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Trumanas gali tapti nauju JAV prezidentu
Lietuviškieji reikalai geryn dar neina

SAVAITINĖ JVYKIŲ 
APŽVALGA.

Praėjusi savaitė nieku ypa
tingai iškiliu nepasižymėjo, jei
gu tokiu nelaikyti fakto, kad

AMERIKOJE PADARYTAS 
NAUJAS ATOMINIS 

BANDYMAS, 
kurį televizorių pagalba stebėjo 
apie 35 milionai amerikiečių, o 
atominių bandymui specai patik 
. ino, jog Amerika yra nepapras 
tai pažengusi pirmyn atominės 
energijos panaudojimo srity.

Ryšium su tuo susidomėjimą 
sukėlė
AMERIKOS PENTAGONO 

POSĖDŽIAI 
DĖL KORĖJOS.

Pentagonas (t. y. penkių 
Amerikos karo štabų penkių vir 
sininkų štabas) konstatavęs, 
kad taikos derybos Korėjoje 
yra oeviltiškos ir todėl betiks 
lios. 
jieskon kitos išeities. 
Klausimu sugrįžtama prie Mac 
Arthuro planų.

Nenuostabu, kad Korėjos ka 
ro faktai privedė prie to, kad 
turėjo pasisakyti ir

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
PREMJERAS APIE KARĄ 

ir saugumą. Jis konstatavo, 
<ad visi laktai rodo, jog reikia 
būti ginkluotiems, nes ktiaip ne 
galima būti saugiems dėl savo 
ateities.

Iš to matome, jog vis tvir- 
čiaru įsitikinama, kad yra bū 
tina kovoti su didėjančia Mask

ti — už ryšius su tuo interna
cionalu, kuriam suminėtos or
ganizacijos žmonės esą rašė me 
morandumą.
KANDIDATO I JAV PRE

ZIDENTUS KLAUSIMAS

O jeigu taip, tai reikia
Ir tuo

ALTo. Tai nebus visuomeni
nė konferencija, o tiktai ribota 
veiksnių, kokiai plačiuose lie
tuvių sluogsniuose pritarimo 
negirdeti.

Krikščionių demokratų sro
vės atvira akcija prieš Mado
nas Lietuvos atseovų įsileidimą 
į VLiivą, kiek girdėti, rnažlie- 
tuviuose sukelia nepalankių 
nuotaikų, kurios esą linkusios 
išsiliet i

1 SEPARATISTINES MAŽ 
Lietuvių tendencijas.

Kadangi mažlietuviai supran 
tą, jog katalikiškosios Lietuvos 
liovės nepriima mažlietuvių to
dėl, kad jie yra evangelikai, 
tai jiems kyląs susirūpinimas, 
kaip jie galės gyventi nepriklau 
somoje Lietuvoje, jeigu jau da
bar, tremty, jie nepageidauja
mi? Todėl, esą, reikią kuo nors 
ateitį apsaugoti, nors ligšiol vi
si mažlietuviai laikėsi labai he 
rojiškai ir stengėsi siekti tiktai 
vieningos Lietuvos.

Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikumybe Kanadai! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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IŠ Uz GELEŽINĖS UŽDAN
GOS ATEINA Z1NIŲ 

apie okupantų siautėjimą už- 
giobtose srityse ir jų ruošimą
si naujam Karui.

Tarptautinės valstiečių są
jungos kongreso rnetu Vašing
tone gauta žinių, kad čekoslo 
vakijos komunistai 7 ūkininkų 
partijos asmenis — Klūpėk, To 
pol, Čepek, Knebort, Klima, 
Aostagoryz ir dr. Rene — nu
tęsti kalėti, o Jusefą Kepką mirKo,

Kai Eisenhoveris konkuruoja 
su TaKu, kai demokratų kan
didato reikalas vis dar nepaaiš
kėja, daug kas yra linkęs ma
nyti, kad labai galimas daly- 
Kas, jog Trumanas sutiks bū
ti kandidatu u rinkimus lai
mės, nes už jį balsuos darbo 
unijos, kurias jis remia, o Ame 
tikos darbo unijos dabar apjun 
gia miiionus darbininkų.
LIETUVIŠKAME SEKTO

RIUJE TOKIOS 
NAUJIENOS:

prof. J. Kaminskas susirgo išia 
su ir guli lovoje, gydosi J. Bra 
zaitis susirgo kiaulytės liga ir 
taip pat gydosi. Nenumatoma. 
Kad ligi birželio pabaigos gale 
tų būti sudaryta VLIKo Vyk
domoji Taryba. Labai abejoja 
ma, kad prof. J. Kaminskui 
VT pavykti! sudaryti, nes atsi
radę komplikacijų dėl diploma
tų, dėl kurių, kad prof. J. Ka
minsko uždaviniui pakenktų, 
„Draugas“ išpūtė jo pasisaky
mus Toronte. Tas esą sukėlė 
atatinkamų, nepalankių reak
cijų. O kadangi, kaip naujai, 
įteko išgirsti, diplomatai, norė
dami užsieniui tarnybą pastaty
ti į tikrai rimtas vėžes, esą su
manę užsienių tarnybai duoti 
diplomatą, tai prof. J. Kamins 
ko pasisakymai tam pastoją ke
lią. Esą todėl „Draugas“ iš
pūtęs ir profesoriaus pasisaky
mus Toronte, praplėsdamas 
juos už profesoriaus pasisaky
mo nbų.

Dėl ligų dabar sustojęs ir 
LIETUVIŠKŲJŲ VEIKSNIU 

KONFERENCIJOS 
ORGANIZAVIMAS.

J. Brazaitis organizuojąs la 
bai ribotą konferenciją: VLI- ir L. B-nės pirm. J. A. Noreika.

Patariamosios grupės ir

RUSAI BERLYNE APŠAU 
D Ė VAKARŲ LĖKTUVĄ.
Keleivinį lėktuvą apšaudė 

virš Berlyno, sužeidė kelis ke
leivius ir vieną pilotą. Šis ru
sų gangsterizmo faktas tiria
mas.

— Gen. Ridg.vay paskirtas 
vieton Eisenhoverio, o vieton 
Ridgway paskirtas gen. Clare.

— Koiejoje Komunistai pa
skandino vieną Amerikos karo 
laivą, — žuvo 3U asmenų.

— Berlyne įvyko Europos 
lytų ir vidurio laisvųjų žurnalis 
tų kongresas, kuriame dalyvau 
ja ir „NL“ atstovas.
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Memmingeno stovykloje yra 
345 ligoniai ir jų šeimos nariai, 
invalidai ir senenai. Iš kairės 
į dešinę: invalidas Leonas Ab 
romavičius, 43 m. amž., trem
tinys Rudzevičius, BALF pir
mininkas Kan. j'. B. Končius,

ŠV. JURGIO PASAULIO 
SKAUTŲ PATRONO ŠVEN 

TĖ MONTREALY
Iškilmingai atšvęsta 20 bal. 

cekmadienį. Abu skautų-čių 
tuntai su vėliavomis išklausė 
A. V. parapijoj Šv. mišias, at
laikytas kun. Kulbio su pritai
kytu pamokslu, nupiešiant pa
baigos 3-čio šimt. Šv. Jurgio 
gyvenimą, beiv palyginant, jį 

Jmūsų Vyties baltajam raiteliui.
Po pamaldų ir bendros ko- 

gmunijos buvo A. V. Salėje ir 
iškilminga tuntų srųeiga, bei 
bendri pusryčiai.

Iš jsakymų paaiškėjo, kad 
kjjrnūsii skautės vėl padaugėjo — 

sesė Kairaitytė davė įžodį, kad 
daromas pažangumo dviejų m. 
konkursas ir kad skautukes 
pradėjo smarkiai koresponduo 
ti. Girdėtis, kad neužilgo su- 
|silauksime naujų 
KILI.

Skautų tuntas 
čių“: iš buvusių 
kurtas D. L. K. 
vas iš dviejų valčių, kuriam va 
dovaus brolis jūrų inž. Balsys.

Pirmą kartą Kanadoje ir mū 
sų skautų vienetas dalyvavo vie 
šoje skautų rinkliavoje, surink 
darni per 200 dol. iš kurių mū
siškiams atiteks 20 proc. taigi 
per 40 dol.

Prie skautų

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MI
NISTERIS JAV POVILAS ŽADEIKIS 

TURI 65 METŲ SUKAKTĮ.
Atkelta iš 2 puslapio.

Kovo 26 dieną Lietuvos įga 
liotas ministeris ir nepapras
tas pasiuntinys Vašingtone su 
silauke reikšmingos sukakties 
— 65 metų amžiaus. Jis gimė 
1887 metais Varnių valsčiuje, 
žemaičiti žemės širdyje ir to
se gražiose vietose, kuriii atmi
nimas ligi šios dienos žavi mū
sų sukaktuvininko sielą.

Baigęs mokslą, jis kovojo

pasauliniame kare, o vėliau sto 
jo į laisvosios Lietuvos tarny
bą, kurią nenuilstamai eina 
ciaugiau kaip 30 metų. Nepri
klausomybės kovų metais jis 
yra buvęs Lietuvos krašto ap
saugos minister iu. Tačiau mi 
misteris Žadeikis daugiausia 
Lietuvai dirbo ir tebedirba lais 
vės ir demokratijos centre — 
Jungtinėse Valstybėse.

paskautinin-

„išleido spie- 
jūrininkii su- 
Gedimino lai

margučių buvo pt įdainuota 
daug gražių liaudies ir skau
tiškų dainelių.

Su šia švente ir baigėsi mū
sų skautų-čių žiemos 
ir nuo dabar mes juos 
rysime gamtoje.

(Pasisekimo mūsų 
kams-ems atsigauti 
siela vis stiprėjant.

— JAV, Jacson kalėjimo 
amai sukėlė maištą ir viską
Įėjime sunaikino. Malšinant 
sukilimą, nušautas vienas kali 
nys, 8 sužeisti. Kaliniai siau- 

sumuštinių ir tėjo 7 valandas.

sezonas
tepama-

skautuj- 
kūnu ir

ka
ka
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Kongresą sveiKino preziden
tas Trumanas, o baigiamojo 
rauto metu kalbėjo vienas de
mokratų kandidatas į naujus 
prezidentus — senatorius H. 
Hunmphrey.

Visų tautybių, dalyvavusių 
kongrese, po vieną narį kalbė
jo per Amerikos Balso siųstu
vą į okupuotus kraštus, šio 
kongreso, šių savo organizaci
jų vardu.

Pastebėtina, kad Estijos or
ganizacijos pirmininkas buvo 
atskridęs j Kongresą lėktuvu 
net iš Stockholm©.

Be bendrojo baigiamojo rau
to, lietuvių grupės atstovus ir 
svečius su žmonomis specialia
me priėmime priėmė Lietuvos 
ministeris p. P. Žadeikis su Po 
nia ir bičiuliškas vaišes iškėlė, 
buvęs Lietuvos delegacijoje 
net dviejose Europos Tarybos 
sesijose ir vėliau palaikęs nuo
latinį kontaktą Strasburge 
(Prancūzijoje) p. Balys Pa- 
ramskas su Ponia.

Platesnių įspūdžių, kiek jie 
gali būti įdomūs visiems skai- 
tytojafrns, galima bu6 patiekti 
kiek vėliau.

XX

Vašingtone įvyko tarptautinis 
valstiečių kongresas

KURIS PASISAKĖ PRIEŠ KOMUNISTINę PRIEVAR 1Ą, SUPROLETARINANT 
VALSl IEČIUS, PRIEŠ OKUPACIJAS, PRIEŠ SOVIETINĮ IMPERIALIZMĄ.

Antrąją dieną darbas vyko 
. Lietuvių atstovai

Jalyavvo visose komisijose, o 
moterų komisijai ir pirmininką 
vo p. Devenienė.

Trečiąją posėdžių dieną bu
vo priimtos rezoliucijos ir iš
rinkti sekančiai kadencijai vyk 
domieji organai.

Organzacijos 
perrinKtas S. 
gen. sekretorium 
rov ir vicepirmininkais išrink
ti: Maček, dr. Černy, F. Nagy, 
dr. Popa, dr. Gavrilovič ir Ale
na Devenienė, pirmą kartą, nuo 
visų trijų Pabaltijo valstybių.

Kongresas, pirmniinkui pa
siūlius, susikaupimo minute pa jui priminė, kad jis savo kūry- 
gerbė dr. K. Griniaus atmintį, bad aukštesniojo realizmo bruo

Pažymėtina, kad kongresas žus paveldėjo iš rusų literakū- 
griežtai pasisakė prieš valstie 
čių prxvartavima, proletarini- 
mą, vwtima jų naujais bau- 
džiauninkais-vergais. Kongre
sas tvirtai pasisakė už visapu- 
siską demokratinių principų pa 
laikymą ir kovą už juos. Kon

XX...__XX "

Nuo 1921 metų veikia tarp- 
! tautinė valstiečių organizacija, 
5 vadinama „Žaliuoju internacio 
jnalu“, angliškai „Internation 
’Peasant Union“, Tarptautinė 
2 valstiečių Sąjunga.
I Prieškariniais laikais, kai tū 
Hose srityse pradėjo reikštis to 
balistinės tendencijos, pasunkė 

jo tos organizacijos veikimas, 
ž V ienas tos organizacijos im- 
sciatoriii bulgaras Stambulskis 
ICankovo šalininkų buvo nužu- 
Jdytas. Ir Ulmanio srovė iškri 
to. Bet organizacija nežlugo. 
Ji ypač pradėjo aktingai veikti 
po antrojo pasaulinio karo, kai 
iškilo oūtinas reikalas koVoti 
už demokratijos principus, 
prieš totalistinę prievartą, ypač 

b’Ovdepijoje, kur ūkininkai va- 
' romi j kolchozus ir proletariną 

jįį mi, paverčiami eiliniais totalis- 
|tinės valstybės vergais.

Kas įdomiausia, lyderiai tų 
oi ganizacijų, kurios sudarė 

y IPU, kaip tiktai turėjo išgyven 
’ ti tragediją: bandė atlaikyti 

ūkininkijos masės savarankfš- 
’Kūmą, bet komunizmas, viską 
valdąs jėga ir prievarta, priver 
tė net daugiausiai pasiryžusius 
atsilaikyti vadus bėgti. Tokiu 
oūdu tremtyje matome visu pir 

MOTULĖ SENGALVĖLĖ — MOTINOS DIENAI. ma vengrų valstiečių partijos

lyderį Ferenc Nagy, paskui bul 
garų — dr. G. M. Dimitrov, komisijose, 
icnkų Stanislav Mikolaiczyk ir 
kitus. Jie dabar stovi tremties 
rPU organizacijos pryšaky.

Periodiškai IPU daro tarp
tautinius kongresus. Šiemet to 
kia konferencija įvyko VaŠing 
tone balandžio 26—28 dieno
mis.

IPU kongrese dalyvavo vie 
nuolikos tautos — albanų, bul
garų, čekoslovakų, estų, kro
atų, latvių, lietuvių, lenkų, slo 
vakų, rumunų ir vengrų valstie 
tiškųjų politinių organizacijų 
atstovai, viso apie 150 asme
nų, kurie Vašingtone posėdžia 
vo Vašingtono viešbučio 
šingtono salėse.

Lietuvius atstovavo A. 
venienė, J. Audėnas, H. 
zas, V. Sidzikauskas, J. Daugė 
la, M. Mackevičius, B. Params 
kas, J. Kardelis ir svečių tei
sėmis — prof. Vacį. Biržiška, 
prof. D. Krivickas ir min. K. 
Škirpa.

Pirmąją psėdžių dieną buvo gresas pasveikino už geležinės 
vykdomųjų ogami raportai ir uždangos kovojančius valstie- 
sveikinimai bei tautybių atsto- čius ir, be to, kovojančius Ko
vų žodis. Vliko vardu kongre re joje. Kongresas pasisakė 
są sveikino V. Sidzikauskas, prieš okupacijas ir imperializ- 
Lietuvių grupės vardu — A. mą, kurį vykdo Rusija su sate- 
Devenicnė. litais.

pirmininku 
Mikolaičikas, 
— dr. Dmil-

Va-

De-
Bla-

VILNIAUS RAD1JA 
KLAUSANT 

T. Tilvytis įsakinėja 
Vienuoliui - Žukauskui.

Balandžio 7 d. rašytojo Vie- 
nuolio-Žukausko 70 metų su
kakčiai paminėti Rašytojų 
Draugija suruošė pagerbimo 
vakarą. J. Šimkui atidarius, K. 
Korsakas savo kalboj rašyto-

ros, vadinas, suprask, Vienuo
li, kam dėkingas esi.

T. Tilvytis savo kalboj įsakė 
rašytojui parašyti anie kolcho
zą, išaugusi Anykščių Šilelio 
vietoj, ir kaip Šventosios van
duo pavirsta elektros lempu
tėm.

Rašytojas padėkos žodžiams 
panaudojo nuvalkiotus apie sta 
lininę partiją žodžius, nedrįso 
nepaminėti „teisę į mokslą ir 
darbą“ ir užbaigė: „Ačiū, nuo
širdžiai aČTū visiems!“
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^TAUTINIO SUBRENDIMO
IR

PILIETINĖS DRĄSOS KVOTIMAI.
Gegužės 24 diena visoje Ka kus ir paprastas, bet tuo pačiu 

nadoje yra paskirta Kanados 
Lietuvių bendruomenės rinki
mams, būtent — Kanados Lie 
tuvių Krašto Tarybos rinki
mams, kurie yra vykdomi pa
gal Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės schemą.

Atseit, visame Žemės rutuly 
organizuojama viena visus lie
tuvius apimanti, juos jungian
ti organiazcija. Kanados Lie
tuvių Krašto Taryba toje pa
saulinėje lietuvių organizacijo
je tesudarys tiktai vieną gran
dį, kuri, nuolat didėjant Kana 
doje lietuvių skaičiui, darosi 
vis reikšmingesnė, impozantiš- 
kesne. Būdama visai greta di
džiausios pasaulio — Amerikos 
lietuvių kolonijos, — ji su šia 
sudaro didžiausį už Tėvynės ii 
bų lietuvių masyvą ir su ja vai 
dina, be abejo, didžiausį vaid
menį. Tatai, be kitų priežas
čių, yra viena svarbiausių, ko
dėl Kanadoje gyveną lietuviai 
ypatingu atsidėjimu turi daly
vauti Krašto Tarybos organiza 
vime ir jos išbaigime — rinki 
muose.

..............$ 5.00
Amerika $ 5.50
................$ 6.00
............et. 0.15

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................$ 5.00
America & S. America $ 5.50
Other Contries............$ 6.00
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KADANGI KANDIDATŲ Į KRAŠTO TARYBĄ BALSAVIMO LAPELIAI SEKANČIĄ SAVAITĘ

PINIGINIUS

Visi žinokime, Kad į Kanados 
lietuvius dabar yra nukreiptas 
viso pasaulio lietuvių dėmesys. 
Viena, todėl, kad 1949 metais 
čia tragmgu būdu iširo vieny
bė, turi neturėjo iširti. Antra, 
kad ji labai sunkiai organizavo
si, kartais netekdama net vil
čių būti realizuota. Atsižvel
giant šių dviejų aspektų, Ka
nados lietuvių bendruomenės 
sukūrimas turi didžiausią pras 
mę ir reikšmę. Galima teigti, 
kad Kanados Lietuvių Bendruo 
menės sukūrimas yra priešpas
kutinis etapas j Pasaulio Lie
tusių Bendruomenės sukūri
mą. Po Kanados liks tiktai 
jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenės kūri
mo išbaigimas, kuris vyksta 
dar sunkiau, negu Kanadoje.

Deja, turime atvirai apgailės 
tauti, kad nesame visai pakan- 
Kamai tautiškai ir politiškai su 
brendę. Tų būtinų sąmonin
gam asmeniui privalumų, de
ja, stinga lygiai seniems imi
grantams, lygiai ir tremti
niams. Dažnas senųjų ateivių 
numojo ranka, nes tai esą di
pukų išmislas, ir dažnas dipu
kas numoja ranka, nes jam or
ganizacinis gyvenimas atsibo
dęs lageriuose... Eai kas net 
prisibijo dalyvauti bet kokioje 
organizacijoj ir sugalvoja viso
kių priežasčių, šie ir kiti pa
našūs reiškiniai yra apgailėti
ni reiškiniai.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės reikalas gi yra labai aiš

labai didelis ir svarbus — savo 
schema ir principais.

Nėra neorganizuotos sąmo
ningos, politiškai ir tautiškai su 
sipratusios bei subrendusios 
tautos. Kaip valstybės pilie
čiai savo teritirijoje sudaro 
valstybinę organizaciją, taip 
po visą platųjį pasaulį paskli
dę vienos tautos žmonės, jei
gu jie susipratę, sudaro tautinę 
bendruomenę, visus juos jun
giančią į vieną bendrą šeimą, 
kuri turi savo tikslų, uždavi
nių ir juos vykdo bendromis 
pastangomis ir jėgomis. Taip 
daro anglai, prancūzai, vokie
čiai, žydai ir kitos kultūringos 
tautos. Juo stipriau ir juo di
desniu atsidėjimu mes, lietu
viai, tą turime daryti, nes mes 
palyginamai, neskaitlingi, ma
žai organizuoti ir menkai pa
jėgūs. Tiktai didžioje vieny
bėje būdami ir glaudžiai veik 
darni, galime išsikovoti tai, kas 
mus padarytų lygiaverčiais, ly
giateisiais ir lygiajėgiais žmo
nėmis.

Jeigu didelių, skaitlingų tau 
tų žmonės neišsižada savo tau
tybės, tai mes, nedidelės tau
tos žmonės turime dėti visas 
pastangas išsilaikyti ir iškelti 
savo tautą į aukštybes, kurios 
liudytų, kad lietuviai yra aukš 
tos kultūros, susipratę socia
liai žmonės, kurių vertė ne
abejotina.

Ką jau ir besakyti apie tai, 
kad tiktai gerai organizuoti ga 
lėsime geriausiai pasitarnauti 
Tėvynei Lietuvai, kuriai esa
me skolingi kilmę, auklėjimą, 
mokslinimą ir 11.

Pagaliau sunku 
duoti,, kaip bus 
susirinks Pasaulio 
mas, kuris prabils viso pasau
lio lietuvių vardu! Tai bus mil 
žiniškas pasaulio lietuvių laimė 
jimas. Tai bus naujas žygis į 
ateitį — pradžia naujo laiko
tarpio, kuris nuties naujas — 
tautos sąmoningumo gaires. Ir 
tam mes turime ruoštis dide
liu atsidėjimu, visu nuoširdu
mu ir gera valia.

Juo didžiausisKanad.os lie
tuvių dalyvavimas Tarybos rin laisvės gynėjų gretose. Tas pa 
kimose bus tikri mūsų tautinio 
bei socialinio susipratimo, po
litinio bei kultūrinio subrendi
mo ir pilietinės drąsos įrodymo 
kvotimai.

Tiktai trys savaitės lieka li
gi Krašto Tarybos rinkimų. 
Visi darykime pastangų, kad 
juodidžiausias lietuvių skaičius 
dalyvautų rinkimuose ir atlik
tų susipratusio ir visapusiškai 
subrendusio lietuvio pareigą.

J. Kardelis.

net įsivaįz- 
didinga, kai 
Lietuvių Sei

Gilaus skau smo valandoje
ONAI VANAGAI TEI-KYBARTIENEI 

mirus, dukteris Bronfelavą Kačiulienc (Argentinoje), 
Mariją ir Reginą (Toronte) bei anūką Kęstutį (Argen
tinoje), giliai užjaučia ir kartu liūdi

Justinas Lietuvininkas ir šeima.

KADANGI KANDIDATŲ Į KRAŠTO TARYBA BALSAVIMO LAPELIAI SEKANČIĄ SAVAITĘ JAU TURI 
BŪTI IŠSIUNTINĖTI, TAI YRA BŪTINA, KAD JUO SKUBIAUSIA BUTŲ IŠPILD YTI VISI RINKIMINĖMIS 
TAISYKLĖMIS NUSTATYTI REIKALAVIMAI, IR VISŲ PIRMA TURI BŪTI SKUBIAUSIAI PRI
SIŲSTI TURINČIŲJŲ TEISĘ BALSUOTI RINKIKŲ SARAŠAI, RINKIMINIŲ BŪSTINIŲ ADRESAI IR RINKI 

MAMS REIKALINGI PINIGINIAI ĮNAŠAI. 
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ne, šio krašto centre, yra že
mės plotas, kuris yra mažytė 
Lietuva. Nėra ko stebėtis, jei
gu Maskvos atstovai iš kailio 
nėrėsi, norėdami okupuoti Lie 
tuvos pasiuntinybės patalpas— 
šią mažytę Lietuvos salą didžia 
jam Amerikos kontinente. Mi
nisteris Žadeikis bolševikų ne- 
jsileido. Tvirtai stovėdamas 
Lietuvos laisvės sargyboje, jis 
susilaukė didžios valandos: J. 
Valstybių vyriausybė 1940 me
tų liepos 23 dieną paskelbė ne
pripažįstanti Sovietų okupaci
jos padarinių Lietuvoje ir tą 
okupaciją smerkiantį. Apie tai 
pats minsiteris Žadeikis taip 
sako:

„Lietuvos laimei, preziden
tas Rooseveltas nepasidavė 
Kremliaus viršilų viliojimams. 
Jo jpėdinio prezidento Truma- 
no tvirtas nusistatymas yra 
sis: nepripažinti Lietuvos oku
pacijos, kaipo skandalingai ne
teisėto tarptautinio įvykio, ir 
pripažinti Lietuvos, kaipo vals 
tybės, egzistenciją juridine ir 
praktine prasme, pripažįstant 
jos diplomatines ir konsuliari- 
nes įstaigas bei Lietuvos įgalio 
tus ministerius ir konsulus.“

Amerikos užsienių ministeris 
Achesonas pernai gruodžio 18 
dieną pasirašė dokumentą, ku 
name pareiškiama, kad „Lietu 
va yra nepriklausoma valstybė, 
pripažinta Jungtinių Amerikos 
Valstybių; kad Povilas Žadei- 
kis yra Lietuvos ministeris 
Jungtinėms valstybėms ir yra 
mano pripažįstamas kaip akre
dituotas Lietuvos atstovas prie 
Jungtinių Valstybių vyriausy
bės“. O šių metų vasario 15 
dieną prezidentas Trumanas pa 
reiškė norįs, kad Lietuva būtų 
laisva.

Šios politikos dėka Vašnig 
tone veikia Lietuvos pasiunti
nybė, o New Yorko, Čikagos, 
Bostono ir Los Angeles mies
tuose — Lietuvos konsulatai.

Ministeris Povilas Žadeikis 
pačių atsakin- 

pareigų

Kanados Lietuvių Bend-nės 
Technikinė Rinkimams Vykdy 
ti Komisija: 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q.
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Pažinkime Kanada
GYDYTOJAI PLANUOJA NACIONALINĘ*SVEIKA- 

TOS TARNYBĄ.
Kanadiečiai gydytojai pla-mino, 6.500.000 tonų palygi- 

nuoja įsteigti sveikatos apdrau 
dimo tarnybą visoje Kanadoje 
tais pačiais pagrindais, kuriuos 
turi dabartinis provincinis svei 
katos apdraudimas. „Canadian 
Medical Association“ konven
cijoje, Montreaiyje, buvo pra
nešta, kad CMA, Kuri atstovau 
ja 9.000 gydytojų, sujungs 
skirtingų provincijų primoka
mus sveikatos apdraudimus vie 
name bendradarbiaujančiame 
veikime. Jis bus žinomas kai 
po „Trans-Canada Medical Ser į rytinę rinką, 
vices“. i

Maždaug apie 1.200.000 ka- i 
nadiečių yra įsirašę į laisvus . 
sveikatos apdraudimus įvairio
se provincijose. Sveikatos ap- ] 
draudimo struktūra CMA sche j 
moję nepasikeistų, bet žmogus, 1 
apsidraudęs, leiskime, Manito- i 
boję, galėtų juo taipogi pasi
naudoti Ontarijoje, jeigu jis į j 
ten persikeltų. ,

Aukščiausias tikslas būtų, ’ 
kad nacionalinis apdraudimas 1 
būtų prieinamas kiekvienam in 
dividui arba kiekvienai šeimai ( 
Kanadoje. Įsirašymas būtų lais , 
vo1 noro pagrindu.

Dr. P. H. McNulty, iš Win- ■ 
nipego, pirmutinis „Trans-Ca
nada Medical Services“ pirmi
ninkas sakė, kad. „vienų metų’’ 
laikotarpyje jis tikisi pasiūlyti 
bendrą apdraudimo sutartį už 
36 dol. metams visai šei
mai, kuris ją apsaugotų nuo 
daktarų sąskaitų už gimdymą, 
chirurgo ir medicinišką aprū
pinimą ligoninėse.

Bet jis sakė, kad vyriausias 
TCMS tikslas yra, pasiūlyti pil 
na apdraudimą, kuris apimtų 
Kvietimus į naras ir įstaigas ša- 
Ta gimdymų, chirurgų ir me
diciniško aprūpinimo ligoninė 
se ir jeigu reikalinga, specia
listų aptarnavimą už maždaug 
3 72 šeimos mokesčio metams.

Vyriausybė turėtų mokėti 
mokestį už tuos, kurie nemoka 
pajamų mokesčio (income 
tax).

„Mes norime duoti Kanados 
tautai geriausį medicinišką ap
rūpinimą pasaulyje“, sakė jis. 
„Žmonėms yra geriau turėti 
laisvą daktarų pasirinkimą ir 
pilną medicinišką aprūpinimą 
„fee-for-service“ pagrindu, ne
gu daktarą, kuris apmokamas 
ir vyriausybės įsakymu suvar
žytas.

„Mes pasiūlysime geresnį ap 
tarnavimą, negu kokia nors pri
vati apdraudimo kompanija ga
li pasiūlyti. Privatinės apdrau 
dimo kompanijos turėtų būti 
pašalintos iš šitos srities. Jis 
turėtų būti tikrose mediciniš
kos profesijos rankose“.

(Canad. Scene).
KANADOS ALIEJAUS PRO 
DUKCIJA PIRMOJE VIETO

JE COMMONWEALTHS
(Canadian Scene) Albertos 

aliejaus išsivystymas ir Saska't- 
chewano greit auganti aliejaus 
industrija pakėlė Kanadą pir
mą kartą Britų Commonwealt 
he į vadovaujamus aliejaus ga
mintojus.

The Petroleum Information 
Bureau Londone, Anglijoje, 
pranešė, kad Kanada užėmė 
Britų Borneo’s vietą kaipo di
džiausias aliejaus gamintojas. 
Pereitais metais Kanada paga-

it it

šianden stovi 
glausiu lietuviškųjų 
priešakyje, pirmose Lietuvos

nūs su Borneo‘s 5.000.000 to
nomis.

Tarp-provincinė vamzdžių ii 
nija, kuri kainavo 90 mil. dol. 
ir kuri tiesiasi nuo Edmonto- 
no iki Superior, Wisconsin, pir 
mą kartą buvo pilname veiki
me per ištisus metus, tai yra 
1951 metais.

Vamzdžių linija pirmą kartą 
suteikė Albertai galimybę pa
tiekti tiesiogiai savo produktus 

Skaičiuojama, 
is.ad Albertos pnvincija gami
na 95 proc. visos Kanados alie 
jaus produkcijos.

Alberta padidino sava gamy
bą iki 45.915.384 statinių 1951 
metais, tai yra 18.700.000 sta
tinių padidėjimas per vienus 
metus.

1947 metais, kada buvo at
rasti aliejaus šaltiniai netoli Le 
due, provincijose, vidurkis bu
vo tik 19.000 statinių per die
ną.

Vienos savaitės dieninis vi
durkis pereitais metais rugpjū
čio mėn. buvo rekordinis, bū
tent 180.423 statinių. Rugpjū
tis taipogi pasirodė kaipo re
kordinis ir dieninis vidurkis to 
mėnesio buvo 170.000 statinių.

Tarp-provincinė vamzdžių Ii 
mja ir rytinė rinka negalės su
tvarkyti Albertos ' potencialu- 
mo, kuris numatomas per 230. 
000 statinių per dieną. Dabar 
statoma vamzdžių linija, kuii 
veda į Pacifiką.

Didžiausia gamyba neapdirb 
to aliejaus, išskyrus Albertos, 
buvo Saskatchewane, kuris ga 
mino per 1951 metus 1.249.281 
statinių. Padidėjimas sudarė 
208.183 statinių per vienus me 
tus. Trūko tik 327.000 stati
nių prie 1949 metų gamybos 
padvigubėjimui.

Vakarinės Kanados aliejaus 
gamyba gali žiūrėti 1952 me
tais dar į šviesesnę ateitį.

MINISTERIS POVILAS ŽADEIKIS
(Atkelta, iš 1 pusi.)

Lietuvos vyriausybė anuo
met nutarė siųsti savo misiją į 
Ameriką. Ji buvo sudaryta iš 
Jono Vileišio, Jono Žiliaus ir 
majoro Povilo Žadeikio. Misi
jos žygis buvo sėkmingas. Ame 
rikos vyriausybe leido platinti 
Lietuvos laisvės paskolos bo- pasiuntiniu ir įgaliotu ministe- 
nus — Lietuvai atstatyti iš ka riu Vašingtone.
ro griuvėsių. Pagal tarptautinę teisę, Lie-

Pabuvęs Lietuvos kariuome- tuvos pasiuntinybės yra laisvos 
nėję, Povilas Žadeikis, išėjo į ir nepriklausomos Lietuvos res 
atsargą ir galutinai susirišo su publikos teritiroja. Vašingto-

užsienio reikalų tarnyba. 1924 
metų vasario šešioliktąją jis įs
teigė Lietuvos konsulatą Či
kagoje. Paskui buvo generaii 
niu konsulu New Yorke, o nuo 
1935 metų yra dabartinėse 
aukštose ir atsakingose parei
gose — Lietuvos nepaprastu

reigas eidamas jis lankėsi Pran 
cūzijoje, Vokietijoje ir kitur— 
pasitarti su savo kolegomis 
Lietuvos atstovais ir su Vyriau 
siu Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetu. Didelis jo nuopelnas, 
kad Lietuvos byla varoma bud 
riai ir tvirtai, kad atsiranda 
vis daugiau Lietuvos laisvės 
draugų ne tik čia Amerikoje, 
bet ir kituose pasaulio kraš
tuose.

Gindamas Lietuvos laisvės 
bylą, ministeris Žadeikis neša 
tvirtą tikėjimą, kad Sovietų ti 
ronija bus sutriuškinta, kad pa 
šauly yra galingesnės jėgos ne 
gu Kremliaus NKVD. Jisai 
taip sako lietuvių tautai :

„Lietuva, tarptautinės teisės 
atžvilgiu, tebėra nepriklauso
ma valstybė, Sovietų kariškoje 
okupacijoje. Šitokia okupaci
ja gali būti tik laikina, nors pa 
tys rusai ir sako, kad jie liksią 
Lietuvoje neribotai. Iš tikrųjų 
gi jie patys žino, kad yra pa
saulyje kita jėga, tvirtesnė už 
NKVD kumštį bei raudonar
miečių durtuvus. . . Tas fak
tas, kad Amerikos tauta^ o ša
lia jos ir Europos didžiosios tau 
tos mus supranta ir mums ža
da ir skiria visokeriopą paramą, 
yra laidas, kad lietuvių tauta, 
susikaupdama vienam šventam 
tikslui, priartins nepriklauso
mybės atėjimą“. (AB).
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KOMUNIZMAS — TIKYBA.
„Saturday Evening Post" 

spausdino atkarpoje Whittaker 
Chambers knygą „Liudinin
kas“, kas reikštų dar vieną 
žingsnį komunizmo grėsmei pa 
žinti Amerikoje. Pirmas sky
rius paskirtas Chambers‘s vai 
Kams, yra tikrumoj tikėjimo iš 
pažinimas. Skyrius gražiai pa
tašytas ir jame tvirtinama, kad 
Komunizmas yra daugiau kaip 
sistema, tai yra tikėjimas ir 
kaip tik del to, kad tai yra ti
kėjimas, jis patraukia tiek 
daug žmonių.

Dažnai klausiama, ką žmo
nės mato komunizme? Kodci 
inteligentiški žmonės įstoja į 
Komunistų partiją, nežiūrint, 
kad jie žino komunistų žygius?

Chambers savo knygoje nu
rodo, kad atsakymas gali būti 
rastas suprastintame K. Mark 
so tekste: „Filosofai paaiškino 
pasaulį, dabar reikia pasulį 
pakeisti“. Dauguma Vakarų 
tautų turėjo, bent iki šio šimt 
mečio, Dievą kaip pagrindą ti 
kėjimui. Komunizmas meta šū 
kį pakeisti pasaulį be Dievo, 
vien tik žmogaus pajėgomis. 
Tuo komunizmas ir patraukia 
intelektualus, kad jis kaip ti
kėjimas. Vizija žmogaus tik 
savo paties pastangomis pakei 
čiantis tradicinį Dievą, kurian 
čia pasaulio išmintį, yra nepa 
prasta uždeganti — ypatingai 
asmeniui, kuris iš viso jokio 
formalaus tikėjimo nepripažįs
ta.

Dauguma tų, kurie dirbo ko 
munizmo idėjai, buvo žmonės 
Kupini kuriančios energijos, ku 
rie buvo pasipiktinę menkais 
etikos ir morales kompromi
sais, taip charakteringais vaka 
rų vadams per daugelį metų, 
jie randa komunizme naują ti
kėjimą ir dinamizmą, kurių 
jiems reikia, arba bent jie ma
no, kad jiems reikia; kai paga
liau jie sužino karčią tiesą apie 
jų išpažinimą, tada jau esti be 
veik per vėlu, (iš „The Ens.).
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Dėl Bimbos susirūpinimo.
Bimba rašo, kad Taftas ir 

Eisenhoveris esą milionieriai, 
bet jie kandidatuoja į Ameri
kos prezidentus. O „progre
syviųjų“ kandidatas Hallinan 
esąs pasodintas į kalėjimą še
šiems mėnesiams. Bimba nepa
sako, ar Hallinan yra milionie- 
rius. Bet kadangi Hallinan 
esąs „progresyvus“, tai reikia 
lyg ir suprasti, kad jis yra.. . 
proletaras. Bet gi. .. Trockis 
ouvo proletaras, o Bimba jo 
neužstojo; Bucharinas buvo 
proletaras, o Stalinas jį likvida 
vo; Rykovas su Kamenevu bu 
vo taip gi proletarai, bet drau 
go Stalino, Bimbos pritarimu, 
pakišti po velėna. Jeigu Halli
nan gavo šešius mėnesius ka
lėjimo už įstatymų laužymą, 
tai tie šeši mėnesiai dar bėda 
nedidelė, o kai Stalinas, Bimbos 
pritariamas ir paremiamas, 
Trockį, Buchariną, Rykovą, Ka 
menevą ir daugelį kitų Rusijos 
bolševikų organizatorių su
šaudė, pakorė arba nukankino, 
tai, rodos, yra rimtesnė, anot 
Bimbos“, „lygybė“ ir Bimba 
dėl to nesijaudina. O juk to

kią „lygybę“ galima rasti

Maskvoje, pas patį Staliną — 
„tėvą, mokytoją, bažnyčių glo 
bėją, pasaulio tautų vadą !r 
pročeje i pročeje“.

Apie karo kurstytojus.*
Bimba pasidžiaugė savo 

draugo kunigo Niemoelerio pa 
įeiškimu, kad, girdi, karo kurs
tytojams pradeda mažiau sek
tis. Tai nebloga naujiena.

Stalinas sukurstė Korėjos ka 
ra, sukurstė perversmus In
dokinijoje, Graikijoje. Bet. . . 
Graikijos sukilimas likviduotas. 
Jau pažanga. Dabar Stalinas 
jau prašo pasimatymo su Tru- 
manu.

Jeigu taip eis, tai, ko gero, 
ir Korėjoje Maskva sutiks su
laikyti karą?. . .

Dėl ko Bimba nesisieloja.
Bet yra dalykų, dėl kurių 

Bimba visai nesisieloja. Stali
nas likvidavo Trockį, Buchari
ną, Kamenevą, Rykovą, Tucha 
čejvskį, Putną, Uborevičių ir 
visą armiją belševizmo arba so 
vietinio komunizmo organiza
torių ir Bimbai viskas gerai ir 
viskas tvarkoje. .. Tai bent 
bimbiška „lygybė“.

Mandrapypkis.



1952. V. 1. — Nr. 18 (264) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

Rytų Europos kraštuose, 
Kaip žinoma, vj stėsi politinis 
valstiečių sąjūdis, kuris Lietu
voje įeiškėsi aukštu Valstiečių 
Sąjungos-Sociahstų Liaudinin
kų kooperavimu. Kituose kraš 
tuose jis buvo žinomas vispkių 
valstietiškų ir liaudininkiškų są 
jungų ir partijų vardu. Tau
tinių skirtumų nežiūrint, tas 
sąjūdis turėjo bendrų savybių, 
ir bulgarų vadas Stambuliskis 
vienas stambiųjų kūrėjų „Ža
liojo", valstiečių Internationa 
io. Washingtone šiandien vei
sia bendras Rytų Europos vals 
tiečių - liaudininkų komitetas, 
turįs ir Lietuvos atstovą (A. 
Devenienę).

Londone einąs „The East 
European and Slavonic Re
view žurnalas, deda išsamią bio 
grafiją vieno lenkų valstiečių 
liaudininkų sąjūdžio kūrėjo, Bo 
ieslovo Wysloucri‘o, kuri, gali 
būti, Įdomi ir lietuviams.

Pasirodo, Wysioucho gyslo
se (kaip pas daugeli žymių 
Lenkijos veikėjų) tekėjo lietu- 
viakas kraujas, kilęs iš motinos, 
garsiųjų Vilniaus Giedraičių ku 
mgaikštienės Adelės Giedrai
tytės. Boleslovas gimė buvu
siame D. Lietuvos Kunigaikš
tijos Pagirių (Polies- 
je) krašte, 1855 m. lapkr. 22 d., 
ir mirė sulaukęs tikrai ilgo vals 
tietiško amžiaus, 82 metų, 1937 
m. Sakoma, jau jaunystėje jam 
gilų, neišdildomą įspūdį pada
rę du faktai: 1) tėvynė buvo be 
politines-laisvės, 2) jos gyven-

APIE VALSTIEČIU SĄJŪDI
Wyslouchas pradėjo leisti 
„Pręzglad Spoleczny“ (Visuo
menininką), kuiio vienuolika 
numerių, iš 18-kos, konfiskavo 
austrų valdžia.

Šiame laikraštyje Wyslou- 
chas skaidrino valstietiško po
litinio sąjūdžio pagrindus. Jis 
skelbė atsargumą ir šaltumą 
socialistams, nes sakė, proleta 
lų Lenkijoj maža. Jam nepati 
kę internacionalizmas ir klasių 
kova. Įdomu, kad šie dalykai 
socialistuose nepatikę ir vienam 
Lietuvos valstiečių sūnui, ku
ris vėliau iškilo į žymius Lie
tuvos diplomatus Monografi
joj apie B. K. Balutį, dabar
tinį Lietuvos Pasiuntinį Lon
done, sakoma apie jo gyvenimo 
laikotarpi, kada jis pirm pirmo 
pasaulinio karo redagavo Či
kagoje laikraštį „Lietuva".

„Gerųjų jo tikslų neneigda
mas, Balutis socializmo nėrėm 
uavo, nes, sako, nepatikę du 
reiškiniai. klasių kova ir inter
nacionalizmas. Klasių ' kova 
paremta nepažabota neapykan
ta, o tokiu pagrindu statomi 
lūmai, sako, negali būti nei 
gražūs, nei kultūringi. Be to, 
lietuvių visuomenėje ryškių kla 
siu gi nėra. Tautinis susiprati 
inas, Balutis aiškindavo, kai 
kam gal išrodo siauresnė sąvo 
ka, negu internacionalizmas, 
bet, kas nemoka gęrbti siau-

Straipsnis tinka prie dabar vykstančio Vašingtone 
valstietiškųjų orgnizacijų kongreso. Red.

resnės sąvokos, niekados pado 
riai nesupras platesniosios“.

Wyslouchas tvirtino, kad so 
cializmas esąs šaltas, beširdis 
ir nedemokratiškas. Demokra
tija, sako, 
daugumos reikalais. Lenkijoj 
dauguma gi valstiečiai. Todėl 
jais, sako, ir reikia grįsti visas 
politinis sąjūdis.

Įdomu, kad Wyslouchas ne
siekė atstatyti’buvusią istorinę, 
liublinmę Lenkiją. Jis nenore 
jo net federacijos su ukrainie
čiais ir lietuviais. Jis siūlė at
kurti tik etninę, grynai lenkais 
apgyventą, Lenkiją. Sako, kiek 
viena tauta turi teisę gyventi 
laisva, vien dėl to, kad ji — gy 
va ir gyvena, o ne dėl to, kad 
turi istoriją, literatūrą, meną, 
kalbą. Jo Lenkijos branduolys 
turėjo būti ne šlėkta (ponai), 
ne darbiinnkai, ne miestelėnai, 
oet žemdirbių, valstiečių luo
mas. Laisvas lenkas valstietis, 
sako, puikiai sugyvensiąs su 
laisvu ukrainiečių, ar lietuvių 
valstiečiu. Lvovas, sako, pri
klauso ukrainiečiams, Vilnius 
— lietuviams. Tačiau, 1926 me 
tais Wyslouchas atsisakė šitų 
pažiūrų ir nusilenkė endekų 
idėjoms.

„Pręzglandą" uždarius, Wys

čiausiai dalyvautų visuomenės 
gyvenime. Wyslouchas pats 
buvo laisvamanis, bet savo idė 
jų į sąjūdį nekišo. Tačaiu, ku
nigas jam metė priekaištą, gir
di, tu lenkų valstiečius vedi 
per po kojomis minamą knyžių. 
Sąjūdžiui teko pergyventi ko
va atsikratyti kuniginės įtakos.

Austrijoj tais laikais buvo 
lengvesnės poliitniam veikimui 
sąlygos, nes lenkai galėjo būti 
renkami į Galicijos seimelį ir 
net į imperijos seimą Vienoje, 
lodei, 1899 m., savitarpį gin
čą pamiršę, kun. Stojalovskis 
ir Wyslouchas išstatė eilę kan 
uidatų į vietos seimelį, bet iš 
74 vietų telaimėjo 4. Vis dėl
to tai buvo politinė pažangą. 
Wyslouchas sakė, kitas vietas 
sąjūdžiui pavogę: „atžagarei
viai" melais ir šmeižtais, deg
tine, dešromis, paprikinėjimais 
ir grąsinimais“.

Galutinis kunigo Wysiou
cho politinis pers'skyrimas įvy 
ko 1895 metais, kada vyskupas 
uždraudė net „Liaudies Drau
gą“ skaityti. Kai kur skaityto 
jams net būdavo paskutinis pa
tepimas atsakomas. Kunigija 
prikišo Wyslouchui norą atim 
ti iš ponų žemes, juos apiplėš 

Jis u, užmušti. Jos puolimas vyko

iouchas ilgus metus redagavo 
su Rewakowskiu „Kurjer 
Lwowski“ ir pradėjo kalbinti 
miestelėnus prisidėti prie vals
tiečių sąjūdžio. Doblinių že- 

privaįanti rūpintis mės ūkio mokykloje jis jieško- 
jo jaunų pagelbininkų ir vienas 
jų, Stepanskis, savo iškalba ir 
laktu minias patraukti pasida
rė svarbus.

Jausdamas reikalą turėti gry 
uai valstietišką laikraštį, Wys- 
iouchas 1889 metais pradėjo 
leisti „Przyjaciel Ludu“ (Liau 
dies Draugą), kuris, sakoma, 
turėjęs pagrindinės svarbos są 
jųdžiui. Reikia čia mintyje tu
rėti, kad lenkų valstiečių poli
tinę sąmonę Austrijoje jau kiek 
anksčiau budino kunigas Stoja 
lowskis, sako „Vainikėlio ir 
Bitelės“ sąjūdžiu. Jis buvo 11 
ką kartų kalėjimai! pasodintas, 
vyskupas buvo net parapiją at 
ernes, bet, visgi, sąjūdis nestip 
įėjo, nes kliudė Stojalowskio 
noras jį laikyti kunigijos kont
rolėje.

Wyslouchas gi juto, kad po
litinis sąjūdis turi būti grynai 
pasaulietinis, su aiškiais, gry
nai valstietiškais tikslais, 
tvirtino, kad reikia kurti tokias per kokią 15 metų, bet nieko 
gyvenimo sąlygas, kad visa liau nepadarė, nes daugelis valstie- 
dis, visa savo platuma, kuopia- čių sąjūdžio vadų (Stepinskis,

tojų dauguma, valstiečiai, bu
vo be teisių ir išnaudojami.

Po 1863 metų sukilimo 
Wysioucho tėvai neteko dvarų 
ir išvyko į tremtį, apsigyvenda 
mi vokiečių valdomame Pozna
nės krašte. Sūnų tačiau leido i 
technikumą Peterburge, kur 
jis susipažino su rusų liaudi
ninkų (narodnikų) idėjomis, su 
tvirtinusiom jo jaunystės pasi- 
rįžimą pašvęsti gyvenimą ko
vai už valstiečių teises. Jo idė 
jų centre buvo stipri meilė tė
vynei ir šaltumas marksizmui, 
kuris jam išrodė perdaug pli
kas. Už dalyvavimą jaunimo 
susirinkime, kur šios naujos 
idėjos buvo svarstomos, Wyslo 
uchas buvo policijos areštuotas 
Varšuvoje ir trejus metus iš
sėdėjo garsiąjame Dešimtame 
Paviljone. Išėjo su palaužta 
sveikata ir nusilpnintomis aki
mis.

Įsitikinęs, kad rusų valdo
moje Lenkijoj nėra progų po
litikoje veikti, Wyslouchas 
1884 metais persikėlė gyventi 
l Galicijos Lvovą, tapo Austri
jos pilietis ir vedė žmoną, Ma
rę,, kuri iki mirties (1905 m.) 
buvo darbšti pagelbininkė, nes 
vykusiai mokėjo istorijos bei Ii 
teratūros faktus papasakoti ne 
mokytiems valstiečiams. Me-
tais, kada mirė Basanavičiaus 
„Aušra“, o Amerikoje pradėjo 
eiti „Vienybė Lietuvninkų“, kalingas.

Pirmą kartą p. B. K. Balutį 
man teko susitikti, bene, 1928 
m. vasarą užėjus pas jį, kaip 
Užsienių Reikalų Ministerijos 
generalinį sekretorių su vizi
tu. Įspūdis iš to pirmo susi
tikimo paliko kuo geriausias.

Antru kartu p. Balutį suti
kau Londone, 1934 m. pradžio 
je, atvykus jam vadovauti Lie 
tuvos delegacijai derybose su 
Didžiąja Britanija prekybos su 
tarčiai sudaryti. Tų derybų me 
tu, kurios užsitęsė keletą mene 
siu, man teko eiti Londono pa
siuntinybėje Charge d'Affaires 
a. i. pareigas, o paskyrus p. Ba 
iutį tų pačių metų vasarą pa
siuntiniu Londone, prie jo 
sekretoriauti iki 1935 m. vasa- 
ios. Mano pateikiami atsimi
nimai apie p. Balutį yra dau
giausia iš to pusantro metų lai 
kotarpio.

Balutis didelis darbininkas. 
Dažnai jis galima buvo matyti 
darbo kabinete anksti ryte, dar 
gi anksčiau už savo bendradar
bius. Dirbdavo, kartais, ir ne 
ministerišką darbą, jei taip ga
lima išsireikšti, jeigu tik tas 
darbas buvo didesnei Lietuvos 
naudai ir garbei. Atostogauti
jis būdavo paskutinis, nors ir 
labjausia, kartais poilsio rei-
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Kai lietuvių tautinė sąmonė atbudo, lietuvius priskirti 

politiškai prie lenkų darėsi vis sunkiau. Buvo prieita prie 
konfliktų, neišskiriant net bažnytinių pamaldų, kada kuni
gai (neretai ateiviai iš Mozurijos), dėl kelių lenkų ar lenkiš
kai kalbančiųjų, griebdavosi lenkų kalbos, ignoruodami lie
tuvių kalbą ir jos vsiai nesimokydami. Tas pat gudiškose pa 
rapijose: bažnyčiose šalia lotynų kalbos tebuvo pripažįstama 
tik lenkų kalba. Tokios tendencijos paaiškina oficialiu, o iš 
dalies, ir mokslo reikalams daromų statistinių trūkumų ir 
prieštaravimų.

Lietuvių - lenkų - gudų kalbiniai santykiai susikompli
kuoja dar daugiau dėl to, kad praeituose šimtmečiuose kai
miečiui gudų kalba — pereinamasis laipsnis į lenkų kalbą — 
davė praktiškos naudos. Galėjo lietuvis šita kalba su
sikalbėti mieste ir įstaigoje. Tai buvo viena iš lietuvių gu- 
dėjimo priežasčių, nors gudų kultūra yra žymiai silpnesnė 
už lietuvių. Gudų kaimai todėl dažnai įsiterpia į lietuviškai 
tebekalbančiųjų plotus. Daugiausia ir masiškai jau gudiškai 
kalbančiųjų srityse išsilaiko dar grynos lietuviškos salos: 
Dieveniškis, Žirmūnai, Gervėčiai - Varnėnai, Lazdūnai, Žo- 
diškis ir Zietela.

Toji gudų masė, apie kurią mes iš istorijos žinome, kad 
ji iš Rytų atslinko po 1654 metų rusų invazijos, lietuvių kal
bos plotus gudino per kelius šimtmečius. Čia prisidėjo ir ta 
aplinkybė, kad gudai pasižymėjo didesniu vislumu negu lie
tuviai.

Lenkiškai kalbančiųjų masės, Vilniaus krašte, jei neskai
tyti Vilniaus miesto ir jo apskrities šiaurinės dalies, nėra.

Šalia sąmoningai ir tautiškai apsisprendusių lietuvių 
ir lenkų, vis dar pasitaiko gyventojų, kurie kalbiniu atžvil
giu priklauso vienai grupei, o tautiniu kitai. Bet yra susi
pratusių lietuvių, kurie silpnai, arba visai lietuviškai nebe
moka. Šiuo atveju nemažai reiškia senosios Lietuvos vals
tybės (Magnus Ducatus Lithuania) praeitis, jos tradicija, 
kurios rodo tos stipriosios valstybinės sąmones likučius ne 
išnykusius dar kelintoj generacijoj po valstybės žlugimo 
(1795).

B. K. Balutį prisiminus
B. K. Balutis skaitėsi U. R. bendradarbis būtų tinkamas sa

Ministerijos tarnybos šifro spe 
cailistas. Su ta sritimi buvo la 
bai gerai susipažinęs. Jo, kaip 
matematiko ir matininko, išsi
lavinimas toje srityje, matomai, 
nemaža patarnavo. Niekad jis 
bendradarbio nekviesdavo po 
darbo valandų, o ypač naktį, 
atėjusios telegramos iššifruoti 
ar siunčiamos užšifruoti. Ne
įtartą ir tarnybos metu, ypač 
bendradarbiui „įklimpus“, jis 
to darbo imdavosi. Jam tai bū 
Gavo savo rūšies pramoga.

Su bendradarbiais būdavo 
teisingas. Jis juose matydavo 
pirmiausia žmones, tautiečius, 
bendradarbius, o tik antroj vie
toj pavaldinius. Tą patį gali
ma pasakyti apie jo atsinešimą 
prie tarnų. Jis rankų darbo žmo 
gui turėjo didelį respektą: so
dindavo už bendro kūčių sta
lo, dalindavosi plotkelėmis, re
aliai užjausdavo, jei, pvz., šo
feriui tekdavo ilgiau jo palauk
ti, — pasirūpindavo, kad jis bū 
tų pavalgęs.

Balutis niekada nereikšdavo

vo vietai, lojalus, rūpestingas, 
teisingas, diskretiškas ir gėdos 
Lietuvai ir įstaigai nepadarytų. 
Pataikavimo nemėgo. Padary
to didesnio patarnavimo, dargi 
tarnybinio, niekada nepraleis
davo neįvertinęs ir vienu ar ki
tu būdu „neatkeršinęs“. Ma
lonumą kitam padaryti, širdį pa 
rodyti, — jam teikdavo aiškaus 
pasitenkinimo.

Balutis vaišingas, socialus, 
ypatingai lietuvių ir prietelių 
tarpe. Skirtos reprezentacijai 
išlaidos visada būdavo palygi
namai kuklios, ypač jos kuklios 
buvo tokio aukšto standarto ša 
lyje, kaip Anglija prieš karą. 
Jei skirtųjų lėšų būtinai repre
zentacijai pritrūkdavo, jis pa
naudodavo asmeniškas lėšas. 
Tuomi nesigirdavo ir atlygini
mo iš Centro nejieškodavo.Tat, 
nenuostabu, kad jokio turto 
tarnaudamas nesusitaupė. Bu
vo nuomonės, kad tai beveik ne 
įmanoma, turine šeimą ir tin
kamai atstovaujamą šalį re
prezentuojant. Grįžtant man

žiavęs, jis išsireiškė maždaug 
šitaip: „Džiaukis, kad taip, ku
rie grįžta su pinigais, tie į ka
lėjimą eina“.

Balutis aiškaus ir tiesaus gal 
vojimo. Tas aiškumas atspindi 
jo rašytuose notose,z raštuose, 
laiškuose ir viešose kalbose. Jis 
sugeba panaudoti tinkamiausią 
iormą, išsireiškimą, niuansą. 
Esu sutikęs žmonių, kurie man 
rodė p. Balučio jiems rašytus 
laiškus, kuriais didžiavosi, kaip 
žodžio meisterio šedevru. ’

Prieš karą p. ministeriui Ba
lučiui nepatikdavo, kad valdi
ninkas 60 metų sulaukęs įsiki
bęs laikosi sevo vietos neužleis 
damas jaunesniam. Jo svajonė 
buvo sulaukus tų metų pasi
traukti iš diplomatinės tarny- 
oos ir užsiimti jo mėgiamu žur 
nalizmu. Likimas lėmė kitaip. 
To amžiaus ir dar vėlesnio su- 
.aukus nelaisvas jis buvo sa
vo svajonę įkūnyti. Jis paliko 
pareigos žmogus. Neabejoju, 
didžiausias malonumas, kuris 
apvainikuotų jo ilgametę Lie
tuvai tarnybą, tai sulaukti jos 
išsilaisvinimo dienos. Ilgiausių 
metų ir tos dienos sulaukti gar

domėjimosi savo bendradarbių į Lietuvą po pusšeštų metų tar Dingam Jubiliatui šia proga nuo 
pasaulėžiūra ar politine šimpa- nybos Anglijoje ir įsiminus, širdžiai linkiu.
tija. Jam svarbu tebuvo, kad kad grįžtu „plikas“, kaip atva- J. Kajeckas.

Boiko, Kempe) buvo aiškūs ka 
talikai.

Wyslouchui nepavyko pa
traukti miestelėnų, kurie saky
davo : „ką batuoti artojai seimo 
suoluose darys?“ Ponai sąjū
džio taip pat nerėmė, nes visą 
galią norėjo turėti patys, kaip 
sviesaiusias luomas. Todėl šimt 
mečio pabaigoje sąjūdis Galici
jos seimelyje teturėjo 9 atsto
vus, o valstybės seime 4. Jų 
1903 metais teliko 3. Pajusta, 
kad sąjūdžiui reikia naujos va
dovybės. Tokiu būdu, po 13 
metų, Wyslouchas „Liaudies 
Draugą’’ pavedė redaguoti Ste 
panskiui, bet pats parašė nau
ją sąjūdžiui programą.

Stepanskis žengterėjo dar ne 
išbandytu keliu; koalicijos su 
žemdirbiškais dvarponiškais el- 
mentais. Pavyko: 1907 metais 
iš 27 kandidatų laimėjo 17. Ta 
čiau šitoks su dvarponiais bend 
radarbiavimas nepatiko teoreti
kams, nes ponų reikalai vis dėl 
to griebtai skirtingi nuo vals
tiečių. Todėl 1913 metais jau
nas valstiečių vadas, Vincas 
Witos atskilo nuo Stepanskio 
ir įkūrė Piasto vardu valstiečių 
sąjungą, kuri tų metų Galici
jos seimelyje gavo 18 vietų. 
Wyslouchas jau maža teturėjo 
įtakos. Įdomu, 1925 metais jis 
Varšuvoje prisidėjo prie prof. 
K. Bartelio „Klub Pracy“, ku
ris rėmė Pilsudskio perversmą.

Witoso piastiečiai pirmame 
naujos Lenkijos seime (1919 
m.) teturėjo 80 atstovų ir jų 
įtaka tapo priimta gana griež
iąs žemės reformos įstatymas 
(bolševikams, beldžiantis su sa 
vo „pažadais“ į lenkų duris). 
Įstatymas leido turėti po 150 
akrų vakarų Lenkijoj ir po 450 
Rytų, šis įstatymas buvo su
švelnintas 1925 metais, bet tik 
los ir gilios žemės reformos 
Lenkija neturėjo. Rinkimuose 
į 1921 metų seimą iš 444 ats
tovų endekai gavo 169 vietas, 
valstiečiai 125 (pusė Wittoso, 
puse kairesnės Thugutto gru
pės), sacialistai 41, tautinės ma 
žumos 54.

Lenino-Stalino marksizmo 
vardu sukurtoji diktatūra, kol 
ūkiais valstiečių sąjūdžio ne
pavertė ir nepavers į proletari
nį. Šiomis dienomis Maskvos 
„Pravda“ pareiškė, kad „agro 
gorodai“ (valstiečių - žemdir
bių miestai) yra „kvailybė”. 
Politinės laisvės balsą atgavę, 
Rytų Europos valstiečiai, be 
abejojimo, spręs savo ekonomi 
nius ir politinius reikalus pagal 
savo gyvenimo sąlygas ir troš 
kimus. Pavyzdžiui, teks spręs 
ti, kas daryti, kuomet ėmės 
maža, o valstiečių daug? Ko
kio dydžio ūktai privalo būti, 
ir kokiu būdu jų gaminius rin
kai pristatyti? Kokį vaidmenį 
valstiečių luomas privalo vals
tybėje vaidinti, ir kaip sude
rinti savo reikalus su kitų luo
mų reikalais? Vyt. Sirvydas.

Kai lietuviai didžiųjų Lietuvos kunigaikščių laikais ėjo 
į rytus kaip jų tvarkytojai, organizuotojai, apsaugotojai nuo 
totorių jungo, siuntė jie ten pačius gabiuosius savo bajorus 
ir plėtė Magni Ducatus Lithuaniae valstybingumą. Tada ir 
sukūrė tokią stiprią Lietuvos valstybės piliečio sąvoką, kuri 
ne tik 19-tajam amž., bet dar 20-tame amž. buvo kai kur ap
tinkama. Kaimo žmogelis, kuris nė žodžio nemokėjo lietuvis 
kai, dar I-jo pasaulinio karo metu, pav., teigdavo, kad jis 
„litvin“, sugudėjęs sakė: „My-litoucy“.

Iš kitos pusės ne be stiprių lenkų propogandos pastan
gų atsirado tokių uolių „lenkų“, arba jais laikomų ar pada
romų, kurie kasdieniniame savo gyvenime dar kalba lietuviš 
kai, gudiškai arba latviškai. Buvusioje Lenkijos valstybėje 
aiškiai buvo siekiama visą Vilniaus kraštą per o r i en t u o - 
t i lenkiškai.

Pagaliau vertas didesnio dėmesio yra tas savotiškas ir, 
rodos, niekur Europoje daugiau nebesutinkamas minėtasis 
„tuteišo“ — „vietinio“ (indigene) tipas, kuris kalba papras
tų (prastų) žmonių kalba — „po prostemu“. Šitas „vietinis" 
žmogus politiškai yra nesu si pratęs ir tautiškai ne
apsisprendęs. Tuo atžvilgiu sudaro jis gana įdomųtau 
tinių santykių reiškinį. Tokio „tuteišo“ tautnę- priklauso
mybę, kaip sakyta, dažnai nulemia Konresine priklauso
mybė. Juk tik rytų Europos resp. Lietuvos rytiniuose plo
tuose yra įmanoma, kad pasitaiko seimų, kurių a t sik i r i 
nariai priklusao skirtingoms tautoms (lietuvis, lenkas, 
gudas). Ypač tie „tuteišai“ — sugudėję lietuviai ar gudai 
etnografiniu atžvilgiu yra dar žalia medžiaga, be galutinai 
išryškintos tautinės sąmonės. Todėl iabjausiai svyruoja gu
dų statistikos, paprastai lenkų naudai, bet neatsilieka ir lie
tuvių. Vaizdžiai tai parodo pačių lenkų pravestosios I-jo pa
saulinio karo metu ir 1931 metais surašinėjimo statistikos55).

Dėl to, pravedant Lietuvos rytų sienas, reikia labai 
daug geros valios. Kalbėjimas gudų ir lenkų kalba čia 
nevaidina lemiamos reikšmės. Reikia atsižvelgti į vie
tovardžių kilmę, į gyventojų tikybą, į jų kaimų formą, sta
tybą, folklorą ir apskritai papročius. Visi šie veiskniai, išsky
rus nebent tam tikrą kiekį gudų kolonistų, ypač nuo 17-tojo 
amž. pusės atsineštų vietovardžių, kalba lietuvių nau 
dai. Vilniaus kraštas todėl absoliučia dauguma etnogra
fiškai yra lietuviškas. Rusų gen. štabo kapitonas Kore-

va, parašęs 1861 m. monografiją apie Vilniaus guberniją, 
apie Vilniaus Trakų plotą pastebi: „ . . . liaudis kalba gudiš
kai, bet papročiais, būdu ir net prietariais labai panaši į lie
tu vius“56).

Šitie „labai panašūs į lietuvius“ gyventojai yra ne kas 
kita, kaip sugudėję lietuviai. Ta Korevos pastaba galime 
pritaikinti visiems katalikams, kurie kalba gudiškai.

Akivaizdoje tų visų pastabų kyla klausimas: ar yra 
koks nors kriterijus nustatyti Lietuvos rytinėms sie
noms? Vakarų Europoje ne kartą vartotas plebiscitas 
dabar čia netinka.

Istorinis momentas ir ekonominiai reikalavimai yra čia 
gyventojų santykiuose patys reikšmingiausi veiksniai, kurie 
lemia tos erdvės priklausomumą. Tik remiantis istoriškais 
duomenimis galima bandyti pravesti rytinę Lietuvos sieną, 
kuri maždaug vaizduotų etnografinius santykius ir 
atitiktų elemeniiariniuis Lietuvos valstybės ekonominius rei
kalus, nepažeidžiant kaimynų intereso ir atsižvelgiant į jų 
tautinius santykius.

2. Etnografiniai lietuvių plotai rytuose.
Kad kalba nėra absoliutus etnografinis veiksnys, paro

do airių, šveicarų pavyzdžiai. Jeigu vokiškai kalbantieji švei 
carai nelaikomi vokiečiais, nors jų tėvų tėvai (iki pat alema- 
niškos kilmės) kalbėjo vokiškai, tai kokia logika gali būti lai
komi gudais arba lenkais tie Vilniaus krašto gyventojai, ku
rių tėvai ir seneliai, net nekartą iki 19-tojo amž. galo, dar 
dailiai kalbėjo savo kilmės, būtent, lietuvių kalbą.

Todėl toje dabarties painiavoje nusistveriama, kaip mi
nėta, už to. svarbaus istorinio momento, kurį reikia suderin
ti su ūkiniais reikalavimais. Pirmas žvilgsnis į Lietuvos is
toriją parodo, jog rytinė Lietuva, yra tikrasis lopšys, kuria
me 12-tojo amž. gale ir 13-tojo amž. pradžioje kūrėsi Lietu
vos valstybė. Rusų metraščiuose nuo 12-tojo amž. pra 
džios vis dažniau ir dažniau sutinkamoji „Litwa“ sujungė pir
miausia Nemuno ir Neries aukštupių plotus. Vilniaus krašte 
arba arti jo ribų buvo pirmosios Lietuvos sostinės (Kernavė, 
Trakai), jau nekalbant apie patį Vilnių, kuris dar prieš Ge
dimino laikus turėjo būti Lietuvos sostine. Vilniaus krašte 
taip pat buvo ir kitos svarbios pilys: Medininkai, Maišiogala, 
Naugardukas, Alšėnai ir t. t.

Bus daugiau.
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Kanados muzika
Žmonėms, kurie atvyko iš 

tokių kraštų, kuriuose klestėjo 
šimtmetinė kultūra, atrodo, 
kad muzika šitame krašte ne
labai išsivysčiusi.

Paskutiniais metais su dra
ma, radiju, filmu ir baletu, mu 
zika išsivystė ir rodo daug ža
dančių talentų visame krašte.

Muzika atvyko Kanadon su 
pirmaisiais prancūzų naujaku
riais. Stipriems, drąsiems ir 
meniškų gabumų prancūzams 
muzika buvo gyvenimo dalis. 
Pirmieji anglai naujakuriai ne 
labai buvo linkę į meną. Bet 
kada Kanados vakarai atvėrė 
duris, tada, tai buvo 19-to šimt 
mečio pabaigoje ir 20-tojo pra
džioje, daug kas atvyko iš įvai 
rių kraštų. Tai buvo žmonės 
iš muziką mėgstančių kraštų. 
Dabartiniais laikais, kai mes 
tolstame nuo tų pirmųjų kūri
mosi laikų, Kanada išsivystė 
muzikos srityje dėka įvairių 
tautybių, religijų ir kultūrų mi 
šinio naujas kanadiškas talen
tas.

Anglo - saksai daugiau pasi 
reiškia kaipo kompozitoriai, 
prancūzai kaipo dirigentai ir 
Kiti europiečiai bei žydai — 
muzikos išpildyme.

Dideli nuotoliai tarp atskirų 
apgyventų sričių labai sutruk
dė valstybinį muzikos išsivys
tymą. Valstybinis radijas ir 
atskiros stotys daug pasidar
bavo šitos situacijos pašalini- 

Ištikrųjų, radijas turbūt 
prisidėjo muzikos 

issivystymo Kanadoje ir jis 
parodė savo nepaprastą jungi
mo energiją.

Kitas faktorius, kuris turi 
tam tikrą rolę, tai yra vietiniai 
ir regionaliniai muzikos festi
valiai. 1919 metais buvo pra
dėtos varžybos muzikos festi
valiuose Winnipege ir dabar 
jų turima visoje Kanadoje. Ma- 
nitobos Muzikinis Festivalis 
Winnipege yra remiamas Win
nipeg Men's Musical Club'o. 
Jis loikomas 4.000 vietų audi
torijoje. Jame dalyvauja įvai
rių tautybių žmonių ir jie pa
sirodo savo tautiniuose dra
bužiuose. Šitas festivalis buvo 
daugeliui muzikos įžymybių 
karjieros pradžia. Jame gali 
dalyvauti visokio amžiaus žmo
nės.

Kitas faktorius yra metinis 
„Kiwanis Music Festival“ To
ronte. Kaip ir Manitobos taip 
ir šitas sutraukia tūkstančius 
varžovų.

Muzikos mokyklų turime be
veik kiekviename Kanados 
mieste. Žymesnių iš jų yra: 
Royal Conservatory of Music, 
Toronte; Conservatoire Ną(- 
tionale de Muzique et de 1‘Art 
Dramatique, Mintrealyje, ku
ri remiama ir išlaikoma Que- 
bec'o pravineijos vyriaausybės; 
the McGill Conservatory of
Music ir įvairūs muzikos fakul Howard Cable iš Toronto.

pasirodo 
miestelių

dauguma 
turi savo

me.
uaugiausia

kulturwWkkqa^ika
ŽYMESNIEJI ŠIŲ METŲ SUKAKTUVININKAI

(tęsinys)
Gruodžio 14 d. sueis 70 me

tų kai Petrapily gimė Kauno 
ir Vilniaus universitetų visuo
tinės istorijos profesorius Le
onas Karsavinas, išleidęs kelių 
tomų „Europos kultūros istori 
J4“-

Sausio 31 d. suėjo 65 m. kai 
Pažvelsy, Indrijuvo vai. gimė 
Fortūnatas Bagočius, ilgus me
tus gyvenęs JAV, advokatas, 
visuomenininkas, didelis kal
bėtojas ir plačiai žinomas lie
tuvių tarpe. Mirė pernai.

Kovo 26 d. suėjo 65 m. kai 
Pareškietyje, Varnių vai., gi
mė Povilas Žadeikis, buv. Lie
tuvos pulkininkas, krašto ap
saugos ministeris, dabartinis 
Lietuvos atstovas Amerikoje, 
autorius kelių politinių knygų, 
spaudos bendradarbis ir dabar
tinis kovotojas už Lietuvos lais 
vę.

Birželio 18 d. sueis 65 m. kai 
Žaliojoj , Žaliosios vai., gimė 
Vladas Dubas, autorius kelių 
literatūrinių monografijų, pro
fesorius, literatas, žymus pran 
cūzų literatūros ž ;novas. Mirė 
Kaune.

Birželio 20 d. sueis 65 m. kai 
Vižionyse, Kupiškio vai., gimė

bėgimą iš Klaipėdos į Švediją, 
šios knygos varčias paimtas iš 
žvejų žodyno. Tolimieji kva
dratai — tai ta pati tolimiausia 
riba, kur žvejai išplaukia žve
joti gegužės — liepos mėne
siais. Tai apie 70—80 mylių 
nuo Lietuvos kranto. Autorius 
aprašo, kaip jis su laivo kapito 
nu — Lionginu Kublicku ne
kantriai laukė to laiko, kada 
galės išvykti žūklėms į tuos to 
limuosius kvadratus, kai, to
kiu nemažu nuotoliu esant nuo 
kranto, galima lengviau pabėg 
U.

NAUJOVIŠKOS KNYGOS.
Naujoje Italijos exporto 

statistikoje yra įvesta nauja 
skiltis foto romanams. Tai dėl 
to, kad užsienyje gyvenantieji 
Italai tiesiog tonomis perka tą 
naują knygų rūšį. Kas tai?

Tai vadinami ,,Comic 
Strips“. Daugumai JAV laik- 
laščių tie piešinėliai atneša di 
dėsnį pelną negu visi vedamieji 
ir politinės žinios. Italiją išva 
davus sąjungininkams, ta „Co
mic Strips“ liga persiėmė ir 
italų laikraščiai. Tik čia jų tu
rinį nesudaro specialiai sugal
voti atsitikimai, bet pasaulinės 
literatūros veikalai. Paveiks
lėliais atpasakojama Victoro 
Hugo „Vargšai“ ir Manzonio 
„Sužieduotiniai“, Dantės „Die 
viškoji Komedija“. Amerikos 
pavyzdžiu pradėta leisti spe
cialūs laikraščiai, kurių visą tu 
rinį užėmė tie paveikslėliai. 
I rys didžiausieji kartu turi 
apie milioną prenumeratorių. 
Ką tai reiškia, galėsime’ supras 
ti prisimnę, kad didžiausias Ita 
rijos laikraštis Milano „Corrie 
le della Serą“ turi tik 220.000 
skaitytojų.

Prieš porą metų romanų ra 
šeiva Ežio d’Ernco sugalvojo, 
kad tuos paveikslėlius galima 
būtų pakeisti fotografijomis.

Jų gamybai buvo įsteigta 
atskira pramonės šaka, su fo- 
tografaviųio patalpomis, archi 
tektais, režisieriais ir artistais, 
šiandieną nerasime Italijoje nė 
vieno užkampio, kur tie foto ro 
manai neturėtų skaitytojo — 

' žiūrėtojo. Tie, kurie nemoka 
patys skaityti, žiūrėdami į jau 
dinančias fotografijas, prašo 
paaiškinimų iš mokančiųjų.

Vidutiniškai vienas foto ro
manas susidaro iš 500 
kų. Jo pagaminimas

Knygoje labai smulkiai at
vaizduotas Lietuvos žemės 
ūkio sukolchozinimas, ūkinin
kų ir darbininkų gyvenimas, gy 
ventojų trėmimai, apleistosios 
sodybos, taipgi daug tikrų fak
tų apie partizanų vekilą ir ti
kybos persekiojimą. Knyga tu
ri apie 200 puslapių su atskira 
dalimi dainų (su gaidomis), 
šiuo metu Lietuvoje dainuoja
mų. Knyga su dail. V. K. Jo
nyno viršeliu ir jos autoriaus 
Juozo Grišmanausko ir trijų 
žvejų’ (atskirai) nuotraukomis.

šią knygą galima gauti ir iš 
anksto užsisakyti „Nepriklau
somos Lietuvos“ redakcijoje: 
7722 George Str., Ville Lasal- 
le, Montreal, Que.

PASKIRTA „AIDŲ“ 
PREMIJA.

„Aidų“ grožinės literatūros 
premija sekmadienį, balandžio, 
20 dieną, buvo visais balsais 
paskirta J. Aisčiui už jo lyri
kos rinkinį „Sesuo būtis“.

Komisijos posėdyje dalyva
vo: A. Vaičiulaitis — pirm., 
Bern. Brazdžionis — sekr. ir 
nariai: T. Dr. L. Andriekus. 
Dr. J. Girnius, Pr. Naujokai
tis, A. Nyka Niliūnas.

Balandžio 27 dieną įvyko iš
kilmingas premijos įteikimas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI.

„LIETUVIŲ DIENŲ“ ba
landžio mėn. numerio viršely 
je dominuoja lietuvių tautiniai 
raištai, nes telpa lietuvės au
dėjos paveikslas darbo metu, o 
fone staltiesės audinys. Šiame 
numeryje telpa per 40 didžiu
lių iliustracijų iš Philadelphi- 
jos, Chicagos, Toronto, Bosto
no, Washingtono, Waterbu- 
rio, Montevideo (Urugvajuj), 
Begotos (Kolumbijoj) lietuvių 
gyvenimo.

LIETUVOS ŪKIO ATS
TATYMO Studijų Komisijos 
darbai. Sąsiuviny s IV. Vasa
ris 1952 metu.

NETIKRI ŠVIESOS AN
GELAI. Religinio turinio lei
dinys. Adresas: F. D. Yakas, 
6429 So. Damen Ave, Chicago 
36, Ill., USA.

Uolus propagandistas
Vladas Hriškcvičius — vie

nas iš pačių veikliausių ir ga
biausių prakalbininkų prieš ko 
munizmą ir apie Lietuvos iš
laisvinimą. Poros i pastarųjų 
metų bėgyje jis yra Kaliforni
joje ir gretimose valstybėse pa 
sakęs per tris šimtus prakalbų 
apie bolševizmo pavergtų kraš 
tų padėtį už geležinės uždan
gos, apie komumz mo grėsmę 
pasauliui ir apie Lietuvos lais
vės kovas. Jis yra kalbėjęs 
Įvairiuose amerkiięčių klubuo
se, draugijose, bažnyčiose, o 
per Šv. Petricko dieną Los An
geles buvo pakviestas pagrindi Antanas Vireliūnas, geografas, 

kurie jungiasi mu kalbėtoju, vieton negalėju
sio į iškilmes atvykti gen. D. 
MacArthuro. Amerikiečių spau 
doje yra tilpę daugybė atsilie
pimų apie jo veiklą ir prakal
bų turinio atpasakojimų.

Vladas Hriškcvičius, lietu
vis tremtinys, prieš pustrečių 
metų iš Vokietijos atvyko į 
San Diego, vėlaiu persikėlė į 
Los Angeles priemiestį Santa 
Monica. Gerai mokėdamas ang 
jų kalbą ir turėdamas įgumtus 
jautraus prakalbininko gabu
mus, jis pamėgino pažįstamų 
amerikiečių draugijose padary 
ti pranešimus apie savo oku
puotą tėvynę ir bolševizmą. 
Netrukus atkreipė tokį platų 
demesį, kad kuo ne kasdien 
ėmė gauti pakvietimus pra
kalboms ir tuo būdu galėjo pil dinti ir spaudos rinkoje pasiro

dys Juozo Grišmanausko kny
ga „Tolimieji Kvadratai“. Juo 
zas Gripmanauskas — tai vie
nas iš tų trijų lietuvių, kurie 
pernai vasarą žvejų laivu „Sa- 
mum“ iš Klaipėdos pabėgo į 
Švediją, prieš tai tris įgulos na 
liūs - rusus užkalę kajutėse.

Šioje knygoje Juozas Grišma 
nauskas aprašo dabartinį gyve
nimą Lietuvoje trijų pa-
W------- MM .....MM........MM ".... M

Jei tokių propagandistų tu
rėtume bent kelias dešimtis, 
Lietuvos bylos reikalai ir mū
sų padėties supratimas Šiaurės

operoje, 
Kanados 
gyvento-

miestų ir 
orkestrus,

tetai kituose universitetuose.
Dabar visur galima dalyvau 

ti diplominiuose egzaminuose. 
„Western Board of Music“ 
per paskutinius metus laikė 
tuos egzaminus trijose preri
jos pravincijose ir „Royal Can 
servatory of Music“ turi net 
savo keliaujančių egzaminų ko
misiją. „McGill Conservato- 
rium“ panašiai veikia Quebec'o 
provincijoje. Į šituos egzami
nus labai entuzastiškai atsilie
piama, prašytojų skaičus sie
kia maždaug 21.000 per metus.

Gastrolieriai: Šiandien žmo
nėms yra duodama galimybė pa 
siklausyti pasaulinio garso me
nininkų. Garsūs pianistai ir 
dainininkai, kurie vakar pasiro 
dė New Yorke Carnegie salėje 
arba Metropolitain 
šiandien 
miestų ir 
jams.

Be to 
miestelių
kurie duoda reguliarius kon
certus. Svarbiausia iš jų yra 
Toronto Symphony ir Toronto 
Philharmonic, l’Orchestre dės 
Concerts Symphoniques de 
Montreal, Vaucouver Sympho 
ny Orchestra ir Winnipeg 
Symphony.

Kanadoje turime ir daug mu 
zikos mėgėjų, 
į mėgėjų ratelius. Pavyzdžiui, 
Sherbrooke, Quebec'© provin- 
cjoje, turi savo simfoninį or
kestrą nuo 1940 metų. Jo daly 
viai yra savanoriai be jokių pi
niginių atlyginimų, nes juos 
jungia meilė muzikai.

Chorinis dainavimas 
doje išsivystė gan gerai 
dien turime daug gerų 
Mendelsohn'o choras Toron
te, kuris susideda iš mėgėjų, 
yra vienas iš geriausių Šiau
rinėje Amerikoje. Iš kitų pasi 
žymėjusių, būtų galima pami
nėti Les Disciples de Massenet, 
the Philharmonic Choir of Win 
nipeg ir Bach Choir or Van
couver. Radijas taipogi sukū
rė nepaprastų chorinių orga
nizacijų, kaip Leslie Bell Sin
gers Toronte, the Don Wright 
Chorus Londone, Ont., ir the 
Armdale Chorus of Halifax, N. 
S.

Kana- 
ir šian 
chorų.

kraštotyrininkas, autoruis ge
ografijos vadovėlių, daugelio 
laikraščių bendradarbis ir 
„Švietimo Darbo“ redaktorius.

Liepos 14 d. sueis 65 m. kai 
Pranciškave, Marijampolės, gi 
mė Antanas Dundzila, „Dir
vos“ bendrovės steigėjas ir dau 
gelio knygų leidėjas, pats pa
rašęs elementorių ir tt.

Rugsėjo 18 d. sueis 65 m. 
kai Šėtoje gimė Mykolas Du
rys, kalbininkas lituanistas, iš
leidęs „Kalbos mokslo“ pagrin 
dus“, spaudos bendradabis, mi
ręs Kaune 1933 metais.

(D. b.)

KNYGA APIE LIETUVOS
ŽVEJUS.

Šią savaitę baigiama spaus-

nuotrau 
trunka 

maždaug vieną mėnesį. Vėliau 
seka tęsiniai.

nai atsidėti savo uždaviniui. 
Pagaliau, Rotary klubas ėmė 
globoti jo paskaitas ir jas or
ganizuoti plačiau už Kaliforni- 

Paskutiniu laiku pasirodo jos ribų.
vis daugiau kanadiškų kompo
zitorių.

Tokie kompozitoriai kaip 
Dr. Healey Willan, Claude 
Champagne, Alexander Brott, 
Harry Somers, Gerald Bales, 
Hector Gratton, Barbara Pent
land ir John Weinzweig yra 
žymūs ir jie padeda Kanadai 
išsikovoti prideramą vietą mu
zikos pasaulyje. Radijo ir fil
mo srityje ypatingai pasidar
bavo Lou Applebaum, priklau
santis National Film Board 
Ottawoje ir Lucio Agostini bei

t=T--------- 'ITT—TT- J. 

Dvi srovės pasireiškė kana- 
diškoje kompozicijoje, tai buvo 
anglų_ir prancūzų, bet per pas 
kutinius metus išsivystė nauja 
grupė, kuri laisva nuo šitų įta
kų. Kai kas ją vadina „inter- 
nationalistiniu“, bet gal ji įro
dys, kad ji yra pirmoji tikroji 
kanadiškų kompozitorių grupė. 
Iš jos kūrinių, kurie susimaišė
su anglišku ir prancūzišku sti Amerikoje nepaprastai paleng- 

liumi, gal išsivystys stilius, ku vėtų. Tai, anot, Balučio žo- 
ris vėliau bus žinomas kaipo dzių, tikrasis Lietuvos reikalų 
„kanadiškas“. ambasadorius užsienyje.

STAlfVJ BVOAVAJ-

i WwiMW
— Tuoj užsakykite ką tik — 

--------išėjusią iš spaudos---------  
ST. BŪDAVO APYSAKĄ 
VARPAI SKAMBA.

Galite įsigyti „Lietuvių Die
nų“ leidykloje, 9204 S. Broad
way, Los Angeles 3, Cali'., 
taip pat pas L. D. platintojus, 
spaudos kioskuose ir „Nepri
klausomos Lietuvos“ redakci- 
-------joj.’ Kaina 2,50 dol.------

POLITIKOS POST- MOKTPM
DR. WATSON KIRKCONNELL, 

Academijos Universiteto Rektorius, Wolfille, N. S.
Vertė K. Dobiliškis (autoriui sutikus).

III.
Rusiški pasaulio pavergėjai, 

pasinaudodami savo vidaus po
zicijomis, gali planuoti šach
matinius ėjimus retu vikrumu. 
Galimumai yra baisūs. Japo
nija visuomet turėjo skaitlin
gą komunistų partiją, ir Japo-

jamas rusų ir čekų agentų, ku
rie laisvai valkiojasi po 
kraštą. Mano paskutinis 
kas, gautas nuo Kanados 
tistų misijonieriaus, mini 
žudynių, įvykdytų komunistų 
Pietiniame Madrase, pasėkoje 
policijos represijų prieš teroris 
tus. Ten yra didelis nepasiten 
Ktnimsa Kongreso Partijos ti- 
ranija, bet taip pat nėra jokio do bet kokius žygius ekonomi- 
Dakaitalo jos faktiškai diktatu- nėms reformoms pravesti varg
iai. , Šų naudai, su pasisekimu nu-

Savo metu Raudonųjų kinie Kreipė tautinę neapykantą nuo 
čių Tibeto okupacija šiek tiek savęs prieš gerai tvarkomą Ang 
atšaldė Nehru entuziazmą Rau 
donosios Kinijos atžvilgiu, bet 
tai visai nepalietė jo priešiško 
nusistatymo linkui Vakarų. At 
rodo, kad ta pati raudonųjų ak 
cija Tibete paskatino skubiai 
išlyginti nesusipratimus Nepa- lių komedijos) pasinaudos, šu
le, ypatingai nuo to momen
to, kai Kinijoje buvo suorgani
zuota Nepalio Taryba Demo
kratijai ginti (tikrumoje tat 
yra raudonųjų vyriausybė in - 
- exile), vadovaujama Nepalio 
intelektualų, treniruotų Mask 
voje.

Pakistane komunizmas yra 
silpnas, bet ten yra didelis kar Įėjo respublikonus, ir yra tik- 
tumas Indijos atžvilgiu, dėl už ra, kad tai išnaudos Maskva, 
grobimo Kašmyro, ir aiškus 'loliau į pietus Arabų valsty- 
šališkumas, rodomas Indijos at bės, apsunkintos miliųno pa-

donųjų kiniečių divizijos, vado 
vaujamos generolo Liu-Po- 
Chang, yra sugrupuotos šiau
rinėje dalyje; jos gerai apgink
luotos Šėkų ir Rytų Vokietijos 
ginklais, ir praktikuojasi ties 
Kyeng-Hung. Malajuose vyks 
ta rūpestingai raudonųjų pa
ruošta partizaninė revoliucija, 
kuri yra diriguojama trumpo
mis bangomis tiesiog iš Mask
vos, ir kuri turi didelį pasise
kimą terorizuojant gyventojus 
ir pririšant dideles Britų pajė
gas.

Indonezijoje, kuri kadaise 
buvo viena geraiusių vyriausy
bių visoje kolonijų imperijoje, 
po japonų karinės okupacijos 
sekė komunistų vadovaujamas 
tautinis sukilimas, kurį karš
tai rėmė Jungtinės Valstybes. 
Tvirtinama, kad Soekarno, da
bartinis prezidentas, kaip ir 
ilo-Chi-minh, yra ėjęs moks
lus Lenino Institute Maskvoje, 
ir ta sauvalinga žudymų ir nie
kinimo kompanija, nukreipta 
prieš Olandus, yra dalis Mask 
vos plano, pagal kurį visa Va
karų įtaka Pietvakarių Azijoje 
turi būti sunaikinta.

Toliau į Pietus, Australijoje, 
komunistai kontroliuoja visas 
svarbiausias darbininkų unijas žvilgiu Londone ir Washingto begėlių, kuriuos iš jų senosios 
ir jie sulėtino ekonominį akty- ne, privertė Pakistano vyriau- tėvynės, Palestinos išvijo Iz-

............ In- sybę pradėti flirtą su Maskva, raelis, apgikluotas ir finansuo
tas amerikiečių, kaltina Trumą

visą 
laiš- 
Bap 
300

to šalimis, kurios šiuo metu 
yra okupuotos komunistų ka
riuomenės.

Iranas dėl savo naftos turi 
dideles reikšmės Vakarams, bet 
ši šalis kenčia nuo nedarbo, ne
turto, merdėjimo ir netikusios 
vyriausybės. Egoistinė pasitu
rinčiųjų mažuma, kuri nenori 
mokėti mokesčių ir kuri stab-

VI.
Apskręskime pasaulio poli

tinę padėtį, buvusią 1951 me
tais, kuri turi tamprų ryšį su 
praeities klaidomis. Pasauli
nio komunizmo didžiulė impe
rija su 800 mlionų įvairių tau nijos apginklavimo atveju Tau
tybių yra nusidriekusi nuo EI- donieji gali tikėtis infiltruoti į 
bės iki Vladivostoko pagal šiau naująją armiją pavojingus skai
tinę dalį Eurazijos žemyno. Į eitis. Ho Chi-Minh vadovauja 
pietus nuo jos pagal visą plotą mos komunistų jėgos Indo-Ki- 

nijoje yra išlavintos Kinijoje 
kinų ir rusų karininkų ir, siun
čiant jas į veiksmus, maršalo 
Merečkov’o patikrintos. Di
džiumoje jos yra aprūpintos če 
kų ir Rytų Vokietijos ginklais; 
ir jų užnugaryje yra sukoncent 
ruoti dideli radonosios Kinijos 
junginiai. Trijų milionų kinie
čių kolonija Siame labai prie
lanki Mao ir sudaro .pavojin
gą penktąją koloną. Jų spau
da didžiumoje yra atvirai ko
munistinė.

Burmoje, kur beveik aštuo- 
nios sukilėlių grupės, įskaitant 
Karen Krikščionis, yra nusista 
čiusios prieš nevykusią ir ne
kompetentingą Thanun Nu so
cialistinę vyriausybę, 25 rau- pogrindžio judėjimas, diriguo žiuojasi su Sinkiango ir Tibe- ną ir Jungtines Valstybes dėl

yra išsimėčiusios įvairios Azi
jos tautos, sudarančios taip pat 
JOO milijonų, kurios yra įvai
raus tautinio ir ekonominio iš
sivystymo laipsnyje. Afrika 
su savo 193 milionais gyven
tojų yra dovana geologams, 
bet jos politinio išsivystymo 
sritys tuo tarpu yra tik pačioje 
pradžioje ir vietinio pobūdžio. 
Priešingai, nekomunistinė dalis 
Europos su 265 miloinais gy
ventojų yra aukštai išsivysčiu
si politiškai ir ekonomiškai. 
Pagal gyventojų skaičių Pietų 
n Šiaurės Amerika yra beveik 
lygios: 156 milionai Lotynų 
Amerikos Respublikose ir 160 
milionų Jungtinėse Valstybėse 
ii Kanadoje.

lų-Iraniečių Žibalo Bendrovę. 
Supuvusi valdančioji kasta, api 
plėšdavo bendrovę, dar labjau 
padidins savo smirdančius (ne 
švarius) turtus, ir Kremlius 
(gudrus amatorius visos tos lė

stabdant benzino tiekimą lais- 
vąjam pasauliui. Turkijos res 
pulblika yra svarbi kaipo gali
ma gynimosi bazė nuo Rusijos. 
Per pirmus tikrai laisvus rinki 
mus šiame krašte, įvykusius 
1950 metais, Demokratai, duo
dami daugybę pažadų, įskai
tant ir teisę streikoti, nuga-

vumą ligi vėžio žingsnio.
dijoje veikia žiaurus komunistų Atsitiktinai Kašmyras rube-

Izraeho rėmimo tuo tikslu, 
kad užtikrint ųsau per rinki
mus New Yorko žydų balsus. 
Šalia to, naujoji Izraelio valsty 
be ekonomiškai negali gyvuoti, 
nežiūrint Į nelegaliai užgrobtas 
teritorijas, ir jos pasiryžimas 
užgrobti Transjordaniją pri
vers arabus pulti į Stalino glė 
bį. Šiuo metu su jais tartis yra 
neįmanoma, nes jie visi yra be 
viltiš'kai sugedę ir nepajėgūs. 
Ten nėra jokios garantijos pas 
loviai valdžiai; poltinės žudy
nes ir sukilimai nuolat karto
jasi, ir tie politikai, kurie ta
riasi su Vakarais, veikiai šalina 
mi ir likviduojami.

Egipto vyriausybė yra supu 
vusi, priekabinga ir smarkiai 
nusistačiusi prieš anglus; ji 
mėgina tautinį nepasitenkini
mą dėl ekonominio vargo sušvel 
ninti, reikalaudama Sueco Ka
nalo ir Sudano. Tirštai apgy
vento krašto vargas yra labai 
palankus komunistinei propa
gandai. Be to, Tunisijoje, Al- 
žerijoje ir Moroke veikia labai 
įtakingas komunistų konspira
cijos tinklas; tas pats yra ir 
Abisinijoje, kurioje dirba nepa 
prastai skaitlingas Sovietų am
basados tarnatojų sukaičius. 
Savo darbui Centralinėje Afri
koje rusai, kaip ir naciai prieš 
karą, uoliai mokosi Swahili kal
bos.

Bus daugiau.
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Moksto-technikos naujienos
VANDENILIO — IL BOM BA BAIGIAMA GAMINTI.
Pirmąją pasauly vandenilio 

bombą USA rengias išbandyti 
Eniwitok salose ateinančių ke 
hų menesių bėgy, spėjama rug
sėjo mėn.

Yra apskaičiuota, kad pir
moji vandenilio bomba turės 
200;—30-0 kįlotcnų šprogstą- 
mos jėgos. Kitaip tariant ji 
dus 10—15 kartų stipresnė už 
numestąją ant Hirošimos ato
minę bombą ir 2—2% karto 
stipresnė už pernai tame pat 
salyne išbandytas atomines 
bombas. Jei numatyti apskai
čiavimai pasitvirtins, tai van
denilio bomba dus pajėgi su
naikinti apie penkiasdešimt 
kvadratinių mylių. Tai reikštų 
vieną vandenilio bombą vie
nam, kad ir didžiausiam, mies
tui. Išmestoji ant Hiroshima 
atomine bomba sunaikino tik
tai apie astuonias kvadratines 
mylias. (J).

RUNGTYNĖS LĖKTUVŲ 
GAMYBOJ.

USA tiki, kad karas greitai 
dar neprasidės. Todėl nesku- 
oa didinti lėktuvų gamybos, 
bet daugiau dėmesio kreipia į 
gerinimą turimų modelių ir kū 
rimą naujų. Dabar USA gami
nasi tik apie 135 lėktuvus per 
savaitę. Gamyba numatyta iš
plėsti iki 900 lėktuvų mėne
siui.

Sovietų Rusijos gamyba sie
kia 1000 — 1800 lėktuvų mė
nesiui. Tai reiškia dvigubai 
daugiau, negu USA. Matomai 
Sov. Rusija sustabdžiusi lėktu
vų gerinimą ir naujų modelių 
kūrimą ir perėjusi j masinę ga
mybą. Ypatingai stengiasi kuo 
daugiau pasigaminti MIG 15 
naikintuvų. Situacija kelia rizi 
ką. šiuo metu Sov. Rusija yra 
žymiai pranašesnė lėktuvų ko 
kybe 1954 m., kai numatyta 
lėktuvus masiškai gaminti.

Lėktuvų modeliai pasensta 
labai greitai. Todėl pigiau kai 
nuoja juos gerinti, negu masi
niai pagamintus ir jau pasenu
sius, keisti kita masine gamy
ba. Naikintojo kaina pakilo 
nuo 26.000 iki 179.000 dol. Ant 
rojo pasaulinio karo B-17 kai

navo 402.000 dol. Boeing B 
47 bombonešis jau kainuoja 
3.476.000 dol. Kaip matome 
lėktuvų kainos laba gireitai ky 
ia. (J.).

AUKŠČIAUSI TELEVIZI
JOS STIEBAI

Montreaiy ir jo priemiesčiuo 
se matome jau nemaža televizi 
jos priėmėjams skirtų stiebų. 
Jie yra gana aukšti ir savotiš
kai įrengti. Bet telesiuntėjai 
yra reikalingi ypatingai aukštų 
stiebų, jeigu norima, kad jų sto 
tys toli siektų. Mat, televizi
jos siuntimas yra sudėtinges
nis, sunkesnis, su didesniu kie 
kiti kliuvinių, negu radijo siun
timas. Kliuviniams nugalėti 
daromi aukšti stiebai. Ameri
kos Ideco bendrovė gavo užsa 
kymą pastatyti du televizijos 
stiebus. Tie stiebai statomi ra
dijo stočiai WTMJ Milwaukee, 
Wise., ir WBEN, Buffalo, N. 
Y. Pirmas stiebas bus 1.017 
pėdų (310 metrų) aukščio, o 
antras — ų.O57 pėdų (322 m.). 
Pastarasis savo aukščiu susily
gins su aukščiausiu pasauly te
levizijos stiebu, pastatytu sto
čiai WCON, Atlanta, Pa. Abu 
stiebai bus trikampio konstruk 
cijos.

Bell Telephone laboratori
joje, Murray Hill, N. Y., nese
niai įrengtas naujas nepapras
tai tikslus „vyriausias laikro
dis“. Numatoma, kad jo pra
silenkimas su tiksliu laiku ne
prašoks 0,0001 sekundės per 
dieną, t. y. 1 sekundę per 30 
metų 1

Tokio pasakiško tikslumo pa 
slaptis gludi keturiuose kvarco 
kirstaiuose, kurie nuolat virpa 
100.000 ciklų per sek. dažnu
mu. Tų kristalų dažnumas 
Kontroliuoja specialę elektros 
srovę tikslumu 1:1.000.000.000.

Tas „vyriausias laikrodis“ 
vadinamas Bell sistemos pirmi 
niu dažnumo standartu ir yra 
palyginamasis mastas tiksliems 
dažnumo matavimams visoje 
Bell sistemoje. Radijo tinklo 
laikrodžiai kontroliuojami taip jeigu ne anksčiau, kaip Ameri- 
pat šiuo įrengimu. Laikrodis kos žmonės, kurie naudojo ta- 
sudarytas iš 600 elektroninių bako rūkalus, tai bent lygia- 
lempučių. Energija imama iš grečiai su Amerikos indėnais.

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A.

Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių.

pilno siunt. sąrašo.

!1 sv. šokolado
2 sv. cukraus_________
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv.kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

Reikalaukite
Siuntin. Nr. 3—$ 6,20{Siunt. Nr. 10—$6.40

2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. degintos kavos
1sv.kakavos
1 sv. šokolado

4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaul. mėsos

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

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90

Siunt. Nr. 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaul. taukų
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

VICTORIA 
CLEANERS 
DRYERS CO.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A,ND 
HOUSE FU'INI SHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

•> AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836

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

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

me į namui.
UŽ mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

JOS.YASAUSKIS
Hollywood, Florida.

, tai pal- 
Apartamentus užlaiko- 

Kviečiu visus 
nes čia būna 

Svečius iš geležinkelio stoties parsive 
paskambinus telefonu 3290.

1720-24 Buchanan Street,
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, 
muotame Hollywood Floridoj. 
me pirmos rūšies su visais patogumais, 
lietuvius atsilankyti j saulėtą Floridą, 
nuolatinė vasara, f 

žame, 

turėtų 
leistą 
Guide

KAS NORI ILGAI 
GYVENTI,

nusipirkti Amerikoje iš 
patarimų knygą „Food 
for Older Folks“, ku-

akumuliatorių baterijos, kuri 
užkraunama iš tinklo. Yra nu
matyta ir atsarginis generato
rius tai batenjoi užkrauti. Įren 
girnas patalpintas pastate, kur 
palaikoma pastovi temperatū- rioje surašyta, kaip turėtų mai
ta su maksimaliniu temperatū 
ros svyravimu 2 laipsniai F.

(T. Ž?)

PUSANTRO TŪKSTANČIO
METŲ PYPKĖS

Kasinėjant Šveicarijoje seno 
vės pastatus Aveches srity, ras 
ta pypkių iš 3-čio šimtmečio 
K. G. Pypkės kukavinės, kiek 
mažesnės, negu dabar naudo
jamos. Spėjama, kad tuomet 
europiečiai rūkė ne tabaką, 
bet aguonas ar kanapes, kurių 
svaiginamosios savybės Euro
poje buvo žinomos jau iš se
nesnių laikų.

Šis radinys Įrodo, jog Euro
pos žmonės rūkymą žinojo,

tintis senesnio amžiaus, per 60 
metų žmonės. Bet knyga yra 
naudinga ir jaunesniem, nes ji 
duoda nurdoymų, kas ir kaip 
valgyti, kad galėtų ilgiau gy
venti.
t---------‘1 M-1—

LIETUVIŲ DĖMESIUI
„Nepriklausomai Lietuvai“ 

reikalingi skelbimų ir prenutne 
ratų rinkėjai bei platintojai.

Ir skelbimų rinkėjai ir laik
raščio platintojai reikalingi vi
sose vietose, kur tiktai gyvena 
lietuviai — Kanadoje, kitose 
Amerikos valstybėse, Austra
lijoje, Europoje ir tt.

Dėl sąlygų, o taip gi gauti 
informacijų, prašoma kreiptis i 
„Nepriklausomos Lietuvos“ ad 
ministraciją, 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q., 
Canada.

Pilnas draudimas.

Siunt. Nr. 24—$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
2 sv. kakavos
2 sv. šokolado
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.
Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
C. 15 sv. k. tauk. $ 8.00

Jono LADYGOS ■ 
baldu 

studijoje
„ARTIS“ !

priimami užsakymai ir pa- i 
taisymai sofų, fotelių 1 
(chesterfields). „St. Lo- i 
uis Textiles“ medžiagų ir ; 
baldų atstovybė fabriko 

kainomis.
LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.
i 3 East Notre Daine St.,
i Telefonas MA 1006.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
Ville Lasalle.

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, 
bet

Alberto T^orkeliūnoįį
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

UŽ $0,0/ $1.000.00
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000.

Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse.
Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.

5G37 Jeanne D'Arc Ave., Montreal 36, Que.
I Telefonas: CL 2363

5 PSL.

ŽIEŽIRBOS
Kai patiems autoriams tenka kovoti.. .

„Naujienose“, balandžio m. 
16 d. numeryje Alfonsas Gied 
raitis, iš Los Angeles miesto, 
tokiais štai žodžiais gina savo 
eilių rinkinį „Dainos apie lais
vę“: „Skurdu žiūrėti, kai kuk
ius kūrinėliai patenka dideliam 
išminčiui į rankas ir su jais el
giasi, kaip norima: pirmiausia 
pavadinama poezijos knygute, 
gi, to paties sakinio kaimynys
tėje — jau paaukštinama į kny 
gą, o dar toliau — toje poezijos 
knygoje visai poezijos neran
dama, kaip kad vaikščiodamas 
po beržyną, nerastumei nė vie
no beržo. . . Kadangi, apie ma 
no knygelę „Dainos apie lais
vę ‘ yra ir kitokių nuomonių, 
tai viso to bendrai iišvadai ran
du tinkamiausiu vieną iš dau
gelio tame pat „Drauge“ spaus 
dinamų Cicero aforizmų: „Bū
ti pagirtam gerųjų arba būti 
peikiamam blogųjų — tas 
pats“.

Nepirmas tai reiškinys (de
ja, tikriausia, ir nepaskutinis!) 
kai patys autoriai išeina bartis 
su recenzentais. Ligi šiol pas 
saulinėj literatūroj tai retas 
įeiškinys. Šia piasme, — mes 
ukrai pažengę kultūros laiptais 
labai augštai. Bet gerbiamam 
Giedraičiui norėtume vis dėl
to, rizikuodami nustoti jo ma
lonės, pasakyti, kad M. Janu
lis tikrą tiesą pasakė apie jo 
eilių knygą: ten nėra nė lašo 
poezijos. M. Janulis tik apsi
riko pačią Giedi aičio knygą 
pavadindamas poezijos knyga, 
kaip tai visai teisingai pastebė
jo pats autorius Giedraitis. 
„Dainos apie laisvę" tėra eiliuo 
tų ir gerokai nesklandžių pa
reiškimų rinkinys. Nepadaro 
jo geresniu nei toji aplinkybė, 
kad autorius į jį sudėjęs savo 
politines pažiūras. Politika su 
literatūra nieko bendro neturi.

Tų pačių „Naujienų“, ba
landžio mėn. 12 d., šeštadieni
niam literatūros priede ir kitas 
nuskriaustas autorius — save 
vadinąs jaunu poetu — pade

monstruoja kiek kitokį, apgau 
lingesnį, savo kūrybinių žaibų 
gynimą. Jis nebepasirašo pa
varde. Tačiau ir jo metodas 
panašus į gerb. Giedraičio: nie 
kinti kitus, kad pats iškiltu
me!. Žinoma, jeigu jis būtų pa 
sirašęs savo tikrąją pavai/lę, 
reikalas atrodytų kiek kitaip: 
gal tada paaiškėtų, kad, elegi
jomis skaitytojų nepapirkus, 
nieko kito nelieka kaip kandžio 
lis. Paaiškėtų tada ir tikrų pla 
gijatų sąvoka. Be abejo ir šio 
jaunuolio pasielgimas yra augs 
tos kultūros demonstracija.

Šia tema kalbant, prisiminti
nas dar vienas nuostabus kur- 
jozas: neseniai „Draugo“ lite
ratūriniam priede tūlas medi
cinos studentas Žemaitis buvo 
labai susirūpinęs paniekinti Pr. 
Naujokaitį ir Paulių Jurkų. Su 
sidomejo žmonės — ko gi medį 
cinos atstovas taip supyko ant 
„Ateities“ redaktoriaus Jur- 
Kaus ir nuolatinio to žurnalo 
bendradarbio kritiko Pr. Nau
jokaičio? Tiktai vėliau, kai 
spauda pranešė apie stud. med. 
žemaičio mirtį, paslaptis iškilo 
aikštėn: pasirodo, Paulius Jur 
kus išdrįso atspausdinti Pr. 
Naujokaičio neigiamą recenzi
ją apie vieno jauno autoriaus 
knygą.

Ir kas galėtų tvirtinti, kad 
lietuviai rašytojai nemoka ir ne 
sugeba ginti savo dvasios kū
dikių ?

ŠIURPI NELAIMĖ.
Kawene, Ont. Prie tiesimo 

naujojo transeanada kelio dar
bų, kertant mišką, bal. 16 d. 
sužeistas mūsų bendradarbis 
latvis Alek Logins, be sąmonės 
išvežtas į Port Artur ligoninę.

Gydytojo konstatavimu — 
žiauriai sužeista galva, lūžęs 
sprandas, suardyta visa nervų 
sistema — paralyžuotas, maža 
vilties pagydyti. Tai vis sku
bėjimo ir neatsargumo auka.

J. Žemaitis.

& AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ“ 
GALIMA GAUTI:

J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.

J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, III. 
L. Vismantas, „Neringa“, 1606, 25 th St., Detroit 16, 
Mich.
VI. Pauža, 9124 Quincy, Detroit 4, Mich.
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted 
Mr. J. Kelėčius-SIGNS, 3352, So. Halsted 
Mr. S. Tveri jonas, 3301, So. Halsted St., 
Chicago, 
Mr. D. Krause, 3500, So. Halsted St., 
Chicago.

St., Chicago, 
St., Chicago, 
News Stand,

News Stand,

J M

Dr. Roman Pniewski i
E 
E *
į Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir n 
y klinikose Europoje ir Amerikoje.
į VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ £ 
į LIGŲ SPECIALISTAS. £
V A
f 3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623*
į Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. g

opos—. oo ew»e o or»

* TABAKO ŪKININKAMS S
* tautiečiams išpildau nemokamai *
» INCOME TAX RETURNS £

Pradedant nuo balandžio mėn. 1 dienos. Jf
CHARLES POCIUS REAL ESTATE & *

* INSURANCE BROKER J?
* TILLSONBURG, Ont. Tel. 829 J S
* H

.■xxTxxxm'xxn'xxxTKX’X’X'rsx'xxx’&xxnrv.ixxxxxxxxxxxxt;
]■ DĖMESIO! TORONTE VEIKIA
; LIETUVIŠKA BATŲ REMONTO DIRBTUVĖ. ;
; Atliekami ir skrybėlių ir batų valymo darbai. Atidary- J 
J ta nuo 7.20 ryto iki 9 vai. vak., išskiriant sekmadienius. '
J SAV. S. ANDRIEKUS. 812 Dundas Str. W. Toronto. '

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 1434 Rolland Ave., VERDUN.
priima pataisymams įvairius laikrodžius.

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
Kainos žemesnės kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.
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PRIE NIAGAROS
BUSIMOSIOS ELEKTROS JĖGAINĖS 

Remiantis Niagaros Hydro 
Rajono duomenimis bei sekant 
sparčiu tempu besivystančią 
naujosios elektros jėgainės sta
tybą, susidaro įdomių duome
nų, ką ir mėginsiu, nors ir trum 
pai pavaizduoti. ..

Įsivaizduokite beveik hori
zontalų — mažu kampu len
dantį į žemę tunelį, bet pakan
kamai didelį, kad jame galėtų 
dingti net keturių aukštų na
mas, kaip maža žuvelė — ly
dekos nasruose. Pats tunelis 
bus 5% mylių ilgio — po Nia
garos miestu; ir tuo pačiu pats 
didžiausias šios rūšies tunelis 
visame pasaulyje. Jo kasimas 
prasidės už---- 2 savaičių. Pa
ruošiamieji darbai jau baigti. 
Šalia numatytos taneliui lini
jos yra išgręžtos 5-kios didelės 
skylės po kelis šimtus pėdų gi
lumo, per kurias kels į paviršių 
išraustus iš busimojo tunelio 
akmenis, uolas. Prie pačio tu 
nelio dar prisidės 2% mylių il
gio atviras kanalas. Šiuo tu
neliu - kanalu vanduo, paim
tas prieš krioklį, kris vėl į tą 
pačią Niagaros upę — tik 7- 
nias mylias žemiau krioklio. 
Visgi, kol visa tai bus įvykdy
ta, darbas užsitęs 4 — 5 me
tus. Tiktai vienas tunelis nu
matytas baigti ligi 1. 3. 1954.

Jo kasimo darbą paėmė dvi 
atskiros statybos bendrovės. 
Tuo pačiu, nė viena bendrove 
negalės dominuoti tunelio ka
simo darbuose, nes kiekviena 
jų turi atskirus savo darbo ruo 
žus. Numatyto tunelio dia
metras 51 pėdos, bet, kai jis 
bus sustiprintas betonu, dia
metras bus tik 45 pėdų. Vien 
tik to tunelio sustiprinimams 
bus sunaudota betono tiek, kad 
pilnai užtektų pastatyti tokią 
kitą ei. jėgainę, kaip Des Jo
achims. Arba išlieti šaligatvj, 
standartinio tipo (4-rių pėdų 
platumo ir 4-rių in. storumo), 
kaip kad nuo Niagara Falls ligi 
Edmontono, t. y. maždaug 
2000 mylių ilgio ruožas.

Pats tunelis galės paimti net 
40.000 kubinių pėdų vandens 
per sekundę. Ta vandens ma
se krisdama žemyn, varys 7- 
nias turbinas, kurių kiekviena 
gamins po 100.000 arkilo jėgų 
(75.000 kw.). Sudėję visa tai 
į krūvą gausime 700.000 ark
lių jėgų (525.000 kw.). Iš to 
matome, kad naujoji jėgainė 
bus žymiai didesnė net ir jau 
už besirandančių didžiausią' Ka 
nadoje prie Niagara Falls jė

gainę — Sir Adam Beck — Nia 
gara No. 1, kuri gali gaminti 
tik virš 500.000 arklio jėgų 
(375.000 kw.), bet visą laiką 
jaučia trūkumą vandens, kas 
Kartais neleidžia net viso pa
jėgumo išnaudoti.

Tikimasi, kad naujoji ei. 
jėgainė su eile mažesnių, besi
randančių prie Niagaros upės, 
galės pilnai aptarnauti visą. Pie 
tų Ontario dalį ir tuo labai 
daug padės tame rajone besi
vystančiai pramonei.

Tarp kita ko tenka paminė
ti ir tai, kad paimtas iš upės 
vanduo tuneliu nusileis žemyn 
net Ugi 300 pėdų. Pabėgęs ku
rį laiką horizontaliai vanduo 
tuneliu mušis į žemės paviršių, 
net 30 laipsnių kampu aukštyn. 
Iš čia vanduo išsilies į atvirą 
Kanalą, kurio vandens pavir
šius labai mažai skirsis nuo į 
tunelio iš upės įbėgančio van
dens paviršiaus taško. Ir, tuo 
pačiu, kritimo tarpas (nuo ka
nalo vandens paviršiaus ligi 
apačioje besirandancios upės 
vandens paviršiaus) susidaro 
net per 300 pėdų.

Pažymėtinas ir tas faktas, 
kad tunelį reikės iškalti uolo
je, kuri susidariusi iš kelių ak
mens rūšių. Arti 20 milionų 
tonų akmens ir žemės reikės pa 
šalinti iš minimo tunelio. Vi- 
oos tos masės išvežimui reikės 
1.350.000 didelių, 15-kos tonų 
bunkvežimių. Ir jeigu visus 
tuos sunkvežimius sustatysime 
l vieną liniją — vieną liečiant 
kitu, tai susidarytų 6.500 my- 
iių ilgio virtinė. Tai tas pats, 
kaip kad per visą Kanadą nuo 
Atlanto ligi Ramiojo vandeny
no ir atgal.

Pati jėgainės statyba derin
sis jau su anksčiau statytų jė
gainių metodu. Tik šį kartą 
prie pat upės teks iškasti 25 
pėdų gylio duobę — žemiau 
upės lygio, kad turbinos turė
tų daugiau erdvės ir kad leng
viau jos galėtų į upę išmesti iš
eikvotą vandenį. Kad visa tai 
būtų galima atliKti sausumoje 
— tarp upės ir tos duobės yra 
statomas barjeras, kuris neleis 
vandeniui patekti į tą duobę, ar 
bent dalinai nuo didesnio kie 
Kio vandens apsaugos.

Kad sunkvežimiai galėtų pri
važiuoti prie pačios jėgainės pa 
matų, teko išvęsti kelią, kurs ei 
na ligi jėgainės pasviręs 6 
laipsnių kampu ir nusileidžia 
žemyn apie 300 pėdų. Šiaip yra 
pakankamai platus, kad galėtų

JAU IfrĖJO IŠ SPAUDOS
KAZIO BORUTOS KNYGA BALTARAGIO MALŪNAS
Baltaragio Malūnas —- knyga, kurią 1945 m. rudenį bolše

vikai per apsirikimą išleido Lietuvoje, bet tuojau surin
ko iš visų knygynų ir sunaikino.

Baltaragio Malūnas — knyga, kuri primena mums Lietu
vą visame jos puikume, kurios puslapiai tebedvelkia 
Lietuvos vėju ir arimų kvapu, kurioj vaizduojamo kai
miečio vargai ir rūpesčiai toki mažučiai ir mieli, paly
ginus juos su šiurpia šiandienybe.

Baltaragio Malūnas — knyga, kokių maža mūsų pokarinė
je literatūroje, kuri mums parodo mūsų kraštą ir ly
jant, ir saulei šviečiant ir vėjams ūžaujant, o autorių 
pačiame talento subrendime.

Baltaragio Malūną išleido Knygų Leidykla Terra. 256 psl., 
kaina $ 2,50. Reikalaukite: Terra, 946W. 31 PL, Chic. 8, III.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS

KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

688 ALLARD Ave, Verdun.
Telefonas HE 5853.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 

šeštadieniais — visą dieną.

WELLAND, Ont.
WELLANDO APYLINKĖS LIETUVIŲ ŽINIAI.

Pranešame, kad artinantis 
rinkimams į Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Tarybą, Wel- 
lando apylinkės balsuotojų są 
rašai yra apylinkėje šiose vie
tose:

K. Stankevičius, 82 Linkoln 
St., Welland, Ont.

G. Skaistys, 114 Killaly St., 
E. Port Colborne, Ont., telf. 
9036. Niagara Falls, Ont., LO 
K įgaliotinis Vytautas Mači- 
kūnas, 2197 Pine Grove Ave., 
Niagara Falls, Ont., telef. 
4849-R.

Minėtose vietovėse kiekvie
nas apylinkės ribose gyvenąs 
hetuvis, turįs teisę balsuoti, ga 
Ii pasitikrinti, ar jis yra įtrauk
tas į balsuotojų sąrašus. Neuž 
siregistravę tautiečiai ten pat 
galės užpildyti rgistracijos 
korteles.

Wellande balsavimų būstinė 
numatyta: Slovakų klubo pa-

prasilenkti du dideli sunkve
žimiai.

Pačios jėgainės, tunelio ir 
su visais kitais su minimu pro
jektu susijusiais statybos dar
bais medžio medžiagos bus su 
naudota tiek, kad galėtume 
pripildyti traukinį apie 50 my
lių ilgio; truputj ilgesnį, kaip 
kad nuo Niagara Falls iki Ha- 
milton'o.

Plieno numatoma sunaudo
ti tiek, kad jo užtektų pastaty 
ti 5-kiems tiltams, kaip kad 
Rainbow Bridge per Niagaros 
upę arba galima būtų pagamin 
ti 38 tūkstančius naujų auto 
mašinų.

Gi intako užtvankai, tune
liui, kanalui, jėgainei ir kt. sta 
tybos punktams susidurian
tiems su šios jėgainės statyba 
bus sunaudota tiek betono, kad 
jo užtektų pastatyti tokias dvi 
jėgaines, kaip Pine Portage ir 
Des Joachims. Arba galėtu
me išlieti standartinį šaligatvį 
— 2680 mylių ilgio, kaip kad 
nuo Niagara Falls ligi Vancou 
ver‘io.

Praeitų metų sutartis tarp 
Kanados ir Amerikos leidžia 
abiejoms pusėms naudoti Nia
garos upės jėgą, bet tuo pačiu 
nutarta stengtis ir nesudarkyti 
krioklių grožio, kurs pritraukia 
milionus turistų. Kurie, aišku, 
palieka čia ir milionus dolerių.

Lietuvių mieste yra mažai, 
tik daugiau kaip šimtas, ku
rių, gal koks dešimtis, yra įsi
giję nousavus namus. Šiaip, 
nieko įdomesnio, gyvename, 
kaip kad ir .visi tautiečiai, tik 
gal čia truputį šilčiau.

Vyt. Mačikūnas.

talpos, Hagar St., Welland, 
Ont.

Balsavimai prasideda 10 vai. 
ryto ir baigiasi 12 vai. nakties.

Wellando Ap. LOK-tas.
WELLANDO LIETUVIŲ 
VEIKLOS APŽVALGA
Kanados Lietuvių Bendruo

menės, Wellando Apylinkės 
Laikinojo Organizacinio Komi 
teto antrų metų veiklos apžval 
ga — apyskaita.

Wellando AL O K-tas laike 
antrųjų savo veikimo metų 
yra nuveikęs sekančiai:

Suruošta: 1) Penki vieši mi 
njimai (Motinos Dienos; Bir
želio 14; Rgsėjo 8; Lietuvos 
Kariuomenes Šventė; vasario 
16-toji) 2) Apylinkės vaikams 
nuo 0—14 metų amžiaus Kalė 
dų eglutė, 3) Dvi gegužinės. 
4) Vienas šokių vakaras-vaidi- 
nimas, suvaidinant vietinėms 
pajėgoms 2 veiks, veikaliuką 
„Įkurtuvės“. 6) Pravestos apy 
linkės lietuvių tarpe dvi Tau
tos Fondui rinkliavos, atsilan
kant į namus. 7) Pasiųsta, bir
želio mėn. 14 dienos minėjimo 
metu priimtos rezoliucijos: 
Jungtinėse Tautose, Žmogaus 
Teisių Komisijai; Kanados Mi 
nisteriui Pirmininkui, VLIK- 
-ui ir vietos angliškai spaudai. 
Iš aukščiau paminėtų įstaigų į 
rezoliucijas gauti palankūs at
sakymai, kurie buvo paskelbti 
Kanados lietuvių spaudoje. 8) 
Komiteto pastangomis suorga
nizuota ir veikia šeštadieninė 
lietuviška mokykla, kurią šiuo 
metu išlaiko ir tvarko tėvų ko 
mitetas. 9) Pravesta b-nės na
riui Juozui Skudučiui į nelai
mę patekusiam rinkliava sumo 
je 82 dolerių. 10) Pasirūpinta 
lietuviška programa Wellando 
tautų festivalyje. 11) Komiteto 
nariai susirinko 11 posėdžių. 
Šiuo metu komitete atstovauja 
6š trijų, organizacijų įgalioti 
atstovai (KLT-bos 2; KLS- 
gos 2 ; „Verslas“ 1).

Apylinkėje suregistruota lie 
tuvių 260, iš kurių suaugusių 
175 asmens (per 18 mt.) liku
sieji 85 mažamečiai.

Komitetas įsigijo žemiau iš
vardintą turtą:

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

LIETUVIS BATSIUVYS.

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal.

Telefonas: DO 0357.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasalle.

TR. 7849. iį

Gerard Cool 4337 Verdun 
Ave., Verdun. YO 3323.

ii ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba

I tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiunti- 
Imo firmą.

Reikalaukite mūsų kainoraščių!
A. PAULAITIS

Import - Export
ij 23 Romsey St. Boston 25, Mass U. S. A.

DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
į Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
į dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
į madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081

§ BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE |
g 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. |

Tel. TR 8351. |

Į Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.®

t ——---------------—---------------------- --  ------------------------------- £
? DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS ( 

;DE LUXE CLEANERS; 
) Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. j|
/ Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. j

1. Anglišką didelę stiebo vė 
liavą,

2. Lietuvišką stiebo vėliavą 
(vilnonę),

3. Dvi lietuviškas koto vė
liavas (vilnones),

4. Pieštą drobėje (24x20) 
vyties ženklą su rėmais,

5. Dokumentams metalinę 
spintą,

6. Kišomą mašinėlę „Ro
yal“ (mašinėlė kainavo 103.00 
už kurią Įmokėta 33.50 dol. li
kutis yra šiuo metu komiteto 
skola).

Piniginė

Artimiausiu metu komiteto 
numatyta: š. m. gegužės mėn. 
10 d. surengti šokių vakarą 
Gegužės men. 24 dieną pra
vesti Į Krašto Tarybą balsavi
mus, kurie įvyks Wellande Slo 
vakų Klubo patalpose, Hagar 
St., Welland, Ont.; Birželio 
mėn. 15 d. birželio 14 d. minė
jimą su iškilmingomis pamaldo 
mis už išvežtuosius į Sibirą ir 
žuvusius partizanus, birželio 
men. 21 dieną tradicinę „Joni
nių Gegužinę* St. Stevens par
ke Port Robinson Rd. 1,5 my 
hos į rytus nuo Wellando.
apyskaita.

Pajamos:
1. Likutis kasoje 1951 metų balandžio 1-ai dienai $ 174.79
2. Gauta pajamų iš surengtų parengimų ................ 539.67
3. Surinkta aukų Tautos Fondui ............................$ 380.05
4. Gauta už Genocido knygą ................................ $ 2.00

Išlaidos:
Viso: $ 1096.51

1. Pasiųsta T. Fondo atstovybei, Kanadoje. ... $ 467.55
2. Pasiųsta C. LOK-ui organlzacimams reik-ms $ 30.00
3. KLB Krašto Tarybos rinkimines išlaidos . . $ 35.40
4. Išlaidos už skelbimus, lietuviškoje spaudoje $ 52.50
5. Išlaidos už važinėjimus b-nės reikalais .$ 47.35
6. Raštinės reikmenis ir rašoma medžiaga .... $ 13.99
7. Telfoniniai pasikalbėjimai b-nės reikalais. ... $ 11.70
8. Pašto išlaidos .......................  $ 14.14
9. Pasiųsta lietuviu gimnazijai j v. Vokietiją . . $ 25.00

10. Įsigyta turto ......................  $ 103.06
11. Pasiųsta į V. Vok. pašaipa stud. V. Vaitkevičiui $ 11.10
12. Padengtos išlaidos rengtos k-to Kalėdų eglutės $ 92.77
13. Padengtos išlaidos susidariusios su lietuviška

programa Wellando tautų festivalyje ..............$ 69.28
14. Įvairios išlaidos....................  $ 36.52
15. Kasoje pinigais š. m. baladžio m. 1-ai dienai. $ 86.15

Viso:$ 1096.51
Vienas tūkstantis devynios dešimts šeši doleriai ir 51 et. 

P. S. 5-je eilutėje padarytos išlaidos: važinėjant Ik. rinkimo.
Tautos Fondui aukų, vykstant Į Porf. Kaminsko pra
nešimą Hamiltone, kelionė minėto asmens į Wellanda 
daryti pranešimo ir kiti Įvairūs važinėjimai susiję su 
minėjimais ir pan..
Keturioliktoje eilutėje Įvairiose išlaidose įeina: apmokėji 
mas neįtrauktų smulkių s-tų į parengimų apyskaitas, 
LOK (centrui) už Kanados Lietuvių Registracijos kor
telės, p.Simonaitienei važinėjant b-ės reikalais susilau
žius koją, gėlės ir kitos ssmulkesnės išlaidos, dėliai ku
rių atskiros pozicijos piniginėj apyskaitoje neužvestos.

Kanados L. B-nės Wellando A. LO Komitetas.

į AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS, [■ 
juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt. r

< Neaukštos kainos. L
J 288—6th Ave. Ville La Salle. j:
/ Aid. Bobėnaitė-Puniškienė. L

L PARDUODAMA PUIKI IR DIDELĖ FARMA SU DI 7
& DELIAIS NAMAIS. Tik 45 mylios nuo Montrealio, I

> • « K'(į Joliette, Que. $ 11.500, išmokėjimo sąlygos pagal suita- )
rimą. Teirautis telef.: E L 5674 (Montreal).

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

Rational Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS (
LIETUVIS LAIKRODININKAS t

STINSON'S JEWELLERY ž 
j 2186 DUNDAS ST. W. TORONTO •
i Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran- : 

genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. i 
į Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. £

! BELLAZZI-LAMY, INC •
1 TR 5151 7679 George St ’ Ville Lasalle. J

M įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, ks2 . ....■»S Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popiens. *

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- j 

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

2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208. <!
________  ____________ J)

Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai >'
i V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdų knyga.

TĖVYNĖ LIETUVA į
(Our Country Lithuania)

Kaina $ 5,—, o odiniame įrišime $ 12,—• į
Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą: J
Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19, J

N. Y., U. S. A. "
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STAMBESNĖS AUKOS TAUTOS FONDUI.
Ir šiais metais K. L. B. H. 

A. V-bai suruošus Vasario 1-6 
minjimą hamiltoniečiai gausiai 
aukojo Tautos Fondui.

Kaip jau anksčiau trumpai 
apyskaitoje buvo paminėta pa- Treigio paskaita ir meninė da 
gal aukų s^ašus prie įėjimo bu 
vo surinkta 377,90 dol., už pro 
gramas 11,98 dol., viso 389,88 
dol.

Minėjimo išlaidų susidarė 
156,17 dol. Likęs grynas pel
nas 233,71 buvo perduotas 
Tautos Fondui.

Gaila, laikraščio redakcija 
atsisako spausdinti ilgesnius au 
kotojų sąrašus, nors mums pa
žįstamiems viens kitą, skaičiai 
ir pavardės aiškiau byloja už 
pagirų korespendencijas.

Atsiprašydamas aukojusių 
po 1 dol. (šių buvo dauguma)
1 rmažiau, čia tepaminėsiu 
stambesnes aukas.

Po 5 dol. aukojo: Sutkaitis 
Ged., Dubinskas, Kriaučiūnas 
J.; po 4 dol.: Sakalas P.; po 3 
dol: Kelečius, Joniką A.; po
2 dol.: Virfbickaitė St.; Zauka 
V., Mikšys K., Petraitis, Sla
vinskas, Šniuolys, bulionis, Va 
ievičiai, Mikšys J., Levinskas, 
Levinskas L., Valaitis Jer., 
Slučkas, Bucevičiai, Jankūnas 
Alb., Giedraitis J., Svilai, Res- 
cius, Arelis, Petkūnas J., Kun. 
Dr. adarauskas J., Grinius, Pr., 
Merkevičius, Jackūnas, Pal
mer J., Karaliūnas J., Paukš
tys, Obcarskis, Petrūnas, Še- 
šelgis, Kunkulis, Jankūnas 
Ant., Tiškevičius Š., Povilans- 
kas J., Zabarauskas P., Nai- 
kauskas St., Pilibaitis A., Tar-

P., Stonkus Z., 
J., Mikalonis V.,

S.,

tų, St. Michael's salėje, 213 Ja
mes St. North., įvyks minėji
mas. Programoje — daugiavai 
kių motinų pagerbimas, p. buv. 
gimnazijos direktoriaus Serg.

I

vydas, Žulys 
Girdvainis 
Keženaitis V., Kadžiulis 
Stankevičius V., Žvirblis J., X. 
Y., Trumpickas M., Gužas P., 
Leiilonos P., Murauskas J., 
Barunas L., Bakšys St., Ston
kus J., Bartninkas V., Seniū
nas J., Pratevičiūtė P., Mila
šius B., Petkūnas J., Aponiū- 
nas Br.; po 1,5 Odol.: Pusdeš- 
rienė, Mačys J.; po 1,25 dol.: 
Stankus.

Gal kieno kiek iškreipta pa
vardė, beskubant, pasirašė ne
įskaitomai, 
leiskite.

— Š. m. 
Hamiltono 
Draugija rengia Motinos Die
nos Minėjimą.

11 vai. ryte lietvių bažnyčio 
je už motinas bus laikomos šv. 
Mišios, kurių metu bus rinklia 
va vargstančioms Vokietijoje 
motinoms šelpti. 4 vai. po pie-

ar nenugirsta, at
Iždininkas.

gegužės mėn. 4 d.
Liet. Kat. Mot.

lis.
Visus Hamiltono ir apylin

kės lietuvius kviečiame gausiai 
atsilankyti.

Hamiltono Liet. Kat. Mot. 
Draugijos Valdyba.

DAR APIE „AUKURĄ".
„NL“ 14 Nr. Hamiltono ko

respondencijų skyriuje patal
pintas straipsnelis — „Auku
ras“ ir jo kelias. 
„Hamiltonietis“. 
straipsnelio norėčiau ir aš kai 
ką pasisakyti, nes tai liečia ir 
mane, kaipo „Aururo“ anrį.

Džiugu yra girdėti, kad „Ha 
miltometis“ nesigailėjo palieti 
truput} rašalo dėl „Aukuro“, 
tačiau kaip matosi iš straips
nio, atrodo, kad jis labai ma
žai teturi uspratimo apie są
lygas.

„Hamiltoinečiui“ been pats 
opiausias klauimas yra — kas 
verčia „Aukurą“ nusivertinti? 
Jei visą „Aukuro" darbą skai 
tysime nusivertinimu, tai ir at 
sakymas bus labai trumpas ir 
aiškus — „Aukuro“ noras kiek 
galima daugiau pastatyti gerų 
n rimtų veikalų.

Atrodo, kad nėra žinoma, 
jog visos „Aukuro“ pastaty
tos premjeros dar nedavė jokio 
pelno, bet tik nuostolį. Visai 
teisinia,, kad „Aukuriečiai" 
už savo įdėtą darbą negauna jo
kio atlyginimo. Atrodo, kad to 
ir turėtų pakakti, kad jie nu
braukia savo vsią ir poilsio ir 
laisvą laiką, dažniausiai kėliau 
ja tiesiai iš repeticijos į darbą 
arba atvirkščiai, neretai nu
maukdami net darbo valandas, 
ir atiduoda „Aukurui“ visa, ką 
turi savo sielose. Būtų neįma
noma norėti, kad „Aukuriečiai“ 
savo lėšomis pastatytų vieną ar 
kitą veikalą, arba padengtų te 
atro nuostolius.
rengiami šokių vakarai su trum 
pomis programomis, kurių pa 
ruošimas nereikalauja didelių 
išlaidų ir duoda šiek tiek pel
no, už kurį padengiamas prem
jerų nuostolis, įsigyjama te
atrui būtiniausių dalykų — pe 
rūkų, grimo, dekoracijų ir pan. 
ir duoda galimybės ruoštis nua čiaus, kiekvienas b-nės narys tu 
jo spremjeros pastatymui. ri teisę balsuoti ne daugiau,

Visai teisingai pastebėta, kaip u; 2 kand-tus. B-nės na- 
kad „Aukuro“ tikslas yra gry- riu galima įsiregistruoti bet ka 
nai kultūrinis, tačiau „Auku- da, iki rinkimų dienos ir net pa 
ras“ ir 1952 metias negalės pa

Paisrašęs
Dėl šito

NAUJIENA HAMILTONE!
Š. m. gegužės 17 d. RUMUNŲ salėje, 20 Murray St. 
W. statomas labai įdomus 2 veiksmų vaizdelis iš da

bartinių kovų Lietuvoje

„Kelias i Laisvę”
Vaizdelis parašytas hamiltonietės Zinaidos Grabaus- 
kaitės-Šukienės, režisūra p. Vilimaitienės, vaidina: Sta- 
sevičius, Panavas, Laugalys, Sutkaitytė, Latauskaitė ir 

pati šio veikalo režisorė.
Dekoracijos, kokių dar Hamiltonas nematė, torontiš- 

St. Dramanto. 
programos šokiai, 

į šį puiaų pavasa- 
Gros „Aidas“. 

Veiks bufetas!
TFA-bės Kanadoj Hamiltono sk.

kio Br. Grikenio ir hamilt.
Įspūdingi šviesų efektai! Po
Maloniai kviečiame visus tautiečius 
rinį vakarą.

Pradžia 7,30 vv.

8

POSV&TIffiU
i-i.'fw.

\

Keisti savo kelio ir bus privers bės tolimesniam „Aukuro“ eg- 
tas surošti vieną, kitą šūkių va zistavimui.
karą su farsu ir trumpa kome- 
dija^ kas, tikimasi duos galimy

Winnipeg 
WINNIPEGAS AKTYVUMO ŽENKLE.

vardę ir adresą. Jokio įsiregis- 
travimo mokesčio mokėti ne
reikia. Atsižvelgiant į rinki
mų svarbumą, pageidaujama, 
kad kuo didesnis senųjų ir nau
jųjų lietuvių skaičius pareikštų 
savo norą dėl būsimo lietuvių 
bendruomenės centro sudėties. 
Nuo šių rinkimų rezultato pri 
klausys tolimesnė Kanados lie
tuvių ir atskirų kolonijų veik
la ir sėkmė. Tad gegužės 24 
dieną visi į lietuvių klubą prie 
urnų, atlikti savo tautinę pa
reigą. J. J.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyks antrąjį gegužes mėnesio 
sekmadienį, gegužės 11 d., 4 
vai. po pietų Winnipeg© lietu
vių klubo salėje — 240 Manito 
ca Avė. Programoje oficialio
ji ir meninė dalis, krioje pasi
reikš dainos, šokio ir muzikos 
meno vietiniai visokio amžiaus 
„virtuozai“. Lai būna ši kiini, 
visiems vienodai brangi kant
riosios, iki paskutinio atodūsio 
neribotos meiles ir pasiaukoji
mo Molinos pagerbimo diena.

Visi iš visur į lietuvių klubą 
pagerbti Motiną!
Rinkimai į Kanados Lietuvių 

Krašto Tarybą,
kaip jau anksčiau buvo skelb
ta, Įvyks gegužės mėn. 24 die
ną — Šeštadienį. Tą dieną iš
puola Dominijos šventė — 
„Victoria Day", tad visi bus 
laisvi nuo kasdieninių darbų ir 
turės galimybę atlikti savo 

Todėl ir yra svarbią tautinę pareigą. Win- 
nipego apygardos rinkimų būs 
tinė yra lietvių klubas — 240 
Manitoba Ave, kur balsavi
mams urna bus atidara visą 11 
valandų — nuo 8 vai. ryto iki 
7 vai. vakaro. Iš esamų 4 kan 
didatų: J. Cingos, J. Januškos 
M. Jonuškos ir P. Liaukiavi-

čia rinkimų dieną atėjus bal
suoti patiekiant savo vardą, pa

Aukurietis“.

PADIDĖJO KANADOS 
LIETUVIŲ KOLONIJA.
Tns dienas išstovėjęs „Can

berra" laivas Southamptono 
uoste, Anglijoje, balandžio 21 
d. atplaukė Kanadon ir padi
dino lietuvių išeiviją Kanadoje 
šiais naujai avtykusiais lietu
viais :

1. Dravininkas Mikas su 
žmona Holga, sūnumi Rolan
du ir dukterimis Lili ir Kristą, 
na,

VEDA SKTN. INŽ. J. BULOTA. 
PLSS TARYBOS PIRMIJA

skautų garbės ženklais apdova 
nojo šiuos Kanadoje skautau- sikviečia sueigosna prelegen- 
jančius skautus: Padėkos or- tus su pašnekesiais. Prieš Ve- 
denų v. s. Stepą Kairį; Lelijos lykas pulk. A. Stepulionis kęs 
Ordenu s. Zigmą Paulionį ir 
p s. Herbertą Stepaitį; už Nuo
pelnus Ordenu v. si. Petrą A. 
Pundzevičių; Tėvynės Sūnaus 
Žyminiu si. Apolinarą Gotcei- 
tą. Be to, ta pačia proga pa- 
Kelti į skautinmkių laipsnius: 
į Vyresniojo Skautininko- iaips 
nį s. Vytautas 
Skautininko liapsnį ps. Stasė 
šileikytė, į Paskautininkio 
laipsnį v. valt. Vladas Rusas. 
Grabauskaitė-Mažeikienė ir v.
si. Vytautas Sabalis.
BOSTONO SKAUTŲ PA VA 

SARIO STOVYKLA.
Po Velykų Bostono vietiniu 

kijos 14 kęstutėnų praleido 5 
smagias dienas stovyklaudami 
bundančio pavasario gamtoje 
— Tewksbury, Mass. Ruošda 
įmesi didesnei vasaros stovyk
lai, kęstutėnai lavinosi pionie- 
rijoje — pastate 2 tiltus ir 2 
bokštus, varžėsi šaudyme bei 
lengvoje atletikoje, vykdė skau 
tiškus žaidimus - pratimus, ga 
minosi patys valgį ir pn. Prak 
ciškųjų darbų tarpuose buvo 
gyvai diskutuojama įvairiomis 
auklėjančiomis temomis. Sto
vykloje visą laiką vyko indivi
dualinės varžybos tarp skau
tų, kurias laimėjo 1) Tautvy
das Šležas, 2) Romas Levec- 
kas ir 3) Elmoutas Mickūnas. 
Stovyklai vadovavo kęstutėnų 
draugininkas 
Banevičius.

Kęstutėnai 
vietininkijos

Laiks nuo laiko skautai pa-

tutėnams ir lapinams skaitė 
pašnekėsi apie Lietuvos kariuo 
menės pirmąsias dienas ir Lie
tuvos laisvės kovas.

Apie Atvelykį Bostone vai
dintoje dramoje „Aušros“ Sū
nūs“ dalyvavo ir sk. vytis Vik
toras Brantneris, kuris gražiai 

Skrinskas; į suvaidino knygnešio Rusteikos 
sūnaus Jurgio rolę. J. B.

PADĖKOS
Balandžio 19 d. Šv. Elzbie

tos parapijos svetainėje suruo
šė vakarienę. Brangiems sve
čiams, kurie atsilankė ir tuo pa 
rėmė mūsų draugystę, reiškiu 
širdingą padėką. Brangūs sve
čiai, nesurandu žodžių, kokiais 
galėčiau Jums visiems padėko
ti už taip didelę paramą, už iš
liesimą mūsų pašalpinei drau 
gystei pagalbos rankos. Be jū 
sų paramos ji negalėtų geriau 
laikytis. Širdinga padėka už 
aukas gražiai loterijai. Taipgi 
labai dėkoju visoms talkinin
kėms - darbininkėms, kurios va 
aarienės metu taip gražiai pa
talkino. Labai dėkoju klebonui 
kun. j. Bobinui už didelį pasi
darbavimą vakarienės metu, o 
A. V. klebonui kun. Kubiliui 
ir kun. Rickui už atsilankymą.

P. O. Motuzienė.

vyr. skiltn. Alg.

reiškia padėką 
dvasios vadovui 

kn. J. Klimui už „pagerinimą“ 
stovyklos katilo 5.00 dol. au
ka, o taip pat jam ir skautų bi
čiuliams dt. Br. Kalvaičiui ir 
p. Jonui X. už nuvežimą ir par 
vežimą iš stovyklos.

2. Tankus Elvinas su žmonaPAS BOSTONO SKAUTUS. 
Marta ir sūnumi Almu,

3. Janušauskas Vladas,
4. Juzikis Jurgis,
5. Navickas Antanas su žmo 

na Elena,
6. Salcuns Pauls su žmona 

Ema ir dukterim Nijole.
7. Kap. Sokolovas Mikas, su 

žmona mok. Zigmą.
8. Šneideraitis Rudolfas su

žmona Marta ir sūnumi Mar
tynu. ž. K. S.

PAJUSK JUM Al
— Prašau atsiliepti Vladą 

Kudlabavičių, turimomis žinio
mis, dabar gyvenantį Kanado
je. Jis pats, arba jį žinantieji 
prašomi pranešti šiuo adresu: 
V. Kapočius, 192—4th Avė., 
Ville Lasalle, Montreal, Que.

— Viskantas Alfonsas, 410 
— 9 Ave., Ville Lasalle, P. Q„ 
jieško Vlado Janavičiaus ir Ka 
zio Girto.

JUOZAS K1RDEIKIS 
prašomas atsiliepti. „N. L.“ 
Administracijon — gavome ži-

Pavasarėjant, Bostono liet, 
skautai suskato dažniau ištrūk 
ti iš būklo gamton. Jie be pui
kiai pavykusios stovyklos dar 
turėjo' smagią motorizuotą iš
kylą Hartfordo (Conn.) vieti- 
ninkijon. Pakely aplankė ir Ma nių iš Lietuvos, 
lijanapolį. „N. L.“ Adm.

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

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

Skambinkite telefonu arba užeikite:
Kasdien:

Nuo 9 ryto iki 7 vak.
Tel. Fa 6844

Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak. 

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

VIKTUTĖ BUGAILIŠKAITĖ
1280 King E., Hamilton, Ont.

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

-it—.....JtesaHfcr, , —JC— w M =
!

DR: ALEKSAS VALADKAl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4 * 
pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933 iį

¥

DOMINION AGENCIES BUREAU
16 Wool worth Bldg.,

FORT ARI RLE, Cm., CANADA
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau il
gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do
kumentus ir laivams bilietus j įvairias pasaulio šalis.

/ 
/
1

l

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- j
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, : 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai f

Jonas Zmuidzinas į
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: j

3420 Drummond, Montreal,?.Q„Canada. Tel.: PL 6580 •

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ
RŪBŲ SIUVĖJAS 4

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- Į. 
S riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių jjnedžia- 
1 gŲ- Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. *įį

ED. KONDRATAS. |
• 1113 A Dundas St. W. (netoli OssingĮon). Toronto. *

Tel. LL 9626. ;fe,

Dr. DORAGORDON j
Dantų gydytoja |

y
Kalba lietuviškai g

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel. ®

TEL. FA 0209 «8CTHtll—!n

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

dėmesio
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektnnių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

petels radio service
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372 ■S

$
Visų rūsių maisto produk tai ir įvairios mėsos bei 

mėsos gaminiai.
Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E.D.BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

■Ki

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS

J. H. BENOIT
Funeral Director

NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO8ES PADĖTI Į
AMherst 0«94 j2102 FULLUM ST.
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MOWT|reAL
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.

Gegužės 4 d. Lietuvių šeš- vakarą, kuriame dus įdomi pro 
tadienmė „Aušros Vartų“ pa- grama, loterija, skrajojantis 
rapijos mokykla ruošia viešą pastas ir įdomūs žaidimai. Va- 
nivimos minėjimą.

xą meną xu vai. dus įsKii- 
mulgob pamainos UZ molinas, 
iiusrus Vairų parapijos uaz-

karas įvyks Rialto Hall patal
pose 5711 Park Ave., 7 val. 30 
min. vakaro. Montrealio lietu- 
viai maloniai kviečiami tame 
vakare dalyvauti.

Jūros skautai-tės.

LANKĖSI JURININKAS
Jau dveji metai kai Kostas 

Leipus išplaukė laivu ir netu
rėjo progos aplankyti Montrea 
ho. Praėjusią savaitę jo laivas 
buvo Montrealy ir p. Leipus 
trečiadienį atsilankė „NL“ eks 
pedijavimo talkon. Mūsų mie
las jūrininkas po dvejų metų 
Montrealy rado daug permai
nų.

SERGANTIEJI
Sunkiai serga teisininkas p. 

Draskinis; guli St. Marie ligo
ninėje. Sveiksta Petras Uldu- 
kis.

Prieš kiek laiko automobilis 
buvo pntrenkęs Jurgį Šimkų. 
Jam vos pasitaisius, jo brolis 
nusilaužė ranką.

SAMBŪRIEČIŲ ŽINIAI.
Lietuvos Akademinio Sam-

oūrio sekantis narių susirinki- jos nuomone, ne tik jaunas de- 
mas įvyks gegužes mėn. 8 d. 8 
vai. vakare, 3703 De Bullion 
St.

Dienotvarkėje J. Zabieliaus 
ko referatas „Kanados alyvos 
ir gazo reikšmė krašto ūkiui“. 
Po to linksmas pobūvis. Visi 
prijaučiantieji kviečiami daly
vauti. Sambūrio Valdyba.

ANGLŲ KALBOS KURSAI, 
vadovaujami mok. p. M. Ben- 
dzaitytės, š. m. balandžio 28 
d., baigė savo mokslo metus ir 
išsiskirstė vasaros atostogų.

PAVASARINIS BALIUS.
Retą šeštadienį ar sekmadie

nį montreahečiai neturi kokio 
nors parengimo, minėjimo ar 
šokių. Bal. 26 d. KLCT paren 
girnas skyrėsi iš eilinių šešta
dienių tiek svečių gausumu, 
tiek salės erdvumu, teik ir pro 
gramos paruošimu.

Vakaras pradedamas 
op. sol. E. Kardelienės trumpu 
koncertu, palydint pianu p. Gai 
levičiui. Išpildoma Šumano, Šu 
berto, p. V. Banaičio, Jokubė- 
no kūriniai.

Baleto numerj gražiai išpil
do panelės A. Dikinytė ir E. 
Garlevičiūtė, kurioms groja p. 
Gailevičius. Scenos dalyviams 
p. Lekmckienė {teikia gėlių. 
Nors ir trumpa, bet gerai pa
rnešta programa svečiams su
teikia didelio pasitenkinimo, ku 
ris reiškimas gausiais ploji
mais.

Vakarui vadovavo p. J. Lek- so arba specialiai koncertui pa 
niekas. Programą vedė p. L.
Girinis.

Antroji dalis — pasilinksmi
nimas, prie gerai paruoštų sta
lų ir šokiams grojant brolių 
Lapinų „Lituanicai“ praeina 
gražiausioje nuotaikoje.

Dvylikta vai. iš publikos iš
renkama 7 asmenų komisija,

Rosemount, St. Michel rajo kuri įvykdo loteriją — kelionei 
ne (netoli Jean Talon gatvės) 
nuo gegužės 1 d. išnuomojomi 
du atskiri kambariai su visais 
patogumais. Galima naudotis 
virtuve. Teirautis tel. GR 0345.

BOLESLAW BIELSKI

ATSTOVAS

MALONIAI PATARNAUJA PERKANT LIKERIUS

nyciojc.
*t vax. 30 mui. įvyks viesas

oolUjC, zvcLlll^Jcio 

ai rmc Avė.

c.juuus ir ooKiais.
v įsuumcnc r.vicciama kuo 

oKaiumgiausiai uaiyvauti.

įžanga o u et.

xai proga, kokios oaugiau 
nepasitaikys, nes is mew ior- 
ko specialiai atvyKsta su o rū
mais p. iviotuzas. ±ai dus ne 
iiKtai tremties, uet ir nepriKiau 
somos sietuvos gyvenimo vaiz 

.uai ir faktai. narugrantims, ar- 
ua tremties jaunimas, pirmą kar 
«.ą savo gyvenime pamatys ne
priklausomą Lietuvą, jos gam
tą, žmones. Filmai Dus rociomi 
Ivionteraly gegužės 30 — 31 
dienomis. Sekite „Nepr. Liet.“ 
sklebimus.

LIETUVIŲ CHORAS, 
St. Gailevičiaus vedamas, ge
gužes 1 d. dainavo Plateau sa
lėje, Neokanadiecių organizaci 
jos rengiamame Montrealio ar 
...vyskupui pageroti koncerte. 
JŪROS SKAUTŲ VAKARAS

Gegužės 10 d., šeštadienį, 
Montrealio lietuvių jūros skau- 
tai-tės ruošia didelį pavasario

REIKALINGAS prityręs 
prosyt'ojas valyklai. Nuolatinis 
darbas. Kreiptis tel. WA 6655 

PARDUODAMAS biliardo biz 
nis — 6 dideli stalai — $ 6.000. 
Teirautis vietoje 1633 St. An

toine St., Montreal, arba 
telefonu FI 0559.

IŠNUOMOJAMAS saulėtas 
kambarys (nuo 1 gegužės). 
6920 Monk BIv., Ville Emard. 

Telef. HE 4114.

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai 
šeimoms be vaikų. Kambariai 
su naujais baldais. 637 Vitre 
St. West, netoli Centrinės 

ležinkelio stoties. 
Tel. UN 6-6145.

VAIKŲ DARŽELIS 
atidaromas „NL" kaimynystė
je. Teirautis telefonu: 
3119.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
3579 Hochelaga.

KAMBARIAI.

ge-

HE

LIETUVIŲ ŽINIAI.
Automašina užgavo ir yaiko ve 
žimėlį, bet sūnus, nuostabiu bū 
du, išliko nesužeistas. Auto
mašiną vairavo 23 metų Archie 
Mathews iš Stafiorville.

Jonas J. Juškaitis.

VISUOTINAS „VERSLO“ 
S-GOS SUSIRINKIMAS 

š. m. kovo mėn. 2 d. išrinko 
naują valdybą, kuri pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Antanas Mar 
gis, vicep. 
kas, sekr. 
ižd. Pranas 
rys Pranas

S-gos v-bos adresas: 349 
Gladstone Ave., Toronto, Ont.

TORONTO APYL.
Apylinkės rinkėjų sąrašai 

jau sudaryti, bet apie 200 as
menų dėl trūkumo asmeninių 
žinių, gimimo datų ir adresų, 
Kol kas dar neįtraukti į rinkė 
jų sąrašus. Prašome visus jau 
dabar pasitikrinti rinkėjų sąra
šus, o kurie dar neįsiregistravę 
— skubiai registruotis. Rin
kimų laikas artėja, gegužės 24 
u. 1952 m. Nė vienas sąmonin
gas lietuvis-vė negali ūkti už 
rinkimų ribų, neatlikęs savo 
tautinės pareigos, taipogi labai 
svarbu ir renkamiesiems, kad 
jie jaustų už savo pečių visos 
lietuviškos visuomenės masinį 
svorį, teikiantį drąsą ir pasiti
kėjimą sunkiame atstovavimo 
darbe.

Informacijos ir registracijos 
ir dingus užkulisy vienam mo- būstinė p. J. Jurkšaičio rūbų 
kiniui, publikai jau lenkiasi ki 
tas pianistas ar daininikė; žiū
rovą maloniai nuteikia puiki 
tvarka ir mokinių drausmingu
mas. Kadangi programoje ties 
kiekvieno mokinio pavarde yra 
ir atžymėta, kiek laiko jis mo 
kyklą yra lankęs, klausytojui 
lengva orientuotis, kiek iš ku 
no galima tikėtis.

Pirmosios koncerto dalies pa 
baigai, visi mokiniai dainuoja 
liaudies dainas, fortepijonu pa
lydint vienam kuriam iš pačių 
mokinių (pasikeičiant).

Antrąjai koncerto daliai iš
eina pianistės-ai ir daininin
kės, lankę mokyklą tarp 8 mėn. 
ir 2 metų: Romas Knystautas, 
Emilija Rupšytė, Vaclava Že- 
melytė, Silvija Pakulytė, Stefa 
nija Mašalaitė ir Ina Šipelytė. 
Čia jua išgirstame sunkesnių 
(klasiškų) muzikos kurinių, 
kaip Bacho, Hacendel'io, We- 
berio ir kitų, kurie atlieka so 
lo ir duetu šiltas lyrinis sopra
nas p. Mašalaitė ir puikus 
kontraltas p. ŽemeĮytė. Čia 
spiečias iir geriausios pianis
tės, kaip I. Šipelytė ir S. Paku 
lyte, kurios skambina jau su
dėtingus dalykus, solo arba 4 
rankomis, jau reikalingus žy
mesnės technikos kūrinius.

Klausytojai net nepajuto, 
kaip priartėjo koncerto pasku
tinis numeris ir uždanga po to 
nusileidžia. Įteikiama p. Kar 
delienei gėlių, mokinių tėvų var

VISOMIS PROGOMIS. a

f MA 5271

E. KARDELIENĖS MUZIKOS STUDIJA PASIRODO 
VIEŠAI.

ruoštą dalyką. Skambina so
lo ir po 2 (4 rankom), vieni

Montreal 1430 Peel St

Pereną sekmadienį (27.IV.) 
lietuviškoji visuomenė turėjo 
progos pirmą kartą išgirsti E. etiudus iš vadovėlio, kiti net 
Kardelienės muzikos studijos 
mokinių skambinimo ir daina- berto, Černy, Beethoven'o, Mo 
vimo.

Nepaisant to, kad dėl kon
certo išvakarėse, įvykusio ,,N. 
L.“ baliaus, daugelis gal dar 
jautėsi nepailsėjęs, ,,D'Arcy 
McGee" salė buvo pilna publi
kos.

Koncerto įžangai, p. Karde
lienė publikai paaiškina, kad 
pagrindinis šio koncerto tiks
las esąs dagiau auklėjamojo po 
Dūdžio, t. y., siekiama jaunus 
solistus pripratinti prie scenos 
ir prie gausios publikos, nes,

populiarius II. Berens, Schu-

zart’o ir Chopin‘o kūrinius.
Vaizdas scenoje keičiasi lyg 

ekrane, vos baigus skambinti

biutantas, bet ii Įgudęs scenos 
aktorius - profesionalas, susidū 
ręs akis į akį su pilna sale pub
likos, daugiau ar mažiau nervi 
naši. Jam būtina išmokti val
dytis, kad sugebėtų parodyti vi 
są savo pajėgumą, kurį jis fak- 
tinai turįs. Be šio pagrindinio 
tikslo, sako p. Kardelienė, bu
simieji solistai, is kurių gales 
oūti žymių muzikų, turi išmok 
ti ir smulkių teeniškų dalykų, 
mo publikai, savo judėsiu kont 
roliavimo ir tt.

Turint galvoje visa, kas anks 
čiau pasakyta, sako p. Kardelie 
nė, vertėtų būti atlaidiems ir 
perdaug nereaguoti į galimus 
debiutantų suklydimus.

Po tokio įžanginio p. Karde
lienės žodžio ir prasideda kon
certo I dalis. Ją pradeda solis
tės p. p. Mašalaitė ir Žemely- 
te Gounod „Avė Maria“ duetu.

Po to į sceną vienas po kito 
išeina pianistai-ės, 
jauniausiais (su 1 
mokslu ir baigiant
siais (7 mėn.) : Narvydas Bar
šauskas, Filomena Petronytė, 
Povilas Meškinis, Judita Sta- du nuoširdžiai dėkojama.
niulytė, Rimas Keturka, turin- Visoms dainininkėms akom- 
ti simpatingą balsą Grina But- ponavo St. Gailevičius.
kūtė (dain.), Aldona Gaurytė, Besiskirstanti publika dar ii 
Rimgaudas Urbonas, gerai įsi gai komentuoja tvykusį koncer 
jausdama kolaratūron linkusi tą, stoviniuodama vestibiulyje. 
Jacqueline Buck (dain.), Vi- Visų nuomonės vienoda: kon- 
tolis Šipelis ir Aušra Lukoševi certas laikomas įdomiu ir pavy 
čiūtė. Kiekvienas iš jų atlieka irusiu, — nesigailima atvykus 
po porą dalykėlių iš išeito kur-

pradedant 
mėnesio) 
pažengu-

pasiklausyti.
J. Knystautas.

- SKELBIMAS.
Š. m. gegužes mėn. 3 d. 

^šeštadienį) Tilisonburgo Ūki 
ninku Klubas 
miesto salėje 
ienos 
dės 7

krautuvė, 921 Dundas St. W., 
foronto. Tad visi pasitikirinki 
me, papildykime trūkstamas ži 
nias ir neįsiregistravusieji, tuo 
jau įsiregistruokime.
Toronto ALOK Prezidiumas.

SUSIRINIKIMAS 
INŽINIERIŲ

Balandžio men. 25 d. liet, 
rapijos salėje įvyko PLIAS 
(Pasaulio Liet. Inž. ir Arch. 
S-gos) Toronto sk. narių me
tinis susirinkimas, kuriame bu
vo išrinkta nauja valdyba iš 
šių asmenų: J. Sližio, J. Draga- 
siaus, V. Balsio, P. Čeponio ir 
A. Ciplijausko.

Atstovu į š. m. įvykstantį Ci 
kagoje inžinierių suvažiavimą 
išrinktas J. Sližys. Apie sky
riaus veiklą pranešimą padarė 
neseniai atvykęs iš Brazilijos p. 
Slėnys, kuris nuo 1934 ir 1945 
m. gyveno Persijoj ir ten dirbo 
kaip kontraktorius, vykdyda
mas geležinkelių tiltų ir auto
stradų statybas, kurių objektų 
vertė siekė po keletą milionų 
dol. Apie savo sumanymus Ka 
nadoje p. Slėnys pažadėjo pa
pasakoti kiek vėliau ir ta pro
ga užkvietė ’visus liet, inžinie
rius būti jo svečiais.

UŽMUŠĖ
Šeštadienį, balandžio 

pravažiuojančios automašinos 
buvo užgauta ir vietoje užmuš
ta p. Mikalauskienė1.

Algimantas Mikalauskas itf 
šeima atvyko į Kanadą 1948 
m. Jie gyveno farmoje, netoli 
Vienos, Ont. provincijoje. Ne
laimės dieną Mikalauskienė bu 
vo išėjusi su savo 7 savaičių sū 
neliu Gediminu aplankyti kai
mynų. Ji, stumdama vaikų ve 
žimėlį, ir kita moteris bei vie 
na mergaitė kalbėdamos ėjo 
autostrados No. 19 pakraščiu.

pa

26 d.

Kleopas Kazlaus- 
Vladas Skirgaila, 
Paulenis, vald. na- 
Jankauskas. 

v-bos adresas:

TORONTO LIETUVIŲ NA
MŲ FONDO ŠĖRUS PIRKO:

Po 50 dol.: A. Masionis; po 
25 dol.: Šileikytė Liuda, Si- 
leikyte Stasė, Ghneckas Jonas, 
Aklys Jonas, KuodysMartynas, 
Sonda Vladas, Saulinas Pra
nas, Ambraziejus Gediminas, 
Paršeliūnas Jonas, Sergautas 
Bronius, Rūta Aloizas, Raš- 
čius Antanas, Budreika Povi
las, Budreikienė Zofija, Bud- 
leika Juozas, Ruzgas Antanas, 
Audzevičius Povilas, Masionis 
Jonas, Kuolas Augustinas, Kry 
zevičius St., Gvildys M., Matu 
levičius V., Meskauskas Mar- 
celynaš, Bytaitė Ona, Zubric- 
kas Benediktas, Zubrickinė Be
nedikta, Zųbrickaitė.

Visiems ačiū
T. L. N. F. Valdyba.

L. E. S. RENGIA ŠOKIUS
Gegužės mėn. 10 d. Lietuviu 

Evangelikų Susivienijimas To
ronte rengia tradicinius šokius 
Y. M. C. A. patalpose — 931 
College St. Pradžia 8 w.

L. E. S. Valdyba.
PASIMIRĖ

Ona Vanagaitė - Kybartienė 
sunkiai srigo nuo praėjusių me 
tu gruodžio mėnesio. Neseniai 
jai buvo padaryta operac;ja 
šv. Juozapo ligoninėje, kada pa 
aiškėjo, kad ji serga kepenų 
vėžiu. Padėtis vis blogėjo ir 
ligonė nebegalėjo pasidžiaugti 
atgimstančiu pavasariu. Ji pa 
simirė sekmadienį, balandžio 
27 d.

Velionė buvo, prieš kelis me 
tus mirusio, kompozitoriaus 
Vanagaičio sesuo ir advokato 
Olio, Amerikos Respublikonų 
partijos veikėjo, tolima gimi
naitė.

Ji paliko liūdinčias dukte
ris Marija ir Reginą Toronte, 
bei Bronislava Kačiulinę ir 
anūką Kęstutį tolimoje Argen. 
finoje. (Kor.)

1 Niagaros krioklius, išlošti. 
Paaiškėja, kad laimingojo bilie
to savininkas yra p. Alt. Šimo- 
nėlis. Jis išlošia kelionę.

Nors ir ilgoka po 12 vai.
|~=x K X KZ1.. ,~X KZ. X X X X---------  X X— x KT-j J

į Nepaprastas Pavasario
F Balius 11
I LAS Montrealio skyrius, gegužės 3 d., 8 vai. vakaro, j 
r.' gražioje ir moderniškai įrengtoje Montrealio Policijos 

salėje, trečiame aukšte Doca Building, 1474 St. Cathe- .į
I rine St. E., tarp Papeneu ir De Lorimier gatvių, ruo-
j! šia NEPAPRASTĄ PAVASARIO BALIŲ.

Pagrindinė baliaus progi amos dalis— rinkimas gražiau j
| sios Montrealio lietuvaitės (ponios ar panelės), kuri ‘f 

(Į, teiksis į tą balių atsilankyti. Rinkimus atliks visi ba- 
( liaus dalyviai, o kandidatuos visos atsilankiusios moterys. Į 

Veikiant skrajojančiam paštui, rinkimai bus pravesti c 
taip, kad moterys savo kandidatavimo visai nepastebės, j

p Išrinktajai gražuolei yra paskirta labai vertinga ir
GRAŽI DOVANA. į

I Šokiams gries ir svečius savo gražia muzika linksmins j 
BROLIŲ LAPINŲ KAPELA „L I T U A N I C A".
Ištaigingos salės moderniškai įrengtame bufete bus ga- ,ĮJ 

Įima gauti įvairių gėrimų ir užkandžių.
ĮĖJIMAS TIK 1 DOL.

Visus tautiečius kviečiame į gražiausią Montrealio sa- 
lę, jaukiai praleisti šeštadienio vakarą j .

grožio karalienės karūnos laimėtoją.
LAS Montrealio skyriaus Parengimų Komisija.

Jo<X -~ZXX---------- --------------—XiC--------- XX------------XX-------- ZXK  

nakties nusitęsė nuotaikingas 
v akaras, bet pasibaigė labai gra 
žiai. P. L. Girinis padėkojo sve 
uiams už atsilankymą .

Vyr. šeimininkės, p. Ottienė 
ir p. Pakštienė su gausia ponių 
ir mergaičių talka, gražiai pa
ruošė užkandžius ir labai gra
žiai aptarnavo svečius. Linkė
tina, kad ir daugiau panašių, 
kultūringų parengimų būtų ruo 
šiama pas mus. Dalyvis. 
VEDYBINI Š SKELBIMAS'.

Lietuvaite, turinti nedaugiau
36 metus, atsiliepkite vedybų kimės apylinkės lietuvius skait 
tikslu. Pageidauju foto, kurį angai atsilankant, kad pama- 
reikale grąžinsiu. Paslaptį ga tyti šį gražų veikalą.
iaRaš°yti‘: V. Petkus, 221 Po vaidinimo bus šokiai. 
Queen St., Sudbury, Ont., o.- Rengėjai.
c. Germain Bougie. 0!t>Hl ii3

Tillsonljurgo 
rengia Motinos 

Dminėjimąt kuris prasi- 
val. pp.

minėjimo Įvyks vaidini- 
Toronto dramos mėgėjų

Po 
nias. 
teatras suvaidins 4-rių valks
mų dramą „žmogžudžio Duk
tė". Šis vaidinimas Toronte 
turėjo itin gerą pasisekimą, ti-

X x

<5
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NEPRALEISKITE PROGOS
Š. m. gegužės 3 d. 7 vai. vakaro žinomoje, erdvioje U.
N. F. auditorijoje 297 College St. Toronte Įvyksta

PAVASARIO BALIUS.
Šokiams gros geras orkestras, veiks Bufetas su stip
riais ir gaivinančiais gėrimais ir užkandžiais, bus gė
lių šokis ir kitos pavasariŠKOs staigmenos.
Jaunimas ir plati lietuviška visuomenė maloniai kvie
čiama jaukiose, erdviose patalpose linksmai ir malo

niai praleisti laiką.

XX XX XX - XX---------XX--------- XX-------------- --------- XX

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės perlei
dimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos (darbo, bu
to garantijos), pilietybės, paskolų parūpinimo, civilinės 
metrikacijos ir kiti reikalai. — Atstovavimas įstaigose. 
— Dokumentų patvirtinti vertimai, nuorašai ir foto
kopijos. — Visokeriopos informacijos. — Lietuvių in
teresus gina prityrę specialistai, studijavę Amerikos ir 
Europos universitetuose.
UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

ir pamatyti ‘ &
ėtoją. A

PAVASARINIAI ŠOKIAI — WELLANDE
Š. m. gegužės mėn. 10 dieną (šeštadienį) Wellando A.
L. O. K-tas rengia Polish Hall (lenkų salėje) Onta
rio Rod. Weiland., Ont.,
PAVASARINI ŠOKIŲ VAKARĄ.

Gros europietiška muzika, įvairių gėrimų bufetas, 
moderniški užkandžiai. Salė atdara 6 vai. po .pietų, 

orkestras nuo 7 vai. p. p.
Wellando ir apylinkių lietu-viai maloniai kviečiami mi

nėtuose šokiuose dalyvauti.
Wellando ALOK-tas. Š

Be to, Wellando ALOK rengia: š. m. gegužės m. v 
(šeštadienį) Slovakų Klubo patalpose Hagar St., $

Welland, Ont., Koncertą-vakarą. ®
birželio mėn. 15 d. tuojau po lietuviškų pamal- $ 

du išvežtųjų į Sibirą paminėjimą. ¥
m. birželio mėn. 21 d. Šeštadienį, tradicinė Wel- (

P.
24

s.
d.

Š. m.

S

v 
£ 
S

Š____ ____________ ________ „ ________ ___
landė „Joninių Gegužinė. Ungarų Prk., Pr. Robinson Rd.&

JONAS J. JUSKAIT1S
907 Dundas West, Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880

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

tt., mielai tarpininkauju. Nemokamai sutei- 
informacijas, parūpinu tinkamomis sąlygo

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

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKELIS

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

TORONTO.

Mes turime 
daugiausiai
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