMAS DĖL 
DIRBTINIO LIETAUS
Mokslininkai jau seniai da

ro bandymus iššaukti lietų ta
da, kada nori, o ne’ kada patys 
debesys pradeda lyti, ir ten, 
kur žmogus nori. Tai ypač 
svarbu visoms sausoms 
toms, kur lietus „retas 
čias“.

Amerikos mokslininkai 
bar sakosi esą visiškai apval- 
dę lietaus klausimą. Dirbtinis 
lietaus iššaukimas esąs visai iš 
spręstas klausimas. Tie moks 
liniukai dabar susirūpinę, kad 
dėl to gali kilti net tarptauti
nių konplikacijų. "Kodėl jie 
JAV senatui darė apie tai pra 
nešimą ir padarė pasiūlymų.

Mokslininkas dr. C. Suits 
aiškino, kaip galima bus pa
laistyti sausas vietas, o moks
lininkas dr. V. J. Schaefer, kad 
tomis pačiomis priemonėmis 
galima bus kontroliuoti audras 
ir uraganus. Dėl viso to galį 
kilti net tarptautinių nesusi
pratimų. Todėl jie senatui siū 
lė išleisti atatinkamus įstaty
mus, kurie normuotų tuos klau 
simus.

DR-JOS PRANEŠIMAS
ti ir didesnis ir turiniu geres
nis.

Be ko kita, jame skelbiama, 
kad komp. J. Žilevičiau para
šęs didesnį veikalą — „Lais
vės mūsų tėvynei numylėtai“. 
Tai būtų gražu. Tiktai abe
jojimų kelia patiektasis J. Ste 
ponavičiaus tam veikalui teks 
to gabalas, kurio kad iš šios dvi 
eilutės:
„Lisvės darbui, žodžiui.

raštui. 
Ką tiek kraujo jau pralieta“. . . 
rodo, kad tokstas negali būti 
bent patenkinamas. Gaila bus 
darbo ir lėšų, jei visas tekstas 
bus panašios konstrukcijos. 
Todėl labai patartina kompo
zitoriams labai apsižiūrėti su 
autoriais ir rimtam kompozici
jos darbui pasirinkti ir rimtą 
poetą, rašytoją.

„DIENOS“ 5 nr. Šis laik
raštis, pradėjęs kukliai, dabar 
jau vystomas į rimtą iliustruo 
tą Amerikos Lietuvių žurnalą. 
Kaskart jis išeina puošnesnis, 
turtingiau atrodo ir daro tik
rai gerą įspūdį.

— Vincas Jonikas atidavė 
spaudai „Raudas* ’. Leidžia 
„Ventos“ leidykla Vokietijo
je-

— V. Beliaju^ išvyko į JA 
V universitetus bei kolegijas 
mokyti įvairių liaudies šokių. 
Jis buvo „Ateities” šokiu gru
pės vadovas.

— Argentinoje Buenos Ai 
res radijo siųstuvo „EI Mun- 
do“ buvo perduotas pianisto 
Andriaus Kuprevičiaus kon
certas, kurio programoje, ša
lia Europos klasikų, buvo iš
pildyta ir lietuvių kompozito
rių kūriniai.

— Argentinoje gegužės 12 
d. įvyksta Lietuvių Tautinio 
Ansamblio vakaras. Ansamb
liui vadovauja pianistas And
rius Kuprevičius.

— Ju/rgio Savickio rinkti
nės novelės — „Raudoni ba
tukai“ jau pradėti rinkti „Ga 
bijos“ leidykloje.

— Poetas Juozas Kėkštas, 
1947 m. Argentinoje išleidęs 
savo poezijos rinktinę „Diena 
naktin“, dabar paruošė naują 
eilėraščių knygą „Ramybė 
man“. Poetas gyvena Buenos 
Aires, Argentinoje. '

— Dail. Vladas Vijeikis pa 
ruošė spaudai mūsų mažie- 

Barborytė ir

„France Dimanche“ skel
bia, kad dešimt paskutiniųjų 
laikų išradimų sveikatos palai 
kymo srity žmogaus gyveni
mą pailgino 15 metų. Tie iš
radimai yra šie:

1. Anglo prof. Flemingo iš
tobulintas Penicilinas, kuris 
efektyviai apsaugo žmogaus 
sveikatą daugeliu atvejų.

2. Mokslininkai Hench, Ken 
dali ir Reichstein išradę ACHT 
irCortizona nūo reumatizmo, 
taip pat prisidėję prie žmogaus 
gyvybės palaikymo ir pailgini
mo.

3. Prancūzų mokslininkų 
surastasis vitaminas B 12 la
bai stipriai veikia mažakrauys- 
tę. Vienas to vitamino gramas 
atstoja 12 torių jauno veršio 
jaknų.

4. Didelis žmonių priešas 
buvo drugys - maliarija, nuo 
kurio atogrąžų srityse mirda
vo kasmet apie 22 milionai žmt 
nių. Prancūzai prieš tą ligą 
išrado Nivakiną, o anglai Pa

Ką žinome apie atomą 
ir atominę energiją

RAŠO PROF. DR. K. VALTERIS.
Tiksliai į šį klausimą galėtų
sakyti tik tie, kurie tas bom
beles dirba, bet jie, kol kas, ty
li. . . Žinoma tik, kad sis ga
baliukas“ nėra jau taip mažas.

Matematikai yra apskaičia
vę, kad bet kokios medžiagos 
skrituliui didėjant — jo tūris 
didėja greičiau kaip paviršius. 
Taigi, juo didesnis medžiagos 
tūris — juo daugiau skylant 
atomams atsipalaiduos neutro
nų, kurie skaldys kaimyninius 
atomus ir tt. Bet jei skritulio 
tūris bus mažas, jo paviršius 
proporcingai bus didelis ir iš 
to bus dviguba blogybė: ma
žiau neutronų, atsipalaiduos, 
o ir tų pačių dalis „pabėgs“ 
per didelį ir arti esantį pavir
šių — neatlikę savo uždavinio 
(nesuskaldę atomų), 
ir neutronai 
darbo ir yra linkę simuliuoti.

Iš to sūka, kad tik tam tik
ro dydžio U 235 ar plutoniu
mo skritulys galės sprogti. Ma ludriną, kurie puikiai veikia ir 

apsaugo žmonių gyvybę ir svei 
katą.

5. Išrastasis DDT chemika
las labai gerai naikina visokius, 
ligas platinančius, vabzdžius 
ir tuo saugo žmogaus sveikatą.

6. Dr. Link išrado Dicuma- 
rol, ir Heparin, kurie puikiai 
saugo žmogaus kraujagysles 
nuo trombozų (kraujo sukre
šėjimo induose ir indų v.žsikim 
Šimo) ir uždegimus.

7. Išrastieji Antergan ir Fe 
nergan vaistai puikiai gydo Ba 
zedo ligą (atsiradimą gurklio) 
ir kitus gerjdės susirgimus.

8. Atomo skaldymo produk 
tai, ypač radioaktyviosios me
džiagos, kuriomis gydomi na-

Matyt, 
vengia sunkaus

žiausias sprogstamos medžia
gos dydis, kuris gali sprogti— 
vadinamas „kritišku dydžiu’*. 
Taigi, mažesnis už šį „kritiš
ką dydį“ — nesprogs, o didės 
nis jau sprogs kaip peikiant!

Skelbiama, kad atominės 
bombos užtaisas turi sverti ma 
šiaušia 50 kilogramų Kitų 
nuomone — reikia 75 ir net 
100 kilogramų, o dar kiti sako, 
kad užtenka ’kelių svarų, . . Ir 
susigaudyk žmogus šioj ato
minėj painiavoj!

Esminė atominės bombos 
dalis yra jos užtaisas (Uraniu 
mo 235 ar Plutoniumo 239). 
Du (o gal ir daugiau?!) užtai
so gabalai (’kurių kiekvienas 
nesiekia „kritiško dydžio“, bet vikai — vėžys ir kiti — ntepa- 
juos sudėjus kartu — sudaro 
gabią, žymiai didesni už „kri
tišką dydį“) įmontuojami scip 
raus ir storo plieno vamzdyje 
atitinkamame atstume. Dabar 
visas menas yra reikiamu grei
čiu juos suglausti! Pataikysi 
tai atlikti — prasidės, „grandi 
ninė reakcija“: neįsivaizduo
jamu greičiu (milioninf sekun 
dės dalis!) neutronai suskal
dys atomus, atsipalaiduos pa
sakiškai didelis energijos kie
kis, kuris pasireikš milžiniš- 
Iku sprogimu, akinančia švie
sa, neaprašomu (milionų laips 
nių) karščiu ir mirtingų radio 
aktyvių dalelių sklidimu! O 
priešingu atveju — gali nebū 
ti nė šnipš.

Atominės bombos konstruk 
cijos smulkmenos, dėl supran
tamų priežasčių, neskelbiamos. 
Bet šiuo klausimu besidomį, 
remdamiesi čia amerikiečių 
oficialiais pranešimais apie pir 
mąjį atominės bombos bandy
mą, čia nugirstais „pletkais“, 
čia savo vaizduote — yra pa
darę bombos brėžinį, kuris at
rodo gana paprastas.

Ar ji iš tikrųjų tokia yra — 
ne mums „mirtingiesiems“ ži
noti! (d. b.)

prastai palengvina sunkiųjų 
ligų gydymą.

9. Antivitaminai profilaktiš
kai veikia, prezervuoja, saugo 
žmogaus organizmą nuo susir
gimų vėžio ir kitų blogybinių 
navikų ligomis.

10. Vaistai prieš TBC — 
džiovą gerai gydo šią sunkią 
ligą — Streptomycinas, Auro 
mycinas, PAS, TB-I, ATBmt 
kita.

Visos tos priemonės apsau
go žmogaus sveikatą ir visu
moje pailgina žmogaus amžių 
apie 15 metų.

AR SVEIKA VIRTI MAIS
TĄ ALIUMININIUOSE 

INDUOSE?
Gydytojai, tyrinėdami, kai- 

kurias ligas, priėjo išvadų, kad 
jos yra kilusios dėl to, kad tie 
žmonės valgė maistą, virtą aliu 
mininiuose induose. Mat, aliu 
minis, beverdant maistą, duo
da chaminius junginius, kurie 
apkrečia, užnuodija žmogaus 
organizmą.

Londono gydytojas dr. Co
oper taip pasisako tuo klausi
mu išleistoje knygoje •

„Virdamas aliuminio inde su 
bjauroji maistą ir padarai jį

vie- 
sve-

da-

kurias leidžia
Kaina 25

iliustruotas,

pagirti, kad 
prieinamo-

ruošė spaudai 
siems knygelę 
Petriukas“.

— Algirdas
Adolfas Mekas, Jonas Mekas 
ir Leonas Lėtas išleidžia bend 
ra novelių knygą — „Proza“. 
Knyga turės apie 150 psl. Lei
džia „Gabija“.

— Jurgis Jankus parašė 
jaunimui skirtą apysaka „Ja- 
kamutis ir raganėlė“ ir atida
vė „Gabijos“ leidyklai.

— Stepas Zobarskas atida
vė „Gabijai“ išleisti dvi kny
gas, skirtas jaunimui: „Dole
ris iš Pitsburgo“ ir „Simas Ra 
Šimas“.

Landsbergis,

Praėjusių metų 
dailioji literatūra

G. I. ŽIDONYTĖ.
Anglo - saksų rašytojai, mažiau karo paliesti, normaliai 

tęsia savo darbą ir rodo progresuojančio kūrybingumo. Pran
cūzai, kuriuos karas stipriai sukrėtė, atsigauna greičiau ne
gu vokiečiai ar italai ir jų literatūrinė veikla reiškiasi gana 
gyvai, kaip prozoj, taip poezijoj. Kai kurių kritikų akcen
tuojama nuomonė, kad prancūzų literatūra esanti susmukusi 
ir skęstanti nesveikoj erotikoj, yra kilusi iš stokos objekty
vumo ar neganėtino dabartinės prancūzų rašliavos pažinimo.

Žemiau patiekiame po keletą pavyzdžių iš įvairių dai
liosios literatūros sričių.

Gyvenamosios epochos istorinė reikšmė paskatino ir 
dailiosios literatūros atstovus užfiksuoti ją savo raštuose.

ATSIMINIMŲ prirašyta daug. Čia tepaminėsiu tik 
keletą.

Prancūzų rašytojas Francois Mauriac išleido ketvirtąjį 
savo Dienoraščio tomą (Journal, Tome IV, Flammarion, 
1950). Veikalas istoriškai - politinis. Su grožine literatūra 
jį sieja tik stilius. Šiame dienorašty autorius aprašinėja ir 
kritiškai vertina įvykius iš atryoj'o pasaulinio karo, Prancū
zijos išlaisvinimo ir pirmųjų pokarinių metų.

''Kitas žymus dailiosios literatūros atstovasAlbert Carpus 
taip pat parašė atsiminimų knygą iš antrojo pasaulinio ka
ro, pavadindamas ją Dabartinės (Actuelles, Gallimard, 
1950). šiame veikale autorius aprašinėja antrojo pasaulinio 
karo įspūdžius, juos įvairiapusiškai vertina ir griežtai pasi
sako už moralės principų taikymą politikoj. Tai tarptauti
nės moralės pagrindų ieškojimą, kuriam autorius panaudoja 
ne tik protą, bet ir jausmus.

Anglo saksų literatūroj taip pat gausu atsiminimų. Dėl 
didelės veikalo svarbos, pirmoj eilėj čia paminėsime W. Chur 
chill’io Didžiąją Santarvę (The Grand Alliance, New York: 
Houghton, 1950). Didysis Britų valstybės vyrus šiuose at
siminimuose aprašinėja savo patyrimus iš praėjusiojo karo, 
jame vartotų ginklų techniką, diplomatų veiklą. Nušviečia 
rusų gudrius savanaudiškus manievrus bendradarbiavimo su 
vokiečiais.

Visi dar tebeprisimena plačiai pasklidusį rusų „nevoz- 
viaščenco“ Viktoro Kravčenkos veikalą Aš pasirinkau lais
vę. Dabar, po bylos su Les Lettres Francaises Paryžiuje, 
šis autorius parašė antrą knygą Aš pasirinkau teisingumą (I 
chose Justice. Ch. Scribner’s Sons, 1950), kurioje aprašo 
minėtos bylos eigą, plačiai apsistodamas prie- Maskvos sure
žisuotos komunistiškų liudininkų parodijos.

Sovietams pažinti turiningą atsiminimų knygą išleido 
William A. Wood: Mūsų Sąjungininkas (Our Ally: The 
People of Russia. Ch. Scribner’s Sons, 1950). Autorius 
nuo 1929 iki 1942 metų dirbęs Sovietuose inžinierium, juos 
gerai pažino ir šiame veikale smulkiai aprašė. Vaizdžiai ap
rašytas bolševikinis teroras, krašte viešpataujanti baimė.

Labai įdomi amerikiečių admirolo Zacharias knyga Ana
pus uždarų durų—-(behind closed Doors. By Rear Admiral 
Ellis M. Zacharias, U. S. N. (Ret.). New York: G. P. Put
nam’s Sons, 1950). Tai nėra formalūs prisiminimai, o grei
čiau žvilgsnis į ateitį — pranašystės. Autorius, buvęs J. 
A. V. laivyno Informacijų skyriaus viršininkas, savo laiku 
teisingai atspėjo Pearl Harbor puolimą (tiesa, nenumatė da
bartinių Korėjos įvykių). Šiame veikale jis aiškina Sovietų 
karines užmačias, Politbiuro 1949 m. sausio mėn. nutarimą 
sunaikinti J. A. V ir Vakarų Demokratijas, patiekia daug 
duomenų apie sovietų karines pajėgas. Aštriai kritikuoja 
J. A. V. užsienio politiką. Trečiąjį pasaulinį karą spėja pra- 
sidėsiant tarp 1952 m. vasaros ir 1956 m. rudens.

ISTORINĘ APYSAKĄ keturiuose tomuose- parašė Je
rome ir Jean Tharaud: Tinstantis ir viena Islamo diena (Les

Milte et un jours de Tįsiam). Pirmieji trys šios apysakos to
mai (I. Les Cavaliers d’Allah. II. Les Grains de la Grenade. 
III. Le Rayon vert.) buvo išspausdinti tarp 1935 ik 1941 me
tų. Paskutinysis 4as tomas pavadintas Auksinis retežis (La 
Chaine d’Or, Plon, 1950). Šiame tome, autoriai atpasakoja 
XVI šimtmečio Maroko šerifų nepaliaujamas kovas, jų žiau
rų despotizmą. Griežtai laikydamiesi istorinės tiesos, auto
riai labai gyvai, vaizdžiai ir įdomiai atpasakoja šiaurinės Af
rikos tolimąją praeitį.

Šiam pačiam žanrui priklauso ir Mare Chadaurne veika
las. Kai Dievas tapo amerikiečiu. (Quand Dieu se fit Ame- 
ricain, Fayard, 1950). Įkvėpimą autorius semiasi iš ameri
kiečio Joseph Smith gyvenimo (1805 — 1844), kuris įkūrė 
Mormono bažnyčią, buvo šios religijos pirmuoju pranašu, ge
nerolu ir pagaliau, vos 39 metų amžiaus, mirė kankinio mir
timi. Mare Chadourne tris metus praleido Salt Lake City 
tyrinėdamas Mormonizmo kilmę bei jo dabartinę būklę ir pa
tiekė poetiškoj formoj medžiagą, kuri yra tiek artima isto
rinei tiesai, kiek šiuo metu įmanoma ją nustatyti. Veikalas 
premijuotas Prancūzų Akademijos.

Su istorija siejasi ir rašytojos Collette užrašai, pavadinti 
Pažįstamam Krašte (En Pays cennu, Fere-nczi, 1950). Pir
mojoj daly autorė aprašinėja savo keliones po Prancūziją, 
antįojoj — prisimena didžiausius prancūzų kūrėjus (Debus
sy, de Noailles, Sarah Bernhardt, Courteline, Fargue, Henry 
Mondor. . .), treciojoj — lankymąsi tolimesniuos užsieniuos. 
Autorė, kaip visiems žinoma, pasižymi pasakojimo vaizdin
gumu ir sklandžia ritminga kalba.

Anglų kalboje neseniai pasirodė suomio Mika Waltari 
istorinis romanas Avantiūristas (Adventurer, G. P. Put
nam's Sons, 1950). Veikalas susilaukė daug sfkaitytojų. 
Gyva ir vaizdžia plunksna autorius piešia vieno benamio suo
mio nuostabias avantiūras Skandinavijos pusiasaly, Prancū
zijoj, Vokietijoj, Italijoj Renesanso ir Reformacijos laikais. 
Michael, knygos herojus, naivus ir kartu gudrus, pamaldus 
ir šarlatanas, keliauja per daugelį kraštų, pažįsta daug žmo-
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LONDON, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Lodono lietuviai šiemet Mo
tinos Dieną minės labai iškil
mingai. ALOK paskaitai pa
kvietė gerb. mūsų konsulą p. 
V. Gylį iš Toronto. Konsulas 
šį kvietimą mielai priėmė ir ža 
da su tautiečiais pasikalbėti vi 
sais mums rūpimais klausimais. 
Taip pat ALOK-o kviečiamas 
atvyksta Hamiltono lietuvių 
dramos teatras, kuris stato 4- 
rių veiksmų dramą „Dr. Vin
cas Kudirka“.

Šios gražios iškilmės įvyks
ta gegužės 20 dieną (sekma
dienį). Pasamdyta erdvi CCC 
(Katalikų Kultūros Centra) 
salė, Dundas - Colborne g-vių 
kampas. Tikima, kad atsilan
kys ir tolimesnės Londono apy 
linkės lietuviai. Pradžia 6 vai. 
30 min. vakaro.

BAIGIAMA LIETUVIŲ 
REGISTRACIJA

Nors gerokai užsitęsęs, bet 
jau baigiamas Londono apy
linkės lietuvių registravimas. 
Priregistruata gerokai su vir
šum dviejų šimtų lietuvių. Tai 
rodo, kad Londono lietuvių ko 
lonija nuolat auga.

VAGYS
AR IŠDAIGININKAI?

Jau antrą kartą „dingsta“ 
mūsų tautiečiams auto maši
nos. Pirmoji mašina surasta po, 
įkelių valandų, tačiau antro
sios jieškojimas užtruko ke
letą dienų. Pažymėtina, kad 
mašinos atrastos visai nepa
gadintos ir savininkui nuosto
lių nepadaryta. L. E-tas.

GRAŽIAI PAMINĖTA MOTINOS DIENA
Delhi, Ont. Gegužės mėn. 5 papildydamos, p-lė A. Rickū- 

d. Tillsonburgo Lietuvių Ūki tė ir p. E. Kairienė, gražiai pa 
ninjkų klubas, Delbi, Moterų deklamavo.
Instituto auditorijoj, suruošė P. V. Ignaičio pakviestos. 
Motinos Dienos minėjimą. p-lės St. Augustinav’čiūtė ir

Minėjimą atidarė p. V. Ig- A. Riekutė visom salėje buvu 
naitis, kuris pasveikinęs susi- sioms motinoms prisegė po 
rinkusias motinas, pakvietė p. rožę.
J. Mikelėną plačiau nušviesti o minėjimo branduolio nuo 
šios dienos reikšmę. pelnas, visdėlto, atiteko Toron

P. J. Mikelėnas, visu pirma, to Lietuvių Meno Mėgėjų gru 
paprašė publiką atsistojimu pa pei, kuri su S. Pilkos, trijų 
gerbti mirusias motinas, bei veiksmų komedija, „Žemės 
kenčiančias badą ir vargą sovie Rojus“, netik praskaidrino rim 
tiniuose kalėjimuose ir Sibire, tą dienos nuotaiką, bet iki aša 
Po to skaitė gražią ir turinin- rų prijuokino.
gą paskaitą dienos temomis. „Žemės Rojus“ kaipo leng- 
Baigdamas paskaitą, p. J. Mi- vo, paprasto ir visiems supran 
kelėnas, apgailestavo, kad vra tarno stiliaus, čia labai patiko 
Kanadoje, ners ir nedaug, lie- Delhi apylinkės lietuviai lau- 
tuvių motinų, kurių vaikai kia sekančio tokio gražaus to 
traukia svetimas melodijas, ne rontiečių pasirodymo.
mokėdami netik, kad ir men- Per šį parengimą, p. St. Au 
kiaušio lietuviško eilėraštuko, gustinavičius senj., _pravedė lo 
net ir padoriai lietuviškai kai- teriją, pagal 15. IV. 51. susi- 
bėti. rinkimo nutarimą, pelnas pa-

Toliau minėjimo programą skirtas Tautos Fondui. J. Z.

GARSINAME LIETUVĄ

Geralton, Ont. Šiame ka
syklų miestelyje esame tik ke
li lietuviai, neskaitant apylin
kėje miškuose dirbančiųjų tau 
tiečių, bet progai pasitaikius, 
garsiname Lietuvos vardą. Ne 
seniai buvo užbaigti anglų kal
bos ir pilietybės kursai. Kur
sus lankė lenkai, ukrainiečiai 
ir lietuviai. Nors lietuviai sa
vo skaičiumi buvo nežymūs, 
bet egzaminus laikė visi trys 
kursus lankiusieji ir juos ge
riausiai išlaikė, kad tuo tarpu 
iš lenkų ir ukrainiečių tik po 
vieną asmenį šiuos egzaminus 
išlaikė.

Kursų baigimo pažymėji
mai buvo labai iškilmingai itei 
kiami, dalyvaujant visai mies
telio vadovybei, žurnalistams 
ir foto reporteriams. Ta pro
ga, lietuvis B. K. viešai paau 
■kojo vietos skaityklai dvi kny 
gas: Lithuania through the 
ages ir Lithuanian folk art. 
Susilaukta net trijų padėkos 
kalbų, ta proga ir dar vėliau

gautas padėkos laiškas, o lai? 
ke arbatėlės knygos keliavo iš 
rankų į rankas ir daugelis su 
dideliu įdomumu klausinėjo 
apie Lietuvą, jos papročius ir 
kita.

Ta proga vietos savaitraštis 
ir fort William dienraštis tal
pino gana plačius pažymėjimų 
■įteikimo aprašymus. nev.Žmiršę 
paminėti ir įteiktų kny
gų. Savaitraštis nei atskiroje 
vietoje tarp kitko rašė: „Skai 
tykia gavo tris ypatingai įdo
mias knygas, iš kurių dvi pa
aukojo p. B. K. Jos yra apie 
Lietuvds istoriją ir lietuvių tau 
tos meną ir yra tikrai gražiai 
iliustruotos. Šios knygos iš
leistos su didžiausiais sunku
mais Vakarų Vokietijoje, o 
dauguma iliustracijų yra iš už 
dabar nepereinamos geležinės 
uždangos.

Tai yra turtingas įnašas į 
skaityklą - biblioteką. Jos rys 
kiai parodo šių mažų Baltijos 
kraštų kovas ir 'kančias, esant

nių, tarp kitų Karolį V, Martyną Luther'į, Dr. Paracelsus, 
pergyvena inkvizicijos žiaurumus, meilės ir kitokius nuoty
kius. Įtempimas, brutalios scenos, švelninami autoriaus sub
tilios satyros ir geros nuotaikos.

Nors kūryba istorinėmis temomis gausi, tačiaii ir šian
dieninės dailiosios literatūros pagrindą sudaro romanas.

PROBLEMINIO (idėjinio) ROMANO sričiai priklau
so garsaus prancūzų rašytojo ir akademiko, mirusio 1949 
m. Šveicarijoj, Edmond Jaloux veikalas Žvaigždynas (La 
Constellation, Ed. Mileu du Monde, 1950). Žvaigždyne au
torius nagrinėja grupės menininkų ir jų šeimų santykius. 
Centrinis veikėjas — talentingas dailininkas Jean Podestat 
— yra grupės mokytojas, vadas. Jis yra apgaudinėjamas 
žmonos, kuri, po nepasisekusios meilės avantiūros ,nusinuo
dija. Didysis menininkas liūdi, netenka kūrybingumo. Liū
di ir jo sekėjai, netekę mokytojo. Pagaliau jam sudaromos 
palankios sąlygos sueiti į artimesnius santykius su kito me'- 
nininko jauna žmona. Jean Podestat talentas ir energiją' 
atgyja. Atgyja ir nuotaikos mokinių tarpe. Apgautasis vy
ras su padėtim greit apsipranta. . . Autorius — šalininkas 
subjektyvios, lanksčios moralės: išrinktajam leidžiama tai, 
kas eiliniam draudžiama. Nors autoriui staiga mirus, šis vei
kalas liko nesutvarkytas, nenudailintas, tačiau jame nuo pra
džios ilki galo juntama grakšti, savimi pasitikinti gabaus ir 
įgudusio kūrėjo plunksna.

Thomas Mann, savo romane Daktaras Faustas (Doctor 
Faustus, Knopf, 1950), dar kartą palietė literatūroj nebe- 
naują Fausto idėją. Genialus muzikas parduoda savo sielą 
velniui už garbę — toks veikalo pagrindinis siužetas, šiam 
kūriniui romano vardas nelabai tirika. Tai filosofiniai pa
šnekesiai apie muzikos kompozicijas, artistinio genijaus pri
gimtį, meną, kultūrą, teologiją, vdkiečių tautinį charakterį ir 
t. t. Veikalas nepaprastai įdomus savo giliu simbolizmu, iš
keltų problemų gausumu ir sumaniu jų gvildenimu.

Bus daugiau.

NEPRIKLA USOMA LIETUVA

Iš KAPUSKASINGO MIŠKŲ

Nuo š. m. balandžio mėn. 1 
d. pakėlė atlyginimą ir Spruce 
Falls Company. Tai jau ant
ras pakėlimas nuo praeitų 
metų rugsėjo mėn. 1 d. Tada 
pagal kompanijų su unija susi 
tarimą buvo nusistatytas sekan 
tis atlyginimas: už 1-kordą— 
4,60 dol.; už kelio, (per vidurį 
strypo) 1 pėdą 1 centą, atstu
mo priedas — 5 cnt. už kordą 
už kiekvienus 500 pėdų virš 1 
ir trijų ketvirčių mylios. Su
kirtus 75 kordus mokami bo- 
nai: už šiuos (75 kordus) ir už 
kiekvieną sekantį kordą po 55 
cnt. (4,60 plius 55).

Nuo balandžio mėn. 1 d. bu 
vo pakelta 7 proc. atlygini
mas pagal sutartį su unija. Va 
dinasi, už 1 kordą — 4,92 dol... 
bonus — 59 centai. Visa ki
ta lieka tas pats.

Kompanija dar nuo saves 
pridėjo: jeigu iš 1 akro (600 
pėdų ilgio ir 66 pėdų pločio 
strypo) prikertama tik 9,9 kor 
dų, duoda dviejų dienų uždar 
bį (padienio darbininko) — 
16,80 dol. Išėjus 13,9 kordų 
— pusantros dienos uždarbį. 
Nuo 20 kordų gaunama tik 59 
centai bonų.

Atvykę pereitų metų rug
pjūčio mėn. pabaigoje iš ge
ležinkelio darbų (kur dirbome 
2 mėnesius), neradome nė 
vieno DP. Iki balandžio mėn. 
pradžios atvažiavo dar 4 trans 
portai. Vienas transportas 
taip pat nuo geležinkelio, ki
ti visi (35 vyrai iš 3 transpor
tų) tiesiog į miššką, kur pagal 
sutartį turi 1 metus išdirbti.

Iš kiekvieno transporto nuo 
40 iki 60 proc. vyrų pasišali-

tarp stipresnių kaimynų lete
nų“.

Pastebėtas vietos visuome
nės tikrai didelis susidomėji
mas šiomi s knygomis.

— Atėjus pavasariui. Ger- 
aldtonas baigia nustoti lietu
vių, nes visi, kurie gyveno 
miestelyje, dirbo aukso kasyk 
lose, dabar baigia išvažinėti ki
tur, nes kasyklose darbas yra 
gana pavojingas, kenksmin
gas sveikatai, gi uždarbiai nė
ra labai geri (apie 2400—2700 
dolerių metams). B. K. V.

Joro LA DYGO S 
baldu 

studijoje 
„ARTIS“

salionai, sofos, foteliai pi
gesni kaip kitur. Užsaky 

mai ir pataisymai.

6114 Blvd. Monk, 
Ville Emard, Montreal. 

Telef.: TR 5535.

5 PSL.

no. Iš vieno transporto — 10 
vyrų (visi lenkai) po vieno mė 
nėšio išvyko 7 vyrai, sulaužy
dami sutartis. Tik iš paskuti
nio transporto, kuris iš nau
jausių DP sudarytas — tai pe 
reitais, ar šiais metais pabėgę 
iš Jugoslavijos kroatai, neiš
vyko nė vienas. Bet ir negalė
jo išvykti, nes visą balandžio 
mėnesį ir iki šiol (6 d. gegu
žės) neturime tokio susisieki
mo su išoriniu pasauliu. Upė 
užtvenkta rąstais ir laivas ne
gali vaikšščioti. Šio mėnesio 
pradžioje dukart paštą atnešė 
pėsčiomis iš kitų stovyKlų, kur 
laivas jau gali atvykti.

Stovykloje gyvena įvairių 
tautybių vyrai — baltai. Ukra
inai, rusai, jugoslavai ir kiti.

Lietuvių esame tik trvs, Vi
sų (kontraktas baigiasi š. m. 
birželio mėn. pabaigoje.

B. B-nas.

MŪSŲ KOLONIJOS STU
DENTAI ATOSTOGAUJA.

Sault St» Marie, Ont. P. Ne 
kutavičius Leonas ir p. Dau
girdas Jurgis, ilgesni laiką 
gyvenę ir dirbę mūsų mieste, 
praėjusį rudenį buvo išvykę j 
Kingstono universitetą tęsti 
savo studijų technikos fakul
tete. šiuo metu jie abu yra 
grįžę į Sault Ste Marie vasa
ros atostogų ir tuojau pradėjo 
dirbti, kad užsitikrintų savo 
tolimesnį studijų tęsimą.

J. Sk.
X 

DĖL INCOME TAX
Š. m. „N. L.“ 12 nr., p. JJ. 

Juškaitis, atsakydamas į p. L. 
J., Saskatoon, Sas., klausimą 
apie income tax, aiškinimo pa
baigą tendencingai užbaigia 
Toronto mokesčių konsultan
to W. W. Bannell teigimu, kad 
tūkstančiai mokesčių mokėto
jų, nežinojusių potvarkių, duo 
da vyriausybei daugiau savo 
sunkiai uždribtų pinigų negu, 
kad jie privalo pagal įstatymą 
duoti.

Turėjusiems tuo reikalu 
daugiau ar mažiau praktiško 
patyrimo, p. Juškaičic aiškini
mu tenka suabejoti. Kaip ži
noma, Mokesčių Deparlamen-

Įsigykite virimo knygą
"TAUPIOJI VIRĖJA'
Knygą paruošė 

p. H. Mačiulytė- 
Daugirdienė.
“TAUPIOJI VL 

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 sudaro didelį 
parankumą. Knygos kaina

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

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

KARYS
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.

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

*

H

Iš visur ir apie viską

grą- 
anks

Bre-

— Britų okupacinės įstai
gos Vokietijoje paskutiniais 
metais vokiečiams savininkams 
bei valdinėms įstaigoms 
žino 13.269 namus, kurie 
čiau buvo rekvizuoti.

— Pirmasis oro taksi
mene pastatytas danų. Tai yra 
vienmotorinis lėktuvas, kurį 
aptarnauja du lakūnai. Oro 
taksiu gali pasinaudoti kiek
vienas civilis gyventojas, už 
20 minučių kelionę ore sumo
kėjęs 12 DM (vaikams 10 D 
M). Nuo gegužės 15 d. nu
matoma pastatyti antrąjį oro 
taksį.

— JAV paskutiniu laiku pa
sirodė „robotinės nosys“ įmo 
nių orui valyti. Šie nauji au
tomatiniai įtaisai išuostą įmo
nėse susidarantį sveikatai 
kenksmingą orą bei atsiran
dančias dujas.

— Prieš 26 metus Brazili
jos miškuose, vadinainąjame 
„žaliajame pragare“, dingo be 
žinios britų 3 asmenų ekspe
dicija, vadovaujama britų pul 
kininko Percy Ftawcett. Tik 
dvidešimčiai metų praėjus vie
noje vietoje pamiškių gyvento
jų pasirodė turima daiktų, ku
rie praklausė minėtąjai britų 
ekspedicijai. Pasiteiravus pa
tirta, jog jie yra pirkti iš indė 
nų. Tokiu būdu ilgainiui pasi
sekė nustatyti indėnus, kurie 
po ilgo tylėjimo galiausiai pa
sisakė prieš 26 metus išžudę 
„baltuosius indėnus“.

— Karūnavimo akmuo prieš 
tris mėnesius paslaptingu bū
du buvo išvogtas iš Wesmins- 
terio 
Spėta, 
škotai, 
vežtas 
komas

janti Škotjos sujungimą su 
Anglija, kam škotai visą laiką 
buvo priešingi. Galiausiai ke
turi akmens pagrobėjai suim
ti ir akmuo jau grąžintas į se
ną vietą.

— Pabalteičių Institutas 
Hamburge, kuris veikia po už
darymo Pabaltijo Universite
to, leidžia mokslinius pianeši- 
mus, 
tici. 
buvę 
riai.

vardu Actą Instituti Bal 
Jo nariai yra daugiausia 
ano universiteto profeso-

— „Tremties“ Bičiuliai „Al 
toriu šešėly“ tuo tarpu užsisa
ko per Mr. Stp. Nasvytį tadr.: 
4579 W. 157 str., CL.-'.—J 
11, Ohio), 
mus 
kad už „Altorių šešėly *, 
rikoje „Altorių šešėly 
nuos keturis dolerius.

— Palomar teleskopu, 
lifornijoj, galima bus per 
kerius metus nufotografuoti 
matomas žvaigždes, p'anetas 
ir kometas. Kol nebuvo to mil 
žiniško teleskopo su 200 colių 
pločio astronominiu stiklu, tai 
būtų reikėję 5 tūkstančių me 
tų, norint nufotografuoti tiek 
pat padangės, sako išradėjas 
puikaus teleskopo Bernhard 
Schmidt.

— Vengras siuvėjas D. C- 
Šaky apskaičiavo, kad eilutei 
vyriškų drabužių pašiūri rei
kia daugiau kaip 74.000 diks- 
nių — 38.713 rankinių dilesnių 
ir 35.679 mašininių, o vienas 
amerikietis siuvėjas suskaitė 
47.189 rankinius diksnius, rei 
kalingus eilutei drabužių, be 
mašininių diksnių.

— Karo metu Londone bu
vo iškasta ir įrengta didžiulė 
slėptuvė apsisaugoti nuo vo
kiečių oro bombų. Paskui ta 
slėptuvė, esanti 45 pėdomis že 
miau, negu požeminiai gele
žinkeliai, tapo pertaisyta i vieš 
būtį.

— Atominių paslapčių šni
pas Dr. K. Fuchsas kalėjime be 
būdamas suradęs vandenilio 
bombai pagaminti metodą.

— Prahoje ir Bratislavoje į 
komunistų atidarytas „kuni-« 

• t j gų seminarijas“ buvus-.u 13 Todėl išeina, kad vy- 5. , , , -• , ‘...v , -r Čekoslovakijos vyskupu semi-* savn nilipriii nAcirrtQu J .
narijų auklėtiniai gavo įsaky
mą įsirašyti į marksizmo kur
sus, bet tik du procentai jų pa
sekė tokiu įsakymu.

Cleveland 
Siunčiant užsalry- 

ir įmokėjimus pažymėti, 
Ame- 
‘ kai-

Ca- 
pen-

vienuolyno bažnyčios, 
kad tai galėjo padaryti 
kadangi šis akmuo at- 

iš Škotijos ir buvo lai- 
kaip relikvija, vaizduo-

tas gautąsias income tax for
mas nuodugniai patikrina ir 
rastus netikslumus ištaiso. Jei 
tai buvo padaryta klaida vy
riausybės naudai, visas perino 
kėjimas grąžinamas mokesčių 
mokėtojui, o tuo labjau parei
kalaujama primokėti, jei blan 
ko užpildytojas apsiriko savo 
naudai ir buvo kiek nedamo- 
kėjęs. ------ 
raiusybė savo piliečių neskriau 
džia ir sunkiai uždirbtų pinigų 
be reikalo nesisavina.

S. Meškuitis.

DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS
L. ARMALIS

2G9 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.

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

Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų ** 
ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys. '< 
Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.

Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba 
tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.

TE L. LA 8621.

lie-

4

Edmond COURCHESNE
A dvokatas

CIVILINĖS IR KRIMINALINĖS BYLOS.
į 10 ST. JAMES ST. W., KAMB. 308
į TE L. HA 4607 MONTREAL.
-Mtn m hm »■ '^l* '*** . .......... * ir^ 1

DANUTĖ STRAZDAITĖ

670 Annette St., Toronto, atidarė

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

J U N A Valet Service
SAV. A. JURGUTIS 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., Montr eal. Tel. LA 2958.______

Edouard MONDOR
Notaras

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

S 
y

t
L
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MŪSŲ ^SPORTAS
NAUJOJI „VYTIES“ KLUBO VALDYBA

Po įvykusio visuotino susi- tina šiam gražiam sumanymui 
rinkimo dabartinę klubo vai- pasisekimo, nes nežiūrint vei- 
dybą sudaro šie žmonės: K. kiančios pabaltiečių federaci- 
Sapočkinas — pirm., K. Luko jos, Toronte dar nebuvo tarp 
šiuš — reik, ved., L. Kalinaus trijų tautybių kas nors pana- 
kas — sekr. ižd., V. Peseckas šaus suorganizuota. Taip pat 
— parengimų v-vas ir B. Sap vertėtų festivalio programą iš
lys — inventoriaus prižiūrėto
jas. Į revizijos komisiją įeina 
R. Paškauskas, J. Ranionis ir 
J. Žukas. Atskiras sekcijas 
veda tie patys vadovai, tik fut 
bolininkai suskirstyti į dvi gru 
peš: jaunius ir jaunučius tvar
ko O. Pėteraitis ir senjorus — 
J. Gaižutis.

PABALTIEČIŲ SPORTO 
FESTIVALIS

Latvių iniciatyva Toronte 
susikūrė pabalteičių sporto ko 
mitetas, pasiryžęs kiekvienais 
metais pravesti sporto festiva 
liūs, kurie po sportinių varžy
bų bus užbaigiami visų pabal
tiečių pobūviu ir bendru meni 
niu pasirodymu.

Šiais metais festivalį pra
veda patys iniciatoriai ir jis 
įvyksta gegužės mėn. pabaigo 
je. Pravedimui gauta Park- 
dale Collegiate patalpos. Pro
gramoje įeina vyrų ir moterų 
tinklinis, vyrų krepšinis, gim
nastika, fechtavimas, taut, šo
kių demonstravimas ir k t. Pir
mąjį festivalį globoja latvių 
konsulas ir kitos jų įžymesnės 
asmenybės. Dovanomis pa
skirta pereinamosios taurės, 
kurios pereina nuosavybėn po 
dviejų iš eilės arba trijų ats
kirais tarpais laimėjimų.

Lietuvių sportininkus ats- 
vauja „Vyties“ klubas. Linkė

plėsti ir kitomis labjau kulti
vuojamų sporto šakų varžybo
mis.

LIETUVIŲ PING-PONGIS- 
TAI VĖL VYRAUJA.

Gegužės mėn. pradžioje vy- 
tiečių ping-pongistaį galuti
nai užbaigė Toronto major 
pirmenybes, nusinešdami sau 
svarbiausius laimėjimus.

Pirmame rate lietuviai ėjo 
be minuso, laimėdami visus su 
sitikimus, kada antrame teko 
pasitenkinti viena kita vieta 
žemiau. Toronto klubo meis
teriui išaiškinti baigmėj susi
tiko abiejų ratų nugalėtojai: 
mūsiškių — Vytis ir kanadie
čių Broadview Aces. Pirmo
sios rungtynės su geru laimės 
priedu baigėsi 11 — 10 vieti
nių naudai. Antrame atsitiki
me lietuviai gerai atestavo sa
vo įsigytą rimtų sportininkų 
vardą: priešininkas buvo pa- 
klupdytas 12 — 3 ir tuo būdu 
pagal žymiai geresni setu san
tykį laimėta meisterystė. Le
miamame susitikime vytie- 
čiams pelnė taškus: Pr. Gvil
dys — 4, J. Ranionis — 4, R. 
Barkauskas — 2 ir taip pat 2 
dvejeto žaidimai.

Pagal tradiciją kasmet įvyks 
tančiame Danforth taurės tur
nyre iš keturių geriausiai pasi
rodžiusių pirmenybėse koman
dų, vytiečiai be žaidimo iškopė

į finalą, kur pretendentas į To 
ronto meisetrius Broadview 
Aces buvo įtikinamai nugalėtas 
13 — 8 ir 12 — 9 rezultatu. Tai 
gi, antri metai iš eilės lietuviai 
paveržta šį kanadiečių trofėjų. 
Vyties III komanda, kuri var
žėsi senjorų klasėj ir pradmėj 
taip pat vedė pirmenybių take
lę, bendrame išdėstymiame už
ėmė antrą vietą, nes sekusiame 
playoff pralaimėjo prieš Ukrai
ną — 14—7 ir 8—1. Senjorus 
atstovavo H. Vilembrechtas, A. 
Banelis ir D. Vaičiūnas.

PRASIDĖJO FUTBOLAS
,Šių.metų futbolo sezoną ati

darė klubo jauniai, kurie balan
džio 30 d. pirmenybių rungtynė 
se susitiko su Dauforth koman
da. Žaidimas po lietuvių per
svaros, kurios nepavyko tinka
mai išnaudoti, baigėsi lygiomis 
1:1 (0:1). Kanadiečiai savo 
įvartį atsiekė iš 11 m. baudinio.

Gegužės mėn. 5 d. savo ant
rame pasirodyme jauniai atsie
kė pirmą pergalę: kanadiečių 
Bairns komanda turėjo kapitu
liuoti 3 :0 (0 :) rezultatu. Mūši? 
Iriai gražiai įsižeidė antrame kė 
linyje ir po tikslaus susiderini
mo H. Paukštys, R. Preikšaitis 
ir A. Smolskis iš eilės atsiekė 
įvarčius.

Jaunių komandą sudaro šie 
žaidėjai: D. Vaičiūnas, D. 
Laurinavičius, K. Budreckas, 
A. štuikys, J. Siminkevičius, 
V. Pėteraitis, K. DanPevičius, 
V. Ditg-inis, R. Šimkus, 
Paukštys, R. Preikšaitis, 
Smolsk'is, Kasperavičius ir

Senjorai savo atidarymo
dimą bal. 29 d. prieš geležin
keliečių Nationals dėl šlapios 
aikštės turėjo atidėti. Sekari- 
čiese rungtynėse gegužės 7 d. 
prieš čekų Spartą teko pasi
tenkinti lygiosiomis 2:2 (2:0), 
nežiūrint didoko savo naudai 
vedimo ir lengvabūdiškai neiš
naudoto priteisto baudinio. 
Antrame puslaikyje dėl trenin 
go stdkos vytiečiai jaučiamai 
atsileido ir tą sukrutęs prie
šininkas pasistengė išnaudoti. 
Po išlyginamojo įvaręip, kuris 
buvo atsiektas iš baudinio, vie 
nu momentu pasekmė svyravo

II. 
A. 
kt. 
žai

ALKSTA KOKYBE-ZEMA KAINA
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus 

Europos kraštus, išskyrus SSRS
PER US PARCEL POST.

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

Kaina U. S. dol.

5 sv. mlt. p.kavos

2 sv. m. p. kavos 
Yz sv. kakao 
Yz sv. šokolado 
% sv. arbatos 
11 oz. kompoto

Nr. 14
$ 6.75

Nr. 15

$ 5.20

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

Nr. 16

$ 8,90

2 sv. m. p. kavos 
1 sv. ryžių 
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna
6 oz. liežuvio 
1/4 ce. j. pipirų 
4 oz. kokoso

oz. kardamono 
1Yz oz. cinamono 
1 oz. majorano 
194 oz- paprikos

Nr. 17

$ 6.50

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

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

1 sv. saldainių 
% sv. kakao 
Yt, arbatos

12 sv. gr. k. taukų

Nr. 18 
$ 9.80

Nit. 19 
$ 9.'50

Nr. 20

$ 7.15

Nr. 21

$ 6.00

Nr. 22 
$ 6.00

Individualus pakietai 
ruošiami susitarus.
Kava į visus pakrėtus de
dama po 1 sv. skardinėse.

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.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOfiES PADĖTI

ant plauko, n«js pro pavargusį 
mūsų gynimą, ypač dešinę pu
sę susidarydavo aštrokos spra
gos. Be vartininko Pr. Puško 
liaus per visą laiką labai įtiki
namai savo pareigas atliko 
centro saugas J. Gojkas. Vy- 
tiečių naudai sušaudė V. Au- 
gėnas ir suomis P. Assikanen. 
Naujieji komnados nariai — J. 
Klevinas kair. gynėjo ir V. Au 
genas pusk, puolėjo pozicijose 
pasirodė neblogai.

Klubo senjorai šiemet žai
džia aukštesnėj ir dėl to didės 
nių reikalavimų statančioj ma 
jor division klasėj. Pats 
vienetas iš pirmo pasirodymo 
sudaro neblogą vaizdą. Oro iš 
laikymo trūkumas, tikėtina, iš 
silygins jau sekančiuose susi
tikimuose.

Vytis I aikštėj pasirodė 
šiuo sąstatu: P. PuŠkorius, Z. 
Paulionis, J. Klevinas, A. Sup- 
ronas, J. Žoikas, J. Žukas, A. 
Būta, K. Kižys, P. Assikanen, 
V. Augėnas, V. Pulkauninkas 
ir V. Dobrovolskis. — alpuk —

HAMILTONAS
— MONTREALIS

Teko patirti, kad revanšinės 
krepšinio ir stalo teniso rung
tynės tarp Hamiltono ir Mont 
realio lietuvių sportininkų yra 
numatomos Hamiltone, birže
lio mėn. pradžioje. Kbr.

DĖL SUSIRINKIMO.

HAMILTON
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.

6 d.,'tikrai ruginė, lietuviška duone 
lė, bus pristatoma ir į namus.

Suinteresuotieji kreipiasi į 
35 Wilson Str., telef. 84834.

SPORTININKŲ ŠOKIAI.
„Victoria Day“ išvakarėse, 

t. y. gegužės mėn. 23 d trečia 
dienį naujoje Armenian Com' 
munity Centre salėje — 69 Pri- 
cess Str. (išlipus prie Sherman 
g-vės, pasukti į šiaurę ir pirmo
ji g-vė kairėje pusėje bus Prin
cess) Sporto Klubas „Kovas“ 
rengia didelius, su daugeliu ne 
tikėtumų, šokius.

Sprendžiant Iš reklamų (net 
Hamiltono radio!) sportinin
kų šokiai žada būti tikrai vie- 

ap. valdyba, ni geriausių šiame sezone, juo 
labjau, kad gauta žinoma italų 
Bemi Ferri kapella, o natys šo 
kiai tęsis iki 1,30 vai. ryto. Pra 
džia 8 vai. v. Kbr.
ATVYKO DAUG LIETUVIŲ

Šį pavasarį, Hamiltono lietu 
vių kolonija, vėl padidėjo nau 
jai atvykusiais tautiečiais, vpa 
tingai persikėlusiais iš įvairių 
Quebeco provincijos kasyklų.

Iš pasikalbėjimų spren
džiant, kasyklos lietuvius dau
gumoje nevilioja ir likusieji jo 
se, taip pat žada persikelti į 
miestus ir darbo čia jieškotis 
fabrikuose arba prie statybos

įvykęs š. m. gegužės mė 
pradėtas iškilmingomis namai 
domis, Hamiltono lietuvių pa
rapijos bažnyčioje.

Po pietų, buv. Central salė
je, surengtas iškilmingas ak
tas su menine dalimi. Gau
singų šeimų motinoms visos 
Hamiltono lietuvių organiza
cijos ir lietuvių parapija įteikė 
kuklias dovanas.

Motinos Dienos minėjimą su 
rengė Hamiltono LKM D-ja.

VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS.

Kaip jau esame rašę, šį sek
madienį, gegužės mėn. 20 d. 5 
vai. p. p. Dainavos salėje, K 
LB Hamiltono 
šaukia visuotinį narių stisirin- 
Įkimą.

Kadangi esama sprendimui 
daug opių mūsų kolonijos gy
venimo klausimų, tode1 valdy
ba kviečia visus narius, šiame 
susirinkime, dalyvauti. Kor.

LIETUVIŠKA KEPYKLA.
Hamiltono lietuvių kolonija 

vėl padidėjo vienu lietuvišku 
bizniu — naujai atidaryta, 35 
Wilson Str., lietuviška kepyk
la.

Kol kas, duona kepama yra 
tik lietuviškai maisto produk-

Pernąi metais, rudenį, išrink tų krautuvei (James St. N.).
tačiau artimiausiu metu, skani, darbų. Kbr.ta HLSK „Kovas“ valdyba, iki 

šiol dar nėra sušaukusi visuo
tinio narių susirinkimo. At
rodo, kad per tiek laiko yra 
susirinkę pakankamai įvairių 
spręstinų refkalų, o be to, prieš 
vasaros atostogas, toks susirin 
kimas būtų labai pageidauti
nas. Kbr.

— Numatytos, š. m. gegu
žės mėn. 27 d., Madride tarp 
valstybinės futbolo rungtynės 
Ispanija — Anglija yra atšauk 
tos. Ispanai aiškina žaidėjų 
nuovargiu, kai tuo tarpu užsie
nis mato tame politinį užkuli
sį.

— Vienos — Prateno sta
dionas žadamas padidinti iki 
120 tūkst. žiūrovų.

— Š. m. Lenkijos futbolo 
pirmenybes, labai silpnai pra
dėjo pernykštis Lenkijos meis 
teris Krokuvos Gwardia, (jun 
ginys prieškarinių Oacovia, 
Garbarnia ir kt. komandų po 3 
žaidimų atsiradęs net 9 vieto
je. Pirmauja Varšuvos armi
jos komanda.

— Iš Vokietijos pietų ly
gos, tik „pašildę kojas“ vieną 
sezoną, galutinai iškrenta visi 
naujokai: Reutlingen, Singen, 
B C” Augsburg ir SV. Darm
stadt. Jų vienas užims tik dvi

komandos: Stuttgardtc Kic
kers ir greičiausiai Jonn iš 
Regensburgo. Meister’s dar 
neišaiškintas, nes dėl pirmosios 
vietos varžosi du kaimyniniai 
klubai: FC Nuernberg ir Fu
erth.

— 16 m. N. Zelandiios leng 
vosios atletikos rinktinės daly 
vė Y. Williams, artimiausio
mis dienomis, atvyks į Angliją 
ir pradės pasiruošimus 1952 
m. Olimpiadei. Ji yra_ tikras 
„wunderkindas“, nes savo nuo 
savybėje laiko net 8 valstybi
nius rekordus.

CHARLES POCIUS
GENERAL INSURANCE AGENCY

Atlieka visus nuosavybės draudimus ir teikia 
las perkant naujus drba vartotus automobilius, 
ir tractors — lengvom sąlygom. Tillsonburg, 

Tel. 829 J.

pasko-
trucks

Ont.

Telef.: HE 0106
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

727 Church Ave, Verdun (tarpe Verdun Ave ir 
Bauantyne Ave netoli Aušros Vartų par-jos bažnyčios) 
GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ.

Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti.
SAVININKAI BR. JOCAI.

VICTORIA 
CLEANERS 
įk DYERS Co

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

m AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

—XK~ ZXX^-- ■ -XR---------- St

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždedami jiems “Drex”, 
kad neperleistų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūš*es karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 
(galimąpašaukti lietuviškai.

Lietuviai navininkai:
I J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
* A. Majauskas

Tr. 1135

' 1 1 .... M........

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

į

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškų!;
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

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

Telefonas: ME 8522.
■ X ■ ■■ K •>*■■-------- •><*■ - ■ lt------------ 1f —
L-r,1 M - - J(  H ■i.'m.i'įt-L ,,, ui  !'■■■',"Jja

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

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

Kreiptis vakarais po 6.39 vai
M-------- , m..-,,,............................................ . M-

Que. Tei. 
laikrodžius. 
Kainos že- 
garan*uoja.

MOK1NK1MES ANGLIŠKAI
, LESLIE MACKINTOSH

I Anglų kalbos mokytojas tar,-tautiniame YMCA skyrių 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
L dolerius mėnesiui.

2102 FULLUM ST. AMherst 0«94
MONTREALIS 2836 Allard

MAMERTAS MAČAI/KAS \
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIOKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS^ 

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS. j
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIOS MADOS. |

SKUBUS PATARNAVIMAS j
Specializuojuos užsakymais paštu (mail orders) iš visų 

Cariados ir JAV vietovių.
Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf 
įėjimas: 4504 Brebeuf street.Telefonas FR 9141 *

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg5d., P O. Box 294. Westmoun>t,

Quebec. 

PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRA USKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIŪNO AQENTL7ROJE į 
MONTREAL ENTERPRISESREG'D.

1. ■■■— ■* 1 ■■ —— ..................................... ■* —==----- =------ ------■ ;
II Vienintelė lietuviška apdraudos agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų. J 
į susirgimų ir kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkimais, dokumentų verti- j 

mais statybai paskolomis ir tt. Skambėkite telefonu arba užeikite: 5
Kasdien: Kasdien rytais iki 9 vai. *

5637 Jeanne D'arc. St. Pirm., antrad. ir ketvirtad.
Montreal, Que. Vakarais nuo 6 iki 10 v&L 3
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1951 METŲ KANADOS GYVENTOJŲ SURAŠYMAS.
i..'-. - h'iHui siMMMHĮLEM

Atkelta iš. 2 pusi.
HKB<:mo tikslo ir kiekvieno no u kojos atstovams naudinga, kadan 

operuoti atsakyme taip pilnai gi sulig jais galima nustatyti 
ir tiksliai, kaip jis ar ji gali sveikatos aptarnavimą ir pa- 

Kanados surašinėjimas yra ruošti provincijos plentu išsi 
daromas pirmoje vietoje dėlto, vystymą.
kad būtų galima nustatyti re- Surašinėjimo skaičiai yra 
prezentaciją kiekvienos p-o- taipogi naudingi socialinio dar 
vincijos Federaliniams Žemie- bo mokykloms, socialinėm 
siems Rūmams. agentūrom arba susivieniji-

Padalinant pašalpas švieti- mams, kurie yra suinteresuoti 
mui, sveikatai ir-kitiems reika- socialinio būvio pagerėjimu 
lams provincinės vyriausybės bendrai ir bažnyčios vadovy- 
lelkalauja kraštd ir miesto gy bei, planuojant vietą naujom 
ventojų skaičių. Užsiėmimo bažnyčiom, pastatams ir mo- 
statistika yra taipogi provinci- kykloms.

PRANEŠIMAS TEISININKAMS
LTDU Garbės teismas labai 
maloniai prašo šiame krašte gy 
venančius Lietuvos teisininkus 
(neišskiriant nė baigusius tei
sių mokslą tremtyje) nedel
siant ir ne vėliau kaip iki 1951 
m. birželio 15 d. pranešti jam 
savo adresus.
Teismas nusistatęs Chicagoie 
sukviesti Lietuvos teisininkų 
atstovus organizacijai suda
ryti. Kad ne Jungtinėse Vals 
tybėse gyveną Lietuvos teisi

ninkai galėtų būti atstovauja
mi, galvojama įgalinti juos sa
vo mandatą perduoti atitinka 
miems JV gyvenantiems tei
sininkams, arba L. Teis. Dr- 
jos Užsienyje centro organų 
rinkimus atlikti koresponden
cijos būdu

V. Bulota 2515 W. 42nd 
St. Chicago 32, UI.. USA, ar
ba B. Ivanauskas Route Nr. 4 
Willow Springs Farm W. Mc 
Henry, III., USA.

» v
« JIEšKAU PUSININKO TABAKO ŪKIUI g 
y y
w Esu viengungis, pirkęs ūkį, noriu pusininko su $ 2.500 w 
g ir su šeima. Didelis akis, pilnai Įrengtas turi 37 ak- g 
M . . „. Js?y rus auginimo teisių. Kreiptis: Vytautas Bačinskas, m 
g R. R. 2, PORT BURWELL, Ont., arba pas Charles Po- g 
V/ Wy cius — Real Estate, Tillsonburg, Ont. if

GRAŽI TILLSONBURGO 
KLUBO

Tillsonburg, Ont. Gegužės 
men. 5 d. pas p. St. Augustina 
vičių, įvyko Tillsonourgo Lie
tuvių Ūkininkų Klubo metinis 
susirinkimas. Išrinkta nauja 
valdyba: St. Augustina vičius, 
sen. — pirmininkas, J. Janu
šauskas — vicepirrn., M. Ra- 
čys—sekr., K. Pocius-ižd.,' P. 
žilvitis — narys ir P. Kara- 
šauskas ir A. Rudokas—kandi 
datai, r

Revizijos komisija: V. Trei
gys, J. Riekus, G. Melnykas.

Parengimų komisija: A. Mi 
kėnienė, V. Treigienė, P. Lu
košius, A. Riekus, J. Jurėnas 
ir A. Dambrauskaitė.

K. L. Bendruomenės kores
pondentas, Juozas žemaitis, pa 
kviestas Klubo koresponden
tu.

Prie tabako pardavimo val
dybos, (Marketing Bord) iš
rinkti atstovai lietuvių reika
lams: V. Treigys ir St. Augus 
tinavičius jr.

G. Melnykas išrinktas Klu
bo vardu, organizuoti lėšas, 
Diepholzo - Vasario 16 d. Gim 
nazijai Vokietijoje.

Susirinkimas svarstė daryti 
žygius, kaip galima greičiau, 
Klubui įsigyti nuosavas patal
pas.

Nutarta: paskirti A. a. Dva 
riono paminklui statyti 10 do-

LIETUVIŲ ŪKININKU 
VEIKLA.

lerių ir „Nepriklausomai Lie
tuvai“, 10 metų sukakties pro 
ga, 1 Odolerių. Per šių metų 
parengimus, daromų loterijų 
pelną paskirti Tautos Fondui, 
stengtis lygiai palaikyki, pla
tinti ir remti abu laikraščius 
„Tėviškės Žiburius“ ir „Neori 
klausomą Lietuvą“.

•Pereitų metų Klubo veikla: 
2 vaidinimai: „Sudrumsta Ra
mybė“ ir „Žemės Rojus", 2 
koncertais su šokiais, 3 pik
nikai, sušelptas padegė.is P. 
83 dol., naujakuriui, M. G. 
uuota paskola 257 dol., parū
pinta uKinjnkams trąšų, iš ku 
rių sutaupyta 300 dol.

Klubo narių skaičius auga, 
per šį susirinkimą n gi įstojo 
14 naujų narių.

Tikimasi, kad šiais metais, 
naujoji valdyba, su didėjančiu 
narių skaičiumi, parodys dar 
gražesnę veiklą.

Nors p. St. Augustinavičius 
senj. ir gerokai „spaidesi“ iš-

... -o- ■**■'
B A LT t C K A. ____

Lietuvis batsiuvį.-.
Pataisymai ir už'sakvma> 

5355 Verdun Ave.. V t Ri.’bfr.
Tel HE 454"

”* ‘

renkamas pirmininku antriems 
metams, bet p. Augustmavi- 
ėienė susirinkusius pavaišino 
kavute ir skaniais užkandžiais.

J. Ž.

PRAŠOMAS ATSILIEPTI 
ALB. MIKULSKIS.

Buvęs „Vyties“ klubo na
rys A. Mikulskis prašomas dėl 
išduotos jam'futbolo aprangos 
negrąžinimo nedelsiant atsiliep 
ii šiuo adresu;:

K. Šapočkinas,
53 Hewiit Ave., Toronto.

PADĖKA.
Už suruoštą mums prieš /es 

tuvinę staigmeną ir tokias ver 
tingas dovanas mieliems arti
miesiems ir bičiuliams, o ypa
tingai iniciatoriams - rengė
jams: pp. Matuliams, Mau
kams, Morkūnams, J Meiiu- 
čiui ir visiems kitiems atsi'.an 
kiusiems, nuoširdžiai dėkoja
me.

Taip pat esame labai dėkin
gi pp. Matulaičiams už patal
pas.

Milana ir Albertas Joneliai.

Dėmesio!
Hamiltonas - Ontario

Fotografuojame vestuves, 
!darom portretus, vaikų nuotraukas, reprodukcijas senu 

dokumentų, fotografijų etc.

’ IŠPILDOME PUIKIAI IR PIGIAI.,

„ONTARIO FOTO STUDIO”
622 Barton St. E. Tel. 5-6156. Mamilton, Ont.

Į 
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

i
Kreiptis po 5 vai p p. ir 4eAt.

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 persiųst: 
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 pažymėti, kam pinigai Anglijoje 
turės būti išmokėti ir tikrus adresas. Skubūs išmokėji
mai bus atlikti pridėjus už 15 et. pašto ženklų.

„NL“ Administracija.

VIOLETA JURIENĖ

kviečia visas lietuves atsilankyti į

MOTERŲ
KIRPYKLĄ

Mandagus, greitas patarnavimas. Lietuvėms nuolaidos.

Kreiptis telefonu: CA 9500.

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.

Henriko Radausko eilėraščių rinkinys „STRĖLĖ 
DANGUJE“ vra sukrautas Tremtiniu Namuose, 2244- . 1
West 23rd Place, Chicago, Ill., USA. Knygą iliustra 
vo dail. Vyt. Kasiulis, o išleido p. V. Saulius, 112 psl. j 
Kaina $ 2.00. Platintojamsauodama 25%. Prašome j 
užsisakyti aukščiau duotu adresu prisiunčiant pini
gus ar čekį kartu su užsakymu.

| TEL. FI. 2682 |

| Mžrche BOULEVARD Market 
SAV. PAUL G U D A S, |

Į MĖSA, ALUS CPC^ETERIJA, DARŽOVES
6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal. J

= —H . h >t"  , x---- i—jįr— ■■■■ * -.■s.TTz-iį=‘

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

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

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

kamą darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

-------3E-. ... ->į-------------- įf.------- 3C lt... - X 3C.----

GERB. VISUOMENES ŽINIAI 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

į LIETUVIŠKA

1
BALDV KR ALI L V E I

IR DIRBTUVĖ. fi
PARDUODAME GATAVUS PRIIMAME UŽSAKYMUS fi 

IR PATAISYMUS.
ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO j

899 BLOOR. ST. W, TORONTO, TEL. LO 1438. | 
SAV. J, K A M I C HA I T I S. PATARIMAI VELTUI |

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

Siuntinys N r. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70 
Siuntinys N r. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40 

2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. degintos kavos
1 sv. Mokolado
Siuntinys Nr 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos 
2 sv. cukraus

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk Blvd VįlleLm.nd, Montreal, Tramvajus 36.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

Rational Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

Jei norite pirkti ar parduoti na 

.rus Verdune, kreipkitės pas 
lietuvių draugą.

C.E. DUPRAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO 0529
j ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS J

Ž IMPERIAL ALTO COLL1SSION j
• G KERAITIS, Į

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

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

DOMAS BUČINSKAS
Į GENERA LIN IS APDRAUDĖ Je S

- - ----- - . ----------
U Litru vis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 

apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.
Skambinkite telefonu arba užeikite: 5

Antradieniais ir ketvirta-
Kasdien: dieniais nuo 8 iki 10 vak.

I
‘ Nuo 9 ryto iki 7 vak. 3664 St. Famille St. :

Tel. Fa 6844 Montreal, Que.
Tel. Ha 6708

— HP ———.■■K --——Ag--- ——ĮC——

DĖMESIO J
Viliasaliečiams ir apj linkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektunių reikmenų taisyme. J 
Prekyba- >i pataisvr-ai.

pete‘S Radio service š
7688 Edvard St., Ville Lasaiie. HE 3372 ft

r----------------------------------------------------------- • • •.
? PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS J
I LIETUVIS LAIKRODININKAS J

į STINSON'S JEWELLERY | 
J 2186 DUNDAS ST. W. TORONTO į

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

SOTUS ALKANAM PADEK
A>P 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 pakuojami Europos sandėliuose, 

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

Siuntinys Nr. 14—$ 5.70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo

yullUIIV* A < O I>;

' sv ruk v’ u IhAhiic

■ sv kiauliniu tauku
' « v n-.» i far iru ■

2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos

sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 21 — $ 6.26

2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. degintos kavos

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

Siuntinys Nr.23 — $ 8.30

5 sv. rūkytų lašinių
5 sv. degintos kavos

Siuntinys Nr. .24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiauliniu taukų
2 sv. margarino
5 sv. degintos kavos
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.

■=B!l«gggll H j 1U-MI IĮ

Siuntinys Nr. 2£
E. 9 sv. kiaulinių tau

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

kų ...........  . $ 8.00

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

(į pr. zoną) . . $ 6.00

Siuntinys Nr. 94
A. 5 sv. šokolado $ 5.30
C. 5 sv. kakavos. .$4.50
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00 
I. 5 sv. margarino $ 3.70



V. Keturkaitė: 825 River- P. Juškevičienė: 3^94 Re
view Ave., Verdun. semount Blvd., Rsmt.
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„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS
ĮVYKS GEGUŽĖS MĖN. 26 DIENĄ, ATEINANTĮ ŠEŠTADIENĮ, 2721 JOLICOEUR ST., VILLE EMARD, LENKŲ SALĖJE.

MINĖJIMO PROGRAMOJE BUS ŠIE MOMENTAI:
1. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PAGERBIMAS PAGERBIANT NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GENERALINĮ KONSULĄ KANADOJE ĮGALIOTĄ MI-
' NISTERĮ VYTAUTĄ GYLĮ. į
2. AKADEMIJA: „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ LEIDĖJO KLOT PIRMININKĖS P. JUŠKEVIČIENĖS IR REDAKTORIŲ ŽODIS IR SVEIKINIMAI. ?
3. BANKIETAS. 4. ŠOKIAI, GROJANT KAPELAI. 5. KITI MOMENTAI. PRADŽIA 7 VALANDĄ 30 MINUČIŲ'. ĮĖJIMAS: $ 2,—. i
VJSI GG. SKAITYTOJAI IR VISI TAUTIEČIAI MALONIAI PRAŠOMI DALYVAUTI. KADANGI VIETA RIBOTA, TAI VISI PRAŠOMI IŠ ANKSTO ĮSIGYTI KVIeI 
TIMUS.

KVIETIMAI GAUNAMI:
K. Andruškevičius: 5155i L. Girinis: 749 Atwater , (

Bourbonniere, Apt. 6, Rsmt. Avė., Mtrl. J Parojus: 7240 Querbes M. Lukošius: 2005 Holy1
B. Katilius: 435 St. Louis „N. L.“ Administracijoje Ave., Mtr. [Cross, Ville Emard.

St., Mtrl. (Telefonas: HE 7920. I
I,’— xx- xx------- w-------xx xx vx w-------- xx-------- xx------- xv —xx ' XX xx~~—xx-------- -xx~——xx--------XX—7-tr^x==rrxx~T7T-r-xx—r-—xx---------xx -xk

MOM T|PvEAL
GRAŽUS MOTINOS DIENOS DIENOS MINĖJIMAS.

KLB Montrealio ALOKas tams, muzikams ir chorui gra
praėjusį sekmadienį kukliai, 
bet gražiai, paminėjo Motinos 
Dieną. Iš ryto kun. svečia s 
prof. dr. P. Gaida, Aušros Var 
tų bažnyčioje atlaike pamal
das už motinas. Pamaldų me
tu atatinkamas giesmes giedo 
jo op. sol. E. Kardeliene, pa 
lydėta muz. K. Smilgevičiaus 
vargonų.

Po to sekė Motinoms pagerb 
ti Akademija, kuriai gražią 
įžangą padarė Montrealio AI 
OKo pirmininlkas, KLT atsto 
vas, St. Kęsgailą. Prof. Gaida 
paskaitė turiningą paskaitą, 
paremtą Vaižganto legendą 
apie Vilniaus pilies įkūrimą, 
kurioje yra iškeliamas moters 
ir motinos vards.

Meninėje dalyje KLB Mont 
realio bendruomenės choras, 
vedamas muz. Piešines, pakai 
tomis su Lietuvių Dramos Te 
atro Kanadoje artistais B. Pū- 
kelevičiūte ir A. Dikiniu davė 
meniškųjų momentų. Choras 
padainavo kelias dainas, o ar
tistai paskaitė J. Biliūno ir B. 
Brazdžionio Motinos Dienai 
tinkančius literatūros dalykus.

Pirm. St. Kęsgailą visoms 
minėjime atsilankiusioms mo
tinoms, visiems svečiams, ku
rių buvo pilna salė, ir artis-

IŠNUOMOJAMAS
kambarys vedusių porai (be 
vaikų) ar dviem merginoms: 
4600 Chapleau St., Montreal.

IŠNUOMOJAMAS 
dvigubas kambarys vedusiųjų 
porai (be vaikų) Verdune. 
Tairautis „National Restau
rant“, 633 Church Ave., tel. 
TR 0141 nuo 12 vai. dien. iki 
12 vai. vakaro.

JIEšJKOMAS BUTAS
3 kambarių ir virtuvės, apšil
domas. Pageidaujama Verdun. 
Tel.: FI 6205, po 6 vai vak. 

Gerb. klientų dėmesiui!

Alb. NORKELIŪNO
Agentūra 

(MONTREAL ENTERPRISES REG'D) 

persikėlė 
iš 5505-13 Ave. Rosemount, 

į naują vietą:
> 

5637 Jeanne D’Arc St.

Telef.zCL 2363

žiai padėkojo.
Minėjimas dalyvavusiems pa 

liko gražių įspūdžių.

D. L. K. VYTAUTO KLUBO 
ŠĖRININKŲ SUSIRINKI

MAS.
Ateinantį sekmadienį yra 

šaukiamas visuotinis šėrinin- 
kų susirinkimas. Dienotvarkė 
je yra numatytas konstituci
jos svarstymas, todėl visi šėr 
monai maloniai prašomi daly
vauti, kad vėl netektų šį labai 
svarbų 'klausimą atidėlioti.

Valdyba ir Direktoriai.
RUOŠIASI ATIDARYTI 

KRAUTUVĘ
Pp. A. Gauriai su kornpani 

onu P. Adamoniu Ville Lasal- 
le ruošiasi atidaryti kratuvę 
8-os Avė. kampe ir Brodway šį 
šeštadienį.

STATOSI NAMUS.
Daugelis lietuvių statosi nau 

jus namus; kiti tautiečiai įsi
gijo jau pastatytus. Neseniai 
namus įsigijo, p. J. Krikščio- 
kaitis, p. Barauskas, šiomis die 
nomis p. Paukštitisj statosi na 
mus p. Gražys ir kt. Visi dir
ba kaip siuvėjai.

SUSITUOKĖ.
Gegužės 10 d. Aušros Var

tų bažnyčioje susituokė p. 
Adelė Sįkruibytė su Alfonsu 
Stankum. Sukūrusiems lietu 
viską šeimos židinį, linkime 
gražios ateities.

KRIKŠTYNOS.
Praėjusį šeštadienį onvo dve 

jos šaunios krikštynos: pakri
kštyti pp. Ališauskų ir pp. 
Kudžmų naujagimiai. Svei
kiem gražiai augti!

išnuomojamas
kambarys dviem ar vienam as
meniui, su baldais ar be baldų 

1291 Godin Ave., Verdun.

PADĖKA.
Nuoširdus ačiū pp. Aneliū- 

nienei, Narbutienei, Rukšėme- 
nei, Tauterienei ir Vazalins- 
kienei už kostiumų pasiuvimą, 
Motinos Dienos minėjimui. 
Ville Lasalle Lietuvių Mokyk

los mokyt. Ališauskas.

PARDAVĖ BIZNI
P. Paplauskas, turėjęs mė

sinę Frontenac 1918 nr., šio
mis dienomis ją pardavė.

LANKĖSI MONTREALY.
Šiomis dienomis Montrealy 

lankėsi neseniai mirusio farmo 
je ties Montrealiu p. Pumpu
čio giminaitis p. Pumputis, ku
ris ties Toronto turi gražią ta 
bako farmą. Jis tyrė savo dė
dės palikimo reikalus. Jie pa
sirodė gerokai painiojami. Ta
čiau p. Pumputis pasiryžęs rei 
kalą išsiaiškinti.

Neseniai lankėsi iš Wishing 
tono p. A. Girdžiūnas, kuris ap 
lankė seniai jau nematytą bro 
lį ir seserį p. Stankuvienę. P. 
Girdžiūnas turėjo progą, nes 
čia vedėsi giminaitis p. Stan
kus.

Pravažiuodamas iš Quebe- 
co, Montrealy lankėsi kun. dr. 
Gutauskas.

Bendrai, pavasariui atėjus, 
vis daugiau lankosi tautiečių 
iš JAV.

IŠVYKUSIŲJŲ Į KANADĄ 
1951 metais balandžio mėn. 25 
dieną laivu „SS. NelĮy“j 
SchĮkedanz Walter 
Schikedanz Elli 
Schikedanz Bruno 
Schikedanz Ingė 
Serafinas Parnas 
Serafinienė Bronė 
Danisevičius Juoząs 
Danisevičienė Marija 
Adomaitis Albina 
Botez Margarita 
Janusas Jonas 
Gasteravičius Antanas 
Jomantas Vladas 
Račiukaitis Viktoras 
Riauka Juozas 
Srutis Viktoras 
Bruvelaitis Viktoras 
Bruvelaitienė Rūta 
Vaitelis Klara

PASIRUOŠIMAS MINĖTI 
„N L“ SUKAKTUVES

Norima padaryti, kad „NL“ 
dešimtmečio minėjimas būtų, 
kiek galima, gražesnis. Tuo 
tikslu jau buvo susirinkimų. 
Bankieto paruošimas pavestas 
vyriausiai p. Lukošienės vado 
vybei. Ji jau turi eilę bend
radarbių, kurių kadrą dar pa
pildo.

PIKNIKAMS VIETA
jau apjieškota, nes, kaip pasi 
rodė, gerų vietų mažai yra. 
Pernykštė vieta jau apvežta 
paruoštu medžiu ir yra ruo
šiama statybai. Ją yra nupir
kusi statybos kompanija. Rei 
kėjo rasti kitur vieta. Jau ap
žiūrėtos kelios vietos ir viena 
jų, galimai geriausia, š.orr.is 
dienomis bus sutarta. O, gal, 
kai laikraštis pasieks skaityto 
jus, ji jau bus išnuomota.

LATVIŲ DRAMOS 
SPEKTAKLIS

Latvių Drama pastatė 
Onos Brigaders pjesę „Kad 
sievas spekojas“, kurią dekor 
avo, labai vykusiai, V. Laivinš, 
režisavo gabi ir aktorė I. Grau 
dinia; labai simpatingai pasi
rodė E. Licitė, Z. Lepnis, J. 
Grivenieks, E. Skapsts, E. Ma 
žūtis ir kt. Spektaklis buvo 
gero meniško lygio.

LIETUVIŲ SĄRAŠAS.
1951 m. gegužės m. 5 dieną 

laivu „SS Anna Sallen“: 
Vilčiauskas Jonas 
Pečiukaitis Povilas
Savickas Algirdas 
Gudelis Jonas 
Gudelienė Elfrieda 
Tuska Kazys 
Tuskieni ėElena 
Klupšas Eugenija 
Lipinis Vladas 
Lipinienė Klaudija 
Birsvilkis Jurgis 
Birsvilkien ėMarija 
Birsvilkytė Gertrūda 
Birsvilkis Kurtas 
Birsvilkis Petras 
Brakas Antanas 
Gečas Vaclovas 
Gečienė Liudvika 
Gečas Povilas 
Josienė Magdalena 
Kun, Žilys Stasys.

Kun. V. Šarka.

WINDSORAS MINĖS 
MOTINOS DIENĄ.

Lietuvėms Motinoms pa
gerbti apylinkės B-nės K-tas 
gegužės 19 d. 7 vai. v. Kroatų 
salėje, 2520 Seminole, ruošia 
Motinos Dienos minėjimą, ku
riame numatyta paskaita ir 
meninė dalis.

Meninę - koncertinę dalį at 
liks smuikininkas VI. Motie- 
kaitis, solistas Jonas Valiu
kas, pianistė Eugenija Danais 
ir kt.

Po minėjimo salėje vyks šo 
kiai ir žaidimai.

Visi Windsoro, Detroito ir 
apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami dalyvauti. L. P.

D. L. K. VY TAUTO KLUBAS 
-■■■« ............... - .i ssssssassss

kiekvieną šeštadienio vakarą ruošia

ŠOKIUS j
B puikioje lietuviškoje salėje prie geros muzikos. Maloniai K I kviečiami visi lietuviai jaukiai ir linksmai praleisti laiką.

Pradžia 8.30 vai. vakaro. Įžanga 50 centų. d
i Adresas: 2161 St. Catherine East. Telefonas: CH 0480.

TOR^NT O
„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ DEŠIMTMEČIO

Gegužės mėn. 26 d. ukrai
niečių salėje, 404 Bathurst str. 
7,30 vai. vak. įvyks minėjimas, 
dešimties metų sulaukusio ir 
kuklioms jėgoms, ryžtin
gu pasiaukojimu pradėto leisti 
Kanadoje „Nepriklausomos 
Lietuvos* ‘laikraščio. Paminė 
jimo programa susidės, iš 
trumpais bruožais apibūdini
mo „Nepr. Liet.“ kūrimosi. Tai 
atliks pirmsis jos redaktorius 
V. Dagilis. Maloniai sutiko 
paįvairinti minėjimą p. Veri- 
kaičio vyrų oktetas, paties p. 
V. Verikaičio dainos solo ir to 
rontiečiai poetai, sutikusieji pa 
skaityti savo kūrinių. Po pro 
gramos seks smagūs šokiai 
griežiant {įerai kapelai. Įėji
mas tik 75 cnt.

Visiems yra žinoma, kad N. 
Lietuva' *, nors ir kuklių jėgų 
buvo leidžiama, vis dėlto, ia- 
bai daug padėjo ir naujiesiems 
ateiviams, suartėti su senąja 
išeivija, susirasti ir susisiekti 
su savaisiais, nįes tam ji gi
mė ir tam buvo leidžiama, kad 
gimtu žodžiu kovotų su žiau
riais ir klastingais tautos par
sidavėliais, svetimų interesų 
gynėjais, savo tautos engėjais.

Šiandien, iš menkučio „N. 
L.“ laikraštėlio, jis išsivystė 
į gražų didelį ir rimtą laikraš
tį, kurį ir Amerikos lietuviai 
labai vertina.
Visuomenė kviečiama gausiai 
susirinkti į šį minėjimą ir kar
tu atšvęsti dešimta, vargų ir 
nelaimių keliais žengtą sukak 
tį ir palinkėti laikraščiui dar 
gražesnės ir sėkmingesnės ate’ 
ties. Kor.

EKSKURSIJA I ISTORINIŲ 
ĮVYKIŲ VIETĄ.

Atgyjant pavasario gamtai, 
visi, stengiasi kuomažiausiai 
likti mieste ir vykti, kur nors 
į atvirą gamtą, pasigėrėti at
gimstančiu pavasariu, pailsėti 
nuo miesto triukšmo.
Šia proga ir KLMB Toronto 
apylinkė birželio 3 d. ruošia 
ekskursiją į Middland, Ont., 
kurs yra už šimto mylių nuo 
Toronto. .Ši vieta yra labai 
įdomi gamtos įvairumu, be to 
ir istorinė, nes čia kadaise vy 
ko siaubingos kovos tarp in
dėnų ir baltosios rasės žmonių. 
Čia, lanlkant šią vietą, galima 
pamatyti istorinių kovų žymes 
ir stropiai išsaugotas liekanas.

Daugiau žinių apie šią eks
kursiją pageidaujantiems, pra
šoma kreiptis pas p. E. Man- 
kuvienę— 213 Sunnyside Ave, 
tel. KE. 3309. Pas ją galima 
užsiregistruoti norintiems vyk 
ti su ekskursija iki birželio rn. 
1 d.

MŪRININKŲ KURSAI 
TORONTE.

„Verslas“ organizuoja mū
rininkų kursus. Kursai vyks 
vakarais. Juos vesti sutiko ran 

govas A. Adomavičius, o teo
retiniam kursui dėstyti pa
kviestas inžinierius - statybi
ninkas.

Norintieji lankyti kursus re 
gistruojasi iki Birželio mėn. 1 
d. p. J. Jurkšaičio krautuvėje, 
921 Dundas St. W., kasdien 
iki 7 vai. vakarais.

Kursų mokestis 5 doleriai.
Patariama naudotis šiais tik 

rai vertingais kursais, nes pra
eitų metų kursantai, šiandien 
jau kvlifikuoti mūrininkai.

S-ga „Verslas“.
„DAINOS“ NARIŲ 

ŽINIAI.
Pranešama dainietėms, kad 

skelbtas ir reguliariai pipuola- 
mas paskutinį penktadienį ge
gužės mėn. narių susirinki
mas, nukeliamas vieną savaitę 
vėliau, t. y. iš gegužės 25 d. 
j birželio mėn. 1 d. ir, įvyks, 
'kaip ir turėjo būti, pas p. M. 
Tamulaitienę: 716 Landsdawn 
Ave. 8 v. v. Susirinkimas nu
keltas į kitą dieną todėl, kad 
gegužės 24 d. yra šventė ir ne
darbo diena, todėl daug žmo
nių, pasinaudodami ilgų savait 
galių, išvyksta iš miesto

Visos norės prašomos pa
keistą datą įsidėmėti ir birž. 
1 d. gausiai atvykti pas p. M. 
Tamulaitienę.

NAJA LIETUVIŠKA RŪBŲ 
PARDUOTUVĖ.

Jau kuris laikas lietuvių 
bendruomenė Toronte jautė 
lietuviškos rūbų parduotuvės 
trūkumą. Visuomenei pagei
daujant, prekybininkas ir eks- 
portininkas J. Jurkšaitis ir inž. 
p. P. Lelis dabar atidarė 921 
Dundas Street West vyrų ir 
vaikų rūbų parduotuvę. Mo
terų rūbų skyrių tvarko p-nia 
Genė Lelienė.
Naujos krautuvės atidarymo 
proga mūsų biznieriai gavo 
nuoširdžių pasveikinimų. Nau 
jos parduotuvės svininkai pasi 
ryžę pasitarnauti savo tautie
čiams. Pirkėjų patogumui par 
duotuvė bus atidaryta ir vaka 
rais.

Naujiesiems mūsų biznie
riams lindima geriausios sėk
mės. Jonas J. Juškaitis.

LAS ŠOKIŲ VAKARAS 
bus gegužės 19 d. 7 v. v. UN 
UF salėje: 297 College St.

IŠVYKO Į JAV.
Bronius Daukšys, neseniai ' 

atvažiavęs iš Arnglijos, per pa 
lyginamai trumpą laiką susi
tvarkė savo imigracijos doku
mentus ir išvyko pastovaus ap 
sigyvenimo į JAV. Jis apsisto
jo pas savo brolį ir kitus arti
mus gimines Chicagos apylin
kėse. Kor.

PLIAS KANADOS SKY
RIAUS TORONTE 

valdyba: pirm. J. Sližys, vice 
pirm. V. Balsys, sekret. J. Dra 
gašius, ižd. A. Ciplijauskas, 
valdybos narys V. K. Balsys.

NEMALONI KLAIDA.
„Iš Toronto bendr lomenės 

baro“ (spausdintas pask. „N. 
L.“ Nr. 17 (211) numeryje) įsi 
brovė spaudos klaida.

Turėtų būti, kad leidimo 
(Tautos Namų) po pakartoti
nių išsiaiškinimo su policija, 
ugniagesiais etc., atrdoo, išsi
sprendžia (atspausdinta neiš- 
sisprendžia) palankia prasme.
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