
Už Lietuvos išlaisvinimų! Už ištikimybę Kanadai! 
Fbr liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Leidžia Kanados Lietuvių Centro Taryba
Published by the Lithuanian League of Canada

Authorized as
second class mail, Post Office Department-Ottawa

ADRESAS:
7722 GEORGE ST., VILLE LASALLE, MONTREAL 32, P.Q-CANADA

Nr. 20 (266) KAINA 10 ct. MONTREAL, 1952 m. GEGUŽĖS-MAY 15 d. PRICE 10 ct. XII METAI

Vėl Beriy no 
blokada ?

SAVAITINĖ PASALINIŲ 
ĮVYKIŲ APŽVALGA

Praėjusi savaitė karką iš- 
lyškino, kas yra svarbu žmoni 
jai ir mums — lietuviams.

JAV prezidentas tebekovoja 
už Amerikos gynimosi sustip
rinimą. jis pasakė, „kad
GERIAUS1S TAIKOS LAI
DAS YRA PAJĖGUMAS, 

kuriuo demokratinės valstybės 
gali pasipriešinti komunistų 

#į»a^i;esijai. Jis susirūpinęs, kad 
kongresas norįs sumažinti jo 
patiektą biudžetą ir tuo statąs 
j karo pavojui visą pasaulį.

Gen. Eisenhoveris laišku se 
nato pirmininkui taip pat pa
tvirtino, kad Amerika yra su
tarusi Įsipareigojimus taikos 
apsaugos reikalui, — todėl ne
galima biudžeto mažinti, nes 
tai suardytų visą gynybos pla 
na.

Austrijos kancleris dr. Figl, 
kuris nuo gegužės 11 dienos 
vieši Amerikoje ir aiškinasi tai 
kos sutarties sudarymo klausi-

Montreaiio lietuvių choras, iš kairės į dešinę: Pauliūtė, Juodkojyte, Jaugens, Puniška, Ciplijauskaitė, Gailevičienė, Gudas, Mašalas, Andrejauskai- 
tė, Keblys, Lukoševičius, Lapinienė, Lapinas, Jonulevičius, Zemlickienė, Rusinas, Gosait ė, Ladyga, Murauskas, dirigentas Stasys Gailevičius, Pily- 
paitis, Vasiliauskas, Stankaitytė, Paužėnaitė, Barauskas, Keršulis, Žukauskas, Šulmistraitė, Adomaitytė, Kapočius, Jakonis, Vaičiūnaite, Jaunius, Ka 
čergius, Valiulytė, Vanagas, Lingaitytė ir Rudžiauskaitė. Choro sudėtis nuo to laiko, kai padaryta ši nuotrauka, yra kiek pakitusi; jame nedalyvau
ja jau Gosaitė, Adomaitytė ir Rudžiauskaitė ir yra naujų dalyvių, kurių atvaizde nematome, būtent: Urbonienė, Krūminienė, Murauskienė, Bit- 

nerienė, Urbonas, Verikis, Ražanas, Datmantas, Cibas ir Vaišvila.
Atkreipiamas dėmesys į faktą, kad sį šeštadienį, gegužės 17 dieną, 8 valandą vakaro Montrealy, D’Arcy McGee salėje, 220 Pina Avė, choras 
ruošia minėjimą-koncertą, kuriuo Ous pagerbtas dirigentas Stasys Gailevičius, minis 25 metų muzikinio darbo sukaktį. Daugiau apie tai žiūrėkite 
5 ir 10 šio „NL” n-rio puslapiuose, kur yra plačiau parašyta apie sukaktuves ir šio šeštadienio koncertas, kuris žada būti didelis ir įdomus. Vi
si tautiečiai kviečiami dalyvauti pirmame dideliame šio choro koncerte ir toje iškilmėje, kuria bus pagerbta jo dirigento sidaorinė daibo sukaktis.

mus, Londone viešėdamas, pa
reiškė, kad

AUSTRIJOS TAIKOS SU
TARTIES SUDARYMĄ SA

BOTUOJA RUSIJA.
Derybose ji pradėjo statyti 

nieko bendra su Austrijos su
tartimi neturintį Triesto klau
simą ir išardė derybas. Dabar 
Figl aiškinasi, kokiu būdu Aus 
trijai būtų galima išeiti į nor
malų gyvenimą, kurį dabar var 
žo okupacija.

Vykdant Jungtinių Tautų 
Organizacijos plenumo nuta
rimus JTO Saugumo Taryba 
svarsto ginklavimosi sumaži
nimo klausimus, bet Rusijos 
atstovas Malikas priešinasi.

RUSIJA NESUTINKA 
BŪTI KONTROLIUOJAMA, 
o vakariečiai jokiu būdu nesu
tinka priimti Maskvos siūlo
mus tiktai raštiškus pasižadė
jimus, nes Maskva juos laužo 
savo nuožiūra.

Rusijai nesutinkant priimti 
ginklavimosi kontrolės,vakarai 
turi suprasti, kad Rusija gink
luojasi. Tai patvirtina ir tas 
laktas, kad

RYTINĖ VOKIETIJA VIE
ŠAI PASKELBĖ, JOG JI 
PRADEDA GINKLUOTIS.

Kaip žinoma, Rytinė Vokie 
tija jau seniai ginkluojasi, ji 
turi jau didelę „liaudies polici
jos1 ‘vardu vadinamą kariuome
nę, apsauginius dalinius ir or
ganizuoja jūrų laivyną, vadi
namą „jūrų policija".

Tokių faktų akivaizdoje, va
karinės demokratijos negali į 
tai žiūrėti rankas sudėjusios ir 
todėlParyžiuje

PARAFUOTA EUROPOS 
GYNIMO SUTARTIS,

Vakaru Europa prakalba lietuviškai
JAU TRY’S 

Kaip žinoma, ligšiol trans- ryta mūsų 
liacijas darė Vatikano radijas pažanga, 
ir tiktai religinėmis temomis ir 1 
tiktai šeštadieniais. Dabar gi 
į Lietuvą prabilo lietuviškai 
Romos radijas, kuris kasdien 
transliuoja lietuviškas progra
mas. Be to, į Europą atvyko 
du Amerikos Balso atstovai— 
K. Grinius ir J. Laučka, — ku 
rie per Miuncheno radiją pra
deda transliacijas į Lietuvą lie mėnesio 4 dieną pradėjo trans- 
tuyiŠKai nuo gegužės 15 die- liacijas lietuvių kalba. Jos 
uos. Neabejotinai galime kons vyks kasdien nuo 12 vai. 30 m. 
tatuoti, kad šia prasme pada- ligi 12 vai. 45 min. Romos lai-ku ir 14:45—15.00 
-»*■-......-■-at' .at ■ ar --------------- ---------------------- ž’~-------------------«------------ -^>f--------------=3f---------------Jt

BIAVIMO SUTARTĮ.
Tokiu būdu, vakariečiai su

darė uždarą gynybos grandį, 
kurios tikslas yra pasiruošti 
gintis nuo komunistinio agre
soriaus. Šis reikalas vedamas 
gyvai, nes tuo reikalu iš Londo 
no į Paryžių buvo nuskridęs 
DB karo ministeris Aleksande 
ris.

Visi šitie faktai jaudina ko
munistus, kurie norėtų, kad va 
kariečiai nieko neveiktų ir kad 
jie juos galėtų apimti nuogo
mis rankomis, kaip „kopūstus 
ėdantį triušį“.
SU ADENAUERIU VYKS

TA DERYBOS TAIKOS 
SUTARČIAI SUDARYTI.
Komunistai bando visam tam 

vakariečių susikonsolidavimui 
pasipriešinti. Berlyne jie ban 
dė sukelti demonstracijas ir 
bandė įsiveržti į vakarinį Ber
lyną, bet buvo nuraminti ir, ku 
rie spėjo įsiveržti, pabėgo, jei- 

-asrdyirios dalyviais yra Prancū- gu išvengė suėmimo. To ma- 
zija, V. Vokietija, Belgija, ža, 
Olandija, Italija ir Luxembur 
gas. Šią sutartį dar apsvarstys 
tų valstybių užsienių reikalų 
ministerial ir ją pasirašys, ši 
sutartis vienų vadinama Euro
pos saugumo bendruomene, ki 
tų Europos gynimo kariuome
nės sudarymo vardu.
Parafavus (laikinai pasirašius) 
šią sutartį,

EUROPOS RADIJO STOTYS KALBĖS LIETUVIŠKAI J PAVERGTĄJĄ LIETUVĄ,
naudai labai didelė

Lietuviškųjų transliacijų iš 
Romos proga, reikalui geriau 
nušviesti, patiekiama: Romos 
radiofono lietuviškos translia
cijos atidarymo pareiškimas ir 
ministeno Stasio Lozoraičio 
kalba į Lietuvą.

Min. S. Lozoraičiui susita
rus su atatinkamom italų įstai
gom, Romos radijas gegužės

ku, tokiomis bangomis:
31, 35 meterių (9, 57 magacik 

lų ir
49, 92 meterių (6, 01 maga- 

ciklų.
Šiai lietviškai programai 

vesti ir redaguoti pakviestas 
Dr. J. Gailius. Programa buvo 
pradėta S. Lozoiajčio kalba.

Iš Miuncheno į Lietuvą bus 
transliuojama 18:45 — 19:00 
valandą GMT (Grynvičo lai
ku), arba 21:45—22:00 dabar 
tiniu Lietvos (Maskvos) lai-

Montre-

SOVIETAI VĖL UŽDARĖ 
SUSISIEKIMĄ SU

BERLYNU,
atseit — kartoja Berlyno blo
kadą. Vakariečiai užprotesa- 
vo, bet sovietai dar į tą protes 
tą neatsakė.

Čia suminėtųjų faktų akivaiz 
doje, komunistams buvo nesma 
gu, kai balandžio 22—28 die-

DIDŽIOJI BRITANIJA PA nomis Berlyne buvo susirinkęs 
SIRAŠĖ SU ŠIŲ VALSTY- laisvųjų rytų ir vidurio Euro- 
BIŲ GRUPE BENDRADAR pos žurnalistų kongresas, ku-

ris svarstė spaudos laisvės pro mą. Naują kabįnetą jis pavedė 
blemas. Kongrese dalyvavo ir sudaryti tam pačiam Nehru, ku 
lietuviai: Eanskoionskis, Švir- ris netrukus jį ir pristatė kiek 
mickas, S. Kuzminskas, Mar- pakeisto pavidalo.
kevičius, Macevičius ir Petke
vičius. Lanskoionskis kalbėjo 
apie Genocidą Lietuvoje, oMar 
kevičius per raaiją kalbėjo 
Lietuvą.

TAIKOS DERYBOS 
KORĖJOJE

yra visiškai beviltiškoj padėty. 
Maskva jokiu būdu nesutiks at 
šaukti tai, ką ji iššaukė — ka
rą ir surišo vakariečiams ran
kas.

Įdomus reiškinys, stebimas 
Anglijoje, kurioje dabar vyks
ta savivaldybių rinkimai.

DARBIEČIAI RINKIMUS 
LAIMI.

Darbiečiai yra gavę daugiai 
šia vietų, dvigubai daugiau ne 
gu konservatoriai. Darbiečiai 
gauna konservatorių ir libera
lų balsus. Šis reiškinys verti
namas kaip labai reikšmingas 
Anglijos gyvenime.

AMERIKA TURI 1000 
ATOMBOMBŲ.

JAV atominiai ekspertai tei
gia, kad Amerika turi 1000 
atomoombų, o tokio skaičiaus aprūpinti jau išbandytais ato- 
esą užtektų sutriuškinti visai 
Rusijai, jeigu ji tiktai pajudė
tų pirmyn.

Indijos parlamente

INDIJOS PREZIDENTAS 
PRIĖMĖ PRIESAIKĄ,

po to kabineto atsistatydinio

1 po- 
nu-

nu-

— Tokio studentai susimu
šė su policija dėl gegužės 1 
demonstracijų. Kovoje daly
vavo 1000 studentų ir 500 
licininkų, — 107 studentai 
kentėjo.

— Prancūzijos teismai
teisė už bendradarbiavimą su 
vokiečių okupantais: mirti 10. 
500, kalėti 38.265.

— Helsinkio tarptautinei 
sporto olimpiadai talkinti Suo
mijos valdžia paskyrė 5.000 ka 
rių.

— Nobelio laureato Pear 
Lagerkvisto romanas „Bara- 
bas“ švedų sukamas į filmą, 
pačiam autoriui talkinint. 
mas suktas Palestinoje ir 
moję.

— Korėjos saloje Koje 
laisviai komunistai buvo pasi
grobę ir stovyklą gen. Dodd, 
kurį išlaikė kelias dienas. Ko
munistam tai buvo gera proga 
paleisti gandą, kad belaisviai 
neturi tinkamų laisvės sąlygų.

— Amerika ruošia planus 
Europos gynimo kariuomenę

Fil
Ro-

be-

mos žodis autoritetingai ir iš
mintingai atstovauja.
MIN. S. LOZORAIČIO KAL 

BA, PASAKYTA PER RO 
MOS RADIJO 1952. V. 4.

Šiandien Romos radijo sto
tis pradeda reguliarias trans
liacijas lietuvių kalba. Tokiu 
būdu Italija yra pirma, greta 
Vatikano, Europos valstybė, 
kuri įtaiso šią svarbią Lietuvos 
reikalams radijo tarnybą.

Lfetuviškos transliacijos iš 
Romos duos tikiu žinių apie 
Italijos gyvenimą, li^uvių 
veiklą užsieny ir išviso apie tai, 
kas dedasi laisvajame pasau
lyje ir kas melagingos sovietui 
propagandos iškleipiama ar du 
tylima. Jos primins, kad bol
ševikų valstybė, sukurta tero
ru ir išlaikoma žmonių bei tau

alio vasariniu laiku. — 31, 41, 
49, ir 251 metru bangomis. 
ROMOS RADIJOFONO PA 
REIŠKIMAS ATIDARANT 

LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDĖLĘ.

Italų radijas yra nusprendęs 
pradėti kasdieninę transliaciją 
lietuvių kalba, suteikdamas ga 
nmybės jiems, žiauraus sovieti 
nio despotizmo pavergtiems, 
išgirsti teisybės balsą.

Roma visados kalbėjo tau
toms meilės, išmintiems ir har
monijos kalba. Roma visados 
platino aplirik save supratimo, 
brolybės ir žmonių solidarumo 
idėją, nepaisant jų rasės, re
ligijos ar socialinės padėties. 
Roma visados rėmė savo min 
tį universalumu, akumuliuoda
ma tūkstančių metų bėgyje 
daugelio žmonių patyrimo pag
rindines vertybes ir semdama tų teisių mindžiojimu, yra tik- 
iš jų naudingas pamokas. Šį tai sala dideliame ir galingame 
savo turtą, kuriam Ivgų sunku 
srasti kitur, Roma jaučia pa
reigą pateikti tautų apmąsty
mams, lūkesčiams ir viltims, 
kaip švyturį šviečiantį naktyje, 
kuri viešpatauja vienoje pa
saulio dalyje. Šis Romos tur
tas pateikiamas aaip švyturys, 
kuris grąžina pasitikėjimątiems 
žmonėms, 'kurie yra lyg aud
ros užklupti jūrininkai, kad jie 
vėl paėmę tikrąją kryptį, gale 
tų priplaukti prie teisingumo 
kranto.

Tai yra moralinis įsiparei
gojimas, kurį italų tauta nori 
atlikti visų tų žmonių atžvil
giu, kurie kenčia neramume, 
netikrume, persekiojami, no
rėdami atstatyti aukščiausiajį 
teisės Įstatymą, kurio Roma 
yra mokytoja del savo likimo, 
pašaukimo, dėl savo socialinių 
reikalavimų.

Teįvertina lietuviai klausyto 
jai moralinę ir universalinę 
reikšmę šių mūsų pastangų, 
skirtų sustiprinti ryšius žmo- kad rusinimui, dvasiniam bol- 
nijoj, nuteriotoj neapykantos 
skleidimu. Tos pastangos ypač 
siekia pagreitinti žmonijos at 
gimimą. Jis yra galutinis tiks

pasaulyje, kuriame laisvės idė
ja visados gyva ir kuris, laikui 
atėjus, turės pakankamai prie
monių jai apginti, o ten, kur ji 
vis dar pažeista — jai įvykdy
ti.

Kreipdamasi šituo keliu į he 
tuvių tautą, Italija parodo savo 
simpatiją Lietuvai ir susidomė
jimą jos likimu; parodo, kad 
civilizotosios tautos nėra už- 
miršusios Lietuvos, kad jos at
simena, kad lietuvių tauta yra 
sovietų agresijos bei smurto 
auka, ir žino, jos tikrąją valią. 
O toji valia, visados palieka ne 
pakeičiama: išsivadoti iš sve
timo oolševikiško jungo ir ats 
tatyti savo nepiiklausomą_ vals 
tybę. Šis tikslas bus pasiek
tas, kai susidarys tinkamos 
tarptautinės sąlygos. Jos jau 
keičiasi palankia mums link
me, bet joms subręsti reikia lai 
ko. Tačiau pirmiausia sąlyga 
yra ta, kad tauta krašte palik
tų gyva dvasiškai ir fiziškai,

miniais ginklais.

— Nusikaltėlis, plaikęs nu
sikaltimo vietoje savo pirštų 
nuospaudas, FBI bus indenti- 
fikuotas per penkias minutes, las didingos kovos, kurią Va- visa, kas okupanto gali jJūti pa 
nors pirštų nuospaudų archy- karai pradėjo pasauliui išgel- naudota kaip pretekstas lietu- 
vas yra milžiniškas. bėri, tie Vakarai, kuriuos Ro- viams naikinti.

ševikų spaudimui, bedievybės 
propagandai būtų priešpasta
tyta vidujinė, moralinė rezis
tencija ir kad būtų vengiama

VISI ATLIKIME TAUTINE PRIEVOLE
— VISI BŪTINAI DALYVAUKIME KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO TARYBOS RINKI MPUOSE GEGUŽĖS 24 DIENĄ. RASKIME TAM LAI

KO IR NEBŪKIME NEJAUTRŪS ŠIAI PILIETINIO S ĄMONINGUMO PAREIGAI!
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WINNIPEG - MANITOBA APYGARDA RENKAMI 2 ASMENS.

Eilės |
Nr. | Pavardė

1
| V ardas | Amžius | Profesija | Gyv. vieta

1

|| Balsavi- || 
II m<> pažy- I, 
|| mėjimas į|

1- 1 Andruškevičius i Kostas 1 42 | agronomas Montreal II 1- Ii

8- 1 Juškevičienė-Miller | Petronėlė 1 40 | mokytoja Montreal II 8. H

9- I Kardelis | Jonas 1 59 | žurnalistas | Verdun II 9. d

10. | Katilius | Bronius 1 48 | teisininkas Montreal II io. n

12-_L Leknickas 1 Jonas 1 61 | biznierius į V. Laslle II 12. ||

15. | Navickas | Antanas 1 47 | ūkininkas ( Montreal ll ■ is. ;;

16. | Petronis | Povilas 1 49 | biznierius Verdun JL.16- H

VISI PRIE URNŲ
Kadangi „Nepriklausoma 

Lietuva“ kaikuiiuos skaityto
jus pasiekia po sekmadienio, 
tai šis numeris reikia taikyti 
skaitytojams kaip paskutinis 
prieš Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Tarybos rin 
kimus. Trumpai sakant, — vi
sus tautiečius tenka kviesti 
prie balsavimo — rinkiminių 
urnų, kurios visoje Kanadoje 
bus atidarytos balsų priėmi
mui šio gegužes mėnesio 24 
dieną, šeštadienį.

Reikia pranešti tautiečiams, 
kad ligšiol KLB-LOKas turi 
žinių apie 22 rinkimines apylin 
kės:

1. St. Catharine, Ont.,
2. Delhi, Ont.,
3. Edmonton, Alta,
4. Frankford, Ont.,
5. Hamilton, Ont.
į), Lethbridge, Alta,
7, London, Ont.
u Montreal, P. Q.,
t. Natal, Alta.,

10. Noranda, P. Q.,
11. Oakville, Ont.,
12. Ottawa, Ont.,
13. Rodney, Ont.,
14. Sault St. Marie, Ont.,
15. Sudbury, Ont.,
16. Timmins, Ont.,
17. Toronto, Ont.,
18. Vai d‘Or, P. Q.,
19. Vancouver, B. C.,
20. Weiland, Ont.,
21. Windsor, Ont.,
22. Winnipeg, Man.,

Iš šių apylinkių iškrito ke
turios vakarinės apygardos — 
Edmonton, Lethbridge, Natal 
ir Vancouver, — nes apygar
dai išstačius tris kandidatus, 
t. y. — tiek, kiek iš tos apygar 
dos turi būti išrinkta atstovų į 
Krašto Tarybą, nebuvo pras
mės varginti žmones rinkimine 
procedūra, ir tie trys atstovai 
KLB-LOKo nutarimu tuo pa
čiu jau laikomi išrinktais.

Iš likusių 18 apylinkių, at
rodo, iškrinta ii Frankfordas, 
nes jame lietuvių, tųr būt, ne
liko. jeigu ten yra vienas ar 
ciu, tai jie prašomi atsiliepti in
dividualiai (adresu: KLB-LO 
Ko Technikinė Rinkimų Ko
misija, 7722 George St., Ville 
Lasalle, Montreal, P. Q.) ir 
jiems bus pasiųsti vokai ii rin 
kiminiai lapeliai, kad jie galė
tų balsavimus atlikti paštu.

Prie progos pasakytina, kad 
aol kas tiktai vitr as asmuo yra 
atsiliepęs dėl balsavimo pastų, 
kai tuo tarpu susidomėjusių 
oalsavirnu paštu yra daug dau 
giau. Nes, pav., yra gerai žino 
.na, kad pavienių lietvių ir net 
mažesnių grupių, kurios gale- 
tų sudaryti jeigu ne apylinkės, 
tai bent seniūnijas, yra žymiai 
daugiau. Tokių grupių yra 
(Juebece, Paris, Kitchenery,Ta 
mošaičių „lietviškame kaime
ly“, Kingstone, Geraldtone ir 
dar daugely kitų vietų. Iš jų 
visų pareiškimai dar laukiami. 
Visi tautiečiai tenelieka nusi
šalinę, tepnsideda į bendrą vi
sų šeimą gera valia, kuri yra 
daug brangesne ir vertingesnė 
už bet kokią prievolinę.

Vienuolika ap-ų jau prisiun 
tė žinias ir rinkimų sąrašus. Jų 
ALOKams jau išsiuntinėti bal 
savimo lapeliai ir vokai; bū
tent : aukščiau suminėtiems nu 
meriams — 1. St. Catharine, 
2. Delhi, 7. London, 11. Oak vi 
lie, 12 Ottawa, 13. Rodney, 15. 
Sudbury, 20. VVelland, 21. 
Windsor, 22. Winnipeg. Iš 
Montrealio gautus žinios. To
kiu būdu, žinių apie rinkikus 
dar laukiama iš:

5. Hamiltono,
10. Norandos,

16. Timmins,
17. Toronto,
18. Vai d‘Oro.

Praeitame „NL“ numery bu
vo parašyta, kad rinkikų sąra
šai, bent žinios apie rinkikų 
skaičių, būtų siunčiamos sku
biausiai, nors telegrafu ar te
lefonu (HEmlock 7920) bū
tų praneštos, kad galima būtų 
spėti išsiųsti rinkiminius lape
lius ir vokus, kad šie ligi baisa 
vimo dienos pasiektų ALOK- 
us. Sis šauksmas, dabar jau 
SOS forma, kartojamas.

Penkios apylinkės (2, 10, 
11, 16 ir 18) dar nėra paskel
busios rinkiminių būstinių, nei 
vietų, kur galima būtų patik
rinti rinkikų sąrašus. Visa tai 
yra labai skubu ir būtina, nes 
atėjo jau paskutinė savaitė. 
Galima dar priminti, kad 11 
ALOKų rinkimų reikalams nė
ra prisiuntę įnašų. ,

Todėl, atsižvelgiant į visa, 
įkas čia pasakyta, belieka tik
tai: 1. Visi tautiečiai būtinai 
susirūpinkime veiksmingai da
lyvauti rinkimose ir 2. Visi 
ALOKai atlikime juo skubiau 
šiai tai, kas yra būtina pagal 
rinkimų tvarką.

Be to, mes kreipiamės į vi
sus rinkikus, kad jie atsimin
tų, jog reikia balsuoti už tiek 
kandidatų, kiek kuriai apygar
dai išpuola: Ontario apygardos 
rinkikai prašomi balsuoti už 28 
asmenis, Quebeco apygardos 
už 7 asmenis ir Manitobos apy
gardos už 2 asmenis. Pataria
ma balsuoti už visus, atatinka 
mai kiekvienai apygardai. At
siminkite, jeigu jūs nebalsuo
site už visus, kiek tai apygar
dai skirta, — tai jūsų konku
rentai išsirinks atstovų dau
giau, negu jie galėtų išsirinkti, 
jeigu jus balsuotumėte už vi
sus.

Už ką balsuoti? — Tai jū
sų valia, bet patariami balsuoti 
už tos, kurie gerbia kitų įsi ti
kinimus, t. y. — ir Jūsų įsiti
kinimus, patariama balsuoti 
už visus lietuvius jungiančius 
Kanados Lietuvių Tarybos są
rašus, arba maždaug už tokių 
nusistatymų asmenis, kurie pa
tiekiami šiame puslapyje, ku
rie yia tolerantingi, sugyve
nami, pasiryžę dirbti visų tau
tiečių labui.

Žinoma, kiekvienas rinkikas 
visiškai laisvas pasirinkti tuos 
kandidatus, kurie jam patin
ka, bet vis dėlto reikia primin
ti, nors tai ir labai nemalonu, 
kad iš visų lietuvių vienybės 
1949 metų Kanados Lietuvių 
seimo metu demonstratyviai 
pasitraukė šie asmens:

Alšėnas Pranas,
Rinkūnas Antanas, 
Norkus Mečislovas, 
Sakalauskas Balys, 
Vaičeliūnas Juozas. 
Balsuotojų teisė už juos bal

suoti ar ne, bet mūsų pareiga 
priminti visiems Ontarijos apy 
gardos rinkikams, kad šie žmo 
nės neišlaikė susitarimo Ka
nados lietuvių seimo metu ir iš 
seimo, kuris simbolizavo visų 
Kanados lietuvių vienybę, iš
ėjo. Jie savo partijos reikalus 
pastatė aukščiau už visų lietu
vių vienybę ir bendrą darbą.

Tautiečiai, į rinkimus eikime 
sąmoningai, rimtai, kad jie 
duotų tokių vaisių, kurių mes 
laukiame — visų Kanadoj lie
tuvių vienybės, kurios tfkslas 
būtų visų geras sugyvenimas, 
darna, siekimas lietuvių progre 
so ir Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo.

J. Kardelis.

DĖMESIO!!!

Eilės 
Nr.

1
į Pavardė
i 1

Vardas Amžius | Profesija
1 1

Gyv. vieta
j| Balsavi- || 
|| mo pažy- f| 
| mėjimas Į

2. | Januška Jurgis 1 43 | prekybininkas Winnipeg ll 2. h

4. | Liaukevičius Povilas | 53 | ūkininkas ( MacGregor II 4. ||

ONTARIO APYGARDA RENKAMI 28 ASMENS.

Eilės I I 1 1 1 | Balsavi- ||
Nr. | Pavardė | Vardas | Amžius | Profesija Gyv. vieta ||mo pažy-||

1 1 1 || mėjimas ||
_6J Bedarfas Balys 30 | darbininkas Hamilton II 6. ||

8- Iį Budreika Povilas 1 43 | statistikas Toronto II 8. ||
11- 1 Dagilis | Viktoras 1 51 | tekintojas Toronto II 11- II
17. Garbuzaitė-Jurkevičienė| Emilija 1 36 | buhalterė Toronto II 17- ||
20. j Indreliene Ona 51 1 šeimininkė T oionto II 20. ||
21- 1 Jankūnas Albertas 44 | darbininkas Hamilton II 21. H
26. | Jurkšaitis | Jonas 49 | prekybininkas , Toronto II 26. ,|
29. | Kaškelis Juozas j 43 | prekybininkas Toronto II 29. ||
30. | Kežemėkaitis Antanas 55 | darbininkas Toronto II 30. ||
31. | Kiršonis Aleksandras 41 ekonomistas Toronto II 31. ||
33. j Kulys Vincas 43 | tarnautojas Toronto II 33. n
34. | Lėlys Petras 48 | inžinerius j Toronto 34. ||
35. | Liaudinskienė Ema | 44 | mokytoja Toronto II 35. ||
36. j Lukošius Kostas 38 | karininkas Toronto 36. |j
38. | Meilus | Vytautas 39 | ekonomistas Toronto Ii 38. ||
40. | Mankuvienė Jieva | 54 ) šeimininkė Toronto ii 40. ||
43. Į Novog-Novogrodskis Jonas 50 Į darbininkas Toronto II 43. ||
49. | Petraitis Viktoras 36 | mokytojas Toronto II 49. ||
50. | Pyragius Juozas 36 | tarnautojas Hamilton II 50. ||
59. | Skirgaila Vladas 42 | ekonomistas Toronto II 59. |i
63. | Strazdas Jurgis | 46 | kooperatininkas | Toronto II 63. |Į
70. | Tamošauskas Liudas 46 j teisininkas Toronto II 70. I!
77- 1 Zubrys Alfonsas 52 | profesorius Toronto II 77. Ii
18. | Grigaitis Kęstutis 47 | teisininkas Toronto 1! 18. II

JL5_J Eimantas Leonardas | 45 | mokytojas London II 15. II
10. | Čeponis | Pranas 34 | dipl. inž. Toronto JI io. ||
24. Į Januška Petras 36 | ekonomistas Windsor ll 24. ||
27. | Yčas Jonas 32 j gydytojas | Toronto H 27. ||
32. | Kojelaitis Aleksas 40 | tabako aug-jas London II 32. |j
55. | Siemaška Algimantas 32 | darbininkas Sudbury II 55. ||
58. | Skaistienė Adolfina 27 | prekybininkė Port ColborneJĮ___ 58. H
o2. | Stepaitis Herbertas 35 | buhalteris i Toronto II 62. ||
72. | Tumosas Pranas 38 | miškininkas 1 London II 72. i|
12. | Daniliūnas Edvardas 1 38 | geležinkelietis London II 12- II

2) „Rinkikas čia pat būste nuošalesnėj vietoj, kitiems nematant, kryžmai perbraukia lapelio paskutinėj 
grafoj, atskirtoj dvigubom linijom, esančius tuos numerius, kurie yra toje grafoje ties kandidatais, už 
kuriuos jis nori balsuoti, bet ne daugiau, nei toje rinkimų apygardoje numatyta rinkti atstovų, ir 
jdėjęs balsuojamąjį lapelį į voką, pats jme ta jį į oalsavimo dėžę”.
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Pasiūlymai sutvarkyti lietuviškuosius reikalus 
DBL TARYBA SIŪLO VLI 
KUI KONFERENCIJĄ

Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos Taryba, per sa
vo posėdj balandžio 4 d., vien 
balsiai nutarė kreiptis į VLI 
Ką šitokio turinio laišku, kurį 
DBLS Pirmininkas persiuntė 
VLIKo Pirmininkui mons. M. 
Krupavičiui: 
Vyriausiajam Lietvos Išlaisvi

nimo Komitetui
Esame gyvai susidomėję Jū 

sų iniciatyva suveiksminti VLJ 
Ką ir sukonsoliduoti laisvąja- 
me pasaulyje gyvenančių lie
tuvių organizuotas pajėgas Lie 
tuvos laisvei atstatyti. Tikime, 
jog si graži iniciatyva yra su 
simpatija ir šiluma priimama 
visų pozityvių mūsų Veiksnių 
ir visuomenės.

DBLS, kurios apimtyje vie
ningai dirba įvairių politinių 
linkmių lietuviai, S-gos Tary
bos asmenyje, apsvarsčiusi mi 
nėtą Jūsų iniciatyvą, randa, 
jog tinkamiausias būdas šiam 
tikslui pasiekti būtų galimai 
greičiau sušaukti platesnę Lie 
tuvių konferenciją, kurioje da 
lyvautų mūsų svarbiųjų valsty
binių veiksnių ir visų politinių 
bei visuomeninių veiksmingų 
organizacijų atstovai. Mano
me, kad tokia konferencija bū

tų reikšmingas faktorius Lietu partijos, kurios egzistuoja vien 
vos laisvinimo bylos eigoje ir 
jos išdavos konstruktyviai pa
veiktų VLIKo veiksmingumui 
ir lietuvių visuomenės konso
lidacijai pasiekti.

Galvojame, jog tinkamiausia 
vieta konferencijai būtų svar
biausias Europoje politinis 
centras Londonas. Todėl DB 
LS Taryba, įvertindama vado
vaujančių veiksnių ir lietuvių 
visuomenės konsolidacijos 
reikšmę, jei VLIKas pritartų 
tam, galėtų pasiimti atsakingą 
pareigą atlikti tokios konfe
rencijos paruošiamuosius dar 
bus.

P. B. Varkala,
DBLS Tarybos Pirmininkas, 

Tarybos nariai: M. Bajorinas, 
V. Ignaitis, J. Senkus, P. Duo

ba, S. Kuzminskas,
J. Vilčinskas.

„Britanijos Lietuvis“, paly
dėdamas šį siūlymą, rašo:

„Konferencijoje turėtų da
lyvauti VLIKo, diplomatų ir 
politinių partijų atstovai,© taip 
pat būtinai lietuvių visuomeni
nių bei kitokių organizacijų 
atstovai. Būtų netikslu, jei ne 
partines organizacijos, kaip 
DBLS ir kitos, kurios atliko 
didelį ir sunkų darbą tremtyje, 
nebūtų atstovajamos tokioje 
konferencijoje, gi kai kurios

ant popierių, bet be narių, ga
lėtų ten nuspręsti mums vi
siems rūpimus klausimus. Be 
minėtų organų į konferenciją 
taip pat turėtų būti pakviesti 
žymesnieji mūsų tautos asme
nys, kaip pav., Nepriklausomy 
bės akto signatarai, universite
to rektoriai, vyskupai ir p. Tai 
yra tik bendros mintys, kurių 
detalės turės būti išdirbtos vė
liau.

Pagaliau Taryba siūlo šauti 
Jokią konferenciją iLondone. 
Kodėl? Pirmiausia tai yra Eu 
ropos politikos svarbiausias 
centras, gi Lietuva priklauso 
Europai. Londonas taipgi yra 
lengviausia pasiekiamas iŠ vi
sų pasaulio dalių. Ir kas gal 
svarbiausia Londono ir bend
rai D. Britanijos lietuvių nuo
saiki ir neaistringa atmosfera 
galėtų reikalui esant atšaldyti 
Įkaitusius dalyvių nervus ir 
teigiamai paveikti konferenci
jos darbus, ko vargiai būtų ga 
Įima laukti, šaukiant tokią kon 
ferenciją, pav., JAV-bėse ar 
Kanadoje, kur lietuvių pasida
linimas į partijas bei grupes 
yra ypatingai aštriai užakcen
tuojamas“.

„TREMTIES“ SIŪLYMAI.
„Metmeniškai visa turėtų tu 

reti turimų jėgų apjungimo ir

suderinimo linkmę:
1) suderintini darbai diplo

matiniame sektoriuje,
2) Vilko darbas ir jo san

tykiai su diplomatais,
3) visoumenės įgaliojimai,
4) Tautos Fondo uždavinių 

praplėtimas,
5) šalpos darbo apjungi

mas,
6) kontrolė.
1) Ilgai ištyaę aiškinimaisi 

Diplomatijos Institucijos temo 
mis teigiamo tikslo nepasiekė. 
Vieniems ta institucija, žiūrin
tiems iš valstybinės ir tarptau 
tinės politikos taško, teisėta, 
kitiems 
tiems grupiniais išrokavimais, 
— neturinti jokios galios. At
sižvelgiant į neatidėliotiną vi
sų pajėgų apjungimą lietuviš
kam darbui, tektų šitų klausi
mų tolimesnį aiškinimą atidė
ti į šalį, paliekant diplomatinės 
prigimties klausimus tvarkyti 
Lietuvos diplomatams, didžių
jų valstybių pripažįstamiems. 
Diplomatai iš savo pusės turė
tų išnaudoti visas galimybes 
Lietuvos bylos akcijai diploma 
tiniame lauke sustiprinti. Kad 
nesikartotų kryžiavimosi dar
be, Lietuvos diplomatų bendra 
darbiavimas su VLIKu, lygiai 
kaip Vliko su diplomatais, yra 
būtinas. Kiekviena institucija

Nukelta į 9 puslapį.

besivadovaujan-
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ISEIVYBES KELIAIS
I. Pagrindinis išeivių tikslas.

Visų išeivių lietuvių, o ypač 
paskutinių laikų tremtinių, pa
grindinis tikslas yra fiziškai ir 
moraliai sveikiems išsilaikyti 
ir, atėjus laikui, sugrįžti į sa
vo laisvą ir nepriklausomą Lie 
tuvos valstybę.

Svečiose šalyse, nors, kar
tais, medžiagiškai neblogai įsi- 
kuriama, bet tautiškai ir kul
tūriškai jokiu atveju negalima 
gerai jaustis ir savus aukštes
niuosius polinkius visapusiškai 
patenkinti. Priaugančioji karta 
nutauteja, žūsta tautai ir daž
niausiai šeimai. Tautinės kul
tūros pasiekimai neina masi
niu ir normaliu keliu. Visa tat 
lengvai pasiekiama gimtojoje 
žemėje, savajame krašte.

Atkursimoji Lietuva bus rei
kalinga daugybės pajėgų. Lais 
vuose kraštuose išlikę išeiviai 
bus mielai priimti ir panaudoti 
pagal kiekvieno pajėgas. Lie
tuva bus nuteriota, sunaikinta. 
Reikės kurtis iš naujo! Atvy
kėliai iš kitų kraštų — suneš 
tinkamus kraičius. Tik pagal
vokime !

Jeigu pirmuoju metu sugrįž 
tų 10.000 savarankių išeivių ir 
kiekvienas parsivežtų bent po 
1.000 dol., tai susidarytų 10 mi 
lomų dolerių, arba 100 milionų 
litų, kas pirmiems metams be
veik sudarytų valstybinį biudže 
tą. . . O kur piniginės siuntos 
savo artimiesiems iš kitu kraš
tų? ,

Taigi, išeivių tikslas grįžti 
namo! Šio tikslo jau dabar pri
valu laikytis ir jj propaguoti, 
populiarinti. uSvarbu šioje dva 
šioje visus savo reikalus tvar- 
kyti ir atitinkamai savo vaikus, 
seimas ir artimuosius nuteikti. 
Nors savo laiku prof. inž. Er
nestas Galvanauskas tremti
niams teisingai pasakė: kur be 
gyvensite, ką beveiksite, visuo 
met tvarkykitės, taip, lyg būtu 
mėt pasiskyrę toje vietoje vi
są gyvenimą gyventi, o kai 
ateis reikalas naujon vieton kel 
tis, tai ir ten atsiradę vėl pašto 
vumo principu k ar kitės, bet ši 
tas dėsnis jokiu būdu netruk
do neišleisti iš akių pagrindinio 
išeivybės dėsnio — sugrįžti tė 
vynėn! Jei įkas naujas profe
sijas įsigys, nekilnojamų turtų 
pasieks, kiek aukščiau pakils 
visumenėje, tai atėjus laikui 
nesunkiai visa tat galės apleis
ti ir ryžtis naujai veiklai sava
jame krašte. Visa, kas išeivi
joje buvo įsigyta ir nuvargu
sioje tėviškėlėje pravers!

2. Praeities emigracinės 
klaidos.

Prisipažinkime, kad išeivy- 
bės reikalai nebuvo tinkamai 
tvarkomi ir Nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Nebuvo vals
tybiniu mastu išeivybė planuo
jama ir remiama. Žmonės, ne
spėję prigyti gimtąjame kraš 
te, vyko užjūriu sava nuožiū
ra ir rizika. Daugybė pakliu

vę vargan, dalis net žuvo fiziš
kai arba tautiškai. Tik prisi
minkime skurdžius mūsų nau
jokynus Pietų Amerikoje. 
Kiek ten vargo, ašarų, kančių, 
tautiečiams teko pergyventi?! 
Kiek iš nelaimių pasinaudojo pi 
gaus uždarbio šalininkai Lie
tuvoje ir naujose apsigyveni
mo šalyse?

Negeriau sekesi ir tremties 
metais, Begręsiant antrajai 
bolševikinei okupacijai, tikrai 
daug kartų daugiau lietuvių bū 
tų išsigelbėję, jeigu būtų bu
vęs tinkamas tam planas, nu
matymas, organzaicija. Buvo 
net daug dirbama priešinga 
kryptimi. . . Tik prisiminki
me baisias pasakas apie gyve
nimą hitlerinėje Vokietijoje. 
Daug kas lietuvių manė: kam 
žūti nuo bombų ar bado naci
nėje Vokietijoje, geriau jau sa 
varne krašte mirti, kad ir nuo 
NKVD budelio rankos. . . O 
atsidūrusieji VoKietijoje supra 
to buvusią klaidą: daugybė lie 
tuvių savaip besitvarkydama 
laimingai išgyveno hitlerinius 
laikus ir sulaukė vakariečių su 
teiktos laisvės.

Čia vėl neišvengta klaidų. 
Užuot emigracijai pasirinkti 
Jungtines Amerikos Valstybes 
ir Kanadą, pradėta svajoti apie 
Pietų Ameriką, Australiją ir t. 
t. Net atsakingieji mūsų cent 
rų veikėjai nesugebėjo nusta
tyti teisingos išeivybės kryp
ties ir savo neveiklumu arba 
klaidomis įstūmė tautiečius į 
begalinį vargą, kurio ir šian
dien dar daug kas neiali išbris
ti. Skaudu prisiminti daugybę 
mūsų šviesuolių su dokumen
tais rankose vykti į JAV, o 
dėl neleistinos propagandos ar 
neišmanymo išvykusius kur 
ten į Kolumbiją!

Negalima užmiršti geografo 
prof. Pakšto receptus apsigy
venti atogrąžų kraštuose ir tt. 
Neužmirštini atsakingo VLI- 
Ko atstovo dar 1949 m. pra
džioje dariusio pranešimą 
Prancūzų zonos tremtinių apy 
gardos suvažiavime Tuebinge- 
ne pareiškimą: geriausias trem 
tinių jsikurdinmio kraštas yra 
Australija. . . Pažymėtina, kad 
tasai Vlikietis p. V. V., siūlęs 
kitiems Australiją, patsai lai
mingai nusileido New Yorke 
ir čia politikuodamas neblo
giausia jaučiasi, o kur jo pa
klausiusieji?! Net patsai VLI 
Ko pirmininkas kun. M. Kru
pavičius, grįžęs po trijų mėne
sių kelionės JAV-se, jnekaip 
apie šio krašto lietuvių gyve, 
nimą ir tremtinių įsikurdinimą 
atsiliepdavo. . . Baigdavo savo 
pranešimus: man JAV gyveni 
mas nepatinka!

Dabar yra aišku, kad trem 
liniai žmoniškiausiai įsikūrė 
Jungtinėse Amerikos Valstybė 
se. Bet jų įsikūrė tik arti 30. 
000, o galėjo lengvai čia su
tilpti apie 65.000! Latviai ir 

tie mus pralenkė! Kyla klau
simas: kas daryli?

3. Kas daryti?
Kas reikėtų neatidėliojant 

atlikti, kad bent kiek praeities 
emigracines klaidas pataisius? 
Atsakymas aiškus: klaidą ati
taisyti, reiškia padaryti tatai, 
kas anksčiau nebuvo atlikta, ta 
riant, jeigu nelaimingai išva
žiuota į Pietų Ameriką, Aus
traliją ar į kitus pakampius, 
Lai dabar reikia daryti žygius 
atvykti į JAV. Bet kaip tat 
padaryti? Išlaidos, vizos, nau
jos gyvenimo ir darbo sąly
gos? Reikia visas kliūtis nu
galėti!

Atrodo, touj pat reikėtų 
siuos veiksmus atlikti:

1. Apsispręsti vykti į Jung
tines Amerikos Valstybes ar
ba į Kanadą;

2. Paduoti JAV ar Kanados 
konsulatams atitinkamus pa
reiškimus vizoms gauti:

3. Prašyti savo gimimų ar 
pažįstamų, gyvenančių JAV ar 
Kanadoje, kad prisiųstų afida- 
vilus į šiuos kraštus įvažiuoti;

4. Kur reikia, daryti žygius 
savo krašto vyriausybės leidi
mui gauti išvykti į minėtus 
kraštus;

5. Visiems JAV-se gyvenan lais, nes tas apibūdina tautos 
tiems lietviams ir ^ų organizaci kilimą ir veržlumą ar slinkimą 
joms reikėtų visomis galimo- šimtmečių atstume paskui ki
nus priemonėmis remti tautie- tuš
čių atvykimą į siuos kraštus. Mūsų politika turi būti pa- 
Išeivių apgyvendinimą JAV- grjsta taulos genijaus idealais, 
se turėtų vykdyti ir pagrindinėTurjme atsisakyti nuo bet ku- 
salpos organizacija — BALF-11O sjauro fanatizmo, kuris ve- 
as> da prie dviveidiškos veiklos ir

Eidami nelengvais išeivybės labai kenksmingas lietuviškam 
keliais, suplaukime į Jungti-nuoširdumui ir broliškam su
neš Amerikos Valstybes ar į gyvenimui. Esame įsitikinę, 
Kanadą, o iš čia visi į savąją kad fanatikas negali pripažinti 
Lietuvą! ir gerbti to, kas visai tautai

Petras Rašimas. šventa. Saugokimės fanatikų

CBC sporto aiškintojas Dave Price kalbasi su Barbara 
Scott, garsiąja ledo čiuožike, kuri su „Holliwood Ice Re
vue“ praėjusią savaitę lankėsi Montrealy ir visą savaitę 

vaidino Forume.
Į tą levue teatro mėgėjams i eiklų atkreipti dėmesys, 
nes jame galima pamatyti tokių pastatymų, kokių nie
kur mažesniuose miestuose negalima matyti. Čia dirba 
didelis kolektj vas (apie 300 asmenų); pasiiodo geriausi 
pasauliniai meisteriai, ir, galima pamatyti turtingiausi 
puošnumą, koks tiktai yra įmanomas. Momrealy šis te 
atras paprastai apsilanko dukart per metus — žiemą (pa 

čiužos) ir vasarą (rolikai).

APSISPRĘSKIME
Jau artėja diena Krašto Ta

rybos riiiikmatns. Ne visi įver 
tiname tos dienos svarbą, ne vi 
si esame vienodai ryžtingi ir 
jautrūs beartejančiams įvy
kiams. Užtai kartais vėliau ten 
ka skaudžiai apgailestauti, kad 
tą pavadinsiu, apsileidimą, ati
taisytų. Kad te- neįvyktų, visi 
incorpore į rinkimus! Ten pa
reikšime savo valią.

Kiekvienas esame mūsų tau
tos skruzdėlyno kūrėjas ir sau 
gotojas, tad judėkime darniai, 
lyg tos darbščiosios skruzdė
lės ; neškime nors vieną tą men 
kiausią grūdelį mūsų laisvojo 
apsisprendimo „samanotos ba 
kužės“ statybai.

Sudarytasai organas — sei
mas turi būti veiklus, dinamiš
kas, apjungiąs visą lietuvišką 
rezistenciją, nes tos institucijos 
veiksmai turi derintis su lietu
viška išmintimi ir lietuvių tau
tos troškimais.

Mes turime pasirodyti suge 
bą ir piibrendę savo likimą kai 
ti, mes turime būti reikiamai 
akylus ir šalinti besireiškian
čias blogybes ir netobulumus, 
nebijoti pasisakyti drąsiai pri
brendusiais gyvybiniais reika-

— jog tai nekulturnigumo ir 
individo nesubrcndimosafvaran 
kiškai reikštis simbolis, nes jis 
negali toleruoti, kad ir aukš
čiausių žmogaus vertybių. Jo 
destruKcija pasireiškė sugriau
nant Kanados lietuvių vieny
bę, jo nuopelnas paverčiant 
mūsų vyriausią organą impo
tentišku, kuris lygiai tiek pa
jėgus, kaip U. N. O. Saugumo 
Taryba, nes tai ir nepatriotiš
kas veiksmas. Fanatizmas boi 
kotuoja tai, kas per amžius lie
tuvių tautai buvo brangu, dėl- 
ko kovota ir protėvių kraujas 
lietas. Fanatiko horizontas 
siauras, jis negali pakilti auks 
čiau už grupinį, fizinį, jis nega
li suprasti žalos difirencijuo- 
jant mus į sūnus ir posūnius. 
Tai ne tolimas, bet skaudžiau
sios lietuviui valandos prisimi
nimas.

Tegu būna kiekvienam pa
triotui lietuviškų organų suda
rymo diena, didelė šventė. Tu
rime įsisąmoninti, kad nuo tos 
dienos priklauso mūsų ateities 
uždavinių įvykdymas ir tautos 
apjungimas auksčiausiems ide
alams ir pagaliau to pasėkoje iš 
moksime gerbti vienas kitą ir 
gal atbusime mylėti kiekvieną
lietuviškai kalbantį, o tuo pa
čiu išvengsime bereikalingų ir 
neproduktingų gmčų laiko ir 
energijos eikvojimo, kurių kil
mė ir intencija visiems mums 
aiški.

Krašto Tarybų sudarytasis 
seimas atskleis mūsų lietviš- 
kos sąmonės puslapius ir no
rą savo laisvą ir demokratinę 
valią pareikšti busimoj tautos 
išlaisvinimo ir sujungimo ko
voje. Čia turi susiburti didieji 
patriotai ir aukščiausios lietu
viškos tolerancijos žmonės, ku 
rie turės žiūrėti j mūsų tautos 
reikalus, grynai iš lietuviško 
zenito derinant prie civilizuo
to ir kultūringo pasaulio tra
dicijų.

Tautieti, parodyk savo vals 
tybingumo subrendimą, nešk 
savo indėlį to namo statybai, 
kuriame pats vėliaus gyvensi.

Tad apsispręskime, už ką 
balsuoti, kurio sambūrio žmo
nės stato Lietuvos reikalus 
aukščiau visko. Ir besąlyginiai 
stoja kovon už mūsų tautos vie 
nybę. K. Reibėnas.

Lietuvio gyvenimas bolševiki
nėje priespaudoje ir jo kova už 
savo buvimo, tautos ir religijos 
teises plačiai pavaizduojama 

tik ką iš spaudos išėjusioje 
lietuvio žvejo —

JUOZO GRIŠMANAUSKO 
knygoje 

„TOLIMIEJI KVADRATAI“. 
Čia aprašyta ir žvejų pabėgimo 
istorija. Knygą galima gauti 
pas liet, spaudos platintojus ir 
pas patį leidėją Juozą Kapočių, 
680 Bushwick Ave., Brooklyn
21, N. Y., prisiunčiant 2 dol 

pinigais ar money orderiu.

SUSIRŪPINKIM LIETUVIS 
KŲ KOLONIJŲ DIDINIMU.

Gyvenant didesnėse arba ma
žesnėse savo tautiečių koloni
jose, dažniau bendraujama tai 
pusavyje, o kas svarbiausia, pri 
augančioj! karta — mūsų jau
nimas taip greit nepersiims 
svetimybėmis ii nedings sveti
mųjų žmonių masėje.

Taip seniems, taip dabar 
naujiems emigrantams, teko ir 
dabar dažnai tenka ten kurtis, 
kur savo profesijai, bei sveika
tos pajėgumui yra galimybės 
darbą bei pragyvenimo šaltinį 
surasti. Deja, nemažai mūsų 
tautiečių, po vieną, arba po ke 
lis asmenis, yra plačiai po vi
są Kanadą pasiskleidę. Ne vi
si jie, gyvendami tik tarp sve
timos tautybės žmonių, jaučia
si savo gyveniniu pilnai paten
kinti ir jų žymi dauguma mie
lai įsikurtų ten, kur jau yra lie
tuviškos kolonijos, bei jų už
uomazgos, bet tam trūksta rim 
tų priežasčių, o svarbiausia be
veik niekas nekviečia, niekas 
net nepnžada padėti susirasti 
darbą, bei butą.

Turime mes savo visuome
nines, bei specialios paskirties 
organizacijas. Jos visos turėtų 
labjau atatikti gyvenimo mo
mento reikalavimams. Gal vai 
dybose turėtų būti vienas as
muo, atsieit socialiniams reika
lams, ar kaip kitaip ji pavadin
sime, kurio pareiga būtų, sulig 
galimybe, savo tautiečiams pa 
dėti darbą susirasti ir gyvena
mą pastogę. Taipgi tokio val
dybos nario būtų pareiga rū
pintis sunkiai sergančiais, bei 
šiaip kartais į nelauktas bėdas 
įklimpusiais.

Deja, ne visi mes vienodas 
pažiūras turime, kad ir į darbą. 
Yra žmonių,kuriems visoksdar 
bas yra per snkus ir jų supra
timu per mažai atlyginamas.

Malonu pažymėt, kad mes, 
lietuviai, čia Kanadoje, esame 
vertinami kaip darbštūs ir są
žiningi žmonės, toli su pajuo
ka palikdami tokius italus. Mes 
tą savo vardą turime stengtis 
ir išlaikyti, o tą galimybę tu- 
i ėsime tik gyvendami lietviško 
se kolonijose ir tarpusavyje kai 
myniškai bendradarbiaudami 
bei turėdami savas lietuviškas 
kultūrines bei eknomines įstai
gas, žiūrint gyvenamo momen 
to reikalą ir piniginį pajėgumą.

Rimtai tai apsvarstykime ir 
imkimės realaus darbo. Dar
bo vaisiai tikrai bus džiugūs.

A. Kęstys.

— W. Churchill, Did. Bri
tanijos ministeris pirmininkas, 
yra ne tik gudrus politikas, 
bet ir sumanus biznierius ark 
lių lenktynėse. Prieš metus jis 
Prancūzijoj pirko lenktynių 
arklį už 5.600 dol. Arklys lai
mėjo tryliką lenktynių, kurios 
Churchillui davė daugiau kaip 
36.000 dol. pajamų. Dabar jis 

.tą arklį iš varžytinių pardavė 
už 20.580 dol.

J. Kardelis.

Amerikoje besilankant
2.

VAIZDAI IŠ TRAUKINIO.
Yra teorija, kuri teigia, kad vaizdus iš traukinio lango, man 

Amerikos kontinentas yra ati- darėsi įspūdis, Kad šis konti- 
iiūkęs nuo vieno bendro žemy nentas yra vėlesnės formaci- 
no, kuris, žemei auštant ir for- jos, žinoma, jo paviršius. Vi- 
muojantis kietiems, skystiems sur čia matai prasikalusius uo 
ir dujiniams elementams, iš- lynus. Daugel kur atrodo ir 
centrinės jėgos veikiamas atsi- dirva negili, nes medžiai labai 
skyrė nuo Eurai'razijos ir per skurdūs miškuose. Gali būti, 
tūkstančius milionų metų, ku- kad tai yra todėl, kad čia dar 
riuos egzistuoja Žemė, šiai su- labai daug civilizacijos nelies- 
kanti iš vsakarų į rytus, Ame- tų sričių.
rikos kontinentas pamažu nu- Bendrai, ;Amerikoje (Kana 
smuko į vakarus, ir tameplyšy, doje, taipogi lygiai ir Jungtinė 
kuris susidarė tarp Europos, se Valstybėse) žmogaus gyve 
Afrikos Azijos ir Amerikos, at nimas vyksta dar partizaniš- 
sirado Atlanto vandenynas. Jei kai ir šia prasme toli gražu ne 
gu tikėti šia teorija, tai reikia prilygsta Europai, su kuria 
raukti, kad po daugelio milionų Amerika ilgai nesusilygins, 
metų, jeigu Žemės neištiks ko Iš daugelio mano matytų 
kia katastrofa, Amerikos že- kraštų, tobuliausiai sutvarky- 
mynas vėl prisiartins prie Azi- tą žemės ūkį mačiau Čekoslo- 
jos, bet jau iš kitos pusės, ir yįkijos Čekijoje. Joje nėra 
drauge su savimi prisistums ir tuiščių, nekultivuojamų vietų. 
Australiją. Tada įvyks1 didžio1 Visi mažiausi laukų kampeliai 
ji žemynų vienybė, nelyginant yra aptvarkyti, išvalyti ir tin- 
VLIKo su visomene.. . karna forma apipavidalinti.

Pagal šią teoriją išeitų, kad Olandai taipgi brangina kiek- 
žemės plutą visur vienokio am vieną žemės pėdą. Palyginti 
žiaus. O betgi, kai aš stebėjau gražiai aptvarkytas Prancūzi- 
Kanados ir Amerikos (J. V.) jos žemės plotų paviršius. Vo

kiečiai šia prasme stovi daug iioje diivoje pasodinti diegai, 
žemiau už čia suminėtuosius Čia kol kas gyvenimas formuo 
europinius kraštus. O Ameri- jasi partizaniškais prasiverži- 
ka, palyginti dar tuščias ūki- mais. Kol kas matome: dide- 
niu atžvilgiu kraštas. Todėl ir liūs plotus vešlios dirvos ir jo 
ūkininkavimas jame ir bendrai je atskirus diegus: čia išaugęs 
šeimininkavimas jame kol kas milžiniškas dangoraižių mies- 
partizaninis. Miškai netvarko tas, kokių niekur kitur nėra; 
mi, — kol kas palikti „Dievo čia per upes ir slėnius žargo 
valiai“. Upių, kiek jų mačiau, milžiniškos konstrukcijos til- 
nė vienos nemačiau, kad kuri tai, nusitiesia ištisomis mylio- 
nors jų būtų reguliuojama, mis; čia išdygusi didžiulė far- 
Spėlioju: tur būt ir patvyniai ma, žemę dirbanti viską atlie- 
įvyksta todėl, kad tų upių nie- kančiomis mašinomis; čia mil- 
kas netvarko. Manau, kad mū ziniški fabrikai, kurie savo pro 
sų hydrologo prot. Kolupailos dukcijos vaisius skaičiuoja 
specialybė Amerikai labai nau skaičiuojamomis mašinomis. .. 
dingą. .. Žodžiu, visur matomi nepap-

Savaime suprantama, kad rasti prasiveržimai.
Amerikos civilizacija ir kultu- Čia vešlu, čia neišnaudota, 
ra yra europinės kilmės. Pa- čia dinamiška, veržiu ir tempai 
grindinių Amerikos gyvento- ligi pasiutimo. .. Čaplinui, sto 
tų — indėnų kultūros liekanos vint prie konvejerio ne veltui 
čia pastebimos tiktai žmonių svaigo galva, raibo akyse ir 
apsirengime. Ypač tas žymu mišo sąmonė. Bet fizikai ži- 
Kanadoje, bet tai matyti ir U no, kad greitėjimas žmogui ne 
SA. Bet, kita vertus, Ameri- pavojingas, tiktai pradžia grei 
kos gyvenimas buvo kuriamas tėjimo gali būti rizikinga, o 
ne paprastų žmonių, bet kokių kai įsioegėjimas jau vyksta,— 
nors ypatingų žmonių: visokių viskas eina gerai į siekiamąjį 
jieškotojų, visokių prasiver- tikslą.
želių, nessivaldaučių, pasiduo Tokis vaizdas susidaro, žin
dančių aistroms, pagaliau — nnt į Ameriką pro traukinio 
daugelio politinių ir net kito- langą. O ir traukiniai Ameri- 
Kių nusikaltėlių, kurių vienus koje patys greičiausieji visame 
siuntė Europos kraštai, kiti pa pasauly, pritaikomi prie gyve- 
tys besigelbėdami bėgo, — tai nimo tempo.
ir civilizacija čia kilo kaip veš New Yorką eina per van

denis. l uajau už Kanados šie- žiu.
nos eina Champlain ežeru arba Pakelėmis tiktai brūzgynai, 
jo pakrantėmis, salomis, o to- kur ne kur skurdi farmukė. 
hau už upėskyros — Hudso- Daugiau šitose gana laukiniš- 
no paupiais. Įdomu, kad la- kos išvaizdos srityse vasarna- 
bai daukely vietų geležinkelio nnų, kurie, kaip atrodo, naudo 
linija išvesta pei atskirtas pla janii daugiausia vasaros metu, 
čiai išsiliejusios upės įlankas. 0 žiemą negyvenami.
Geležinkelio atskirtose upes Pakelių miestai taip pat čia 
dalyse vanduo stovintis, užau- turi savo veidą. Vieni jų gra- 
gęs vandeninėmis žolėmis, zūs, tvarkingi, švarūs, šviesūs; 
maurais. Didžiuliai upės plo- kiti gi kažkaip apleisti, su pa
tai tokiu būdu paskirti per ii- liktais be langų ir durų negy- 
gus amžius tapti durpynais ir venamais namais. Tokių palik 
šių laikų kultūros bei civiliza- tų „Dievo valiai“ negyvena- 
cijos archyvais ateities žmo- mų namų matyti gana daug, 
gui. jeigu Žeme išliks dar ii- Sakoma, kad Kanadoje daug 
gui, jeigu Žeme išliks dar ii- tokių namų esą provincijoje,iš 
žmogus joje galėtų gyventi, kurios žmonės slenka į mies- 
nes kaikur automobilis į tą tus. Jie palieka farmas ir pa- 
tižaugaričią upės dalį įverstas, tys išsikelia į miestus. Persike 
kitur knyga plūduriuoja ir tt. liant, namų juk nenusiveši. O 
Tie daiktai užsikonservuos ir kadangi Amerikoje transpor- 
liks tolimiems amžiams. tas toks brangus, kad iš vienos

CPR geležinkelis eina kai- vietos j kitą keliantis, daug kas 
nuotomis sritims, bet tame vežtis neapsimoka, todėl arba 
įdomumą aš nemačiau. Tai jo- paliekama vietoje arba, jeigu 
kiti būdu negali prilygti kelio- galima, parduodama.
nei Kaukazo kalnais, arba Švei Nuo New Yorko iki Wa- 
carijos, kur St. Gotardo tune- shingtono vaizdai kiek kitokį, 
ns yra vienas didžiausių pašau nes čia matoma didesnė indus- 
iyje, einąs po Montblano vir- trializacija ir jos padariniai, 
šukalne; arba kad ir Prancūzi- Philadelphia, Baltimore — di- 
jos Cote Azure (žydrioji pak- dėlės pramonės miestai, kurie 
rante) paliai Viduržemio jūrą, aplink save spinduliuoja savo 
Tai neprilygsta nęi_ Austrijos civilizacijos padariniais, paste- 
Alpėms, nei net čekų - lenkų bimais ir pro gciežinkelio lan- 
Tatrams. Ne aukščiu, bet gro gą. (b. d.)
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INFORMACIJOS REIKŠME
Šiandien pašėlęs tempas, nes 

per spaudą, kiną, telefoną, te
legrafą, radiją, televiziją žaibo 
greitumu žinios aplekia visą pa 
šaulį. Propaganda ir informa
cija šiandien foimuoja viešąją 
opiniją ir jai metami* milionai 
dolerių. Nutraukim propagan 
dą ir informaciją pasaulis, at
rodys miręs. Jau Napoleonas 
1 yra konstatavęs, kad spauda 
— penktoji pasaulio galybė. 
Sovietų S-ga nesigaili bilionų, 
matydama propagandos reikš
mę. Ji visais būdais ir keliais 
meta savo demagoginę propa
gandą, gaudydama aklas žuve
les. Pasisekimas didelis, nes 
atsiranda net mokslin-kų tarpe 
jos propagandos suklaidintų. 
Sovietų S-ga gyvu pavyzdžiu 
negali rodyti „didžiosios demo
kratijos laimėjimų“, nes ten yra 
skurdas, teroras ir vergija. Di
džiausi jų simpatikai ir net ko
votojai pasveikta pamatę propa 
guotą „rojų“ ir virsta antiko- 
munistais. Duodama beatodai- 
nnė demagoginė propaganda 
įvairiomis priemonėmis, neša 
gana gerų vaisių. Bet tegu so
vietai bent savaitei atidaro ge 
ležinę uždangą su laisvu išva
žiavimu ir Įvažiavimu be čekos 
budrios akies, Sovietų S-goj ne 
liktų piliečių...

Antikomunistine propagan
da yra dar kūaikio žingsniuo
se. Dar daug kar kvėpuojama 
teheranų, jaltų ir potsdamų 
oru. Dar daug išvelkama iš 
valstyoimų aukštųjų postų į 
saulės šviesą Skolanos žiurkių. 
Spauda (oficialioji) dar gana 
švelniais žodžiais pasisvaido, 
net nesistengdama atremti So
vietų S-gos akyplėšiškų užme
timų (o ten spuada visa oficia
li). Šiek tiek šviesos įnešė 
„Amerikos Balsas“, bet ir jis 
serga ir šaukiasi chirurgo pei
lio, nes už jo klausymą ten — 
mirties bausmė, o gaunamos ži 
mos, anot ukrainiečių, apie ka
rus ir šaldytuvus nevertos nei

Iš visur ir
— Šį rudenį bus paminėta 

500 metų sukaktis Gutenbergo 
Biblijos atspausdinimo. Kata
likas Gutenbergas buvo spau
dos išradėjas. Amerika ta pro
ga išleis ypatingą pašto ženklą, 
Kaip tik didelio šventraščio ži
novo, Šv. Jeronimo dienoje, 
rugs. 30 d.

— Tycho Brahe, danų astro 
nomas, vienos dvikovos metu 
neteko nosies ir jos vietoje ne
šiojo prisiklijavęs auksinę.

— Arlininas, Neapolio mies
to gyventojas, mokėjo minti
nai 15.350 Dantės „Dieviško
sios Komedijos“ eilučių ir ga
lėjo jas padeklamuoti.

5 centų. Daugiausia aiškumo 
įnešė pabėgėliai ir jų varomas 
baras yra sėkmingas. Neberei- 
kaio sovietai dai ir dabar jais 
serga, reikalaudami jų išdavi
mo.

Mūsų laisvniimo byloje pro 
paganda mums sunkiai prieina
ma, ypatingai susidūrus su lė
šomis. Bet tiksli informacija 
žodžiu, raštu visomis priemo
nėmis turi būti varoma. Visi 
garbingi keliai, kurie veda mus 
} laisvę, turi būti mūsų ranko
se. Nepraleisti nei vienos pro
gos iškėlimui musų tautos var
go ir kančių. Mes turime po
litikų, rašytojų, visuomeninin
kų ir kt. mūsų tautos simpati- 
kų, turime eibes svetimųjų 
spaudos mus remiančios, turi
me tarptautinių organizacijų, 
kurioms mes priklausom, net 
radijo bendrovių mus palaikan 
čių, čia turime visada pilnai in
formuoti. Jie turi neblogiau ži 
noti už mus, mūsų tautos kan
čias. Tiksli ir nuolatinė infor
macija, neužtenka nuskambėjus 
plačiau vasario 16 dieną, priva 
lo būti nuolatine, nes tai yra 
didelis veiksnys mūsų bylai.

Būkime atsargūs su klaidin
ga arua perdėta, pagražinta in
formacija. Net per viešus mi
nėjimus kalbėtojai kartais, duo 
darni skaičius, sušlubuoja. Klai 
dingą informacija mums nepa 
tarnaus, bet pakenks. Gerai 
kalbos nemokam, nesileisti į 
perdidelę informaciją su sve
timšaliais, kad būtumėm klai
dingai nesuprasti. Turim ne 
per brangių anglų kalba leidi
nių, kurie 100 kartų geriau pa
tarnaus už „laužytą“ kalba sa
kytus žodžius.

Informacijos reikšmė yra di 
dėlė, todėl kuo plačiau turi bū 
ti paskleista, bet ji turi būti 
kaip galima tikslesnė, aiškesnė, 
visiems prieinama, supranta
ma, nes turim į mūsų globos 
gynimą įtraukti didesnį skai
čių mūsų simpatikų.

R. Medelis.

apie viską
— Gambetta, didysis pran

cūzų diplomatas, turėjo nuos
tabią atmintį. Jis galėjo cituo
ti Hugo ir Ossiano veikalus žo 
dis į žodį.

— Joseph Conrad, garsusis 
anglų kalbos žinovas, savo lai 
ku visiškai nemokėjo angliškai. 
25 metų būdamas jis dar neži
nojo ne vieno angliško žodžio.

— Naujorko — Los Ange
les dyzelinis traukinys, viduti
niškai važiuoja 165 km per va
landą. Tokiu būdu jis yra pa
gal tvarkaraštį einąs greičiau
sias pasaulio keleivinis trauki 
nys.

— Paragvajaus valstybėje, 
Pietų Amerikoje, yra amžino
jo lietaus šalis, kur lietus lyja 
be pertraukos tūkstančius me
tų. Rūką, iš kurio gaunamas 
lietus, sukelia mažai ištirtos Gu 
ayra upės kriokliai, kurie, spė
jama, yra didesni už Niagaros 
krioklį.

— Tito amerikiečių laikraš
tininkams pareiškė, tikįs esant 
sumažėjus pavojui karui kilti.

— Vakarinių Alpių papėdė
je, Prancūzijoje, paskutiniu 
metu ji engta hidroelektros sto 
tis, vandenį naudojant iš Alpių. 
Ši stotis aprūpins elektros jė
ga bei šviesa didelius Prancū
zijos plotus. Tačiau jėgainei 
pradedant veikti turėjo būti 
vandeniu užleistas ir paskan
dintas vienas Kaimas, iš viso 
100 pastatų. 4 79 prancūzai ko 
vo antroj pusėj išklausė pasku
tinių pamaldų vietos koplyčio 
je, kurios varpai paskutinį kar
tą skambėjo. Vietos gyvento
jai metus laiko byiinėjosi su 
valdinėmis įstaigomis ir venge 
keltis į jiems pastatytas naujas 
sodybas. Galiausiai bylą pra
laimėjo ir turėjo apleisti gimtą 
jį kaimelį, kuris atsidūrė 160 
metrų gylyje po vandeniu.

— Olandų radijo stotys 
šiais metais jau keliais atvejais 
sugavo SOS signalus apie lai
vų patekimą pavojun. Kai pa 
galbos laivai nuplaukė nurody 
ton vieton — nė vienu atveju 
nerasta pavojun patekusių lai
vų. Spėjama, kad koks nors 
mėgėjas klaidinimui duoda SO 
S signalus.

— Vokietija neturėjo ato
minės bembos nei kokių kitų 
slaptų ginklų, pareiškė Giottin 
geno universiteto prof. E. P. 
Schramm, dirbęs vokiečių ka
riuomenės istoriniame skyriu
je.

— Anglijoje neaiškus vedu
siųjų skiačius sukėlė susirūpi
nimo statistiką vedančiose įs
taigose. Statistika rodo, kad 
esama 11.020.000 vedusių vy
rų ir 10.90i-.0U0 ištekėjusių 
moterų. Pradėjus reikalą tirti 
aiškėja, kad kai kurie vyrai sa 
vo asmens orumo motyvais 
apie save suteikę žinias esą ve 
dę. Manoma, kad tokių žinių 
galėjo dar daugau sutekiti mo
terų, kurios su didesniu atsidė 
jimu saugoja savo orumą. Dėl 
šitokių parodymų Anglijoje šei 
mų statistika kebą nepasitikėji 
mo.

— Mūsų saulė yra tik nyks 
tukas, palyginus ją su kitais 
Paukščių Tako sistemos mil
žinais. Pav., prie jų priklauso 
milžiniška žveigždė Beteigeu- 
ze, esanti „Orione“. Jos skers 
muo 500 milionų km, apimtis— 
lygiai 1600 milionų km. Grei
tasis lėktuvas 506 mii. km ats 
tumą nuskrsitų per 15 m., pri-

leidžiant, kad vidutiniškai skris 
2000 km per valandą. 25 milio
nai kamuolių, musų žemės dy
džio, sudarys šią milžinišką sau 
lę Beteigeuze. Kita milžiniš
ką žvaigždė yra Omikron Ze- 
ti, dar didesnė, kaip Beteigeu- 
zė, apimanti 30 milionų saulės 
erdvių.

— Bulgarijoje paskutiniu 
metu paaštrėjo sovietinis rėži 
mas. Maskvos patvarkymais, 
vis daugiau bulgarų ištremia
ma Rusijon. Ištremiamos šei
mos atskiriamos. Kad vaikai 
vėliau būtų tėvams įmanu at
pažinti, maži bulgariukai tėvų 
pradėti tatuiruoti. Taip pat ir 
tėvai įsitatuiruoja tam tikrus 
ženklus. Šitokiu būdu bulgarai 
pasiruošia trėmimas, tikėda
miesi vėliau tokiu būdu galėsią 
susirasti atskirtuosius šeimos 
narius.

— 1951 metais JAV laikraš 
čių skaitymas padidėjo 54 mi- 
lionais egzempliorių. Tai yra 
aukščiausias iki šiol pasiektas 
skaičius. Šiuo metu Ameriko
je dienraščių kasdien išeina 
1773 pavadinimais.

— Jeigu Kristaus gimimo 
metu būtume padėję vieną cen 
tą į banką nuošiinčiams pnaug 
ti, tai banko sąskaita 1950 me
tais būtų sekstinonine (skai
čius su 36 nuliais). Visų žemėj 
esančių banknotų ir monetų ne 
pakaktų sąskaitos savininkui 
priklausančią sumą pamokėti.

— Greičiausias pasaulyje 
lėktuvas yra anglų naikintuvas 
Hawker P-1067, skrendąs grei 
čiau už garsą ir toli pralenkiąs 
geriausią sovietų lėktuvą MIG 
-15. Iki šiol greičiausiu pašau 
lyje lėktuvu buvo laikomas 
amerikiečių sprausminis lėktų 
vas F 86 Sabre.

— 1947 m. Cobb'as savo au 
tomobiliu pasiekė beveik 634 
km. greitį per valandą. Mes 
galime įsivaizduoti, koks tai 
yra nepaprastas greitis, jeigu 
paskaičiuotumėme, kad nuo 
Hamburgo iki Romos atstumą 
tiesia Unija, Cobb'as nuvažiuo
tų šiek tiek daugiau, kaip per 
2 valandas.

— Registravimo mašina, 
per sekundę išleidžianti per sa
vo angą' vieną milioną atomų, 
turėtų dirbti 20 milionų metų, 
kol suregistruotų kiek yra ato 
mų viename vandenilio kilo
grame.

— Gelių stebuklai. Brazi
lijoj, žmogaus nebestame miš
ke, yra grybų - gėlių, vadinamų 
„Damų su baltu šydu“. Aty- 
džiau stebėdami šį augalą, gale 
tume matyti, kaip iš balsvo, 
kiaušinio formos kūno, smailė
jančio ir sprogstančio, tiesiai 
iššauna stiebas su žaliu gaub
tuvėliu. Stiebas ilgėja kas mi
nutę penkiais milimetrais. Tai 
gi, galima jo augimą matyti.

Sumanūs rožių augintojai su 

gebėjo išauginti šiltnamiuose 
joudas rožes. 1900 m. rusų ca- 
rienei lankantis Liuksembur
ge, buvo įteikta juodų rožių 
puokštė.

Brangiausia orchidėja, ir iš 
viso brangiausia gėlė, buvo 
Vienuolės galvos orchidėja, 
George Taylor'o išaginta ir par 
duota už 600.000 markių.

Tam tikrų bananų rūšių į 
odą panašūs lapai būna šešių 
metrų ilgio ir vieno metro plo 
čio.

— Didžiausias šaltis. Tuo 
tarpu kai karščio temperatūra 
atrodo neribota, mokslas įrodė, 
kad tam tikras šalčio laipsnis 
negali būti peržengtas. „Šal
čiausia“ būna, kai yra —273° 
C. Fizikai šį temperatūros 
laipsnį vadina „absoliučiu nuli
niu tašku“.

— Nuostabių gabumų vai
kai. Bethoveną^, būdamas 10 
metų, parašė savo pirmąją so
natą, Sir Thomas Beecham'as, 
vos 10 metų, valdė dirigneto 
lazdelę. Septynerių metų Mo- 
zartas jau išėjo į sceną kaip pia 
nino virtuozas, n komponavo. 
Williamas Crotch'as buvo va
dinamas fenomenaliu vaiku, ku 
ris galėjo groti vargonais vos 
dviejų metų ir 9 mėnesių. Jis 
pajėgė bebeik tobulai atlikti 
„God save the King“ ir „Let 
ambition fire the mind“. Pi- 
lipas Baiatier’as jau antrais sa 
vo amžiaus metais pradėjo stu
dijuoti kalbas; būdamas 12 me 
tų mokėjo daug Europos ir 
Oriento kalbų, nusimanė mate
matikoje ir filosofijoj parašė 
savo primąją knygą, polemikos 
raštą, o kai buvę 14 metų, Ha
lės profesorių raginamas, tapo 
magistru. 19 metų mirė kau
lų smegenų uždegimu.

— Cheopso piramidės kara
liaus kambaryje raąta iš ak
mens iškirsta buožė, lygiai vie
no colio augščio ir 5 colių skers 
mens. Manoma, kad ji tyčia 
buvo palikta, kaip standartinis 
mastas, nes neturėjo jokių pa
grąžinimų. Jeigu padauginsi
me piramidės aukštį coliais iš 
vieno miliono, tai gausime, pa
vertus mūsų mąstu, 148.208. 
000 km — saules atstomui nuo 
žemės (149.000.U00 km).

— Justinas Šlapelis, Izido
riaus Šlapelio sūnus, gimęs 5. 
V. 1854, paklausęs savo tėvo 
kvietimo, su šeima atvyko Ar
gentinon 7. IV. 1896. Apsi
stojo Entre Rios provincijoje, 
prie Gueleguaychu. Su trimis 
arkliais ir maišu sėklų pradė
jo ūkininkauti. Nuo lietuviškų 
rankų sužaliavo javai. Bet už 
plūdo debesiai skėrių ir vėl vis 
ką pavertė grynu juodžemiu. 
Neliko nei vieno diego, nei ark 
nu pakiktų. Tą baisią dieną 
gimė Justino sūnus Bonaven
tūras Šlapelis. . .

Šis turėjo 8 sūnus ir dvi dūk 
teris: Viktorą, Juozą, Pauliną, 

Joną, Kazimierą, Bonaventūrą, 
Igną, Povilą, Izidorių ir Jus
tiną.

Jonas ir Juozas Šlapeliai gy 
veno ir dirbo kartu su sa .o die
duku Izidorium Šlapeliu Pata- 
gonijoje, o 4. IV. 1903 Justi
nas su visa šeima persikėlė Pa- 
tagonijon iš Entre Rios, įsikur 
damas kolonijoje Sarmiento, 
kur dirbo savo žemę, pirmas 
pradėjo sodinti daržoves ir stei 
gė avių ūkius.

1905 m. spalių 21 d. į Sai- 
miento iš Lietuvos atvyko Al 
binas ir Antanas Baltuškai, 
Apolonija Žiurlytė, o 1906 m. 
atvyko Povilas Žukas su šeima.

Justinas Šlapelis organiza
vo pirmutinę lietuvišką mokyk 
lą Pietų Amerikoje, kurioje mo 
kesi jo vaikai ir anūkai, kol mo 
Kytojas, tūlas daktaras jurbar
kietis, išvyko į Comodoro. . .

1906 m. Justinas Šlapelis įs 
teigė Sarmiento pirmutinį ka 
pinyną.

1913 m. Justinas Šlapelis įkū 
rė „Demokratinę“ Savišalpi- 
nę Draugiją Sarmiento“ ir iki 
savo mirties buvo jos pirminin 
ku. Mirė 24.VIII. 1931, pa
dalindamas savo žemes ir kitą 
turtą lygiomis dalimis tarpe 10 
savo vaikų.

— Aukščiausias mums žino 
mas žmogus yra persas Šia 
Khad'as, 327 cm. aukščio — 
mažiausias, tai Egipto nykštu- 
kč, Hilang’a Aegypte, kuri bū 
dama 60 metų, turėjo lygiai 
38 cm.

— Tibeto lamų (vienuolių) 
auklėtiniai po ilgų, autosuges
tinių pratimų įgyja „tumo“ — 
švelnų, šiltą dievų apsiaustą“. 
Kas pasiekia „tumo“, tampa 
nejautrus šalčiui. Daugiausia 
tokių asmenų buna mėgiamos 
audringos naktys, kurių Tibe
te ilgai laukti netenka. „Tu
mo“ mokiniai visiškai nuogi 
atsisėda sukryžiuotomis kojo
mis žemėje. Skaros paneria- 
mos į šaltą, kaip ledas, vandenį, 
tenai sušaldomos ir po to su
stirusios ištraukiamos. Moki
niai apsivynioja jomis ir turi 
jas ant savo kūno ištirpyti ir iš 
džiovinti. Kai tai įvyksta, ska 
ra vėl paneriama į vandenį, 
veiksmas prasideda iŠ pradžių 
ir tęsiamas iki rytui prašvin
tant. Kas daugiausia skarų ant 
savo kūno išdžiovina, tas lai
komas rungtynių laimėtoju. 
Kai kurie jų sugeba per anktį 
išdžiovinti skarą an,t savo kū 
no net 40 kartų.

— Maskvoje yra pastatytas 
paminklas komjaunuoliui Povi
lui Morozovui, kuris būdamas 
12 metų išdavė savo tėvus kaip 
sabotažininkus. Ideališkas kom 
jaunuolis vėliau buvo užmuš
tas valstiečių, o jam pagerbti iŠ 
leisti pašto ženklai.

LIETUVOS SIENŲ 
PROBLEMA

XI.
Pirmojo Lietuvos karaliaus Mindaugo valstybė apėmė 

daugiausia taip pat tas žemes, nors jau prieš jį lietuviai savo 
valdžion buvo paėmę Juodosios Rusijos (Wolkowisko, Slo
nimo) sritis. Į šituos baltų resp. lietuvių plotus, net iki pat 
Gardino, jau anksti (10-tame — U-tame atnž.) buvo pra
siskverbusi pirmoji gudų kolonizacija, kurią vėliau, jau is
toriniais laikais, vėl nustelbė lietuviai. 12-tojo ir 13-tojo 
amž. šaltinių žiniomis tų rytinių slavų pasienio pilys buvu
sios Volkoviskas, Slonimas, Naugardukas, Minskas, Zaslau- 
lis, Lohojskas (57). Prie tų punktų baigėsi dar retos gudų 
laužytos linijos sodybos.

Juo atgal į ankstyvesnius laikus, juo lietuvių plotas ry
tuose buvo platesnis. Baltai yra gyvenę daug toliau į rytus, 
negu juos istorinių laikų angoje aptinkame, negu juos nusta
to 1920 m. liepos mėn. 12 d. Maskvos linija.

Kaip toli baltai galėjo siekti rytus pagal minėtus „gy- 
vatgalvius kaplius“, kurie buvo baltų sodybų liudininkai 
Rytprūsiuose ir Vislos kairiajame krante, Gudijoj, negalima 
nustatyti, nes šituo atžvilgiu rytų plotai neištirti. Bet že
mės vardynas (toponomastika), kuris paprastai išsilaiko il
gus šimtmečius nepasikeitęs, padeda apčiuopti baltų erdvę.

Jau prieš I-mą pasaulinį karą rusų mokslininkai (Spbo- 
levskis, Kocuvinskis) buvo priėję išvadą, jog lietuvių tauta 
savo priešistoriniais laikais yra gyvenusi žymiai toliau į rytus. 
O Lietuvos universiteto (Kaune) žymusis kalbininkas K. Bū
ga, ypač remdamasis upių ir ežerų studijomis Gudijoje, tei
gė, jog lietuviai - latviai pirmaisiais po Kristiniais amžiais 
yra gyvenę Dniepro ir Berezinos aukštupiuose.

Būgos mokslas tarptautiniame filologų pasauly rado 
pripažinimo, nors jo chronologijoje reikėjo padaryti kai ku
rių korektūrų. Jo teigimus žymiai papildė Berlyno univer
siteto slavistas M. Vasmer'is, savo tyrinėjimų pagrindan 
padėjęs įvairiuose rusų metraščiuose (hetopis) randamą var
dinę medžiagą (58). Baltus jis nuveda net už Smolensko, 
iki Tverės (Kalinino) ir Kalugos gubernijų, iki Okos, Vol
gos ir Ugros auKŠtupių. Vadinasi, rytinė .baltų siena yra 
lietusi liniją Tverė-Možaiskas, į rytus net iki Maskvos upės 
(Viazma).

Tokius drąsius teigimus paremia ir proistorė. Suomių 
archeologas Tallgreen‘as(59) pastebi, jog baltų tipo viduri
nio geležies amž. radiniai (apie 5-tojo amž. po Kr.) aptinka
mi Tverės srities pietinėje dalyje. Iš viduriniojo ir naujo
jo geležies amž. randamoji medžiaga, ypač vakariniuose Gu
dijos plotose, daugeliu atžvilgių leidžia tarti, jog ji yra bal
tiškos kilmės. Ten būta dar išsilaikiusių baltų sodybų. Gu
dų proistonkai ten yra aptikę baltiško tipo piliakalnių iš 6-to 
jo — 8-tojo amž. po Kr. Todėl ir neabejojama, kad lietuviai 
istorinių ir priešistorinių laikų sąvartoje net iki 13-tojo — 
15-tojo amž. yra gyvenę nepalyginti daug toliau j rytus, ne
gu apie lietvius sako vėlesnis jų kalbos plotas.

Ir istroiniai duomenys paaiškina, kad lietvių plotai ry
tose buvo daug didesni. Štai iki pat 13-tojo amž. yra mini
ma į pietus nuo Možaisko užsilikusi baltų (aisčių) tautų at
plaiša, kurią rusų metraščiai vadina „goliad“. Ji natūraliai 
sietina su baltiška senųjų prūsų kiltimi galindais, kurie bu
vo gerai žinomi 13-tame — 17-tame amž., taip vad. „Mozū
rų ežerų“ sričių gyventojai.

Iki šiol patiektieji duomens paaiškina, kodėl lietuviainuo 
11-tojo amž. galo, o ypač nuo 12-tojo amž. piadžios, galėjo 
vykdyti tuos gausius ir intensyvius puolimus j, pirmu akies 
žvilgsniu, labai tolimas rusų žemes pagal Dnieprą. Buvo 
susidaręs įspūdis, jog Nemuno ir Neries santakos lietuviai 
nugalėdavo tokią plačią erdvę. Bet tie tariamai tolimi žygiai 
darosi suprantamesni, prisiminus, jog jie daugumas ėjo tada 
dar iš Nemuno ir Neries šaltiniuose (vakarų Gudijoje) kom
paktiškai gyvenamų lietuvių žemių.

Anksti, kada rytiniai slavai jau buvo pasislinkę į Dniep
ro prieupių plotus, lietuvių elementas pradėjo trauktis į va
karus. Rytiniai slavai pasižymėjo ypatingu judrumu. Jie 
stipriai plėtėsi dėl gausaus jų prieauglio, veržėsi į vakarus, 
kolonizavosi ir tuo būdu ėmė baltus spausti taip jų įsiterpti. 
Šitas baltų „traukimasis“, kaip jį K. Būga vaizdingai nupie
šė, jokiu būdu dar nereiškia, kad lietuvių protėviai iš visų 
vietų pasitraukė. Daug uždarų lietuvių sodybų plotų likda
vo tarp pamažu į miškų masyvų tarpus ir paupius atsikėlusių 
slavų. Tad tuose erdviuose rytų Europos plotuose buvo gy
venama skystai ir retai.

Šitoji vidaus kolonizacija, kuri gausaus prieauglio ska
tinama, truko iki pat šių laikų, lietuviškai kalbantį elementą 
silpnino. Bet ji drauge paaiškina, kodėl Vilniaus krašte ap
tinkama daug lietuviškos etnografijos net ten, kur gyvento

jai nebemoka lietuviškai. Šiandien iau neįmanoma būtų pil
nai remtis tais čia išdėstytais tolimos praeities argumentais. 
Tačiau vistik istorinis palikimas ir gyventojų Kilmė gali sie
nų reikalavimus iki tam tikro laipsnio apspręsti, ypač ten, 
kur gyventojai dar neturi atbaigto tautinio ar politinio nusi
statymo. Pagaliau ji gali turėti reikšmės dėl lo, kad valdant 
Lietuvai savo istorinę sostinę, yra reikalingi tam tikri plotai, 
kuriuose būtų galima sudaryti Vilniui (Miestui su 200.000 
gyv.) atitinkamą užnugarį, ūkiniu atžvilgiu tinkamą ir vie
nalytį organizmą.

Todėl, eidama tik savo istorinio palikimo keliu, lietuvių 
tauta rytuose ir pietuose nereikalauja sau žemių, kurios jai 
ekonomiškai nėra reikalingos. Naujos sienos turi būti veda
mos taip, kad keltų kuo mažiausiai pavojų taikai, turint gal
voje sugyvenimo sąlygas pačių Lietuvos piliečių tarpe ir san
tykiuose su kaimynais.

Tokioms sienoms pagrindą sudaro toji „Lithuania prop
ria“, t. y. tikroji ILietuva, didžiosios Lietuvos kunigaikš
tystes branduolys, tirščiausiai gyvenamas ir veikliausiai pa
sireiškęs kaip visos praeities valstybės pagrindas. Prie jo 
jau vėliau (Gedimino, Algirdo, Vytauto laikais) buvo prikli
juotos dvi rusiškųjų žemių juostos iki Uždnieprių. Tos už- 
ėmimo teise įgytosios slavų gyvenamos žemės visada Lietu
vai buvo svetimesnės. O „tikroji Lietuva“ buvo labjau su
jungta su Lietuvos centru (Trakų ir Vilniaus dvarais).

Pusšešto amžiaus figūravusios „tikrosios Lietuvos“ ri
bos rytuose baigėsi Vilniaus vaivadijos ribomis. Jos beveik 
sutampa, jeigu nepaisyti detalių, su 1793 metų Lietuvos da
linimo ribomis (ž. žmpl. Nr.). Dar daugiau ir 19-tojo amž. 
pradžioje sudarytosios Lietuvos gubernijos, o vėliau Vil
niaus gubernijos ribos, taip pat maždaug atitiko tas ribas. 
Net 1921. III. 18 d. Lenkijos su Sovietų Rusų ir Ukrainiečių 
respublikomis (gudai sutartyje nedalyvavo) sudarytosios šie 
nos ėjo tais pat plotais, kurių detalių čia neapžvelgsime, (žr. 
žemlp. Nr.).

Tokiu būdu būtų natūralu ir pateisinama, jei Lietuva ga 
lėtų turėti šitą seną ir istorinę sieną — savo valstybine sie
na. Bet lietviai į ją pilnai nepretenduoja, atiduodami duoklę 
ilgainiui istorijos sukuritems pasikeitimams, t. y. įvairiais 
būdais įvykusiai gudų kalbos penetracijai (kolonizacija, gu- 
dėjimas, didesnis prieauglis).

Bus daugiau.
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Komp. - dirig. St. Gailevičius

Muziko St. Gailevičiaus 
darbo sukaktis

Montrealio lietuviai ilgai lau 
kė muziko, kinis būtų pajėgus 
sudaryti rimtą, modernų cho
rą, atitinkantį dabartinės mu
zikinės kultūros lygio reikala
vimus. Jie tokio ir susilaukė 
muziko - kompozitoriaus ir di
rigento — p. Stasio Gailevi
čiaus asmenyje.

Kadangi laimingu sutapimu 
p. Gailevičius jau 25 metai kai 
dirba muziko darbą, tai choias 
ėmėsi iniciatyvos suruošti tas 
jo sukaktuves ir, jį pagerbiant, 
Dent tuo moraliai jam atsilygin 
ti už darbą su choru. Šį šešta
dienį, gegužės 17 dieną, Mont- 
realy, D’Arcy Mc-Gee salėje, 
220 Pine Avė, Įvyksta koncer
tas, kuriuo ir paminimos Sta
sio Gailevičiaus 25 metų muzi
kinio darbo sukaktuvės. Nors 
trumpai ir mes paminėsime tas 
mūsų, žymiojo muziko sukak
tuves.

Stasys Gailevičius yra kau
nietis. Kaune gyveno ir dirbo 
jo tėvas, taip pat muzikas - 
- kontrabasininkas, konservato 
rijos profesorius, invalidų or
kestro dirigentas, kompozito
rius, — Kaune augo, mokėsi ir 
brendo ir jo sūrus p. Stasys 
Gailevičius. Kadangi tėvas bu
vo žymus muzikas, tai visai ne 
tūralu, kad pirmasis jo sūnaus 
muzikos mokytojas buvo ne kas

kitas, bet tėvas, neseniai mi
ręs tremtyje.

Muzikos mokslui sisteminti 
ir gauti vispusišką muzikinį iš 
silavimmą, Stasys Gailevičius 
Įstojo į Lietuvos Valstybinę 
Konservatoriją Kaune, kurią 
ir baigė. Po to pradėjo dirb
ti Valstybiniame teatre, 1927 
metai, kai jis dirba muziko dar 
metai, kai jis dirba muzkio dar
bą.

Teatre, po to Radiofone, vė 
liau ir vėl teatre jam teko daug 
pareigų, bet svarbiausis jo dar 
bas buvo — koncertmeisterio, 
t. y., jis akompanavo solsi- 
tams, kai jie ruošė operoms par 
tijas. Jam teko jiems akompa
nuoti ir koncertu metu. Jam 
taipgi teko akompanuoti, kai 
vykdavo jau bendros paruošia
mosios operų repeticijos, ku
rioms vadovavo dirigentai ir 
režisieriai, kurie, taip sakant, 
jau montuodavo operas, kad jas 
paruoštų jau pagrindinėms re 
peticijoms, palydimoms simfo
ninio orkestro. Tai, galima sa
kyti, buvo pagrindinis p. Gaile 
vičiaus darbas Lietuvos Vals
tybės teatre, jo operoje.

Dirbdamas su daugeliu diri
gentų, jis tuo budu turėjo ge
rą dirigavimo mokyklą. Diri
gentai M. Bukša, Tallat-Kelp- 
sa, V. Marijošius buvo artimiau

si jo bendradarbiai, kaip ir di
delis būrys solistų, kurių Mont 
realy beturime tiktai vieną E. 
Kardelienę, Toronte P. Radze
vičiūtę ir K. Grantą, JAV jų 
žymiai daugiau.

Be šio tiesioginio darbo, St. 
Gailevičius jau nuo jaunų die
nų užsiima kūryba - kompozi
cija. Per tuos 25 metus jis yra 
nemaža sukūręs damų solo, dai 
nų chorui ir instrumentinės mu 
zikos, palydėti dramos spektak 
liūs. Šioje srity St. Gailevičius 
nėra labai gausus, bet yra mo
dernus, savaimingas. Kompo
zicijoje jis naudojasi naujoviš
komis harmonijos priemonė
mis, neužmrišdainas ir gerų se 
nųjų pavyzdžių.

Jau vėlesniais laikais, bet ir 
tani jau bus 10 metų, jis žymų 
savo patyrimą pritaikė naujoje 
muzikinio darbo srity — jis sto 
jo už operos dirigento pulto ir 
dirigentinės jo lazdelės turėjo 
paklusti visas didžiulis operos 
kolektyvas. Tai buvo 1942 me
tais Vilniuje, kur jis debiuta
vo kaip operos dirigentas Ver
di operoje „Rigoletto“. Šias ei
lutes rašančiam teko stebėti 
S. Gailevičiaus debiutinį dar
bą ir jį teigiamai Įvertinti.

Šiandien ne tiktai lietuviško
ji visuomenė teigiamai įverti
na jo darbą su Montrealio lie
tuvių choru, bet ir didžioji kita
taučių spauda itin teigiamai 
įvertino pirmąjį jo pasirodymą 
Plateau salėje, kur pestebėti 
ypač vertingi jo, kaip dirigen
to, sugebėjimai.

Todėl su Montrealio lietuvių 
choru,su visais meną ir lietuvis

KULT ŪRWėjfKRONIKA
ŽMONIJOS MOKSLO IR KULTŪROS ISTORIJA.
Dr. M. Gimbutiene ir prof. 

S. Sužiedėlis lankėsi Yale uni
versitete (New Haven, Conn.) 
pas prof. Dr. Ralph E. Turner, 
vyriausiąjį redaktorių UNES
CO ruošiamos „Žmonijos moks 
lo ir Kultūros Istorijos“ (His
tory of Mankind). Veikalas 
bus 6 tomų, paruoštas ir išleis
tas iki 1956 metų pabaigos. 
Prieš tai keturis kartus per me 
tus bus leidžiamas Paryžiuje 
žurnalas „Cahiers de l’histoire 
Mondiale“ (Journal of World 
History). Jame bus spausdina 
mi straipsniai, paruošti minė
tam veikalui, ir kritiškos pas
tabos. Pirmas numeris bus iš
leistas 1953 m. kovo mėn.

Su prof. Ralph E. Turner iš
siaiškinta, kad Lietuvą liečian 
čių straipsnių gali būti apie 5 
—6, kiekvienas po 20 puslapių 
(600 žodžių puslapyje). Jie 
turi liesti Lietuvos priešistorę 
(ryšium su visa šiaurės rytų 
Europos sritimi), lietuvių kal
bą, tautosaką, liaudies meną ir 
papročius, teisę, dailę, literatū
rą ir mokslą, ūkinius socialinius

kąją dainą mylinčiais tautie
čiais „N L“ redaktoriui malonu 
pasveikinti mieląjį mūsų muzi
ką ir palinkėti jam nepailsti ir 
neapleisti lietuviškosios dainos 
puoselėjimo srities. Geriau
sios sėkmės St. Gailevičiui jo 
darbų ir kūrybos baruose!

J. Kardelis.

ŽYMESNIEJI ŠIŲ METŲ 
SUKAKTUVININKAI

Kovo 17 d. suėjo 50 metų, 
kai Bardauskuose, Gižų valse., 
gimė Liudas Šmulkštys, advo
katas, juriskonsultas, visuome
nininkas ir laikraščių bendi adar 
bis, buv. VLIKo narys. Raši
nėti pradėjo 191b m. Voronežo 
jaun. moksleivių laikraštėlyje 
„Ugnelė“ ir veiiau bendradar
biavo „Aušrinėje“, „Naujieno
se“, „Darbe“, „Lietuvos Žinio
se“, „Lietuvos Ūkininke“, „Ži 
būriuose“, „Mintyje“, „Lietu
vyje“, „Neprkilausomoje Lie
tuvoje“. Pasirašinėja įvairiais 
slapyvardžiais: L. Šeimenis, L. 
Matakiejus, Jurgis Kilna, Juo
zas Šalna, Rimas Kemeklis ir 
kitais.

— Šiemet sueina 425 metai 
ka* Babėnuose gimė pirmasis 
žinomasis lietuvių katalikų ra
šytojas Mikalojus Daukša, 
1595 metais išleidęs „Kathe- 
chismusą Arba Mokslą kiek
vienam krikszcioniui privalų” 
ir 1599 metais — „Postilių 
Catclica“.

—- Šiemet sueina 415 metų, 
kai gimė Merkelis Giedraitis, 
vyskupas, lietuvių patriotas, 
katalikiškos literatūros žadin
tojas ir pradininkas.

POLITIKOS POST- MOKTttl
DR. WATSON KIRKCONNELL,

Acadijos Universiteto
Vertė K. Dobiliškis

Rektorius, Wolfille, N. S.
(autoriui sutikus).

giant į neapsakomas scenas su 
sižalojimų ir dažnų savižudys- 
čių. Turint galvoj tuos negar

O

.MB.

LO;

JOS.YASAUSKIS
Hollywood, Florida. : 

tai pal- 
Apartamentus užlaiko- 

Kviečiu visus s

1720-24 Buchanan Street,
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, 
muotame Hollywood Floridoj.
me pirmos rūšies su visais patogumais.
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, nes čia būna 
nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive 

žame, paskambinus telefonu 3290.
-i

santykius ir trumpą politnę 
apžvalgą. Straipsniai gali būti 
paruošti angliškai, prancūziš
kai arba ispaniškai. Kai kurie 
galėtų pasirodyti jau pirmame 
žurnalo numeryje. Temos turi 
būti pateiktos iki birželio 4 d.

Kas tais klausimais turėtų ko 
kių pasiūlymų ar norėtų pla
tesnės informacijos, prašoma ra 
syti Dr. M. Gimbutienei, 250 
Columbia Rd., Dorchester, 
Mass. Ji yra sekretorė komisi
jos, sudarytos prie Patariamo
sios Lietuvių Grupės palaikyti 
ryšiui su minėto veikalo redak
cija ir suteikti bendradarbiams 
lietuviškai medžiagai paruošti. 
Į komisiją įeina dar prof. dr. 
J. Puzinas ir prof. S. Sužiedė
lis. PLG

ANTROJI B. RUKŠOS 
KNYGA.

Balys Rukša, jaunosios kar 
tos poetas ir knygos „Žemės 
Rankose“ autorius, atidavė 
spaudai antrąją poezijos kny
gą, kurioje veik visi eilėraščiai 
yra nauji ir nekur nespaus
dinti. Rinkinį iliustruoja dail. 
Juozas Bakis. Leidžia knygų 
leidykla „Baltija“.

BALYS RUKSA
SVAJOTOJAS

TU nuo žemės atsiplėšt vis trokšti, 
Nuo jos veido, pilko ir šiurkštaus. 
Kad virš rotušės pakilęs bokšto, 
Mestum žvilgsnį Dievo išdidaus.

Vabalams, kurie be tikslo skuba, — 
Juk jie vargo niekad neapienks, — 
Mesti žvilgsnį, svetimą ir grubų, 
Valkatai ant grindinio akmens.
Taip tu trokšti likti atitolęs, 
Tu nuo ten, kur žmonės - vabalai. 
Tik, deja, į akmenis ir žolę 
Tu, kaip jie, įaugęs per giliai.

Štai todėl, kad liktų tau krūtinėj 
Kuo mažiau kančios ir nevilties, 
Ar tai smuklėj, ar mažoj kavinėj, 
Visada kažkur skrendąs jauties.

VALANDOS
BŪNA valandos, kurios tave sukausto 
Dar sunkiau nei pančiai geležies.
Ir bijai tada savęs paklausti, 
Ar tikrai iš jų ištrūkt veržies.

O veržies. Nykus, tamsus ir liūdnas. 
O veržies ir jieškai užmaršties.
Ir bandai dienas kuo nors užgrūdint, — 
Tu bandai iš pančių išsitiest.

Vakarai tada užgimsta girtuoklysčių, — 
Šaukia smuklės, moterys tave, 
Nors naktim prie pokerio išvysti, 
Kad visvien iš visko velniava.
Kad visvien jokioj baloj ligšiolei 
Neradai tu jos ir nerasi, 
Jei nudrėbtas kažkodėl iš molio 
Jau bent kiek kitokio tu esi. . .

aukos šimto Rytų Europos ir 
Azijos Hirošimų ir Nagasaki 
yra mums nežinomos, dar ne
reiškia, jog jos yra ne žmonės 
ir jų nereikia gailėtis. Iš Ant
rojo Pasaulinio karo analizės 
tenka padaryti išvadą, kad gy 
ventojų bombai davimas yra 
blogo logika.

Pastaroji pastaba liečia 
įspėjimą prieš besikartojančią 
melagystę, kad Kinijos Titoiz- 
mas gali būti atsiektas ir gili
namas, atiduodant Formozą ir 
įsileidžiant Raudonąją Kiniją į 
Jungtines Tautas. Net Jo
seph ir Stewart Alsop mėgina 
atgaivinti šį pavojingą pada
vimą. Priešingai, Raudono
sios Kinijos ir Raudonosios Ru 
sijos solidarumas yra monoliti
nis. Mao kilimas į vadus 1930

kankiniais, ir įleisti pastaruo
sius, apipilant politiniais buč
kiais pirmuosius — kaip tai
kos išdavikai ragintų rnus da
ryti. 194.000.000 S. S. S. R. 
neomunistų turi būti įjunigti 
į tarptautinę laisvę.

Šis samprotavimas veda prie 
galutinės mano išvados — bu
simojo karo taktiKa turi remtis 
strateginių punktų bombarda
vimu, bet ne gyventojų. Jei 
mes siekiame išlaisvinti vergų 
stovyklų kalinius, tai vargu 
pirmiau mes bombarduosime 
kalinių barakus, o ne sargybų 
namus ir amunicijos sandėlius. 
Be to, tvirtindami, kad mūsų 
atominės bombos bus numes
tos ant Sovietų miestų, mes su 
teikiame Stalinui didžiausią pro 
pagandos ginklą. Jis pats ne
turi jokios pagarbos žmogaus -31 metais buvo intriguojamas 
gyvybei, ką aiškiai rodo jo žu- Maskvos, ir jis buvo vienas iš 
dymas milionų savo paties gy- trijų kiniečių, buvusių Komin-

Antroji mūsų pagrindinės pa 
reigos dalis yra daryti skirtu
mą tarp komunistinių despotų bingus sąjungininkų politikų 
ir jų valdomų gyventojų. S. 
S. S. R. liaudis, Įskaitant ir pa 
čius rusus, yra pirmutinė ir di 
džiausioji raudonųjų konspira 
cijos auka. Stalinas ir bolševi
kų partija nuo 1917 metų ve
da karą prieš savus, žmones ir anksčiau, jei jie vėl nusikalstų, 
tam karui naudoja galimus 
ginklus, pradedant propagan
da mokyklose, spaudoje, ra
dio; kinuose ir teatruose, ir bai 
giant politinės policijos ame
rikiečių šautuvais. Tie penkio
lika milionų koncentracijos 
stovyklose rodo, kad Sovietų 
imperijos liaudis vis dar tę
sia kovą prieš savo prispaudė
jus ir išnaudotojus, ir to dė- 
hai rusai, ukrainiečiai, baltgu- 
džiai, gruzinai ir visi kiti yra 
mūsų tikri sąjungininkai prieš 
bendrą priešą Kremliuje.

Nesugebėjimas suprasti šio 
lakto, padeda išaiškinti vieną 
blogiausių Jaltos sutarties pa
darinių, tą skandalingą pabė
gėlių - vergų kontraktą, pagal 
kurį buvo sutikta grąžinti So 
vietų egzekutoriams visus pa
bėgusius Sovietų piliečius; esan 
čius Vakarinėse Zonose. Mi
liūnai buvo surinkta ir pasiųs
ta atgal mirčiai, neatsižvel-me supainioti kankintojų su mi. Tas faktas, kad busimosios

veiksmus, įvykdytus sąjungi
ninkų armijų, labai sunku iš
aiškinti likusiems pavergtiems 
gyventojams, kad mes tikrai 
remiame jų laisvę ir kad mes 
jų neparduosime Stalinui, kaip

a la Yalta, 
mūsų taikos 
me.

tame laukiniame
- apgavikų žaidi-

Pasauliniam karuiPirmajam
einant prie galo, Sąjungininkų 
galia išaugo dėl Wilsono ve
damo vajaus tikslu daryti skir 
tumą tarp kaizerio vyriausy- ventojų. Bet kai mes, kurie skel terno Vykdomojo Komiteto na 
bės ir Vokietijos gyventojų. Šį biame, kad žmogaus gyvybė nais, nuo 1935 m. ligi jo dirb- 
laimėjimą Clemeneau paskau- yra šventa, planuojame bom- 
dino Versalyje, primesdamas bomis žudyti milionus vyrų, mo 
besąlyginę laiką tiems, kurie 
1918 metais kapituliavo tam 
tikromis sąlygomis. Tuo būdu 
jis pratiesė kelią Hitleriui. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
Stalinas buvo pakankamai gud 
rus, viešai pareikšdamas pagar 
bą vokiečių tautai ir armijai, 
nusistačiusiai prieš savo naciš
kus valdovus, tuo tarpu Roose- 
velto besąlyginės kapituliaci
jos politika apsunkino mūsų 
reikalus.
gotos atvilgiu mes neprivalo- tencialui, yra neapskaičiuoja- buvusioms kvailysčių metais.

terų ir vaikų, tuo mes duoda
me Kremliui medžiagą neįkai
nojamai propagandai prieš 
mūsų pačių veidmainingumą ir 
nežmoniškumą. Sovietų tirani 
jos aukos sunkiai gali patikė
ti mūsų geriems norams, jei 
jos yra apimtos siaubo žudy
nių, kurios bus padarytos mū
sų rankomis. Iš kitos pusės, 
tie smūgiai, 
atominiai

tino paleidimo 1943 metais. Di 
džiuliai Mao ir Stalino paveiks 
lai buvo nešami greta viens ki
to Maskvoje Gegužės šventės 
metu ir Rytų Berlyne „Jauni
mo Festivalio“ metu 1951 m. 
Neseniai pasirodęs „Pravdos“ 
pranešimas apie suorganizuo
tas stiprias oro pajėgas Šiau
rės Korėjoje, rodo, kad Mao 
eina su Stalinu. Perleidimas 
strateginių interesų, manant

LAIŠKAI IS MASKVOS
RAŠO LYDIA KIRK.
Redakt. pastaba: Lydia 

Kirk, žmona admirolo Alan 
G. Kirk, gyveno Maskvoje ■ 
nuo to laiko, kai jos vyras. 1 
buvo paskirtas ambasado- i 
rium Rusijai ir išbuvo iki pat ■ 
jo atsistatydinimo. Kadan- ' 
gi Maskva toli nuo JAV, po : 
nia Kirk save šeimai rašė > 
laiškus, nušviesdama gyveni- Jis sakė, kad tai yra negalimas 
mą Rusijoj ir savo įspūdžius pasiūlymas; kad niekad genero 
Maskvoje. Jie buvo adresuo las negali būti pakeistas admi- 
ti jos dviems ištekėjusios rolu, net jeigu admirolas jau ir 
dukterims, sūnui Roger;, ka- turi 3 metų praktiką. Mes dis 
da jis nebuvo Maskvoje ir kutavom apie tai vėliau, ir su 
kitiems giminėms.

Ponia Kirk yra žmona ad 
mirolo, Antrojo Pasauk ka
ro metu vadovavusio Ameri
kos laivynui prie Sicilijos ir 
dalyvavusio Normandijos in 
vazijoje ir buvusio jūrų lai
vyno atache Amerikos am
basadoje Londone; vėliau, 
po karo, ambasadorium Bei- tadienio rytą Briuselio ambasa- 
gijoje. Ponia Kirk yra ge- doje. Tai buvo 
rai žinoma spalvingoje tarp- įsakymas grįžti 
tautinėje diplomatinėje see- pačią dieną, 
noje.

P. Kirk rašo...
1949 m. kovo mėn. laikraš

čiai pranešė, kad Beddeil. 
Smith žada atsistatydinti iš 
Maskvos ambasados. Jis ten iš

Vertė V. L.
tą laikraščiuose ir pagalvojau, 
kas galėtų būti Kandidatu į jo 
vietą. Kaip žmona ir kompa- 
nijonė diplomato, aš bijojau tos 
idėjos. Bet tas kaniddatas bu
vo admirolas Alan Godrich 
Kirk, dabartinis ambasadorius 
Belgijai, mano vyras-

■, Apie tai kalbėjau su vyru.

tikau su tuom, kad 2 vietos, ku 
rioms negalima atsisakyti, tai 
Rusija ir Vokietija.

Savaitės slinko. Atlanto su 
tartis buvo paruošta ir laukė 
pasirašymo Vašingtone. P. 
Kirk dirbo su belgais iki ga
lo ir nebuvo nustebintas, kai 
telefonas suskambėjo vieną šeš

Vašingtono 
USA dar tą 

Aš nujaučiau:
-— Nevažiuokim į Rusiją, aš 

žinau, ką aš sakau.
— Nebūk kvaila, aš skrendu 

namo sąryšy su Atlanto sutar
tim, — atsakė p. Kirk. Jis iš
skrido tą pačią dieną.

Kitą penktadienį jau visi laik 
račiai rašė apie p. Kirk perkė
limą ambasadorium į Maskvą.

Iš kitos
kuriuos tie patys tuo būdu atitraukti jį nuo So- buvo daugiau negu 2 metus ir 

inklai gali suduoti vietų bloko, Vakarams būtų pageidavo grįžti atgal į akty- 
Rytų Europos Gol- Stalino industrijos ir karo po tolygu didžiausioms klaidoms, via tarnybą armijoj. Aš per

skaičiau tą straipsnį ir sekan- Aš pergyvenau susijaudinimą 
čia dieną mačiau vėl pakarto- iki vyro grįžimo. Jis buvo nu-
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MIRĖ MARIJA MONTESSORI
Gauta žinių, Kad mirė garsio 

ji pedagogė, daktarė Marija 
Montessori. Kaip nedaugelis 
moterų, Marija Montessori yra 
didelė mokslininkė ir kūrėja. 
Sukurtasis jos auklėjimo meto
das vadinamas jos vardu — 
Montessori metodu.

Marija Montessori yra ita
lė, gimusi 1870 metais, Chiar- 
avalle. Kaip matome ji mirė 
sulaukusi 82 metų amžiaus.

M. Montessoii yra pirmoji 
moteris, kuri Romos universite 
te gavo daktaro laipsnį, 1894 
metais. Ji specializavosi psi
chiatrijos srityje. Bestudijuo
dama psichiatriją, ji susidūrusi 
su psichiniais valkų trūkumais, 
susidomėjo auklėjimo proble
momis ir Orthophremjos mo
kykloje pradėjo studijuoti de
tektyvinių vaikų auklėjimo klau 
simą. Studijų pasekmėje, ji 
sukūrė savo vaikų auklėjimo 
sistemą, kuri pagarsėjo visam 
pasauly ir daugely kraštų pri
gijo, įgaudama tuo ir jos kūrė
jos vardą — Montessori me
todo.

Montessori metodas yra re
miamas galimai didesne vaiko 
laisve, jo savarankiškumu ir jo 
pačio tvarkos bei disciplinos su 
pratimu, paremtu jo pačio va
lia. j° galvojimu, jo aktnigu-

mu. Tokiu būau, Montessori 
tikslas yra išauklėti laisvą ir 
savarankišką asmenybę, ko rei
kalauju tikroji demokratija. To 
dėl Montessori, kuri rūpinasi 
visų pirma priešmokyklinio am 
žiaus vaikais, kuliuos kaip jau 
nučius ir reikalingus gerų pra 
du, kaip tiktai n reikia auklė
ti, neouvo priimtina diriguoja
mam tipui auklėjimo, kurį nau 
dojo Mussolinis. Todėl jis vi
sas Montessori mokyklas Ita
lijoje uždarė, o Montessori tu
rėjo is Italijos pasitraukti 
(1933 melais) ir sugrįžo atgal 
Italijon tiktai po karo, 1947 me 
metais, ir padėjo naujai Itali
jai tvarkyti švietimo reikalus.

Montessori buvo Romos uni 
versiteto profesorė. Ji 1907 
metais Italijoje Įsteigė pirmąją 
savo mokyklą — Casa dei bam 
bini — vaikų namus ir pati aki 
vaizdžiai parode, kaip reikia 
priešmokyklinio amžiaus vai
kus auklėti.

Lietuvoje Montessari meto
do taikytoja buvę p. Varnienė, 
kuri Kaune buvo įsteigusi vai 
kų darželį, paremtą Montesso
ri metodu. Maži vaikai ten pa
tys tvarkėsi, patys ir nusireng
davo ir apsirengdavo, patys ir 
klasėse tvarką palaikė. Tai bu 
vo rimtas vaikų auklėjimo dar-

Moksto-technikos naujienos
PRIEŠ GANGRENĄ
74.500 to plieno, 46.400 to vie 
los, pusę miliono kūb metrų be
tono, ir kaštuos jis 60 milionų 
dolerių.

PRIJAUKINS NAUJĄ

IŠRASTI VAISTAI
Lederle labolatorija yra pa

gaminusi naujus vaistus, vadi
namus Varidasa, kurie gali su 
skystinti sukrešėjusį kraują ir 
tirštus pūlius bei išskirt miru
sius kūno audinius, kurie pada
ro gangreną. Tas vaistas su
darytas iŠ1 dviejų sintetinių 
raugų, kurie yra naudingi tu
berkulioziniam meningitui, 
plaučių ligoms ir kulkos pada
rytoms gilioms žaizdoms gy
dyti.

TILTAS PER MESSINOS 
SĄSIAURĮ.

New Yorko inž. D. B. Stein 
man paruošė kabančio tilto pro
jektą per Messinos sąsiaurį 
tarp Sicilijos ir Italijos, 3.900 
m ilgumo. Didžioji anga yra 
1640 m (5.000 pėdų), t. y. 800 
pėdų didesnė uz Golden Gate 
tilto, ties San Francisco, di
džiausią pasaulyje. Du taurus 
teks statyti 400 pėdų gilume. 
Tiltas bus 75 m virš jūros pa
viršiaus. Jam teks panaudoti

šieno, nei pirkti kitokio mais
to. Jis gali ėsti per sniegą ir lai 
žyti uolų kerpes per visą žeimą.

PARAŠIUTAI KREČIA 
POKŠTUS

Du sovietų lakūnai iššoko iš
lėktuvo su parašiutais 2.500

pėdų aukštyje. Jų parašiutus 
pagavo smarki, aukštyn nešan 
ti, oro srovė. Vienas parašiu
tininkas tapo iškeltas iki 4.300 
pėdų aukščio, ir tik tada jo pa
rašiutas pradėjo leistis žemyn. 
Kitas parašiutininkas 3 valan
das buvo blaškomas ore, iki pa
galiau nusileido.

„BRITANIJOS LIETUVIS“
vienintelis visoj Europoj lietuvių savaitraštis. 
Nepartinis, siekiąs tikslo — bendro visiems lietuviams. 
Lietuviai, atvykę iš Anglijos, neturėtų pamiršti savo 

buvusio organo.
LEIDŽIA D. Britanijos Lietuvių Sąjunia, Londone. 

KAINA metams 5 dol.
ADRESAS: „Br. Lietuvis“, Lithuanian House, 43, Hol 

land Park, London, W. II, England. Z

Kadaise Šiaurės Amerikos 
kontinente plačiai gyveno jau
tis Mušk, kuris dabar yra jau 
arti išnykimo. John Teal, ark- 
tikos tyrinėtojas, gavo leidimą 
pagauti musk ox 8-nias tely- 
čias-teliukus Eliesmoro saloje, , 
Kanados Archipelage. Jis ban 
dys juos prijaukinti, suįnamin- 
ti Vermonto Gyvulių Tyrinė
jimo Įstaigoje.

Mušk jaučio tikras vardas— 
ovibos — pusiau avis ir karve.

Jo mėsa geresnė negu jau
tiena, vilna lengvesnė ir minkš 
lesnė už paprastos avies ir pie
nas taip pat geras, kaip ir kar
vės.

Kadaise ovibos ganėsi Šiau
dinės zfnųemkos’. kontinente,.

Nuo vario gadynės žmogui 
nepavyko prijaukinti tą lauki-

DĖMESIO SIAM SARASUl!
Dovanoms ir pasiskaityti papigintai parduodamos 

gos. Kai kurios jų parduodamos per pusę kainos: 
Tolimieji kvadratai, Grišmanauskas ....................................
Baitaragio Malūnas, romanas K. Boruta ..........................
Baltaragio Malūnas. Romanas, K. Boruta..........................
Pragaro Pošvaistes. Romanas, V. Alantas..........................
Pietų vėjelis, Vytė Nemunėlis, .............................................
Anglu kalbos vadovas I d. 1 sąs..........................................

„ „ „ n „ i „ .............................
Sename dvare, Šatr. Ragana, romanas .............................
Lietuvių Tautosakos skaitymai, Balys .............................
Tremties Metai ........................................................................
Kryžiai, romanas, Ramonas ..................................................
Naktis ant morų, Jankus...........................................................
Atsiminimai ir mintys, Dr. K. Grinius ..............................
F. Kaulėnas, dailė.........................................................................
Marti iš Miesto, Orintaitė ................................. .. ..................
Per šaltį ir vėją, Zobarskas ......................................................

kny-

2,00 
2,50 
2,50 
3,50 
1,00 
0,60 
0,60 
2,00 
3,00 
3,00
2,00 
2,50 
1,50 
2,00 
0,75 
0,40

nj gyvulį, kuris galįs gyventi Riestaūsio sūnus, Zobarskas .................................................. 0,70
bas, paremtas Montessori me- apskritus metus ant žolėtos že Sugrįžimas, V. Tamulaitis ..................................................... 1,10
todu. mes. Jam nereikia pjauti nei Tauresnio žmogaus užtekėjimas, Vydūnas ..................... 0,30

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

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

J straipsnius ir paveikslus.
NAUJIENOS talpina išvietintųjų lietuvių šeimų, gimi

nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at
sišaukimus į savo tautiečius.

I NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 
! klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau-
1 kimus ir korespondencijas.
I UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
! Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me-
; tų $ 5.00; Chicagoje i 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny 

$ 11.00, jiusei metų $ 5.50.
Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica

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

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

KARYS
išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 

įdomios medžiagos.

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

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

U. S. A.

Žirgonė ir Gailė, spalvota ....................................................... 0,15
Gyvulių draugas, Krausas ...................................................... 0,15
Bhagavad-Gita iš sanskrito, Vydūnas .........................  0,30
Dulkės ežere, Kozulis ................................................................ 1,00
Tilto sargas, Tulpė .................................................................... 1,00
Dr. Kripštukas pragare, Kaupas ......................................... 1,00
Lietuvos sovietizacija, prof. Roemeris ............................... 0,25
Raudonoji žvaigždė, Vytenis .................................................. 0,75
Žemė, keturių autoriai, almanachas .................................. 4,00
Literatūros metraštis .............................................................. 1,50
Proza, 4 autoriai ......................................................................... 1,00
Lapės pasaka, Pieteris ........................................................... 1,00
Žemės rankose, Rukša ............................................................... 1,00
Kartuvės, Jonas Gailius ........................................................... 1,00

Knygos gaunamos šiuo adresu: „Nepr. Lietuva“, 7722 
George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

— -’"rU'iiriBWiiira
AR ŽINOTE KA RAŠO

į „KELEIVIS" ;
fe AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi
* mėgsta jį skaityti? |
H „KELEIVĮ“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne 
k pataikauja ir nesibijo teisybes skelbti. J
1 Žmonių mulkintojus ir apgavikus jisai lupa be jokio * 
3 pasigailėjimo.
1 Be to, jame rasi visokių pa- tarimų, gražių eilių, jdo- f 

mių paveikslų ir žinių iš viso pasaulio.
| Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba. A
i Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75. * 
r Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū-
* rėti. Gausit nemokamai. ▼

KELEIVIS
* 636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A. ♦

ii writmisa narrar m—mr—mnr .-*■...

AR JAU SKAITAI?
MODERNIŠKĄ ILIUSTRACINĮ PASAULIO 

LIETUVIŲ MAGAZINĄ.

METINĖ PRENUMERATA $ 3,—.
VISUOSE KRAŠTUOSE. LEIDYKLOS ADRESAS 
9204 S. BROADWAY LOS ANGELES 3,

CALIFORNIA, U. S. A.
SMMMOaMM

stebintas, kada jo prašė vykti į 
Maskvą, bet žinojo, kad šito 
posto negalima atsisakyti.

Mes praleidome mėnesį na
muose. Aplankėme gimines, 
daktarus, dantistus, padarėm 
naujus palikimo testamentus. 
Visi buvo susirūpinę. Net par 
davėja Sak‘s krautuvėje, kada 
paskaitė mano adresą ir pavar
dę, pasakė:

— Jūs esate ta ponia, kurios 
vyras vyksta į Rusiją? Tegul 
Dievas Jus laimina.

Aš kaip tik to buvau reika
linga. Mūsų naujas rūpestis bu 
vo Roger, mūsų sūnus, nuspren 
dęs pertraukti savo studijas 
Princton'e ir norįs pralesiti me 
tus su mumis Maskvoje. 18 
metų, jis buvo per jaunas savo 
klasėje. Jis studijavo rusiškai 
ir tikėjosi gauti darbą ambasa 
doje, kur jis gagėtų būti nau
dingu ir progresuotų rusų kal
boje. Jo profesoriai jam leido. 
Man ir tėvui tai buvo didelis 
dalykas, nes per 10 metų karo 
ir diplomatinės tarnybos, ma
žai buvo progos būti drauge. 
Čia buvo jo paties idėja, kurią 
mes priėmėme su malonumu.

Išplaukėm abu su Roger 
New Amsterdam laivu. Po sa
vaitės turėjom prisijungti prie 
tėvo, kuris buvo užsienių rei
kalų ministerių konferencijo
je Paryžiuje. Mes susitikome 
Crillou.

Paryžiuje mūsų dienos slin
ko bepirkinėjant įvairius daik
tus, kuriuos mes turėjom imti 
į Maskvą. Ne vien dėl to, kad 
Rusijoj nežmoniškai brangu, 
bet kadangi daugelio daiktų ne 
galima gauti už jokią kainą.

Laike ir po kar o Maskvos am

io aerodromo. Tarp karininkų 
mes radome Bievster Morris, 
vieną iš Maskvos ambasados 
pirmųjų sekretorių. Buvo taip 
pat ir du rusai: navigatorius ir 
radionistas — paskirti mums 
lydėti. Mūsų lėktuvai yra vai- šitą apsaugą. Tas paprotys yra 
įuojami mūsiškių pilotų, bet 
skridimo planai yra sudaryti 
rusų ir jie yra atsakingi už vis 
ką. Jie yra civiliai aviatoriai 
ir niekad nepamatys tų pačių 
dviejų asmenų kitą kartą.

Iš lėktuvo buvo mažai 
matoma. Rusai atsargiai 
lenkia miestus ar vietas, 
galėtų būti įdomu, 
virš Lenkijos. Jos ūkiškas kraš 
tas mažai keliais ar geležinke
liais teišraižytas. Daugiausiai 
krūmokšniai matomi.

Po penkių ir pusės valandų, 
atsiradome prie Maskvos. Nu
sileidome Vnukova aerodrome, 
keliolika mylių už miesto. Nu 
sileidžiant, pakelėse pastebė-

basada turėjo savo specialų lėk 
tuvą, kuriuo būdavo pristatomi 
reikalingi daiktai. Vėliau ru
sai nebeleido ir tik 2 ar 3 kar
tus per metus tegalėdavo pri
statyti.

Rašydama po 5 dienų iš 
Maskvos, aš aprašiau mūsų 
skridimą iš Paryžiaus per Ber
lyną ir mūsų atvykimą į Rusijos 
sostinę.
Maskva, 1949 m. liepos 3 d.

Gražią, saulėtą dieną, Ro
ger, tėvas ir aš lygiai 2 valan
dą išskridome iš Crillon. Lėk
tuvas buvo didelis. Bagažas 
jau buvo sukrautas kai mes at
vykome ir turėjome rasti sau 
vietos tarp dėžių, lagaminų ir 
pakietų. Mes turėjome praleis 
ti 2 nakits Vokietijoje — vie
ną Heidelberge ir vieną Ber
lyne. Mūsų pirmas sustojimas 
buvo Wiesbaden‘e. Mus suti
ko generolas Huebner ir gene
rolas Cannon. Generolas Hueb 
nėr atvyko iš Haidelbergo sa- jau daug žmonių. Mat, mes bu 
vo privačiu traukiniu — 3 va
gonų liuksusiniu, 
Frau Goermg nacių viešpatavi 
mo laikais vykdavo apsipirkti 
į Vieną, Prahą ar Paryžių.

Goeringo traukinys kitą die
ną mus grąžino atgal į Wiesoa .sitaįsiau skrybėl 

žiau lūpas, ir abu su tėvu lipom 
laiptais žemyn, kur mūsų lau
kė visas ambasados personalas, 
o taip pat ir rusų protokolo vai 
dininkas ir tėvui oficailiai pa
skirti 4 MVD sargybiniai, su

kas 
ap- 
kur 

Skridom

kuriuo
vome naujiena, nes šiuo metu 
Rusijoje nėra keturmotorių 
transporto lėktuvų, o mūsiškiai 
atskrenda 2 ar 3 kart per me
tus.

Lėktuvas nusileido.
ir

Aš pa- 
pasida-

oelem ir su pistoletais prie juos Jungtinių Amerikos Valstybių 
mens. Jų rankos, kai aš juos 
pasveikinau, buvo kietos ir sau 
sos. Mums niekad nebuvo pa
sakyti jų vardai. Tik Britų ir 
Amerikiečių ambasadoriai turi

nuo 1919 metų, kada iš pasalų 
ouvo nužudytas vokiečių amba
sadorius. Nuo to laiko Britų, 
Amerikiečių ir vokiečių amba
sadoriai turi savo asmeninę sar 
gybą, dieną ir naktį. Mes ofi
cialiai žinome tik 4, bet jų tik
riausiai yia 10 ar 12 ar dar 
daugiau. Kiekvienu momentu, 
kada ambasadorius išeina iš na
mų, jie tuč tuojau seka maši
noj paskui. Jie yra skirti oii 
ciahai apsaugai, bet jie tarnau
ja ir kitiems tikslams.

Įvažiuojant į Maskvą dangus 
apsiniaukė ir pradėjo lyti. Ae
rodromas yra apie 45 min. nuo 
miesto. Aplink lyguma. Kelias 
yra platus. Keletas nedažytų 
medinių, daugiausiai pastatytų 
iš rąstų namų, stovi pakelėj. 
Bendras vaizdas pilkas ir šla
pias. Keliai, kurie įeina į au
tostradą, purvini ir baloti, ku- 
riuse matyti vaikai su ožkomis 
ar kokia senutė vedanti karvę.

Įvažiuojant į miestą pagrin 
dinė gatvė yra plati ir pusėti
nai švari. Vietomis yra paste
bima statyba, bet šiaip net ir 
dideli pastatai atrodo nuo ske
veldrų nukentėję. Kai aš pa
klausiau, ar tai karo padari
nys — jie atsakė: — Ne — na
mai reikalingi tik remonto.

Mes įvažiavome į mažą skve
rą, kurio viename kampe stovi 
bažnyčios griuvėsiai. Prieš 
mus stovi Spaso namai. Jie at-

ambasados iškaba virš vartų. 
Tai Neo-klasikiniai rūmai, pa
statyti 1912 m. turtingo komer 
santo, kuris buvo vedęs aukšta- 
kilmę moterį, lo revoliucijos 
bolševikų valdžia peremė tą pa 
statą užsienių reikalų komisa
riato žinion. Čičerinas, buvęs 
užsienių reikalų komisaru 1918 
—1930 m., miręs mano miega
majame, kaip jie mane įtikinėja, 
ramia ir natūralia mirtimi.

1933 m. JAV ambasadorius 
išnuomavo tą namą ambasadai 
ir taip vis nuomoja iki šiam lai 
kui.

ūeną, iš Kur mes skridom į Ber
lyną. Tempelhufo aerodrome 
mus sutiko pilna garbės sargy
ba su dviem orkestrais ir aukš
to laipsnio amerikiečių karinin
kai. Orkestras grojo Ameri
kos himną ir aš kietai prikan- kuriais mūsų patarėjas oficia- 
dau lūpą, nes trys Kirk vyko Irai supažindino. Atvykstant 
į Rusiją nežiniai. ar išvykstant jų bus pirmieji ir

Naktį praleidę pas admirolą paskutinieji veidai, kuriuos 
Wilkes, rytą, birželio 28 dieną, mes matysime. Tai 4 žemi, stip 
mes išskridome dideliu trans- rūs vy runai tamsiais kostiu- 
portiniu lėktuvu iš Tempeiho- mais ir žemyn nuleistom skry- rodė tvarkingai ir saugiai su

Krautuves yra neturtfigos ir 
išstatytos prekės vakariečio aki 
mis, atrodo, vertos pasigailėji
mo. Maisto krautuvių langai 
pripildyti kartoninių pavyz
džių: kartoninių kumpių, viš
tų, dešrų, sūrių ir duonos. Aš 
esu įsitikinus, kad tai yra dėl 
trūmumo, nors man sakė, kad 
tai yra senas paprotys, nuo to 
laiko, kai eilinis žmogelis ne
mokėjo skaityti.

Prekės nėra lacionuojamos, 
bet tas reiškia tuščias lentynas 
ir žema gyveninio standartą. 
Bet man buvo sanyta, kad vis
kas pagerėję po karo. Yra sun 
ku patikėti, kai atvyksti iš Va 
karų, kad šalta nešvari, dulki
na žmonių mase, judanti gat
vėje, galėjo atrodyti dar blo
giau? Tai kaip atrodė elgetos?

Į mane žiūri gatvėje, kai aš 
praeinu, nežiūrint, kaip papras 
tai bučiau apsirengus. Ypatin
gai juos patraukia mūsų batai. 
Jų atrodo labai prasti; iš odos 
imitacijos, ar brezento, įvairių 
spalvų ir formų. Tik karinome 
nė turi batus iš odos.

Moterų drabužiai yra visiš
kai neaprašomi. Dabar, vasarą, 
suknios nešiojamos iš gėlėto 
perkelio. Sijonai siauručiai ir 
trumpi, be formos, fasono ar 
pritaikymo. Kojinės yra iš sto 
ros medvilnės. Yra keliose ypa 
tingose krautuvėse nylon ko
jinių, bet jos kainuoja 12—15 
dolerių mūsų pinigais.

Man sakė, kad Maskvoje va
saros karštos, bet mažai bus ma 
lonumo iš to, kadangi mums 
nėra leidžiama laisvai išvažiuo
ti iš miesto. Ilgiausia kelionė, 
kuri mums yra leidžiama —

Su mumis tame name gyve
na du ambasados sekretoriai. 
Esu susirūpinusi rusų tarnais, 
sąsakitomis ir pinigais, bet tė
vo sekretorė pažada tvarkyti 
namus.

Šiuo metu didžiausia bėda 
yra neradimas vienos dėžės su 
mano geriausiais drabužiais, ku 
ri, atrodo, bus akus Belgijoj.

Maskva, 1949 liepos 3 d.
Atrodo, kad nėra priežasties, 

kodėl žmogus negali laisvai 
vaikščioti mieste. Aš pažadė
jau tėvui visada su savim ne
šiotis asmens iiūdymą, nes jie 
nedaro jokio skirtumo nuo eili
nio ruso, o Rusijoj, geriąu būti 
be drabužių, negu be dokumen 
tų. Mieste Arbat gatvė yra dau 
glaustai policija apstatyta. Yra 
lengva pastebėti slaptos polici
jos vyrus, pastatytus palei ke
lią. Jų drabužių sukirpimas ir 
veido išraiška visų vienoda. Mū 
sų sekretorius sako, jam suda
ro malonumą einant į darbą Tolstojaus namai ir Čaikovskio 

skaičiuoti juos. namai. Bus daugiau.
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Toronto lietuvių 
gyvenimo pažanga

Malonu, konstatuoti, kad To 
ronto lietuviai, nekalbant jau 
apie senuosius, daugumoje ge
rai įsikūrę materialiai. Prade
dant inžinieriais, kurių Toron
te yra apie 40, beveik visi dir
ba savo srityje su neblogais 
atlyginimais. Chemikai, me
chanikai irgi dirba savo srity
je. Jau keli gydytojai išlaikę 
egzaminus, atidarė savo kabi
netus. Kiti, nors neišlaikę eg
zaminų, turi irgi neblogus 
darbus — vieni ligoninėse, ki
ti laboratorijose. Blogiau su 
dantų gydytojais. Jų nė vie
nas nedirba savo srityje viešai.

Kas kart vis didesni skaičiai, 
ypač jaunimo, mergaičių per
eina į ofisus dirbti. Keletas 
ekonomistų dirba buhalteriais, 
leal estate agentais. Vienas rū 
bų krautuvę. Torontas turi 
penkias svetaines — valgyklas, 
vieną užkandinę, šešias maisto 
parduotuves, vieną prosyklą, 
vieną baldų parduotuvę, ketu
rias siuvyklas, tris kirpyklas, 
2 per kraustymo sunkvežimius, 
kelias batų pataisymo dirbtu
ves, radijo pataisymo d-vę, še
šias namų statybos įmones, 
kurių viena jau spėjo padaryti 
(per 2 metus) 200.000 dol. apy

va-

sa-

vartos.
O kiek pavienių namų, 

sarnamių statytojų.
Taip pat Toronto turi ir 

vo tris lietuviškas spaustuves,
kurios spausdina laikraščius, 
knygas ir atlieka kitą spaudos 
darbą.

Daug Toronto lietuvių pasku 
tinių dviejų metų bėgyje iš
ėjo į farmas, y^ač nemaža į 
tabako, tapdami savininkais ar 
nuomininkai bei pusininkais.

Beveik visti rūšių amatinin
kų yra savų.

O daugumas Toronto lietu
vių duoną pelno Įvairiuose fab
rikuose, siuvyklose, prie staty
bos darbų ir kt.

Užtat nenuostabu, kad To
ronto lietuviai jau yra nusipir 
kę kelis šimtus gyv. namų, ver
tės po 5.000 — 20.000 dol., o 
jau automobilius sunku ir su
skaityti. Ir viskas tas atsiekta 
per 3—4 metus gyvenimo Ka
nadoje.

Žinoma, reik paminėti, kad 
yra Toronte lietuvių, kurie ir 
sunkiai verčiasi, ar dėl ligos, ar 
būdami bedarbių eilėse ar dėl 
nelaimingų atsitikimų ir pn.

Tačiau nemaža yra ir tokių, 
kuriems visad trūksta pinigų

Toronto
Jų ats

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGĄ! 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PI GES N ft S 
KAIP KITUR.

688 ALLARD Avp, Verdun. 
Telefonas HE 5853. 
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

dėl „plataus“ gyvenimo.
Toronte, skaitoma lietuvių 

su senais ateiviais apie 4.000— 
5.000 (senųjų apie 1.000).

Toronto lietuvių kultūrinis 
gyvenimas irgi stovi nepas
kutinėje vietoje. Čia veikia 30 
organizacijų, parapijinė mokyk 
la su 120 mokinių, vaikų darže
lis. Turmie ir lietuvišką radi 
jo valandėlę šeštadieniais, ve
damą J. R. Simanavičiaus.

Virš visų organizacijų akty
viai veikia Kanados Lietuvių 
Bendruomenės LOK. Jam pri 
klauso beveik visos 
lietuvių organizacijos,
tovai sudaro seimą su atskiru 
vykdomu organu ■ — prezidiu
mu. LOK ir stumia visus lie
tuvių bendruosius reikalus, ruo 
oia visus minėjimus ir visus he 
tuvius atstovauja.

Kas savaitė vj ksta kelių or
ganizacijų pobūviai su šokiais 
ar meniški pasii adymai,dramos 
teatras ir kt.

Ypač jaunimo yra mėgiami 
šokiai ir dar su gaivinančiais 
gėrimėliais.

Per viešus minėjimus, kon
certus kartais) prisimena iki 
?000 lietuvių.

Toronto lietuviai yra jaut
rūs bendriems reikalams. Per 
praėjusius metus Toronto lie
tuviai suaukojo apie 1.500 dol. 
Tautos Fondui, apie 10.000 
dol. naujos bažnyčios statybai 
ir apie 10.000 doi. pirko Toron 
to Lietuvių Namų Fondo šėrų. 
Taipgi daug suaukojo tremti
niams Vokietijoje rūbais, pi
nigais, maistu ir kt .

Vieno, ko Toronto lietu
viams trūksta, tai vietos - pa
talpų - salių. O nuolat nuomo
ti, ubagauti iš kitų tautų jau 
nusibodo. Be to ir per metus 
išmokama apie 5.000 — 6.000 
dol. už sales. Toronte salių yra 
didžiulis trūkumas. Ir čia To 
ronto lietuviai ras išeitį. To
ronto lietuvių parapijos klebo
nas suorganizavo naujai bažny
čiai komitetą, kuris jau pirko 
geroj vietoje sklypą su klebo
nija. Parapijiečiams remiant, 
reik manyti, bus oastatyta nau 
ja bažnyčia su sale (600 — 
700 asmenų talpos).

Toronto lietuvių bendruome
nė LOK irgi aktyviai veikia pa 
talpų reikalu. Jau antri metai

L O N D O N, Ont
LONDONE LINKSMA!
KLB Londono Apyl. vaidy- 

oos Šelpimo skyrius sumanė 
padėkoti savo nuoširdiems au
kotojams už pavykusią rinklia
vą ne tik įprasta žodine, bet 
ir kita forma, šiuokart patie
kiant jiems tai, kas išblaško 
gausius naujakurių rūpesčius. 
Šio skyriaus kvietimu Toronto 
Lietuvių Meno Mėgėjų grupė 
š. m. gegužės mėn. 17 d. (šeš
tadienį) Londonu mieste, Pub
lic (City) Library salėj, 
Queen’s Ave (netoli Welling
ton St.), vaidina J. Jagėlos re
žisuotą 5-ių veiksmų komediją 
„Slidus pusmilionis". Pradžia 
7,30 vai. v. vasaros (ne stan
dart) laiku. Pelnas skiriamas 
šelpimo reikalams. Bilietus iš 
anksto galima įsigyti pas Br. 
Mišių, 93 Emery St., W„ Lon
don, Ont. ir prieš vaidinimą 
— prie įėjimo. Jų kainos: 50 
et., 75 et ir 1 dol.

Visi Londonu ir apylinkių 
lietuviai kviečiami atsilankyti. 
Grįšit namo tikrai geroj nuo
taikoj ! Š. S.

Aukas rinko. P. Jakubaus
kas, P. Karaliūnas, Dr. A. Ka- 
veckas, B. Mažeikienė, Br. Mi- 
sius, A. Pocius, E. Petrauskas, 
S. Petrauskaitė, Vyt.. Petraus
kas, E. F. Daniiumas.

Surinkta viso 171.50 dol. ši 
suma pasiųsta kun. A. Bemato 
niui paskirstyti paramos reika
lingiems lietuviams Vokietijo 
je.

____________ aassi
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.

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo. 
!Siunt. Nr. 10—$ 6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 

sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. degintos kavos 
sv. kakavos 
sv. šokolado

Pilnas draudimas.

4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiauL mėsos
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60

2
2
1
1

1 sv. šokolado
2 sv. cukraus

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

2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaul. taukų
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

Siunt. Nr. 19 — $ 9.95 
sv. rūk. lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. marmelado 
sv. deg. kavos 
sv. šokolado 
sv. kakavos

4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

4
2 
2
2 
1
1
2

VICTORIA 
CLEANERS 
8. DYERS Co.

EXPERT CLEANING « DYEING 
SERyiCE FOR CLOTHES A/-JD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIRE PICK-UP

« AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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 duotų 

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetue 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 namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

MONTREALIS 2836 Allard Tr.1135

veikia Toronto Lietuvių Namų 
Fondo Valdyba, kuri aktyviai 
verbuoja kapitalą ir mano pa 
statyti ar nupirkti Toronto lie
tuviams Tautos namus, kuriuo
se tilps visi lietuviai, visos liet, 
organizacijos. Toronto Lietu
vių Namų pilnais šeimininkais 
bus lietuviai šėrininkai.

Aš tikiu, kad Toronto lietu 
viai neužmirš pareigų — duok
lių ir savo tėvynei — lietuvy
bės išlaikymo židiniams.

Paaukoti pinigai bažnyčiai 
statyti, ar sutaupyti pinigai per 
kant Toronto Lietuvių Namų 
šėrus, pagelbės atlikti tautai 
pareigą.

Visiems Toronto lietuviams, 
šiek teik pasispaudus, bus pa
šalintas ir pasku tniis trūkumas 
— patalpų stoka.

Tuomet nereikės galvos suk 
ti, kur praleisti laisvalaikius, 
kur sutikti Naujus metus, kur 
smagiai pasišokti, kur daryti or 
ganizacijų susirinkimus ir vi
sokius pobūvius.

O tas malonus laikas jau ar
tinasi. Jnk.

3

1

Siunt. N r. 24—$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių 

sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino

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
taisymai sofų, fotelių 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles“ medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko 

kainomis.
LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.
3 East Notre Dame St., 
Telefonas MA 1006.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
bet

Alberto Norkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

tfž $o.ot fl.000.oo
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000.

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

5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.
Telefonas: CL 2363

GRAŽUS LONDONO LIE
TUVIŲ GESTAS.

Prie K. L. B. Londono Apyl. 
valdybos kovo mėnesį sudary
tas šelpimo skyrius po pirmo
jo savo posėdžio tuoj pat ėmė
si daruo ir, norėdamas nors 
maža dalele praskaidrinti Vo
kietijoje badaujančių lietuvių 
velykinę nuotaiką, kovo 21 — 
24 dd. pravedė rinkliavą: I — 
ligoniams, seneliams, gausioms kojo: p o5 dol.: Dragūnevičiai 
nedarbingoms šeimoms ir kt. 
pan. sušelpti, II — 16-sios Va
sario Gimnazijai, Dįepholz’e— 
ypatingai neturtingiems moki
niams paremti.

I.
Ligoniams seneliams ir kt. 

sušelpti Londono lietuviai au
kojo: po 10 dol.: Dr. A. Ka
veckas, F. L. Pociai, I. E. Da- 
niliūnai; po 5 dol.: A. P. Jaku
bauskai, S. Katkienė, Br. Mi
sius, A. Patašius, Vyt. Petraus 
kas, A. Pocius, J. St. Šepučiai, 
p-lė X.; po 4 doi.. J. E. Misiai; 
po 3 dol.: J. Jacyna, J. Petro
nis, M. Proscevičius, kun. V. 
Rudzinskas; po 2 dol.: J. And- 
riejauskas, V. Bendoraitis, V. 
Bernotas, J. Brazlauskas, Ci
cėnas, P. Genčius, A. Jonynas, 
M. Juodgalviene, Kačiulis, A. 
Kalnėnas, P. Karaliūnas, P. 
Kareckas, N. Kisielienė, A. 
Klupšas, Kulvinskai, V. Kuz
ma, L. Mačys, L. Matukienė, 
A. Miškinis, A. Pilvinis, M. 
Rudzinskaitė, J. Rutkūnas, B. 
Sefeldas, A. Šiaučiūnas, J. Ton 
kūnas, J. Vilbikaitis, E. Žirgu- 
henė; po 1 doi.: S. Aleliūnas, 
J. Andriušaitis, O. Balaišis, A. 
Bušma, J. Butkus, M. Chanaus 
kas, L. Dūda, A. Juraitis,-P. 
Jurgutis, D. Justas, A. Koje- 
laitis, P. Kuosa, A. Kuras, V. 
Lapatauskas, J. Lukša, E. K. 
Majauskai, E. Pečkauskaitė, 
Vyt. Pačkauskas, A. Paplaus
kas, A. Petrašiūnas, A. Pet
raškas, J. Petrauskas, J. Per
minąs, Pipiraitė, M. Račkaus
kienė, J. Sabaliauskas, P. Sapa 
žinskas, Br. Skarbalius, M. 
Statkienė, M. Zakarevičius; po 
0,50 et.: E. Bliumas, Br. Sa- 
baliausakitė, M. Sokolowskis.

II.
Net. mokiniams paremti au-

L. Eimantas, p-lė X ; po 3 dol.: 
A. P. Jakubauskai, A. Juod- 
galvytė, J. Kasputis; po 2,10 
dol.: T. Vilbikaitis; po 2 dol.: 
J. Albrechtas, V. Bernotas, A. 
Jonynas, A. Klupšas, L. Matu 
kienė, A. Miškinis, Vyt. Pač- 
kauskas, J. Petronis, A. Pilvi
nis, A. Proscevičius, kun. V. 
Rudzinskas; po 1 dol.: E. An
driukaitis, V. Bičkauskas, J. 
Brazlauskas, Cicėnas, J. Dūda, 
E. Gocentas, P. Karaliūnas, J. 
Lukša, E. K. Majauskai, 
Misius, 
kas, J. 
nas, A. 
kas, J.
nas; po 50 et.: E. Bliumas, Br. 
Sabaliauskaitė. Aukas rinko: 
P. Jakubauskas, P. Karaliūnas, 
Dr. A. Kaveckas, B. Mažeikie
nė, Br. Misius, A. Pocius, E. 
Petrauskas, S. Petrauskaitė, 
Vyt. Petrauskas, E. F. Daniliū 
nas.

Br. 
J. Misius, A. Paplaus- 
Perminas, A. Petrašiū- 
Petrauskas, J. Petraus- 
Rimeikis, A. Šiaučiū-

Surinkta viso 67,10 dol. ir pa 
siųsti betarpiškai aukščiau mi
nėtai gimnazijai.

Prisiminus šios žiemos nedar 
bą ir tai, kad Londono lietuvių 
šeima (apie 200 asmenų) yra 
nykštukas, palyginus su Mont 
realio, Toronto, Hamiltono ir 
kitomis kolonijomis, — rinklia
vos rezultatus (238,60 dol.) 
reikia laikyti pasigėrėtinais. 
Garbė mūsų tautiečiams auko
tojams, jaučiantiems žmoniš
kumo ir tautinę pareigą ir lai
ku išgirdusiems balsą, tyruose 
šaukiantį! Ne vienas aukojo 
net pinigų pasiskolinęs. Ne vie 
nas per žiemą be darbo išbu
vęs lietuvis, įstengė net ir stam 
besne auka prisidėti (pp. A. P.

Nukelta Į 8 psl.

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

TĖVYNĖ LIETUVA
(Our Country Lithuania)

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

N. Y., U. S. A.

AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS, 
h juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt. J
į Neaukštos kainos.
J 288—6th Ave. Ville La Salle. h

J Aid. Bobėnaitė-Puniškienė. /

PARDUODAMĄ PUIKI IR DIDELĖ FARMA SU DI 
DELIAIS NAMAIS. Tik 45 mylios nuo Montrealio, 
Joliette, Que. $ 11.560, išmokėjimo sąlygos pagal suita- 

rimą. Teirautis telef.: EL 5674 (Montreal).

Dr. Roman Pniewski
Daugelį melų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 

klinikose Europoje ir Amerikoje.

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 
LIGŲ SPECIALISTAS.

3537 PARK AVE. Montreal.
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
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DĖMESIO! TORONTE VEIKIA 
LIETUVIŠKA BATŲ REMONTO DIRBTUVĖ. 
Atliekami ir skrybėlių ir batų valymo darbai. Atidary- Į 
ta nuo 7.20 ryto iki 9 vai. vak., išskiriant sekmadienius. 
SAV. S. ANDRIEKUS. 812 Dundas Str. W. Toronto.

V

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

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

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

XJfc.fr
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■MŪSŲ ^SPORTAS
PO „TAURO“ PASTOGE.

II 
III
IV

krepšinis.
23 d. „Tauro“ 
sėkmingai užbai-

Balandžio 
krepšininkai 
gė savo misiją katalikų para
pijų tuinyre. Dvejose finali
nėse rungtynėse paklupdę St. 
Augustine parapijos komandą, 
išplėšė pirmą vietą ir arkivys
kupo skirtą pereinamąją tau
rę. Jos dar negavo, nes bus 
tam tikslui surengtas pokylis. 
Valio mūsų vyrams už parody
tą ryžtą turnyro metu, nebo- ' 
jant gan sunkių sąlygų ar kar- 1 
tais aiškiai pastebimo teisėjo 
šališkumo. Tačiau labai svar
bu vėl pradėti planingą treni- 
ravimąsi, nes nepalaistomi 
rai greit nudžiūsta.

Jaunių krepšinis.
Apie jaunius dar nieko 

sigirdi, bet jie dirba. Dirba 
daug daugiau už Kitus, bet pra
džia visuomet sunki ir reikalau 
ja daug prakaito. Tačiau tas 
darbas neina veltui. Iš prieš 
porą mėnesių susirinkusio 
relio bei niūkų, kurių pusė 
žinojo, kaip iš viso paimti 
muolį, šiandien jau galima 
daryti gan pajėgią jaunių 
krepšinio komandą. Greitu lai 
ku gal bus net galima išbandy
ti jėgos su Toronto ar Hamil
tono lietuvių sporto klubų jau
niais. Padėka tevams, kad lei 
džia savo vaikus, kurie gal ne
užilgo spręs mūsų išeivijos 
sportinio gyvenimo klausimą.

Moterų krepšinis.
Skaudu ir tiesiog gėda pa

sakyti, jog Montrealy lig šiol 
nepajėgė suformuoti moterų 
krepšinio. Nejaugi pas musų 
lietuvaites jau visiškai užgęsi 
jausmas sportui, kuris taip de
gė anksčiau?

Stalo tenisas.
Žilinskui pasitraukus, stalo 

teniso sekcijoje neliko nė vie
no veterano. Iš viso sekcija la 
bai negausi — vos užtenka žmo 
nių šešetuko ekipai sudaryti. 
Greitu laiku teks papildyti gre 
tos jauniais, kurių ir dabar jau 
vienas „Taurą“ atstovauja. Tie 
siog įdomu juos stebėti. Čia, 
žiūrėk, atėjęs nuajas vos per- 
muša sviedinėlj į kitą tinkleliu 
atitverti.! stalo pusę (o koks jis 
aukštas atrodo(l), ėia, žiūrėk, 
už poros mėnesių tas ppts nau
jokas, kaip kirviu, nupjautus 
sviedinius kapoja.

Balandžio menesį buvo pra
vestas turnyras. Deja, liūdnos 
jo išvados. Vyrų grupėje vie
netuos dalyvavo septyni žaidė
jai; dvejetuose — trys poros. 
Kitaip tariant, dalyvavo tik pa
tys pajėgiausi žaidėjai, todėl 
kiekviena iškovota turnyre vie
ta tenka skaityti labai gera, 
nes esu tikras, jei mūsų tenisi
ninkai norėtų ir dalyvauti, o 
ne tik laimėti, turnyre būtų 
buvę bent 20-tis dalyvių.

Turnyro išvados:
I vieta: Žmuidzinas Jonas,

lau

ne

bū- 
ne- 
ka- 
su-

g

g

vieta: Piečaitis Vincas, 
vieta: Dikaitis Valdas, 
vieta: Šulmiatras Jonas, 
vieta: Ramanauskas Jom, 
vieta: Ivanauskas Jonas, 
vieta: Valinskas Zenonas.

VI 
VII

Jaunių grupę dėl mokslo me 
tų galo teko atidėti.

Moterų ir mergaičių grupėj, 
išskyrus Vizgirdaitę visos pra 
dedančios tenisininkes, todėl 
bet toks turnyras pravesti dar 
peranksti. Čia irgi pasigenda 
ma senųjų, ar bent Vokietijoje 
žaidusių moterų ar mergaičių. 
Žiūrėk, vieną, kitą sekmadie
nį po mišių padaužo ir vėl pra
dingsta tarp Montrealio dan
goraižių. Gaila, tačiau, atro
do, vietoj skirti laiką apgailes
tavimams, teks ji paskirti nau
joms žaidėjoms išugdyti.

— Rapsas —
ANTROSIOS ŠIAURĖS AME 

RIKOS LIETUVIŲ 
ŽAIDYNĖS

Papildomai prie Laik. FAS 
K-to pranešimo Nr. 5, liečian
čio antrąsias Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Žadynes, š. m. ge 
gūžės 30, 31 ir birželio 1 dd., 
Clevelande, pranešame:

1. Smulki lengvosios atleti
kos programa:

Vyrams: 10 m, 400 m, 1500 
m, 4x100 m, į aukštį, rutulys 
ir diskas.

Moterims: 60 m, 4x60 m, į 
tolį, į augštį, rutulys ir diskas.

Jauniams: 100 m, 1000 m, 
4x100, į tolį, į augštį, rutulys 
(12 Ibs.) ir diskas (jaunių).

Jaunučiams: 60 m, į tolį, ru
tulys (8 Ibs.).

Mergaitėms: 50 m, į tolį.

2. Jaunių gimimo datos ri
ba yra 1933 m. gegužės 30 d., 
o jaunučių ir mergaičių — 
1936 m. gegužes 30 d.

3. Žaidynių programa pasi
lieka ta pati, kuri buvo paskelb 
ta Laik. FASK-to pranešime 
Nr. 5.

4. Visi dar neužsiregistra
vusieji sporto klubai bei pavie
niai sportininkai prašomi regis 
truotis šiuo adi esu: Algirdas 
Bielskus, 770 E. 91-st., Cleve
land 8, Ohio. Registracijos ter 
minas; gegužės 15 d.

5. Smulkesnės informacijos 
išsiuntinėtos visiems sporto 
klubams ir užsiregistravu
siems pavieniams sportinin
kams.

Clevelando LSK Žaibas. | 
Pranešimai sportininkams. 1 
Laikmąjam FASK-tui, Chi- 

cagos suvažiavimui išrinkus ii 
Vyr. Šiaurės Amerikos Lietu- i 
vių Sporto Žaidynių, kurios 
įvyks gegužės 30, 31 ir birže-

• iio 1 dd., Clevelande organiza- 
' vimą, nuo blaandžio 15 d. per- 
i ima Clevelando LSK Žaibas, ar 

timai bendradarbiaudarpas su 
Vyr. FASK-tu.

Buv. Laikinasis FASK-tas.

BOLESLAW BIELSKI

SEAGRAM
ATSTOVAS

MALONIAI PATARNAUJA PERKANT LIKERIUS

VISOMIS PROGOMIS.

MA 5271 Montreal 1430 Peel St

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

NAUJAS KLB APYLINKĖS KOMITETAS.
Balandžio m. 27 d. visuoti

nio narių susirinkimo išrinktas 
naujas KLB Windsoro Apylin 
kės L. O. Komitetas parei
gomis pasis'kirstė sekančiai: 
pirm. p. Petras Januška, vice- 
pirm. p. Vyt. Barisas, sekr. p. 
Julius Sinkevičius, ižd. p. Vyt. 
Laparskas, reikalų ved. p. St. 
Pakauskas.

PIRMOJI GEGUŽINĖ.
Gegužės mėn. 31 d. šešta

dienį) St. Clair Beach parke, 
nuolatinėje gegužinių vietoje, 
Windsoro lietuvių bažnytinis 
komitetas rengia pirmąją šiais 
metais gegužinę.

Šokiams gros žinomas nuo
latinis lietvių pasilinksminimų 
orkestras. Veiks turtingas bu 
fetas. Gegužinės pradžia 3 v. 
P- P-

RINKLIAVA BALF’ui.
KLB Windsoro Apyl. Ko

mitetas yra numatęs vietos iie 
tuvių tarpe pravesti rinkliavą 
likusiems tremtyje lietuviams 
pagelbėti. Pagalbos ypač rei
kalingi ligonys, seneliai ri vai
kučiai. Iš šiuo metu pasiliku
sių Europoje apie 10.000 lie

tuvių, pusė jų yra nedarbingi 
ir dėlto reikalingi efektyvios 
paramos.

Aukos
lapais n vėliau bus persiųstos 
BALF‘o centrui Brooklyn'e.

bus renkamos aukų

centrui Brooklyn'e.
Kor.

v BUS MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS.

Windsoro Lietuvių B-nės K- 
to pastangomis, gegužės 18 d. 
3 vai. p. p. Croatian National 
Home saieje, z520 Seminole 
įvyks Motinos dienos minėji
mas.

Minėjimo metu atitinkamą 
kalbą pasakys rašytojas teisi
ninkas Jurgis Gliaudą. Meni
nę dalį išpildys Windsoro vai
kučiai ir Detroito lietuvių dra
mos kolektyvas „Alka“.

Atsilankiusieji turės progos 
pamatyti Vinco Adomėno 3 
veiksmų veikalą „Svetimos 
Plunksnos“. Veikalą režisuo
ja Justas Pusdešris.

Po minėjimo ii meninės da
lies vyks šokiai. Visi Windso
ro ir apylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

Liet., B-nės Windsoro 
Apylinkės K-tas.

NAUJA OTTAWOS VALDYBA.
The Imperial Order Daugh
ters of the Empbe — 
Municipal Chapter.
yra numatyta be kitokių iškil
mių sulošti dar ir tautinių dir 
binių ir audinių parodą, kuri 
įvyks Technikai High School 
sporto salėje nuo 3 iki 9 vai. 
vakaro. Parodoje kviečiamos 
dalyvauti visos Britų Common 
wealth'ą sudarančios tautos ir 
visos Kanadoje gyvenančios 
tautinės grupės. Ruošėjai pa
geidauja, kad parodoje būtų ro 
doma viskas kas turima savi
to, tautiško;
kad dalyviai pagal galimybę 
būtų apsirengę tautiniais dra
bužiais.

Apylinkės V-ba kreipiasi į 
visus šios apylinkės tautiečius 
ir prašo visus tuos, kurie ture 
tų ką nors tinkamo parodai, 
susirišti su Apylinkės V-bos 
P-ku, tel. 8-3104 w.

Apylinkės V-ba.

Šių metų gegužės mėn. 4 di 
įvykusiame 
susirinkime
Apylinkės V-ba pagal balsų 
daugumą šios sudėties: A. Pas 
kevičius, B. Ragauskaitė, K. 
Kupčiūnas, G. Jonušienė ir J. 
Juraitis, kandidatais liko: Iman 
tas Šimanskis, I. Ambrazas, A. 
Šimanskienė, Matas Šimanskis 
ir K. Paviloniene.

Revizijos komisija išrinkta 
iš F. Kupčiūnaitės, S. Žilins- 
Kienės ir A. Pavilonio; kandi
datais liko V. Juška 
sauskas.

Apylinkės v-bos 
Mr. A. Paškevičius, 
na Ave, Ottawa, i 
8-3104 w.

PILIETYBĖS DIENA.
Šių metų gegužės 23 dieną 

yra švenčiama taip vad. Impe
rijos ir Pilietybės Diena. Tos 
dienos iškilmes organziuoja

Apylinkės 
išrinkta

narių 
naujoji

Ottawa
Šiemet

ir V. Ali-

adresas: 
73 Spadi- 

Ont. Tel.

norima taip pat

IDR: ALEKSAS VALADKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

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

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

VIKTUTĖ BŪGAI LIŠKAITĖ
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.
x-......-ac-.............««• . ir xx x —

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

Jonas Žmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tek: PL 6580

TE L. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių 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.

Sault S te Marie, Ont.
DARBO KLAUSIMAS MŪSŲ MIESTE.

Bedarbių skaičius mieste kasapie 1953 mt. vidurį ir paįvai- 
dien mažėja ir darosi vis leng
viau darbą gauti. Svarbu dar
bo jieškančiam iš karto bet ko
kį darbą gauti — „užsikabin
ti“, o tik paskui rūpintis „po
zicijos pagerinimu“ — įlysti 
ton darbovietėn, kurion nori
ma.

Daugumos mūsų miesto bedar 
bių akys yra nukreiptos į pa
čią didžiausią darbovietę — 
didžiulį plieno fabriką „Steel 
Plant'ą“, kuris nors ir vykdo 
darbininkų priėmimą — priima 
kasdien po 15—20 darbininkų, 
bet pačio didžiojo prėimimo vis 
dar nesulaukama. Pernai toks 
didesnis priėmimas į plieno fab 
riką buvo vykdomas tik gegu
žio mėn. Spėjama, kad ir šie
met panašiu laiku bus. Šiuo 
tarpu „Steel Plant'as“ priimi
nėja—pašaukia darban iš anks 
čiau užsiregistravusius. Sta
čiai negalima suprasti, kodėl, 
užsiregistravusieji šaukiami po 
savaitės ar 2-je savaitėje po už 
siregistravimo, kiti gi laukia 
net porą mėn. Kartasi pašau
kiama kituose fabrikuose dir
bantieji, o verčiami laukti jo
kio darbn oeturį. . .

Mūsų tautiečių didelė daugu 
ma iš tų, kurie buvo be darbo 
— atvykusieji iš Anglijos ar ki 
tų Kanados vietovių, jau dirba. 
Yra patekusių „Steel Plant*- 
an“, popieriaus labrikan „Abi- 
tibi“, didžiulėje statybos bend
rovėje „Foundation Company 
of Canada“ ir kitur. Taigi dar 
bo reikalai mūsų mieste tuo tar 
pu vis gerėja, o kaip toliau 
pamatysime.

DAR APIE
„STEEL PLANT'Ą“.

Mūsų angliŠKame dienraš
tyje „The Sault Daily Star“ 
neseniai buvo patalpintas vie
no iš šio didžiojo plieno fabri
ko bosų ilgas pareiškimas, ku
riame taip kitų dalykų pabrė
žiama, kad plieno pramonė 
Šiais laikais yra didelis, tvir
tas ir pastovus biznis. Plienas, 
esą, taip svarbus moderniame 
gyvenime, kad daugiau nebe
pasikartosią šiame fabrike bu
vę „here one day, gone the 
next” arba „feast or famine“ 
laikai. (Tai nepastovaus dar
bo laikotarpiai fabrike, kurie 
buvo laike depresijos ir vėliau 
ligi II-rojo pasaulinio karo pra
džios). Toliau tašoma, kad 
5.000 šio fabriko darbininkų 
per menesį išmokama apie 2 
mil. dol. ir dviejų trečdalių mū 
sų miesto gyventojų gerbūvis 
priklauso tik nuo šio fabriko.

Dar toliau, paminėjęs fabri
ko išplėtimą, kuris baigsis tik Rodney, Ont.

bus

rinęs savo pranešimą įvairiais 
duomenimis apie tai, kiek me
džiagų sunaudoja ir kiek paga
mina, (1.120.000 tonų kokso, 
1.000.000 tonų „pig iron’* ir 
per 900.000 tonų plieno—1951 
mt.) pabaigoje pagiria, kad 
darbininkas plieno fabrike yra 
saugesnis, kaip savo namuose“ 
ir kad „vskas, ką mes naudaja
me, yra padaryta iš plieno, su 
plienu ir per plieną. . .“ J. Sk.

GRAŽUS LONDONO LIE
TUVIŲ GESTAS.
Atkelta iš 7 pusi.

Jakubauskai, V. Kuzma, p. J. 
Petronis, p. J. Sabaliauskas ir 
daug kitų).

Už tokį nuoširdų mūsų ba
daujančių brolių atjautimą ir 
skyriaus pastangų parėmimą 
(auka ar darbu) kupiną dėkin 
gurno lietuvišką ačiū taria 
KLB Londono Apyl. Valdyba 

ir Šelpimo Skyrius.
AUKOS JAU GAUTOS 

VOKIETIJOJE.
Kun. Tėvas Bernatonis rašo 

šelpimo skyriui:
„Leiskite man per Jus išreikš 

ti savo1 ir Vokietijoje paliktų
jų vargstančių lietuvių vardu 
nuoširdžiausią padėką Londo
no, Kanadoje,bendruomenei už 
taip didelę auką (171,5 dol.). 
Jums tikrai beveik nejsivaizduo 
jama, kokį džiaugsmo žiburė
lį Jūs savo auka atnešėte į šį 
niūrų, tiesiog beviltišką čia pa 
liktų gyvenimą.

Prieš pat šventes gavau iš 
Jūsų ir iš „Dainavos“ Ansamb 
iio“, Amerikoje, po didelę pa
šaipą. Aš vėl jaučiuosi „milio 
nierium"! Prisikėlusysis Kris
tus teatlygina Jums, brangieji 
aukotojai, gausiomis savo ma
lonėmis“.

Iš gimnazijos atsakymas dar 
negautas. Š. S.

VEDYBINIS SKELBIMAS.; 
Mergužėle!

Atsiliepk Tavęs išsiilgusiam 
provinc. vienišam vaikinui ve
dyboms. Esu aukštesniojo iš
silavinimo, su piaktiška specia 
lybe, 36 m., blaivus, aukštas, 
mėgstąs sportą, savarankiškai 
įsikūręs. Pageidauju bent kiek 
prasilavinusią, rimtą, tarp 25 
—34 mt. Pirmuoju laišku, ga 
lint, prašau foto ir bent trum
pai apie save. Paslaptis garan 
tuota. Laike 2 d. grąžinsiu at
sirevanšuodamas.

Rašyti: S. P., P. Box 115,

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

Hationat Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Veidun Ave> art: naujosios 

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

I

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ g
g RŪBŲ SIUVĖJAS |
* Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- ■ 5 
] riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- | 
I gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. f.

ED. KONDRATAS. |
k 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. 1 
I Tel. LL 9626. 1

a

dėmesio
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektimių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HĖ 3372

z
i

“71

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

J. H. BENOIT
Funeral Director

NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOfiES PADĖTI

AMherst 0«942102 FULLUM ST.
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HAMILTONO IR APYLINKĖS LIETUVIŲ DĖMESIUI
Kurie norėtų patikrinti ar mes dedame visas pastangas, 

sąrašus, kad rengiamas gegužės mėn.
17 d. 7 vai. 30 min. vak. Ru
munų saleje vakaras būtų ga
limai įspūdingesrūs.
mą išpildys ,,Aukuro" artistai, 
režisuojant p. Baltaplaukytei- 
-Vilimaitienei Elenai. Stato
mas vaizdelis — „Kelias į lais 
vę“ — jdomus savo turiniu ir 
taip artimas mūsų lietviškai 
širdžiai.

Pradžioje programos maty
sime gyvą paveikslą „Kenčian
čią Lietuvą“.

Mes labai maloniai prašome 
visus tautiečius paremti savo 
skaitlingu dalyvavimu mūsų 
šiose sąlygose sunkų darbą ir 
nuoširdžiai kviečiame į šį pui
kų vakarą!

Dekoracijos, vaizduojančios 
Panemunio lauKus ir šilus, 
pieštos dail. Br. Grikenio.

Dėkodami už Tamstų jaut
rumą lietviškaems reikalams, 
reiškiame musų gilią pagarbą.

TFA-bės Kanadoj, 
Hamiltono sk.

jtrauku į balsuotojų 
prašome pasitikrinti nuo š. m. 
gegužės m. 14 — 23 dd. ant
radieniais, trečiadieniais, ket
virtadieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais nuo 6—8 vai. va 
karo, 18 Barton St. 
38593.

Balsuotojų žiniai 
nai pranešame, kad 
gūžės men. 24 d.
būstinė į K. K. L. B-nės Tary
bą yra numatyta „Dainavos" 
salė (469 Bay St. N. telef. 
35464).

Patys balsavimai vyks nuo 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Hamiltono ALOKas.

W. telef.

pakartoti- 
š. m. ge
bai savimo

KVIEČIAME!
Gegužės mėnesį sukanka 

vieneri metai, kai mūsų sky
rius Hamiltone telkia lėšas Tė
vynės vadavimo reikalams. 
Praėjusių metų atsiekti rezul
tatai, tik visų šios kolonijos 
lietuvių jautraus reagavimo de 
ka, buvo tokie gražūs ir dideli!

Atžymėdami šią sukaktu

Progra-

PASIŪLYMAI SUTVARKYTI LIETUVIŠKUOSIUS 
REIKALUS.

Atkelta iš 2 puslapio.
savo vietoje. Kiekvienas ture 
tų dirbti Lietvos laisvinimo ba 
re, gi kontaktas šių dviejų ins
titucijų būtinas dėl to, kad dar 
bas butų sėkmingesnis ir kad 
tuo pačiu būtą išvengta ng- 
siol pasitaikiusią nenaudingų 
lygiagretumų. Lietuvos Dip
lomatai bendradarbiavimo bū
dą (per Lietuvos Diplomatijos 
Šefo instituciją ar pan.) su Vii 
ku turėtų patys pasirinkti.

2) Vlikas, vadovaudamasis 
atrama lietuvišKoje visuome
nėje, turėtų atstovauti trem
ties visuomenės valią. Šiandie 
ninej padėty jis stigtų pilno he 
tuviškosios visuomenės pasiti
kėjimo. Ir to pasitikėjimo tol

vaiko ir

23 
Ont.

m. 
ne

LIETUVIŲ IR clA KURIAMAS!
Geraldton, Ont, Skurdžiose 

išvaizda, bet turtingose žemės 
ir miškų turtais Geraldton 
miestelio apylinkėse ir pačia
me miestelyje yra nemažai lie
tuvių. Dauguma dirba miškuo 
se. Daugumą sudaro buvusieji 
DP, iš kurių vienas kitas ir į 
geresnius darbus prasimuša. 
Vietos savaitraščio redakto
rius, perleisdamas redagavimą 
Kitam ir atsisveikindamas su 
skaitytojais, rašo: „Ir mums 
besidomint laikraščiu, mes pri
siminsime tuos, Kurie „su krau 
ju, prakaitu ir ašaromis" dir
bo už scenos. . . vyrus spaus
tuvėje".

„Antrasis, naujesnis mūsų 
bendradarbis, kuns taipgi, at 
rodo, turi neribotus sugebėji
mus šioje srityje. . . kurio do
mėjimasis fotografavimu pa
gyvino laikraščiu puslapius die 
nos įvykių nuotraukomis, yra 
Benediktas Kašmskas. Vienas 
iš kietų savaitraščio bendradar 
bių. Tikrovė yra ta, kad nė 
vienas bendradarbis negali spe 
cializuotis grynai vienoje sri
tyje. Benius yra mūsų foto
grafas, buhalteris ir reklamų 
(skelbimų) sustutinėtojas. Jis 
taip pat pagelbsti spaustvėje, 
ten esant daug darbo. Taip 
pat ir jis neseka laikrodžio ro
dykles (tai pažymėtinas faktas 
oiai^ modernus laikais)^ Si e 
du vyrai (anksčiau kalbėjo ir 
apie kitą spaustuvės darbinin
ką — B V) yra puiki kombina gal, ją palydėjo p. L. Pūkienė 
cija, ir jie per savaitės darbo ir Kyliotaitytė. Jos ėjo kelio 
laiką padaro tiek pat, kiek še- dešiniąja puse ir "pirma savęs, 
ši asmenys padarydavo 1946 abi po ranka su p. L. Pūkiene,

Ištiktųjų Kanada yra lai- stūmė vežimėlį. Gal už poros 
šimtų žingsnių nuo namų, iš už
pakalio atvažiavęs dideliu grei
čiu automobilis, kliudė a. a. Mi 
kalauskienę ir vaisą su vežime 
liu. P. L. Pūkienei atrodė, lyg 
koks baisus viesulas praūžęs 
pro šal|, kad ji nespėjusi pama
tyti, kur dingo a. a. B. M., o 
tik pastebėjusi į orą pakylan-

vietos ka

Geraldto-
sutraukė

noje iš geriausių miestelio kir 
pyklų. Jo žmona Emilija taip 
pat apsirūpino darbu 
vinėje.

— Pereitą žiemą 
no apylinkių miškai
gausų būrį vyrų ir keletą šei
mų, bet su sniego tirpimu ir 
daugelis lietuvių „ištirpo“, 
nors yra nemažai ir tokių, ku
rie skubiai grįžta atgal į miš
kus kitur neberasdami paken
čiamo darbo. Nedarbas čia ma 
zai pasireiškia, nors šiuo metu 
dauguma miško stovyklų te
bėra pavasario sezonui užda
rytos.

— Oi ganizacinės ir kultū
rinės veiklos čia nėra, nes gy
venama labai išsisklaidžius ir 
lik keliolika gyventojų gyve
na kiek pastovesniais adresais, 
o dauguma nuolat kilnojasi ir 
keičia darbo vietas, o į mies
telį atvyksta tik apsipirkimui, 
trumpų atostogų ar pravažiuo 
darni. Tiegi, kurių kišenes yra 
per snkios, tie vyksta „atsivė
dinti“ į Fort Wiiiiama ar Port 
Arthura. B. V.

SKAUDI EISMO NELAIMĖ.
Balandžio mėn. 26 d. 8 vai. 

vakare, ant 19-to kelio, tarp 
Port Burwlel ir Vienna, Ont.,

Šeštadienio popietį, vyrui iš 
vykus į Hamiltoną, a. a. B. M. 
pasiėmusi vežimėlyje 7 savai
čių sūnelį, nuvyKo netoliese ap 
lankyti pp. Pūkų. Grįžtant at-

stigs, kol nebus surasta bazė 
glaudžiam bendradarbiavimui 

su Lietuvos diplomatais.

3) šitoms lietuviško darbo 
bare Įsimetusioms negerovėms 
pašalinti būtina platesnė lietu
vių konterencija. Tokia konfe 
rencija dalyvaujant plačiosios 
visuomenes atstovams, turėtų 
užantspauduoti pasiektus suta
rimus ir tuo pačiu suteikti įga 
liojimų mūsų veiksniams, kad 
tuo būdu jie iš tiesų atstovau
tų lietviškos visuomenės valią.

Būtina Vlikan įjungti dau
giau pajėgų. Bene pirmoje vie 
toje tektų Įjungti Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės atstovą, 
kuris Vlike is tiesų turėtų 
atstovauti tremtmiškos lietuviš 
kos visoumenes balsą.

4) Ligšiolinė aukų rinkimo 
praktika parodė, jog pakrikai 
praktikuotas durų varstymas 
aukas netenkant tikslo neatsie
kia. Siekiant lietuviškojo gy
venimo suaktyvinimo visose 
srityse, yra būtina praplėsti 
Tautos Fondo uždavinius, kad 
jis apimtų ne tik Lietuvos lais 
vinimo darbo rėmimą, bet lie
tuvybės išlaikymą konkrečia 
parama lietuviškas mokyklas 
remdamas, skatindamas kultu 
rinį gyvenimą (premijos, sa
vų institutų pataikymas) ir tt. 
Žodžiu, Tautos i ondas turėtų 
apimti visas jautriausias ir bū
tiniausias lietuviškojo gyveni
mo sritis. Kad lėsos platiems 
uždaviniams vykdyti būtų pa
stovios, tektų visose šalyse gy 
venanuems lietuviams apsidė- 
ti pastoviais mokesčiais. Jie 
neturėtų būti dideli, tačiau dar 
bą dai niai ir 
bant rezultatai 
nuostabūs. ,

5) Šalpa taip 
jungti vienon 
Kuri viena 
būdų ateiti pagalbon paramos 
reikalingiems tautiečiams. Nuo 
latinis įvairiais vardais vykdo
mas durų varstymas aukas be 
renkant aiškiai iš ligšiolinės 
praktikos parodė, kad šis ke
lias nėra tobulas pasiimtiems 
uždaviniams atlikti.

6) Kontrolės institucijos bu 
vimas būtinas, kuri tikrintų vi
suomenes sudėtų pniigų panau

Tuo at
veju aukojamieji bei atitekan
tieji lietuviškam reikalui įsipa
reigojimus daugiau pasitikėtų, 
kad jų jnasas nebus 
sunaudojamas".

Kaip matome, ir 
kitas siūlymas lemia 
eis ir sugestijas, kurios jau se
niau buvo išreikštos „Nepr. 
Lietuvos".

pasisakančių

m.
minga turėdama tokius gerus 
piliečius tarpe jos milionų".

— Prieš pat Velykas, gimi
nių kviečiami, iš Anglijos at- 
vygo Pranas ir Emilija Kainai 
kurie tuoj pat susirado butą. 
P. Kairys yra Kirpėjas ir nuo 
pirmos Kanadoje buvimo die
nos dirba savo specialybėje vie

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

S

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

Skambinkite telefonu arba užeikite:
Kasdien:

Nuo 9 ryto iki 7 vak.
Tei. Fa 6844

Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak 

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

s
X

JAU IŠĖJO 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.

B al t ar agio 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.

tj vaiko vežimėlį. Vaikas bu
vo numestas 27 pėdas ir liko 
beveik nesužeistas, o motina 
nukritusi dar toliau už 
buvo vietoje užmušta.

Automobilį vairavo 
amž. iš Straforuwille,
turtingas vyrukas. Su juo kar
tu važiavo dar keturi draugai. 
Automobilis joKio draudimo 
neturėjo.

Užmušėjas, įvykį mačiusiam 
kaimynui, siūlė gerai apmokėti, 
kad paliudytų, jog iš priekio 
prasilenkimo metu buvusi kita 
mašina. Bet p. L. Pūkienė, iš
girdusi jų pokalbį, pranešė po
licijai.

Iš kūno numetimo nuotolio, 
policija konstatavo, kad buvo 
važiuota 70 mylių greičiu. Nu
sikaltėlis areštotas, sėdi St. 
Thomas klaėjime. Gegužės m. 
6 teisiamas.

Velionė buvo 32 m. amž., 
kliusi iš Šakių valse., Jakubo- 
nių km. Pneš trejus metus at
vykusi į Kanadą, kūrėsi tabako 
ūkyje. Mikalauskai čia laimės 
neturėjo. Ledai iškirto taba
ką, padarydami daugnuostolių, 
vėliau sudegė kluonas su visu 
tabaku.

Kovo mėn. susilaukė pirmo
jo sunaus, kuris atnešė į šei
mą džiaugsmą ir paskatinimą 
naujam, ryztnigam gyvenimui, 
deja ir ši laimė buvo trumpa. 
Balandžio mėn. 19 d., šešta
dieni, buvo jų sūnelio garbei 
suruoštas šaueris, o sekančia
me šeštadienį, sūnelis liko be dojimo tikslingumą, 
motinos.

nepakrikai dir- 
būtų pasiekti

pat tektų ap- 
organizacijon, 

teješkotų kelių ir

J. ž.

& a O.- «\ ži i. iaii &«ZP»ž. A-1 ža- ■ L

LIETUVIS BATSIUVYS.

Pataisymai ir užsakymai. 
4666 Park Ave, Montreal. 

Telefonas: DO 0357.

betiksliai

vienas ir 
tas min-

I Į įA"-
7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool 4337 Verdun 

Verdun. YO 3323.
J. Alcide Blais, 29—4ieme } 
Avenue, Ville Lasalle. v

TR. 7849. ®

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Import - Export

23 Romsey St. Boston 25, Mass U. S. A.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

Ką kiti rašo.
APIE SOCIALIZMĄ.

„Britanijos Lietuvio" lais
vosios tribūnos skyriuje eina 
eilė straipsnių,
apie demokratiją ir socializmą. 
J. Rudakis dedamojoje ištrau
koje pasisako apie socializmą:

„Nauji energijos šaltiniai ir 
naujos mašinos paliuosuoja mi 
bonus darbo rankų. Kapitalis
tinėje santvarkoje tas reiškia 
nedarbą (darbo krizę), socia
listinėje — darbininkui darbo 
valandų sumažinimą, mokant 
tą patį atlygimmą._ Mokslas 
padidina žmonijos gėrybes, o 
socializmas užtikrina raciona
lų tų gerybių panaudojimą ir 
jų teisingą pasKirstymą.

Kad socializmo teorija nėra 
utopija, iodo pavyzdžiai kelio
se Europos valstyoėse, pirmoje 
eilėje Skandinavijoj, kur so
cialistai turėjo progos būti prie 
valdžios vairo per eilę metų, 
ir Anglijoje. Šiandien Švedi
ja yra pažangiausias kraštas pa 
šaulyje. Darbo žmogus tame 
krašte yra geriausiai aprūpin
tas. Geias maiotas ir rūbai, 
puikus butas, socialinis aprūpi 
nimas, trijų savaičių apmoka
mos atostogos. Netoli atsilie
ka Anglijos darbininkas su 
penkių dienų darbo savaite, ne 
mokamu 
pensija ir 
togomis.

PADĖKOS
Už suruoštą, balandžio mėn. 

19 d., mūsų sūneliui Gediminui 
šauerį ir už gražias dovanas 
širdingai dėkoju iniciatorei p. 
S. M. Žemaitiene: ir žemiau iš 
vardintiems asmenims: pp. G. 
ir E. Ruginiams, Dumsams, 
Dambiauskams, Ignaičiams. 
Gnncevičiams, Jučams, Vid
mantams, Mikėnams, l.iul- 
kams, Augustinavičiams sjr., 
Augustinavičiams St. jnr., 
Rakščiams, Mareliams, Stra- 
domskiams, Seniams, Mitraus 
kams, Kisieliams, Norkams, P. 
Kunčinai, B. Naujaliui ir B. 
Jackevičiui. A. Mikalauskas.

gydymu, senatvės 
apmokamomis atos

Gilaus liūdesio valandoje, 
netekus mylimos žmonos ir sū 
neliui motinos, mane moraliai 
parengusiems, užjautusiems 
bei palydėjusiems į amžino po
ilsio vietą, tariu širdingą ačiū. 
Taip pat labai dėkoju Kun. W. 
G. Smitn už dvasinį patarnavi
mą. Delhi Ap. 1.OK. Tillson- 
ourgo Lietuvių U. Klubui, Pp. 
Kisieliams, O. A. Gurgž- 
dziams, VI. Kl. Rusinavičiams 
ir St. Vasehūnui 
vainikus.

*
Nuoširdžią 

asmenims bei 
stiruošusiems
jubilejaus proga banketą, ma
ne per spaudą, asmeniškai ar 
telegiarnomis sveikinusiems, 
oanketo dalyviams, ypač Ge
neraliniam Konsului Budriui, 
mano oičiuliams, pažįstamiems, 
giminaičiams ir visiems geros 
valios lietuviams reiškiu didelį 
ačiū. Juozas Ambraziejus.

už gražius
A. Mikalauskas.
* *
padėką reiškiu 
organizacijoms. 
n>ano 75 metų

Socialistai pasisako 
už planingą ūkį. Kapitalistai 
sako, kad toks planavimas var
žo piliečio laisves, ir todėl pro 
paguoja laisvą ūkį. Bet patys 
kapitalistai gerai supranta, kad 
modei mame pasaulyje plana
vimo išvengti negalima. Tai 
rodo, pav., toks amerikiečių 
Maršalio planas, Įvairių pagel- 
bų planai, apsiginklavimo pro
gramos ir pan. Nuo planavimo 
neatsilieka tr Britų konservato
riai : dabartinio min. pirminio 
ko pirmas uždavinys buvo pa 
skirti planuotoją ir apgyven
dinti jį greta savo būstinės.

Pagrindinis socialistų tiks
las yra kelti darbo žmonių 
gerbūvį. Mokslininkai, eko
nomistai, kurie nagrinėja tą 
klausimą,nurodė kelius, kuriais 
reikia eiti tam tikslui atsiekti. 
Daug tų teorijų jau yra pase
nusios, kaip technikoje yra pa 
senusių masinu, medicinoje yra 
pasenusių receptų. Socialistai 
žengia su gyvenimu, 
nioms sąlygoms.

P. Gaurys sako, kad Skandi 
navijos socialdemokratai yra 
nutolę nuo marksizmo. . . Į 
tą reikia atsakyti, kad nėra so 
cialisto pasaulyje, kuris skai
tytų Markso teoriją šventuoju 
raštu. Kiek žino'ma, tik Rusi
jos komunistai skaito, kad kas 
nukrypsta nuo marksizmo, tas 
yra eretikas, ir tas turi būti su 
naikintas. I' 
žinoma, kad Anglijos socialis
tai, darbiečiai, visai nėra mark 
sistai, bet jie mekeno nėra skai 
tonai ologesniais socialistais už 
kitus.

Nepriklausomoje Lietuvoje

stambias ūkio reformas prave
dė nesocialistincs vyriausybes 
— žemes reformą ir didelių ko 
operatyvų steigimą — „Pieno 
centrą“, „Lietūkį“ ir kt. Šio
ms reformoms pilnai pritartų 
socialistai. Taip pat tokių pu
siau valstybinių bendrovių stei 
girnų, kaip „Maistas“, „Lietu
vos Cukrus" negalėtų perdaug 
pasidžiaugti kapitalistai.

P Gaurys klysta sakydamas, 
kad socialistai siekia viską su
valstybinti. Liet. soc. demo
kratų partijos programoje Kaip 
tik atvirkščiai, sakoma, kad iš 
laisvintoje Lietuvoje ūkinin
kams turi būti grąžinta žeme, 
darbininkams turi būti suda
rytos sąlygos Įsigyti nuosavus 
namus, amatininkams įrengti 
dirbtuves. Bet socialistai, aiš
ku, pasipriešintų parduoti 
..Pienocentrą’ ai „Maistą“ pri 
vaciam savininkai.

Man atrodo, p. Gaurys ge
rokai pasiskubino tvirkinda
mas, kad socializmas /au atgy
veno. Man atrodo, kad pašau 

Mums, pavyzdžiui, ]io ateities santvarka kaip tik 
turės būti — socializmas. Ato
miniame amžiuje žmonija ga
lės laimingai gyventi tik tada, 
jei tvarkysis socialistiniais, tau 
tų solidarumo ir žmonių broly 
bės pagrindais".

: BELLAZZI-L A M Y, INC :
7679 George St.,• TR 5151 , Ville Lasalle. į

• Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. * 
J Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. •

tw*a
D r. DORA GORDON 

Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAInut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS Į 

j

S vises
BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE

S 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. 
Tel. TR 8351. S

5 Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas, j

(-------------------------------- ------------------------------------------------- ,
j DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS /

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

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

/

/

Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
/ Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.

I

lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- jj 

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

2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208. «!
- - - -
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DĖM
MONTREALJEėlAI, NEPAMIRŠKITE, KAD GEGUŽĖS MĖN. 17 D., ŠEŠTADIENĮ, 8 VAL. V. PUNKTUALIAI, D’ARCY McGee 220 PINE WEST, MONTREALIO 
LIETUVIŲ CHORAS RUOŠIA KOMP. S FASIO GAILEVIČIAUS 25 METŲ MUZIKINIO DARBO MINĖJIMĄ - KONCERTĄ. PROGRAMOJE KOMP. ST.
GAILEVIČIAUS KŪRINIUS IŠPILDO OPEROS SOLISTĖ ELZBIETA KARDELIENĖ IR P. P RAMUTĖ IR IRENA IVAŠKEVIČIŪTĖS.BET TO PROGRAMOJE D 

ALYVAUJA M. L. D. AKTORIAI P. P. ALGIMANTAS DIKINIS, JUOZAS AKSTINAS IR MONTREALIO LIETUVIŲ VYRŲ BEI MIŠRUSCHORAI, VADOVAUJAMI
KOMP. STASIO GAILEVIČIAUS. ĮĖJIMAS: SUAUGUSIEMS $ 1.00. MOKSLEIVIAMS 0,50 et. CHORO ADMINISTRACIJA

a\o^t|real
______ MONTREALIEČIŲ DĖMESIUI.

Montrealio Apylinkės LO P. Liesunaitylci linkime sėk 
Kas praneša, kad būstinė rin- mingai darbuotis įsigytos pre
kiniams yra A. V. parapijos fesijos srityje, 
salė, 377 Willibrord Ave., Ver
dune ir gegužės 18 d. po pa
maldų salėje bus atskleisti rin 
kikų sąrašai, kur kiekvienas ga 
lės pasitikrinti, ar į įtrauktas į 
sąrašus.

Be to, po pamaldų įvyks įei 
nančių į MALOK-tą organiza
cijų atstovų posėdis.

KLB - LOKo POSĖDIS 
šaukiamas šį penktadienį, ge
gužės 16 dieną „NL“ redak
cijoje, 8 vai. vakaro.

Prezidiumas.
KLCT PLENUMO POSĖDIS 
šaukiamas ateinantį antradienį, 
gegužės 20 dieną, 8 vai. vaka
ro „NL" redakcijoje. Visi na 
riai maloniai prašomi dalyvau 
ti ir atvykti punktualiai.

Prezidiumas.
SUGRĮŽO KONCERTAVĘ

Op. sol. E. Kardelienė ir pia 
mstas K. Smilgevičius, koncer 
tavę Worcestery, Mass., USA, 
jau sugrįžo. Koncertas Lietu
vių Piliečių klubo salėje, su
ruoštas vietos Sandaros kuo
pos, sutraukė pilną salę publi
kos ir mūsų solistai jame tu
rėjo didelį pasisekimą. Sekma
dienį Šv. Kazimiero liet, baž
nyčioje, kurios klebonu yra 
kun. Petraitis ir ilgamečiu var 
gonininku p. Žemaitis, op. sol. 
E. Kardelienė, palydima var
gonų K. Smilgevičiaus, pagie 
dojo dvi giesmes. Be to, abu 
solistai dalyvavo p. Žemaičio 
vedamame radijo pusvalandy, 
skirtame Motinos dienai ir iš
pildė to pusvalandžio muziki
nę dalj. Abu mūsų solistai ga
vo pakvietimą sekančiam kon
certui Worcestery, kuris supro 
jektuotas suruošti dar didesnis 
ir didžiausioje salėje.

PASIŽYMĖJO 
LIETUVAITĖ

Trejus metus lankiusi 
St. Mary ligoninės Gailestin
gųjų seserų mokyklą p. Regi
na Liesunaitytė, pabaigė tą mo 
kyklą ir šiomis dienomis gavo 
gailestingosios sesers doku
mentus. Kas labai malonu, p- 
lė Lisunaitytė mokyklą bai
gė pirmąja mokine ir gavo 
aukščiausį pažymėjimą — auk 
so medalį ir pagyrimo pažymė
jimą. Net „The Star" įdėjo ge 
riausiai baigusių 7-nių gaįl. se 
serų atvaizdą ir pažymėjo, kad 
geriausiai iš jų mokyklą baigė 
lietuvaitė Regina Liesunaity
tė, gavusi aukso medalį.

SLA ORGANIZATORIUM
Montrealy išrinktas agr. My
kolas Juodviršis. Jo telef.: 
HE 5956.

KAS YRA SLA?
SLA (Susivienijimas Lietu

vių Amerikoje) yra seniausia, 
didžiausia ir t ui tingiausia gy
vybės ir sveikatos apdraduimo 
organizacija, įsikūrusi 1886 
m., turi per 350 Kuopų ir apie 
18.000 narių.

Kas gali tapti SLA nariu?
Naujus narius SLA priima 

nuo giimmo dienos iki 60 me
tų amžiaus, abiejų lyčių, ge
ros valios lietviuo, nežiūrint ti
kybinių bei politinių įsitikimų.

Ligoje pašalpa.
Į ligoje pašalpą nauji nariai 

gali įstoti nuo 16 iki 50 metų 
amžiaus.
du
a)

prie

REIKALINGA 
lietuvaitė patarnavimu^ lietu
viškame restorane. Teirautis 

National Restaurant, 633 
Church Ave., Verdun, 

tel. TR 0141.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
7881 — 2 Ave., St. Michel, 
(vykti Belanger autobusu).

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
5675 Moison St., Rosemount. 
IŠNUOMOJAMAS kambarys 
viengungiui (galima ir su mais 
tu). Teirautis HE 7036 po 7 

valandos vakarais.
GERA PROGA SIUVĖJUI 

AR PROSINTOJUI
Praplečiant biznį, priimu part
nerį arba perleidžiu vienam. 
Labai geroj vietoj, gerai einan 

tis biznis.
SOMERLED DRY 

CLEANERS & TAILORS. 
Sav. M. Kiaupa, tel. WA 6655. 
2 KARFUSĄA

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

KĄ MES TURIME GERAI 
ATSIMINTI? i

Tai, kad gegužės 30 ir 31 
dienomis Montrealy lankysis 
garsusis lietuvių filmų specia
listas p. Ch. Motuzas, kuris 
Montrealio ir apylinkių lietu
viams parodys lietuviškus fil
mus, pagamintus jo ir p. Be
lecko. Filmai vaizduoja dar 
nepriklausomybes laikų Lietu
vą su jos gyvenimu, jos gam
ta, žmonių darbais ir gražiau
siais jos vaizdais. Be to, bus 
ir tremties lietuvių gyvenimą 
vaizduojančių filmų. Tepama
to visi, kas jį kaip nors netik
rai įsivaizduoja. Bus ir doku
mentinių - muzėjinės reikšmės 
filmų. Be to, p. Motuzas pa
rodys Montreahui dar ekstrą 
filmų. Tat visi atsiminkime ir 
nepraleisikme progos pamaty 
ti tuos filmus, kurių nežinia ka 
da galima bus pamatyti, o gal 
ir visai nematysime. Sekite 
skelbimus sekančiame „NL“ 
n-ryje.

PRANEŠAMA LIETU
VIAMS EVANGELIKAMS, 
kad pamaldas su Šventa Va
kariene laikys kun. A. Trakis 
gegužės 18 d. 12 vai. St. John 
bažnyčioje, Prince Arthur ir 
Jeane Mance kampas.

Bažnytinis Komitetas.
ŠEIMOS PRIEAUGLIS
Gegužės 6 d. p. Irma Blažie 

nė pagimdė dukrelę, kuri ge
gužės 7 d. įregistruota į Mont 
realio lietuvių oendruomenę. 
Tur būt, tai jauniausis KLB- 
nės narys, nes įregistruotas 
dar ir be vardo.

NAUJAS „NL“ PLATINIMO 
PUNKTAS.

Montreal Sud, St. Lambert, 
Longueuil, Vile Jacques Car
tier ir kitų apylinkių tautie
čiai, kam patogiau, „NL“ gali 
užsiprenumeruoti ir joje pasi
skelbti per mūsų atstovą Ste
pą Paulauską, 1169 Chambly, 
Ville Jacques Cartier, Mont
real 23, P. Q.

Tuo pačiu adresu galima už 
siprenumeruoti ii Belgijos lie
tuvių dvisavaiti aštį „Gimtoji 
Šalis“ (6 mėn. 1,5 dol.).

POVILAS PETRONIS, 
visuomenininkas ir KLB-LO 
Ko iždininkas, gegužės 10 d. 
išvyko į New Yorką, bet jis 
lankysis ir Warterbury, Phi- 
ladelphijoj ir kt. Kelionėje iš
bus apie savaitę laiko.

KLB-LOKo TECHNIKINĖ 
RINKIMŲ KOMISIJA 

paskutiniu metu, jau atspaus
dinus 2-rą „NL“ puslapį, ga
vo rinkimų sąrašus iš Toron
to ■— 1551 asmens ir Sault-Ste 
-Marie, Ont., 138 asmenų.

SVIESTO KOVA SU 
MARGARINU

Quebecco provincijoje mar
garino pardavinėjimas suvaržy 
tas. Kad konkuruotų margari
ną, dabar numuštos sviesto kai 
nos ligi 58 et už svarą. Iš ki
tos pusės ruošiamas įstatymas, 
kad krautuvės, kurios nelega
liai pardavinėja margariną, kad 
būtų baudžiamos. Taip vyks- apie 3 mėnesius, 
ta margarino kova su sviestu.

BAŽNYČIOS PROJEKTAS
Toronte gyvenąs inž.

Kulpavičius 
alio Aušros 
bažnyčios 
sekmadienį bus išstatytas pa
rapijos salėje pažiūrėti parapi 
jiečiams.

JONĖ IR BRONIUS 
BUJŪNAI

Ligoje pašalpos yra 
laipsniai:
9 dol. pašalpą savaitėje gau 
na, kurie moka per mėnesį 
70 centų.
12 dol. pašalpą savaitėje 
gauna tie, kurie moka 1 
dol. per mėnesį.

Gyvybės apdrauda.
Apdrauda yra <1 rūšių. Visų 

rūšių apdraudą galima užsi
rašyti nuo 100 iki 5000 dol. 
Mokesčiai už apdraudą moka
mi pagal amžių; kuo jaunesnis

b)

amžius, tuo mažesnis mokes
tis. Po trijų metų narystės, na 
rys gali pasiskolinti ar iškeis
ti savo apdraudos liudijimą į 
susidėjusios vertes pinigus ar
ba juos atsiimti. Tai yra pini
gų taupymas ir drauge gyvy
bės apdraudimas.

Informacijos.
Naujiems nariams įstoti į 

SLA organizaciją SLA Centras 
yra paskelbęs vajų,, kuris baig tėjo per visus karus, o ypatin- 
sis birželio mėn. 1 d. Įstojimo gai per antrąjį pasaulinį karą, 
sąlygos vajaus metu yra leng- kada jau nėra baisios mums jo 
vesnės ir nariai yra atleidžia
mi nuo kai kurių mokesčių.

Montrealy įsisteigė
SLA kuopa prieš dvejus metus 
ir jau didesnioji pusė narių yra 
pasinaudojusi ligoje paš., ku
rias išmokėjo sergantiems na
riams SLA Centras New Yor
ke.

Į LIETUVOS BUVUSIUS KARIUS.
Šiandien pasaulinė politine 

situacija, atrodo, kaip ir apri
musi. Taip atrodo, imant pa
viršutiniškai. Dažnai būna ty 
la prieš audrą.

Musų tauta taip daug išken

Todėl kviečiame visus Mont 
realio lietuvius pasinaudoti va
jaus proga ir stoti nariais . 
Montrealio SLA kuopą dabar, 
nei vienas nesame tikras, 
kad mūsų sveikata dar ilgam 
tarnaus be sutrikimų.

Įstojimo į SLA reikalais 
kreiptis į vajaus organizatorių 
šiuo adresu: M. Juodviršis, 
6882 Beaulieu St., Montreal 
20, Que, Tel. HE 5956.
Montreal SLA 123 kp. V-ba.

pp. punktualiai, Ukrainiečių 
salėje (III aukšt.), 404 Bat
hurst Str., rengia viešą paskai
tą : Vliko ir Diplomatijos san 
tykių nagrinėjimas teisiniu po
žiūriu (H dalis). Paskaitą skai 
tys buv. Klaipėdos krašto gu- 
bernatūros patai ėjas Dr. M. 
Anysas.

LTDU Toronto sk. Valdyba.
ĮKURTAS ETHNIC PRESS 

CLUB TORONTE
Trylika laikraščių, spausdi

namų kitomis kalbomis nei ang 
lų ar prancūzų, neseniai susi
jungė Toronte įkurdami Etnini 
spaudos klubą.

Svarbiausieji klubo tikslai 
yra „palaikyti anti-komunisti- 
nį frontą, palaikyti kontaktą 
tarp klubo nariu, sujungtomis 
jėgomis paskatinei įvairių tau
tinių grupių kultūrinio lygio 
kėlimą, sudaryti ir palaikyti 
artimesnį kontaktą su anglų 
bei prancūzų spauda Kana
doj“.

Bruno Tenhunen, Suomių 
laikraščio „Vapaa Santa“ lei
dėjas, išrinktas klubo preziden 
tu, lenkų laikraščio „Zwiazko

LIETUVĖ INDĖNŲ DANTŲ 
Peterborough, Ont. Kanados 

vyriausybė, suteikusi indėnams 
nemokamą dantų gydymą, pa
kvietė' lietuvę dantų gydytoją 
dr. Amandą Geiulaitis indėnų 
dantis taisyti.

Į Kanadą ji atvyko iš Vokie 
tijos pabėgėlių stovyklos prieš 
metus. Šiuo metu ji darbuoja
si Curve's paežerio indėnų re
zervate, netoli Ontario valsty
bės miesto Peterborough. Ji 
jau spėjusi tenai užplumbuoti 
266 ir ištraukti 67 dantis.

Ligšiol, pagal veikiantį įs
tatymą indėnams apsaugoti, ne 
mokamai tiktai traukdavo,
dabar, jstatymą pakeitus ir tai 
somi dantys nemokamai.

o

VAGYSTĖS MIESTE 
kartojasi. Šiomis dienomis ap
vogtas J. Skinkio butas, iš ku 
rio išnešta 1.200 dol. vertės 
turto.

GAISRŲ DAROMIEJI 
NUOSTOLIAI

Gaisrai praėjusiais metais 
Montrealy sunaikino turto už 
pusšešto miliono dol., gaisruo
se žuvo du ugniagesiai, o 72 
buvo apsinuodiję dujomis. 
Gaisro metu išgelbėta: 90 mo
terų, 70 vyrų h 10 vaikų, per 
metus gaisrų metu sužeista 
241 ugniagesis.

MAŠINOS IŠSTUMIA 
ARKLIUS

Montrealio mieste nuolat 
mažėja panaudojimas arklių vi 
šokiems darbams. Taipogi ma 
žėja ir skaičius šunų, už kurių 
leidimus miestas šiemet numa
to surinkti per 88 tūkstančius 
dolerių (už 18.000 šunų).

SERGANTIEJI
St. Mary ligoninėje sunkiai 

serga p. Draskinis. Al. Pieši- 
nai padaryta apendicito ope
racija. Susirgo A. Venskus.

Į EUROPĄ IŠVYKO 
Ona Bendžaitytė, kuri lanky
sis keliose valstybėse ir išbus

GYDYTOJA KANADOJE.
Prie daktarės kabineto nuolat 
stovi būrys indėnų, gana daug 
vaikų, kurie išžiodina išeinan
čius iš kabineto draugus ir ap
žiūri, kas ten naujo padaryta. 
Dr. Gerulaitis pati stebisi, kaip 
būtų buvę sunku patikėti anais 
laikais, kada, būdama Kauno 
gimnazistė, guodžiat skaityda
vo knygas apie indėnus, kad ji 
savo gyvenime pasidarys jų 
dantų gydytoja.

Savo pasikalbėjime ji paste
bėjo, kad Lietuvoj 90 proc, dan 
tų gydytojų buvo moterys. Ji 
kalbanti penkiomis kalbomis, 
bet nežinanti, kaip ji galės iš
mokti visas indėnų tarmes. N. 

salas — praėjo labai jaukioje 
nuotaikoje. Buvo ekstra nu
merių, kaip „bulvių šokis“, 
„karnavalo šokis“ ir tt.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI.
Montrealio „NL“ skaityto

jai laikraštį turi gauti vėliau
siai penktadienį, nes jis išve
žamas į paštą trečiadienio vi
dunakty. Kas laikraštį gau
na vėliau, maloniai prašomas 
pranešti „NL“ administracijai 
— laišku arba telefonu HE 
7920. Paštas prašo ir pavar
džių asmenų, kurie netvarkin
gai gauna laikraštį, nes to kal
tininkais galį būti išnešiotojai, 
kuriuos paštas patikrinsiąs.

kios audros. I’o pirmos aud
ros, atseit, 1-jo pasaulinio ka
ro, mūsų tauta tapo nepriklau 
soma. Dėka musų savanorių 
pasisekė sukurti Nepriklauso
mą Lietuvą.

Antras pasaulinis karas at
nešė mūsų tautai vergiją. Lie 
tuva tapo maskolių okupuota. 
Daug lietuvių pabėgo į vaka
rus nuo to maskoliško stalmiš- 
ko bizūno, bet jisai dar plaka 
lietuvius ten tėvynėje mūsų 
brolius.

Mes, buvę Lietuvos kariai, 
savanoriai, negalime sėdėti ran 
kas sudėję, ar tai būtų Kana
doje, ar J. A. V., ar Australi
joje, kuomet mūsų sesės bro
liai naikinami bei tremiami į 
Sibirą. III pasaulinis karas ar
tėja dideliu greitumu. Mes tu 
rime būti pasiruošę sutikti šią 
audrą ne pakrikai, bet tvirtai wiec”, red. G. N. Ordon-Gi- 
susibūrę į karių organizaciją, žycki, išrinktas sekretoriumi

1951 m. lapkričio 23 d. To
ronte buvo susirinkę karinin
kai ir savanoriai prisiminti mū 
sų kariuomenės įsikūrimą.

Besišnekučiuojant daug bu
vo pasipasakota epizodų iš mū 
sų kovų už nepriklausomybę 
bei vokiečių nuvertimą mūsų 
Laik. Vyriausybės Kaune 1941 
m.

Šis susirinkimas laikinai įga šalpos 
bojo p. p. Kauną, Grigaitį, Ste 
paitį ir Banelį sueiti į kontak
tą su Jungt. Amer. Valstybė
se esančiomis panašiomis orga 
nizacijomis ir nubrėžti kokius 
nors laikinus įstatus pastoviai 
buvusių karių organizacijai.

Visų pageidavimu į karių or 
ganizaciją kviečiami: buvę ka
rininkai, viršilos, puskarinin
kiai ir savanoriai - kūrėjai.

Gavus iš J. A. V. lietuvių at 
sargos karių organizacijos sta
tuto projektą ir kitų informa
cijų, š. m. gegužės mėn. 18 d. 
Toronte šaukiamas visuotinis 
karių susirinkimas mūsų reika
lams aptarti bei pasisakyti kai 
kuriais principiniais klausi
mais. Taigi visi, visi tame su 
sirinkime dalyvaukime. Susi
rinkimas bus Toronto lietuvių 
parapijos salėje 4 vai. p. p.

Laikinis Komitetas.
DR. ANYSO PASKAITA.
Liet. Teisininkų D-jos Už

sieny Toronto skyrius gegužės 
mėn. 17 d., šeštadienį, 4 vai.

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.

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

SUGRĮŽO IŠ FLORIDOS
A. Naginionis su špima. Jie 
Floridoje praleido žiemą ir kai 
kas iš jų taisė sveikatą.

JŪRŲ SKAUTŲ VAKARAS 
Montrealio jūrų skautai, ku 

rių skaičius gerokai padidėjęs, 
praėjusį šeštadienį atidarė va
saros sezoną. Vakaras, kurį pa 
įvairino skautės p. Mašalaitės 
solo dainavimas ir šokėjų ket-

susilaukė dukters, pirmagimės, veriuko — p. Dikinytė, p. Gai 
Tėvai sveiki ir laimingi. levičiūtė, p. Dikaitis ir p. Ma-

dr. 
paruošė Montre- 
Vartų parapijos 

projektą, kuris šį

DĖMESIO!
Norintiems pirkti arba parduoti namus, krautuves, res- 
tauranus ir tt., mielai tarpininkauju. Nemokamai sutei
kiu įvairias informacijas, parūpinu tinkamomis sąlygo

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

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKE LIS

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

TORONTO.

žycki, išrinktas 
ir ukrainiečių laikraščio „Ro- 
bitnyk“, red. J. N. Korchyns- 
ky, išrinktas iždininku. Kiti 
leidėjai Dr. A. Šapoka „Tėviš
kės Žiburių“, Dr. H. Vitols— 
„Latvija“ ir K. Arro, — „Va- 
ba Eestlane“. (Can. Sc.).
„CARITAS“ APYSKAITA.

Toronto lietuvių 
labdai os 

„Caritas“ balandžio 
ginė apyskaita.

Pajamos:
Likutis iš 1952 m. II. 22 

.......................... $ 78,48
Bažnytinio koncerto, kovo 
d., pelnas........... $ 109,81
Rinkliava bažnyčioje balau 

$ 147,75

parapijos 
komiteto 

mėn. pini

1.
d.
2.
30
3.
džio 20 d
4. p. St. Laurinavičiaus auka

................................... $ 50,00
5. Speciali rinkliava balandžio
27 d. a. a. Kybaitie

nės laidotuvėms ......... ..
................ ,. . ................. $ 106,40

Viso $ 492,43 
Išmokėta bei paskirta:

1. P. Dominui
..................................... $ 30,00
2. E. Kinčienei .............. ..
..................................... $ 70,00
3. Aleknienei
..................................... $ 40,00
4. V. Stanevičiui..............
..................................... $ 50,00
5. Gustainytei
..................................... $ 20,00
6. O. Kybartienei ................
..................................... $ 60,00
7. K. Jankui

8. J. Bakučiui
$ 30,00

....................................... $ 15,00
9. Švenčių proga aplankyta 

12 ligonių ir 6 našiai
čiai, kuriems {teiktos dova 

nėlės ..........................   $ 45,00
10. A. A. Kybaitienės laidot 
uvių iš-doms padengti $ 106,40

Viso S 466.40
Likutis 1952. IV. 30 d.......... . .
....................................... $ 26,03

Balansas
Viso šiais metais

Išmokėta 
Kasoje

$ 492,43 
gauta . .
$ 697,43
$ 671,40
$ 26,03

s

Balansas ... $ 697,43 
Visiems aukojusiems šaipo 

reikalams nuaširdžiai dėkoja 
„Caritas“...
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