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O 3-asis karas
bręsta

SAVAITINĖ PASAULINIŲ 
ĮVYKIŲ APŽVALGA 

Kaip kas bekombinuoti! 
kokius posūkius bedarytų, o 

TREČIAS PASAULINIS 
KARAS BRĘSTA.

Ir Dręsta gana sparčiais tem 
pais. Štai, Rusija jau ruošia 
antrą Berlyno blokadą. Tiesa, 

. viešumai ji dai neatrodo aiš
kiai apspręsta, bet ji jau bando 
ma. Ir jeigu ji bus vykdoma, 
tai, reikia spėti, ji bus daug 
enkesnė ;ir kažin, ar paisi- 

igs taip laimingai, kaip pir
moji. Ypač, kad Maskvai nu
rodžius,

JAV žvalgybos žiniomis, ko 
munistai esą slaptai taręsi už
imti visą Berlyną. Gali būti, 
kad vakariečių strukdytasis įsi 
veržimas į vakarinius Berlyno 
sektoms ir buvo pirmasis ban
dymas.

RYTINĖ VOKIETIJA 
APSISPRENDĖ 

APSIGINKLUOTI
Esą, tai atsakymas į vakarie mes. 

čių taikos sudarymą su Vakari
ne Vokietija ir vakariečių nusi 
statymą gerai apsiginkluoti, 
kad pajėgtų pasipriešinti komu 
nistinei agresijai. Ištikrųjų r. 
Vokietija jau gerai apsiginkla zoną vak. sektorių gyventojus, 
vusi ir dabar tai įpavidalina 
oficialine forma.

Tuo tarpu Europos vakarai 
galutinai 
SUSITARĖ DĖL EUROPOS 

GYNIMO ARMIJOS, 
kurią sudarys Prancūzija, V. 
Vokietija, Italija ir Benelukso 
valstybės. Bet n D. Britanija 
nelieka atsiskyrusi, nes yra pa 
srrašytas armijų bendradarbia 
vimas. Savaime aišku, kad tai 
siejasi ir su Atlanto pakto vals 
tybėmis, kuriose dalyvauja ir 
Amerika ir Kanada, o Chur- 
chillis šiomis dienomis pareiš
kė, kad Anglija ir toliau leis 
Amerikai naudotis aviobazė- 
mis.

RUSAI IRANO PASIENY 
DARO MANEVRUS, 

o tas nereiškia vien tiktai Ira
no paspaudimo, bet yra realus 
pasiroušimas jam pulti, jeigu 
kiltų karas arba jeigu komu
nistai išprovokuotų kokį „liau
dies sukilimą“.

Šiaurės jūroje ir vakariečiai 
daro bendrus laivynų manev
rus.

DERYBOS KORĖJOJE 
PIRMYN NEINA.

Komunistai provokuoja vi
sokius karo belaisvių „sukili
mus“ ir „maištus“. Nuo to at 
mosfera darosi vis sunkesnė, 
.vis tirštesnė, vis tvankesnė.
AMERIKA TEBESIRUOŠIA 

PREZIDENTO 
RINKIMAMS.

Pas respublikonus tebepir
mauja Taftas. Demokratų kan 
didatas dar neaiškus. Bet vyks 
tant rinkiminei konkurencijai, 
Amerika bando konkuruoti ir 
atominės energijos srity. Ruo
šiamas dar vienas naujas ato
minis bandymas.
Po „lėkščių“, kurių ligšiol-nie 
kas dar tikrai neišaiškino, Ame 
rikoje vėl lakūnų buvo paste
bėtas

KAŽKOKS PASLAPTIN 
GAS REIŠKINYS ORE. 
Esą priešais lėktuvą praskri 

dęs kažkoks didelis šviesos ka
muolys ir sprogęs į dvi dalis. 
Reiškinį tą matė ir žemėje bu 
vę žmonės. Bet kas tas reiš
kinys, taip niekas ir neišaiški
na. Ar nebus tai koks „I'" “ 
čių“ palydovas?

ir

LIETUVIŠKAME 
SEKTORIUJE

Praėjusią savaitę ir dar 
daugely lietuvių kolonijų visa
me Žemes rutulyje vyksta 32- 
jų Lietuvos Steigiamojo Seimo 
sukaktuvių minėjimas. Tas is 
torinis faktas yia labai reikš
mingas hetuvų tautai, nes po 
dviejų šimtmečių okupacijos 
lietuviai atgavo viešpatingu-

šia
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mą ir savo gyvenimą pradėjo ležinės uždangos gresia nauji 
tvarkyti patys per viso krašto 
rinktus atstovus, demokratiniu 
būdu.

Gana būdinga, kad į Ameri
kos Susivienijimo Lietuvių vai 
dybą prezidentu išrinktas adv. 
Kalinauskas, 
Alena 
žmonės tos 
vybėje.

VLIKas 
Vykdomoji 
ta.

PRADEDA REIKŠTIS 
NAUJI LIETUVIŲ SKALDY

MO FAKTORIAI.
pačiu tautai šiapus ge-

o iždo globėja 
Devenienė. Tai nauji 

organizacijos vado

iš vietos nejuda. 
Taiyba nesudary-

Tuo

pavojai. Visa tai verčia visus 
tautiečius rimtai susirūpinti ir 
sukrusti.

— JAV lankosi Australijos 
premjeras Monzie, 'kuris ta
riasi dėl Pacifiko pakto ir kitų 
gynimosi uždavinių.

— Vengrijos komunistų 
spauda nusiskundžia, kad sta- 
chanovietinis skubėjimas visiš
kai nuvertinęs \7engrijos ga
mybą, kuri pradedanti duoti la 
bai blogą produkciją.

— Gen. Ridgway atvyko į 
Washingtona. Jį apklausinės 
kongresas dėl derybų lėtumo 
Korėjoje.

BERLYNUI DAROSI KARSTA
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KLCT I KANADOS L1TELVWS
ŠĮ šeštadienį, gegužės 24 „Tarybos organizacijoje nega- 

dieną, visi Kanados lietuviai ii būti skirstomi lietuviai pa
rinksime KLB Krašto Tarybą, gal religijas, įsitikinimus, pa
kuria sudarys mūsų pačių iš- žiūras į sūnus ir posūnius. Visi 
rinktieji atstovai. Ši diena bus 
mūsų vieningumo, susiklausy
mo, tolerancijos parodymo vie 
ni kitiems demonstracija. Ji 
primins mums, nors ir po ilges 
nio laiko ir po nenuilstamo 
KLCT darbo, kad seimo me
tu užsibrėžtasis tikslas atsie
kiamas. Šis laiko tarpas parei
kalavo labai daug susikaupi
mo, kantrybės ii ryžto iš KL 
CT atsiekti tikslui, kurį 
viso pasaulio lietuviai bando 
realizuoti.

lietuviai, kurie stovi už Lietu
vos laisvinimo idėją, gali lais
vai priklausyti KLCT organi
zacijai".

Toks principas nepatiko tik 
vienos srovės atstovams, ku
rie ir apleido Kanados lietuvių 
seimą, nekalbant apie tuos, ku 
rie jame nedalyvavo. Šian
dien vėl tie patys žmonės 

išstatė savo 
kandidatūras, tepaskelbdami 
visuomenei savo ateities vei
kimo gairių, net griežtai užsi
gindami savo tikro organizaci
jos vardo.

KLCT, gerai žinodama rūs- 
čiąją praeities tiruvę, kviečia vi 
sus Kanados lietuvius, gyve
nančius čia iš seno ir atvyku
sius tik vakar, balsuoti už tuos, 
kuriems šie tikslai Bendruome 
nės Taryboje bus kelrodžiai: 
sokeriopąlietuvišką solidarumą

1) Įsąmoninti, skiepyti vi
sokeriopą lietvišką solidarumą 
tarpusavio santykiuose, pagel- 
bos ir užuojautos jausmą lietu
vis lietuviui;

2) Visas organizacijas, klu
bus, kultūrines draugijas, 
kviesti į didžiulį organizacinį 
junginį didiesiems Lietuvos 
laisvinimo ir lietuvybės užda
viniams vykdyti, nesikišant į 
organizacijų specifinius užda
vinius ,

3) Visomis išgalėmis remti 
lietuvišką mokyklą, lietuvišką 
spaudą, lietuvio kultūrėjimą de 
mokratmėje plotmėje reiškiant 
pagarbos jausmą Kanados tau
tai už mūsų prieglaudą.

Didžioji dauguma demokra
tiškai patriotiško nusistatymo 
lietuvių, susibūrusių apie KLC 
Tarybos organizaciją, turinčią 
visame krašte skyrius, ryžosi 
visomis išgalėmis ir būdais ak 
tyviai remti visa tai, kas reiš
kėsi mūsų tautos uždavinių šie 
kime. Tačiau mūsų didysis 
šūkis: „Už Lietuvos išlaisvi
nimą, už ištikimybę Kanadai“ 
nekartą rūsčiai ouvo trukdo
mas iš netoleranlingos, grynai 
partiškai nusiteikusios grupės 
žmonių. Šie žmonės, turėda
mi prieš akis grynai siauras sa 
vo partijos užmačias, ryžosi 
pajungti visus Kanados lietu
vius savo srovės interesų vyk
dymui. Bet KLCT vieninte
lė, atstovaudama srovėms ne
priklausomų tautiečių, lygiai 
ir sroves, kurioms lietuvių tau 
tos ir Lietuvos laisvinimo rei
kalas stovi aukščiau negu įs-

PRANEŠA IŠ BERLYNO ORO PAsTU.
Berlyne nykstančiuose

NL” BENDRADARBIS
Rytų 
susirinkimuose Kurstymui pa
naudojami nacių šūkiai, reika
laujant nuversti V. Vokietijos 
valdžią ir pašalinti vak. Berly
no senatą.

Getas Kailshorte.
Nuo pasaulio spygliuotom

Blokados skersvėjams pučiant.
Paskutinių dienų reiškiniai, 

kaip amerikiečių patrulių au
tostrada nepraleidimas, ilgos 
sunkvežimių kolonos, laukian
čios praleidimo į Berlyną, la
bai panašūs piunos blokados 
pradžiai. O rusų zonos vadai 
nesenia* pareiškė, kad, pasira
šius V. Vokietijos generalinę 
sutartį, vak. Berlyno gyvento
jai gausią pajusri jos pasek-

Atrodo, kaa sutarties pa 
sirašymo išvakarėse savo grū
mojimus „profilaktiškai" mė
gina įgyvendinti. aplink visą 
Berlyną „liaudies policija“ 
areštuoja įžengiančius į rusų

įstai-tvorom atitvertum rusų 
gom Karlshorte susisiekimas 
su aplinka dar labjau suvar
žytas. Visi, ten dirbę, vokie
čiai atleisti ir patiems rusams 
sutrumpintas išėjimo laikas. 
Paskutiniu metu dauguma ru
sų jieškojo glaudesnių ryšių su 
vokiečiais.

H M X X ju " ju

VILNIA LS RAD1JA KLAUSANT

Areštus motyvuoja apsauga 
prieš „agentus ir provokato
rius“. Panašiai vyksta ir va
karų Vokietijos zonos pasie
niuose.

Pačiame Berlyne so v. val
džia paskutinėmis dienomis, 
vak. sektoriuose, uždarė 2 ge
ležinkelio stotis, Štetino ir 
Anhalto. Aplink visą vak. Ber
lyną baigti nutiesti išsilenki 
mo geležinkeliai, baigtas ir van 
dens kanalas ir šiandien laivai 
gali plaukti neliesdami vakari
nių sektorių.

Nors vakarų sąjungininkai 
Maskvą perspėjo, kad jie sa
vo pozicijas Berlyne gins, bet 
gyventojai vistiek galvoja, 
kad gali prisieiti maistą semti 
iš aruodų, kurių atsargos vi- 

' suomet pusės metų laikotar
piui sandėliuose laikomos.

„Spontaniškos“ rezoliucijos.
Pagal naują SĖD planą, fab 

rikai ir „masinės organizaci
jos“ oci „partijos“ turinčios 
siųsti rezoliucijas, reikalaujan- aikštėse gyventojus viliojo de- 
čias griebtis visų priemonių, 
apsaugoti gyventojus nuo „sa- garsiakalbius birbinanti muzi- 
botažo aktų ir didėjančios di
versantų veiklos“.

SĖD numačiusi 
„rezoliucijas“ patiekti rusų čių „katiušas“, kiti be muzi- 
Kontrolės Komisijai, kuri ga- kos pylė kazoką, o neretas, ne 
lėsianti pakeisti susisiekimą su 
v. Berlynu ir v. Vokietija.

Pirmose, prisiųstose „rezo
liucijose“ kalbama, kad „vo
kiečių demokratinė respubli
ka“ sovietų pusėj gins savo 
kraštą ir sutriuškins karo kurs 
tytojus. Kitose „rezoliucijo
se“ reikalaujama „ginkluotos 
tėvynės pajėgos, apsigynimui 

’ nuo vak. vokiečių amerikiečių 
samdinių-1.
„Liaudies armija“ irgi čia pat.

„PaKėlimui krašto gyny
bos“, daugumoj rusų zonos rno 
kyklų mokiniams itr mokyto
jams įvestos šaudymo pamo
kos. SĖD kadrų šefas prane
šė, kad „liaudies armijoą“ vyr. 
štabas yra paruoštas. Šiandien 
lieka pašalinti kaikurias pasy
vios laikysenos žymes ir 
„įskiepyti jaunimui patriotinę 
dvasią, kad būtų pasiruošęs ap 
ginti taiką“. W. Pieck, zonos 

i „prezidentas“, nurodė moti- 
,lėkš- noms, kaip išauklėti jaunimą 

„tikrais tėvynes patriotais“.

Gegužės pirmosios jomarkas 
Vilniuje.

Šventės išvakarėse, kaip ir 
kasmet, daugiausia darbo sky
rė iškabinėti paveikslais kom
partijos tvirtovę šalia Ožeškie 
nės aikštės. Gegužės 1-ją, 10 
vai. į Lukiškių (Tarybų) aikš
tėj pastatytą tribūną sulipo vi 
sos viršūnės, „menininkai, 
mokslininkai ir nusipelnę liau 
dies veikėjai“. Kariuomenei 
pražygiavus, eitynes tęsė spor
tininkai, fizkulturininkai, „mo
tociklininkai ir dviratininkai".

Studentams ir žemesnių mo 
kyklų mokiniams į rankas 
įspraudė gėlėmis apipintus rau 
donųjų viešpačių paveikslus. 
Jiems iš paskos sekė Lenino ra 
jono fabrikų daroininkai, Vito 
vardo kailių ir „Laisvės“ fab
rikai. Stalino rajoną tirščiau
siai atstovavo 
vardo fabriko 
odininkai, o Tarybų rajoną — 
„Elfos“ darbininkai.

Eitynių gale mokslinių įs
taigų personalas tempė šūkius kevičiui, Navickui ir gerai šim 
„Tarybinis mokslas — tarybi
nei liaudžiai“. Vakare Vin
gio, Pilies (prieš okupantų už 
darytą katedrą) ir Jaunimo

Ėidukevičiaus 
avalininkai ir

monstruojamais filmais ir pro

ka kvietė grupuotis šokiams. 
Vakare prie katedros šlitiniuo 

prisiųstas ją rusai tampė Volgos pakran- 
rusų čių

rybų dangus“, o po dangum, 
Gedimino gatve, laimingi 
kryktšaują tūkstančiai rašyto
jo vaikų. . .

Stalino laureatas J. Švedas 
tautinį šokių ir dainų ansamb
lį moko šokti „Aštuonytį“ ir 
dainuoti „Rytas kolūky“, „Sta
linas mus kviečia" ir Aleksan
drovo „Šventoji Lenino vėlia- tikinimai, po seimo paskelbė ir 
va“.

Dar apie sėją ir kita.
Plungės r. „Birutės“ koklio 

ze pasėlių plotą praplėtė 63 
ha. Veisėjų r. „Taikos“ kol
chozas už sparčią sėją pateko 
pirmagaiin. Į kolchozą nuvy
ko radijofono korespendentas 
ir leido traktorininkui Goziui 
pravežti burzgiantį traktorių 
pro magnetofono juostelę.

— Gegužės pirmosios gar
bei iš Vilniaus stoties į Rusiją 
balandžio mėn. išriedėjo 300 
sunkiasvorių traukinių. Už tai 
rusai ypač dėkingi geležinke
liečiams Vozniakui, Karuni- 
nui, Lošaičiui, Bredaičiui, Kaza

pakartojo senųjįį Kanados Lie 
tuvių Tarybos steigėjų šūkį:
K.'..T~XK.............

Triukšmas apie sėją.
Didžiausiu eimyderiu nuo 

sienų šaukia lietuvių ir lenkų 
kalba plakatai, spaudžiantieji 
skubinti sėją. Tūkstančiai agi 
ta torių trankosi po dirvas, se
ka darbininkus, ragina, grūmo 
ja, dainuoja, skaito garsu, kai
myninių kolchozų pasiektus pa 
sėlių plotus ir taip be galo. Pro 
pagandos tikslais radiofono 
korespondentai aplankė Eišiš
kių raj. „M. Melnikaitės" kol
chozą ir į rankas bruko paruoš 
tus pasikalbėjimus. Kolchozo 
pirm. kom. Babraitis pasigyrė, 
kad pasėlių plotą padidins 200 
ha, išnaudojant krūmynus ir 
dirvonus. Brigadininke Aukš- 
telienė užsėjo 7 ha kviečiukais

ŽAIDYNĖS ATIDĖTOS.
Antrosios Šiaurės Amerikos 

lietuvių sporto žaidynės, turė
jusios įvykti gegužės 30, 31 ir 
birželio 1 dd., Clevelande, dau 
gumai sporto klubų pageidau 
jant, nukeltos į uepos 4, 5 ir 6 
dd. Atidėjimu priežastis — 
mokslo metų užbaigiamieji eg
zaminai visuose Amerikos uni
versitetuose, kolegijose bei vi
durinėse mokyklose, dėl kurių 
didelė dalis sportininkų nebū
tų galėję žaidynėse dalyvauti.

Žaidynių programa pasilieka 
ta pati.

Dalyvių registtąpija pratę
siama iki birželio 15 d.

Jaunių, jaunučių bei mergai
čių amžiaus ribos paliekamos 
tos pažios.

Dalyviai registruojasi ir smul 
kesnes informacijas gauna šiuo 
adresu. Algirdas Bielskus 770 
E. 91 St., Cleveland 8, Ohio.

Clevalando LSK Žaibas.

tinei savų tautiečių, čianepami 
nėtų.

— Uostininkai Jesnijev, 
Černorenko ir Benekeraitis ne
maža pasidarbavo, kad iš Klai- a 5ha seredėlėm. Ji keta sto- 
pedos balandžio mėnesį 
vai laiku išvyktų.
Dešine duoda — kairė

Tariamoji padidėjusi 
moji galia, apie Kurią pliauškė 
paskelbtoji, privalomoji „di
džiosioms socializmo staty
boms“ paskola gyventojų ki
šenių skyles dar labjau padi
dins. Kaip žinoma, Lietuvoj 
kiekvienas iki šiol vieną metų 
menesį privalo atiduoti viso
kioms „paskoloms“. Kadangi 
šiemetinė „paskola“ skiriama 
Rusijos gilumos statyboms, 
tai, vos ją paskelbus, finansų

visi lai ti į kom. partiją. Agitatorius 
Pužas perdėm suaria 70 arų, iš 

atima, bara vilkinančius ir išaiškina 
tarptautinę padėtį.

Žiežmarių MTS traktorinin
kai Kuznecov ir Šimulevičius 
taip aria, kad iš ha išaugtų 17 
—18 centn. grūdų.

Skuodo mokytoja Stančiūtė 
į laukus siunčia deklamuotojų 
ir šokėjų brigadas. Pasvaly pa 
sėliais rūpinasi kompartijos sek 
retorius Morkūnas. Trakų raj. 
sėjikų tarpe nenugalimas Ko- 
iotkin ir Ad. Mickevičiaus var
do kolchozo sėjėja Mosiekina.

Pramonė.
„Kauno Audiniai“ fabrikas 

pradėjo masiškai gaminti šil
ką, bet dar greičiau jį išveža. 
Fabriko vyr. dailininkas Šalia- 
moras šilko audiniams panau
doja lietuviškus mokyvus. „Žal 
girio“ staklių dirbtuvėse gegu 
žės 1-os garbei pasišventę dir
ba Michailov, Misenkov, Pus- 
tankin, Tiškov ir Nikitin. N. 
Vilnioj Ivan Kirijamov ir Ješe- 
mov geg. 1-mai sutaupė 2 to 
ketaus.

Nemunu pajudėjo laivai.
Balandžio 15 d. Nemunu na- kalnio

vigaciją pradėjo motorinis vii Visi muzikai — Štai, premijos 
kikas „Tolbuchin“, reizu į Til laureatai.

perka-

sutavaliodamas kojų, sudribo 
prie katedros pamatų.
Kanonizavo raudonąją vėliavą.

Į šiemet Maskvoj įvykstan
čią literatūros ir meno dekadą 
rašyt. V. Reimeris norėtų pa
siųsti A. Venslovą, Vainiūną, 
Tilvytį, A. Vienuolį ir dar eilę 
naujų literatų. Pats Reimeris 
ištisus vakarus prasėdi Ožeš- „ministeris“ Drobnys per radi 
kienės aikštėj Ir nenuleidžia ją mėgino gyventojus įtikinėti, 
akių nuo gen. Černiakovskio kiek ok. Lietuva naudos gavu- 
paminklo. Černiakovskiui ga si iš paskutinių paskolų, taip 
lop pagailo, ir Reimeris išvys- kad paskutinė paskola pilnai 
ta: generolo veidu nusileidžia pateisinama, nes „široka stra- 
skaisti šypsena, virš galvos iš na" kartu yra ii nepasotinama 
sineria iš debesų skaistus „ta „strana“...

Kanados Lietuviu Centro Tarybos nariui
VALTERIUI KIŠKIUI 

ir
Poniai ANTANINAI RIŠKIENEI

dėl tėvo bei uošvio
ANTANO ČEPAIČIO 

mirties reiškiame nuoširdžią užuojautą

zę (Sovietsk). Keleivius nori 
vežioti „Levas Tolstojus“, „Ju 
liūs Janonis“ ir „P. Cvirka". 
Pastarojo laivo kapit. Paulaus
kas, sakosi keleivius vežios nau 
jose kajutėse stachanovietišku 
tempu.

Ką veikia laureatai.
Kompozitorių salėj įvyko sta 

lininės premijos laureato prof. 
St. Vainiūno taikai skirtų kū
rinių koncertas. Šiuo metu pro 
fesorius kuria 5 dalių kantatą, 
kur pavaizduos džiaugsmingą 
lietuvių gyvenimą, nes tikrovėj 
jokio džiaugsmo nematyti. Jis 
taip pat perredeguoja komp. 
Pakalnio baletą „Sužadėtinė“. 
Balandžio 23 d. prof. Vainiū
nas radiofone fortefijonu išpil
dė Karoso (preliudas), Račiū
no (Baladė)), Tallat-Kelpšos 
(„Pajiaka") ir ištrauką iš Pa-

> baleto „Sužadėtinė".
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į KANADOS LIETUVIUS
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS LAIK. ORG. 
K-TAS, STOVĖDAMAS SAVO DARBO IR PASKIR
TIES PABAIGIMO IŠVAKARĖSE, KREIPIASI I JUS 
GAL IR PASKUTINIUOJU ŽODŽIU. KREIPIASI IR 
KVIEČIA, KAD GEGUĖS 24-JI DIENA TAPTŲ MŪ
SŲ SOLIDARUMO, VIENYBĖS ŠVENTE.
RINKSIME PIRMĄJĄ KANADOS 
RUOMENĖS KRAŠTO TARYBĄ. 
ATVYKĘ PRIEŠ DEŠIMTMEČIUS 
KUR KAS BEGYVENTU, KOKIOS 
VOS SĄLYGOS TRUGDYTŲ, KVIEČIAMI ŠIOS DIE
NOS BENT VALANDĄ PAAUKOTI SOLIDARUMUI, 

DALYVAUJANT PRIE URNŲ.
ESAME IŠBLAŠKYTOS TAUTOS VIENI KITIEMS 
BROLIAI IR SESERYS; UŽMIRŠKIME SMULKIUS 
NUOMONIŲ SKIRTUMUS, NESUSIPRATIMUS, BU
VUSIUS NESKLANDUMUS. VARDAN DIDŽIOSIOS 
MŪSŲ TAUTOS TRAGEDIJOS PARODYKIME DI
DŽIAUSI VIENINGUMĄ KANADOS LIETUVIŲ ISTO
RIJOJE. VISI KAIP VIENAS DALYVAUKIME, O KAR 
TU PARAGINKIME IR TUOS, KURIE BŪTŲ ABEJIN
GI DALYVAUTI PARINKIME ŽMONIŲ, IŠ KURIŲ 
MES GALĖTUME REIKALAUTI DIDELIO TOLERAN- 
TINGUMO, DAR DAUGIAU SUGRETINTI MŪSŲ EI
LES, SUDERINTI VISOKERIOPA VEIKLĄ IKI DI
DŽIOSIOS PERGALĖS, IKI IŠLAISVINIMO MŪSŲ 
DEMOKRATINĖS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS.

Lai k. KLB Or g. Komitetas Montreal.
LAIK. KLB ORG. K-TO 1952 GEGUŽĖS MĖN. BIU

LETENIS. VISUOMENĖS 
. . Š. m. gegžės mėn. 24 dieną 
visoje Kanadoje vyksta rinki
mai j Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Tarybą. Balsavimai 
vykdomi laikantis KLB Tary
bai rinkti taisyki!.

Balsuoti yra kiekvieno susi- 
pratusio lietuvio tautiškai bend 
ruomeninė pareiga. Kiekvie
nas, turįs balsavimo teisę, gali 
balsuoti tik už save. Asmens 
dar neįtraukti į balsuotojų są
rašus, turi teisę įsirašyti į bal
suotojus jiems atvykus balsuoti įvykius, 
į Rinkiminę būstinę. Tokių mus, nusiskundimus,*) ir tt. 
rinkikų registracija turi būti ------------
atžymėta balsavimo dienos pro Jei protokolas surašomas ant 
tokole.

Balsavimo lapelis, talpinąs 
alfabetinį kandidatų Apygar
doje sąrašą ir nurodymus, kaip 
balsuoti gaunamas balsavimo 
dieną Rinkiminėje būstinėje. 
Rinkiminė komisija — ALOK 
as, išduodama balsavimo lapelį balsavimų dienos 
ir voką asmeniui, atžymi jį 
balsuotojų sąraše Komisijos 
pirmininkas ar jos narys, rinki 
ko prašomas, paaiškina balsa
vimo tvarką. Balsavimo būste 
ir prie jo draudžiama bet ko
kia agaticija. Balsams mesti

ŠIĄ DIENĄ 
LIETUVIŲ BEND- 
VISI LIETUVIAI, 
AR TIK VAKAR, 
GAL IR NELENG-

IR ALOKų ŽINIAI: 
džiaga atatinkamai sugrupa
vus sudedama į vokus, užkli
juojama ir ALOKo pasirašoma 
per vokų suklųavimo vietą. 
ALOKai tiksliai atsiskaito iš 
balsavimo lapelių likučio.

Balsavimų dienoje protoko
las rašomas pradedant nuo bal 
savimo pradžios ir baigiant pa 
skutimais Rinkiminės Komisi 
jos veiksmais balsus suskai
čius. Protokolan surašoma vi 
sa balsavimo eiga, pažymint 

balsuotojų pareiški-

kelių palaidų lapų, tai komisi
ja pasirašo ant kiekvieno la
po. Protokolas rašomas iš kar 
to, t‘. y. jis negali būti perrašo
mas. Visi ištaisymai turi būti 
aptarti.

Visa balsavimo medžiaga ir 
protokolas 

turi būti išsiųsta registruotu 
siuntiniu Laik. KLB Org. K- 
tui c-o P. Juškevičienė, 3994 
Rosemount Blvd., Montreal, 
P. Q., š. m. gegužės mėn. 26 
d. prieš pietus. Iki išsiuntimo 
visa tai paliekama ALOKo pir- 

rinkiminė komisija parūpina už mininko žinioje, apsaugoje ir 
darą dėžę su balsavimo voko 
pločio prakarpa.

Prie balsų skaičiavimo be 
Rinkiminės komisijos — ALO 
Ko gedi būti atstovai nuo rin 
kiltų, kurie po surašytais pro
tokolan balsavimo rezultatais ir 
pasirašo.

Suskaičiuoti balsavimo lape
liai, balsavimo rezultatų skai- reikalui iš likusių Apylinkių, 
čiavimo jodraščiai, nesuvartoti Laik. KLB Org. 
balsavimo lapeliai ir kita me- Komitetas Montreal.
IŠTRAUKA Iš KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS TARYBOS RINKIMŲ TAISYKLIŲ“.

2.
Kanados L. B. Taryba ren

kama tiesioginiu ir slaptu bal
savimu visų Kanadoje gyve
nančių pilnateisių lietuvių, su
kakusių prieš balsavimą nema 
žiau kaip 18 metų amžiaus.

58.
Rinkikas čia pat būste nuo

šalesnėj vietoj, Kitiems nema
tant, kryžmai perbraukia la
pelio1 paskutinėj grafoj, atskir
toj dvigubom linijom, esančius 
tuos nr. nr., kurie yra toje gra
foje ties kandidatais už ku
riuos jis nori balsuoti, bet ne 
ties daugiau kandidatų, nei to 
je rinkim, apygardoje numaty 
ta rinkti atstovų, ir įdėjęs bal
suojamąjį lapelį į voką, pats 
imeta jį į balsavimo dėžę.

60.
Turj balsavimo teisę lietu-

Pažinkime Kanada
JAV TURI MAŽESNĘ DALĮ KANADOS ĮMONIŲ NEI 

1939 METAIS.
Nežiūrint kylančios bangos 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
investicijų Kanadoj — Kana
da nėra Amerikos nuosavybėj. 
Faktinai šiandien jie turi šiam 
krašte mažesnę Biznio dalį, nei 
1939 met.

Tiesa, kad JAV kapitalai vai 
do didelę dalį svarbios pramo
nės. Automobilių gamyba 
veik visa amerikiečių rankose, 
žibalo bendroves pusiau jų, 
taipgi daug JAV pinigų inves
tuota kasyklose ir sunkiojoj 
pramonėj. Bet bendrai imant 
tik apie 32 procentai, ne dau
giau, Kanados biznio įmonių 
yra ne kanadiečių rankose, 
(įskaitant ir JAV). Tas su
daro apie 6 proc. mažiau, nei 
1939 metais.

Nors daugiau, nei 4,5 bilio- 
nai dolerių buvo išleista pra
eitais metais naujiems 
hniems užsimojimams 
doj, — tik apie pusė 
įplaukė iš užsienio į 
Statistikos biuras toliau pabrė 
žia, kad nors užsienio kapita
las ir turi savo žinioj apie 32 
procentus Kanados įmonių, — 
kai įskaičiuojami investavimai 
į valdžios paskolos lakštus ir į 
privataus biznio vertybinius po 
pierius — visos svetimos nuo
savybės šiam krašte neviršija 
15 proc. visos sumos.

Iš viso tėra investuota tik 
truputis per 9,4 bilionų dole- 
lių svetimos valiutos Kanadoj. 
Iš tos sumos tik šiek tiek per ras po naują skaitytoją.

kapita- 
Kana- 

biliono 
kraštą.

7,2 bihonų yra amerikiečių ir 
1,7 bidonai britų ir likusioji 
maža dalis priklauso kelioms 
kitoms valstybėms.

Svetimųjų nuosovybė užėmu 
si ka įkurias pramonės šakas. 
Pav., automobilių gamyba gry
nai amerikiečių rankose, o pir 
masis geležies ir plieno apdir
bimo grynai kanadiečių. Dėta 
iė preKyba beveik išimtinai ka 
nadiečių žinioj; iš kitos pusės 
Britų ir Amerikos investuoto
jai turi savo nuosavybėj dau
giau nei 40 procentų Kanados 
geležinkelių. (CS).
KANADA LAIMI 11 IŠ 53 
JAV RADIJO PREMIJŲ. 
„American Exibition of Edu 

cational Radio & Television 
Programs" Columbus mieste, 
Ohio valstijoje, paskyrė 53 ra 
dijo premijas, iš kurių 11 lai
mėjo Kanados organizacijos.

The Canadian Broadcasting 
Corporation" (Kanados žinių 
agentūra) gavo šešias iš dvy
likos premijų klasėj „progra
mų girdimų visam krašte trans 
liuojant tiesiogiai ar iš įrašytos 
juostos.“

MOKYKLA — LIETUVY
BĖS TVIRTOVĖ!

Pirkdami „MOTINOS MO
KYKLOS“ ženklelius — ją 

stiprinsite!
. Spaudos vajus bus sėkmingas 
kai kiekvienas skaitytojas su-

NIEKAM NETIKUSI FORMULĖ
„L. L.“, pasinešusi kritikuo- 
VLIKo politiką, šitokia ior-ti 

mule pasisako apie savo — 
LAS — politiką: „LAS nebi
jo ir neslepia pasakyti, kad jis 
kovoja dėl Lietuvds su sostine 
Vilniumi, su visomis lietuviš
komis Rytų žemėmis ir sų 
Klaipėdos kraštu, siekiančiu vi 
sas lietuviškas šeimas Rytprū
siuose“.

Tai didžiumoje pasenusi, o 
vietomis visai neaiški formulė, 
— todėl niekam netikusi. Už 
panašią formulę buvo nuvers 
tas Montrealio ALOKas.

Apie Vilnių ir Klaipėdą mes 
galime kalbėti tiktai taip, kaip 
kalbame apie Kauną, Šiaulius 
ir Panevėžį. Jei kas į juos kė 
sinasi — jisu yra agresorius, 
užpuolikas, nuo kurio reikia 
gintis.

O ką reiškia rytai „su viso
mis lietuviškomis žemėmis“? 
Ką reiškia „su Klaipėdos kraš
tu, siekiančiu visas lietuviš
kas šeimas Rytprūsiuose“?

Jeigu neturima nieko aiš
kaus pasakyti, tai verčiau ir to 
kių nesąmonių nerašyti. Ir dar 
kitus pasimojus mokyti.

GINČAS DĖL GINČO.
z St. Gr. „Tėv. Žiburiuose“ 
tebetęsia savo „gudrius“ išve
džiojimus. Bet, kaip matyti, 
jau pats nežino į ką kibti ir 
apie ką kalbėti. Rašo, bet tik
tai rašyti. Kaip tame anekdote: 
ir panertas po vandeniu, ran 
ką iškišęs vis dar rodo: „Kirp
ta“. . .

Ką jau čia rašyti apie links
mumą. No tokios „polemikos“ 
tirai liūdna. Prie ko žmonės 
prieina su savo fanatizmu. . .
.......... ----------------------------------------------W

atsakomybėje.
Lėšų reikalu: Naujai gauti 

piniginiai įnašai KLB Tarybos 
rinkimų pravedimui ir pirmo
sios Tarybos sesijos sušauki
mui iš Winnipeg, Delhi (du), 
Toronto (du). St. Catharines, 
Natai ir St. Sault-Marie ALO 
Kų. Laukiame lėšų minėtam

viaii, del ypatingai svarbių prie 
žasčių negalėję nustatytu lai
ku užsiregistruoti ir atlikti ki
tų priešrinkiminių veiksmų, tu 
ri teisę atlikti visus tuos for
malumus ir balsuoti atvykus 
jiems balsavimo dieną. Tokių 
rinkikų registracija ir jų bal
savimas turi būti būtinai atžy
mėta balsavimo dienos proto
kole.

AUKOS TAUTOS FANDUI.
Vasario 16 proga 

surinkta aukų:
K. L. B-nės St. Catharines, 
Ont. ALOK-o............$ 105,28
K. L. B-nės Toronto ALOK-o 

......... •...................$ 247,90
K. L. B-nės Montrealio, Que., 
ALOK-o............ ..  $ 184,15

Calgary, Alta, apylinkės lietu 
vių ................................ $ 20,00
K. L. B-nės Edmonton, Alta, 
ALOK-o ........... $ 202,55
K. L. B-nės Welland, Ont. A 
LOK-o .—(Welland $ 109,25

Port Colborne $ 115,30
Niagara Falls $ 43,00

K.

62.
priėmimą pabaigus,Balsų

L. K. L. B. A. O. K-to pirmi
ninkas, akivaizdoje narių ir bal 
savimo būste esančiųjų, bal
sams mesti dėžę patikrinęs iš 
viršaus, atidaro. L. K. L. B. A. 
O. K-tas suskaičiuoja jon įdė
tus vokus. Tai atatinkamai už 
protokolavus, balsavimo lape
liai išimami iš vokų. Jei balsa
vimo lapelius skaičiuojant vie-

$ 145,75 
Marie, 
170,00 
lietuv 
46,00

K. L. B-nės Sault Ste.
Ont. ALOK-o .... $ 

Samia, Gnt. Apylinkės 
ių ..................................... $
K. L. B-nės Rouyn-Noranda 
ALOK-o ....................... $
K. L. B-nės Deliii, Ont. 
o ir Tillsonburg, Ont.
Ūkiimnkų Klubo pagal sąrašu 
s . . . .............................. $ 345,53
likutis iš parengimo $ 32,00 
ir loterijų pelnas .... $ 112,00

67,00
LOK-

VEDA SKTN. INŽ.J. BULOTA.
NAUJA LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADIJA.

Gegužės 10 d. Toronte, 
Ont., Kanadoje išėjo naujai iš
rinktojo Lietuvo.s Skautų Bro
lijos vyriausiojo skautininko 
v. s. Stp. Kairio „Krivūlė“ bro 
h jos vadovams. Joje praneša
ma, kad v. s. Stp. Kairys su sa 
vo pavaduotoju v. s. VI. Šarū
nu, pasaulio skautų globėjo 
šv. Jurgio dieną pradėjo eiti sa 
vo pareigas. Kartu sudaryta 
nauja Brolijos vadija: v. s. 
Vytautas Sknnskas sk. vedė
jas, ps. Herb. Siepaitis — sk. 
Vyčių skyr.v-jas, jūr. sk. skyr. 
v-jas, s. Česl. Senkevičius — 
Spaudos ir informacijos sk. v- 
jas, v. s. dr. Vyt. Čepas — Už 
sienio sk. v-jas Santykiams su 
Tarpt. Skautų Biuru ir kitų 
tautų sk. organizacijomis), s. 
Vilius Bražėnas — vyriausias 
iaužavedys, s. Zig. Paulionis— 
ūkio sk. v-jas ir Kanados rajo 
no vadeiva, s. VI. Pauža — 
JAV rajono vadeiva, s. Adolf. 
Venclauskas — Vokietijos raj. 
vadeiva, s. Vyt. Neverauskas 

<— Australijos rajono vadeiva, 
v. s. Petr. Neniškis — Venecu 
elos raj. vadeiva ir s. Kazys 
Vaitkevičius — Anglijos rajo
no vadeiva, Naujosios V^dijos 
brandoulys yra susispietęs To
ronte, Kanadoje.

Naujoji vadija kviečia glau
desnei! talkon visus skautų vie 
netų ir pavienius vadovus. Jų 
gera valia, broliška meilė ir 
atviras nuoširdumas padės Va 
dijai tęsti emigracinio skauta- 
vimo darbus. Priekyje dideli 
uždaviniai savai Tautai. Sun
kus ir didžiai atsakingas mūsų 
jaunimo auklėjimo -— Lietuvai 
išlaikymo darbas.

Vyliausiasis Skautininkas ir 
LSB Vadija pasiekiami adre
su: Mr. Stp. Kairys, 718 Lons 
downe Ave., 
Canada.
IŠKILMINGA SUKAKTIS

Gegužės 10— 11 dd. buvo

Toronto, Ont.,

$ 489,53
Už aukas Tautos Fondui au 

kotojams ir organizatoriams 
reiškiame nuoširdžią padėką.
Fondo Atstovybė Kanadoje.

Tautos 
Marija Arlauskaitė, įgaliotinė.

$ 267,55
L. B-nės VaTd’or, Que., A 

LOK-o .......................   . $ 37,00
K. L T. Vancouver B. C. Sk.

P-lę GINĄ BUTKUTĘ |
:[| ir p-ną MORR1SĄ ČEPKAUSKĄ, |
ū įžengusius į naują gyvenimą, Žaliojo Dobilo Draugijos S 
|[ vardu sveikina g
r Ignas Žalys ir 8
g Juozas Eimutis. §

name voke būtų rasta keli bal
savimo lapeliai, tai visi jie lai
komi nepaduotais.

\ Jei balsavimo lapely yra at
žymėta balsuojant už didesnį 
kandidatų skaičių nei turi bū
ti išrinkta toje apygardoje ats 
tovų, tai jis laikomas nepaduo 
tu.

Po to suskaitomi visi balsa
vimo lapeliai ir kiek paduo
ta balsų už kiekvieną kandida
tą skyrium.

Prie balsu 
L. K. L. B'.

65.
skaičiavimo, be

A. O. K-to gali

būti atstovai nuo rinkikų. Jais 
gali būti įvairių organizacijų ir 
grupių atstovai, kurie po su
rašytais protokolan balsavimo 
rezultatais ir pasirašo.

66.
Šių taisyklių 64 str. išvar

dinta balsavimo medžiaga kar
tu su protokolu turi būti ne
vėliau kaip sekamos po bal
savimo dienos 12 vai. išsiųsta 
registruotu siuntiniu L. K. L. 
B. O. K-tui. Iki išsiuntimo vi
sa tai paliekama L. K. L. A. A. 
O. K-to pirmininko žinioje, ap 
saugoje ir atsakomybėje.

iškilmingai atšvęsta Toronto 
skaučių „Šatrijos“ tunto vie- 
nerių metų sukaktis.

Skautės savo sukaktį pradė
jo šeštadienį gegužės 10 d. su 
ruošdamos vakarą. Vakaro pro 
grama susidėjo iš įvairių nu
merių. Jaunesniosios skautes 
davė 1-veiksmo vaizdelį vardu 
„Namelis“, be to, jos išpildė so 
lo šokius, kurie buvo susirin
kusiųjų šiltai priimti ir ilgais 
plojimais palydimi. Vyr. skau 
tės padainavo keletą dainelių, 
ir trumputė meninė programa 
buvo baigta. I-o meninės da
lies — šokiai, šokiams grojo 
Toronto lietuvių kapela „Tri
mitas“.

Gegužės 11d. 9,30 vai. To
ronto lietuvių bažnyčioje įvy
ko iškilmingos pamaldos tai 
sukakčiai paminėti. Į pamal
das be skaučių atsilankė dide
lė dalis skautų, skautų vadų 
bei visuomenės. Pamaldų me
tu giedojo skautės palydint 
vargonams, kuriais grojo pskt. 
D. Zubnckaitė. Pamokslą sa
kė kun. Pacevičius, Toronto 
skaučių dvasios vadovas.

1,30 vai. parapijos salėje įvy 
Lo [iškilminga tunto sueiga. 
Sueigoje be skaučių tunto da 
lyvavo ir skautų vyčių, jūros 
skautų bei dalis brolijos vadi- 
jos narių, o taip pat apsilankė 
nemažas skaičius ir skautų-Čių 
tėvų bei bičiulių.

Iškilmingos sueigos metu, 
skautės, kurios dirbo su skau
tišku ryžtu, buvo pakeltos į 
aukštesnius laipsnius, o jaunes 
niosios, kurios su dideliu skau 
tišku entuziazmu dalyvavo kon 
kurse, buvo apdovanotos do
vanėlėmis ir be to, kiekviena 
skiltis gavo iš Tunto po gaire
lę-

Iškilmingoje Tunto sueigo
je didelis 
būrys davė

jaunesnių skaučių 
įžodį ir pasiryžo 

būti Dievo - Tėvynės ir Arti- 
Nukelta į 7 puslapį.

Komunistinė motinos diena.
R. Mizara „Laisvėje", kitos 

spaudos pavyzdžiu, buvo už
sirašęs antraštę „Motinos die
na“, bet kai pradėjo apie ją ra
šyti, tai tiek tiktai tepasakė, 
kad Richmond Hili lankysis 
Ksavera B. Karosienė su vy
ru. Tai ir visa ta komunistinė 
„motinos diena“.

Klausimas, kodėl Mizara 
taip rašo? — Galim tiktai spė 
ti: Jokios motinos dienos Sta 
lino Rusijoje nėra. Ten tiktai 
laukiama, kad senos motinos 
greičiau išmirtų. Be to, moti
na augindama vaikus, juos vei 
kia ir formuoja jų pasaulėžiū
rą, jų nusistatymus, kurie daž
nai nesutampa su sovietinių 
diktatorių nusistatymais. To
dėl sovietiniai diktatoriai vai
kus prikalbinėja tėvus išdavi
nėti. Vienam tokiam tėvų iš
davikui Maskvoje net pamink
las pastatytas. Todėl, ką Mi
zara gali parašyti apie motinos 
dieną? — Aišku — nieko. To 
dėl jam ir beliko tiktai pasa
kyti, kad į svečius pas jį at
vyksta Ksavera B. Karosiene, 
kuri dar nežinia, ar yra buvu
si motina. Mizarai, tas, žino
ma, ir nesvarbu. Jis ir ne
rašo, kad Karosienė yra ta 
motina, apie kurią galima bū
tų kaupti mintis, kaip apie pa
vyzdingą motiną.

Faktinai reikalas taip atro
do: Mizarai nepatogu nepami
nėti motinos dienos, nes jo su
klaidinti žmonės mano, kad ir 
komunistai, kaip ir demokra
tai, aukštai vertina motinos 
reikšmę, bet ir parašyti nėra pasirėmė jų pačių prasimany- 
kas, nes „tėvas ir mokytojas 
Stalinas“ to neleidžia. . .

„Miss Liaudies Balsas“...
Girdėkite, visas svietas žino 

kite, kad Kanados lietuviai ko 
munistai sumanė rinkti „žvaigž 
dę,„ kurią pavadino „Miss 
Liaudies Balsas“. Stalinas 
jiems ne gražuolė, ne žvaigž
dė. . . Ar tai ne nukrypimas

nuo „generalines linijos“? Ru 
sijoje niekas nerenka jokių 
„Miss“ ir jokių „žvaigždžių1“, 
nes yra Stalinas, už kurį nėra 
protingesnio, nei gražesnio. 
Pagal tą Stalino stailą, niekur 
sovietuose nedaromi rinkimai. 
Todėl ir Rytinėje Vokietijoje 
rusai nesutinka darytinnkimų. 
O dabar Kanados „progresy
vieji“ sumanė išsirinkti „Miss 
Liaudies Balsą"! .. Ar dar ne 
pakanka Ylos grožio? Ar Ki- 
likevičius ne grožuolis? Ir į ką 
tai panašu: juk grožio karalie 
nes čia renka dipukai ir dar 
koki — Lasininkai? Ar gi ga 
Įima pamėgdžioti dipukus? Ir 
dar lasininkus?

„Liaudies Balsas“ jau rašo, 
kad sudaryta rinkimų komisi
ja. Ji, tur būt, prie gražuolės 
prisistatys su inčais, apmatuos 
tos gražuolės liemenėlį ir tt., 
na, paskui išstatys parodai. . . 
Žiūrėkite visi, žiūrėk, pasauli, 
kokia yra „Miss Liaudies Bal
sas“ ! . . Ar gi ne juokdariai 
tie „progresyvieji“ ? Kokiais 
niekais užsiiminėja?! Kokiom 
svieto marnastim užimtos jų 
galvos? Čia siaučia nedarbas, 
o jie sudarinėja komisijas ir 
rinks. . . pinigus ne šelpti be
darbiams, bet. . . grožio karalie 
nę. . . Komunistai, mat, kara
lienės įsigeidė. . .

Kuo jie remiasi?
Komunistams visos priemo

nės geros, jeigu tiktai siekia sa 
vo tikslo. Todėl jie ir lietuvių 
(karininko autoritetu pasire
mia, jeigu jiems tas naudinga. 
Pav., Winnipego komdraugai

tu P. Matulionio pareiškimu, 
apie kurį jis nei negirdėjo. Tas 
nesvarbu, kad p. Matulionis 
yra komunistų keikiamasis Lie 
tuvos karininkas. Sugalvojo 
ką, ir kad būtų patikima, įdė
jo tai į p. Matulionio lūpas, 
esą jis taip ir taip, sakęs. . . Vis 
kas tinka, kad tik tarnautų 
tikslui.

Mandrapypkis.



1952. V. 22. — Nr. 21 .(267) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

KĄ MES PERKAME-GYVYBĘ AR NELAIME?
RAŠO GEOFFREY £ROWTHER, „THE ECONOMIST“ REDAKTORIUS LONDONE

Ar mūsų gynybos pastangos 
nėra perddelėsi

Ar išleidžiant milžiniškas mo 
kesčių mokėtojų sumas pini
gų ir suvaržant jų apsirūpini
mą žaiaviomis,daromos tuo iais 
vosios vakarų tautos saugenės, 
kaip jos galvoja, ar jos darosi 
mažiau saugios?

Prieš dvyliką mėnesių staty 
ti tokius klausimus buvo erezi
ja. Gi dabar tai yra pagrindi
nės temos didžiausių ginčų 
Amerikoje ir Europoje.

Daugelis gynybos progra
mos kritikų sako, kad tokio di
delio dabartinio masto gyny
bai reikalinga tiek daug pini
gų ir medžiagų, kad tai palauš 
ekonomiškai atsignkluojančias 
tautas. Amerikonai kritikai 
tvirtina, kad aukšti mokesčiai 
yra taip griaunančiai veikią kū 
rybinį pastangų veikimą, o me 
džiagų kontrolė padarys tokią 
netvarką pramonėje, kad vals
tybė atsi ginklavimo programą 
užbaigsianti būdama silpnes
nė negu ji buvo prieš tai.

Europiečiai, Šiaurės Atlanto 
pakto organizacijos nariai, pri
deda kitą skundą, kad jie turį 
įvežti apsiginklavimui medžia
gas ir aukštos kainos, kurios 
už medžiagas mokama visame 
pasaulyje, išmuša iš pusiau
svyros jų kritiškoje būklėje 
esančius, abejotinus, kyban
čius mokėjimų balansus ir ve
da juos į pinigines krizes, ku 
rias jie tikėjosi palikę 1950- 
tais metais.

Neteisingas pasakymas, kad 
tai,kas dabar esą bandoma, yra 
tik apie ketvirtadalis to, kas 
buvo padaryta II-me pasauli
niame kare, ar to, kas turėtų 
būti padaryta, jei III-čiasis pa 
saulinis karas prasidėtų. Jei 
vyriausybė reikalauja apsigink 
lavimui daugiau, negu žmonės 
gali’ mokėti tam, tai bus tikrai 
rimtų ekonominių bėdų.

Tiesa, mokesčių mokėtojas, 
kuris spaudžiamas naujų mo
kesčių ir biznierius, kuris va
romas į kvailumą dėl užsaky 
mų pirmenybių, geriau kentė
tų visą šitą ir daugiau, negu 
pasidarytų komunizmo vergu. 
Infliacija geriau pasirenkama 
negu koncentracijos stovykla. 
Jeigu apsiginklavimo progra
ma yra reikalinga, tai kiekvie
nas privalo, kad ir išsišiepęs, 
tai panešti. Tačiau ar tai yra 
reikalinga? Pagrindinė mintis 
klausiančio yra tai, ar ne per
daug? Ar tai nėra daugiau ne 
gu šis darbas reikalauja?

Šios pastangos, leiskit mums 
priminti ir pakartoti, yra ne 

laimėti karą prieš tarptautinį 
komunizmą — tai yra išvengi 
mas nuo tokio karo prasidėji
mo. Pradėtas apsiginklavimo 
darbas yra toks didelis, kad ko 
munistai negalvos, kad verta 
surizikuoti pradėti karą.

Tiktai vienas aiškiausias ir 
galimas kelias nuspręsti kiek 
apsiginkluoti, šiam tikslui rei
kalinga yra žinoti, kiek stipri 
yra priešingoji pusė.

Įvairūs supainioti skaičiavi
mai spaudoje apie skaičius di
vizijų ir tūkstančius lėktuvų, 
tai nėra realus valstybės s 
rūmo matavimas. Galvojama, 
kad vertinant valstybės stip
rumą, ilgainiui dus skačiuoja- 
ma tiktai tos valstybės karo 
pramonės didumas. Labai pa 
prastu, apytikriu ir užbaigtu 
būdu, yra įmanoma gauti vaiz 
dą apie rusų „karo mašinos" 
dydį. Pagal Jungtinių Tautų 
statistikos įstaigos duomenis 
sudėtinės Amerikos (USA) ir 
Jungtinės Britų Karalystės 
(Anglijos) valstybinės paja
mos 1949 mt. buvo apie 4 ir 
viena trečioji karto didesnės 
negu Sovietų Sąjungos — 256 
miliardai dolerių prieš 59% 
miliardo dolerių. Dėl supras- 
tinimo, neskaičiuojami kiti ko 
munistiniai kraštai iš vienos 
pusės ir Šiaurės Atlanto pakto 
sąjungininkai iš kitos pusės. 
Įtariama, kad šitie Jungtinių 
tautų duomenys yra truputį 
pataikaują rusams. Kaip be
būtų, pasvirkime dar atgal, kad 
tuo išvengtų mums patiems per 
daug palankaus palyginimo. 
Priimkime, kad tusų valstybi
nės pajamos yia ketvirtadalis 
amerikonų - britų pajamų. Pri 
leidžiant pakilimą nuo 1949 
mt. rusų valstybinės pajamos 
sudarytų apie 75 miliardus do
lerių dabar. Koikią dalį iš šios 
sumos rusai gali išleisti gyny
bai? Yra sunku vargingam ir 
dar daugumoje ūkiniam kraš
tui paaukoti labai didelę dalį 
jos visų lėšų tokiam neproduk 
tingam reikalui kaip gynybai. 
Dar daugiau, tai Sovietų Są
junga šiuo metu nėra pilnoje 
karo parengtyje. Labai abe
jojama, ar rusai gali paaukoti 
daugiau kaip ketvirtadalį sa
vo visų valstybimų pajamų gy 
nybai. Tačiau, mes prileiski- 
me, kad jie tai pakėlė ligi tree 
dalio arba 25 miliardų dolerių. 
Tuo tarpu šiais metais USA ir 
Anglija planuoja išleisti tam 
reikalui apie 70 miliardų dole
rių. Tačiau rusai turi vieną 
didelę pirmenybę, kuri nerodo 
ma palyginant paprastuose me 

tiniuose skaičiavimuose. Toj 
pirmenybė yra laikas — poka
rinis laikas, kur4 rusai išnau
dojo, o mes veltui praleidome. 
Jie išleido 25 miliardus dolerių 
kasmet pastoviai nuo VE (per 
galės) dienos. Toliau palygi
nimas reikalingas algebros ly
čių, gerai žinomų kiekvienam 
mokyklos vaikui.

Jei R (rusai) pradeda va
žiuoti autobomiliu 1945 metų 
vasarą ir vairuoja pastoviai 25 
mylias per valandą, tuo laiku 
!kada A (amerikonai) ir B 
(britai) nepradeda ligi 1950 
m., bet pradėję vairuoja 35 
mylias per valandą vienerius 
metus, o po to (vienerių me-
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Iš visur ir
— Benjaminas Franklinas 

(1706—1790) buvo vadina
mas pirmu amenkiečiu, kurį 
anglai skaitė del jo gražaus ang 
lų kalbos stiliaus.

—■ Vilniaus Pedagoginis Ins 
titutas pereitą menesį gavo ins 
trukciją kaip tvarkyti mokslo 
programos reikalus visose Lie 
tuvos mokytojų seminarijose, 
kursuose ir bendro lavinimo 
mokyklose. Lietuvos mokslo 
surusinimui skirtas rusas Aris- 
kin yra pareiškęs, kad artimiau 
si 3 metai spręs apie slavų al
fabeto įvedimą Lietuvoje. Iki 
šiol Lietuvoje vartotas lotynų 
alfabetas. Šiais metais Lietuvo
je bus daugiau spausdinama 
knygų rusų alfabetu lietuvių 
kalba, nes anot Ariskin, juk jau 
10 metų mokoma rusų kalbos, 
tad laikas rusų kalbą laikyti 
savo kalba.

—- Europos spauda skelbia 
Hitlerio „inžinierinius“ pro
jektus. Laimėtam karui atžy
mėti, Hitleris buvo suprojek
tavęs triumfo arką 120 metrų 
augščio, tris Kart augštesnę 
kaip Paryžiaus arka Etoile 
aikštėje. Viršuje kolonų buvo 
numatyta 11 m. augščio frizas 
su bareljefais. Hitleris buvo 
►|iprojektavęs ir supeĮr-gelp- 
zinkelį iš MiuncHeno į Berly
ną, 4 m pločio bėgiais; vagonai 
būtų buvę po 40 m ilgumo, 
dviejų aukštų, kiekviename bū 
tų tilpę po 600 keleivių. Trau
kinys tą kelią būtų nuėjęs per 
4 valandai.

Stalinas yra suprojektavęs 
Sovietų palocių Maskvoje, ku
rio viršūnėje stovės jis pats ir 
bus tokio dydžio, jog mažasis 
jo rankos pirštas bus 11 metrų 
ilgio (12 yardų). Hitlerio in- 

itų) 70 mylių pei valandą, ka
da jie pralenks R? Atsaky
mas yra: tiktai apie 1953 metų 
galą. Nors skaičiavimas yra 
apytikris, bet atsakymas mano 
sprendime yra neveik teisin
gas.

Winston Chuichill kartą pa 
sakė, kad ginklavimosi produk 
cijoje visą laiką buvo ta pati 
istorija — pirmaisiais metais 
jūs nieko negaunate, antrai
siais metais tiktai, lašnojimas 
(silpna vandens srovė), ta
čiau trečiaisiais metais jūs gau 
nate potvynį. Tretieji metai 
laisvoms tautoms bus 1953 m. 
Mes gali būti dar būsime atsi 
likę kai kuriuose dalykuose —
w ■■ jpĮBMC’-— Jg;-— Jg ' J, 

apie viską 
žinerija nuėjo velniop ir Sta
lino inžinerija pirmyn nejuda.

— Amerikoje 1951 metais 
buvo primelžta iš karvių tiek 
daug pieno, kad galima būtų 
padaryti didelę pieno upę, 40 
pėdų pločio, 3 pėdų gilumo ir 
3.000 mylių ilgumo.

— Didžiausias JAV San 
Francisko uostas galėtų sutal
pinti viso pasaulio karo laivus.

— Yra nustatyta, kad pavo 
jingiausios yra šios trys profesi 
jos, kasyklų darbininko, mūri
ninko ir ūkininko.

— Išganymo Armija (Salva 
tion Army) veikia 92-juose 
kraštuose ir teritorijose.

— Paskutiniajame kare są
jungininkai neteko viso 20 
milionų tonų talpos. Kitaip sa 
kant, pei šešerius karo metus, 
kas minutė skendo apie šešios 
tonos.

— Londono elektrinių ga
minių firma, susirišusi su karo 
ministerija ir iš ten gavusi su 
tikimą, išsiuntė 60 skutamųjų 
aparatų Korėjos frontan, ku
riais, prijungus juos prie tanko 
batarejų, fronte esą kariai, ga
lės skustis barzdas.

— Šiemet sueina lygiai 350 
metų, kai gimė Samuelis Min- 
vidas, 1653 metais Kėdainiuose 
išspausdinęs reformatų katekiz 
mą, Maldas ir Summą.

— V. i. Krabuose kalbėjo 
Kološina.

— Kovarske gerai gyvena 
vyk. kom. pirm. Butėnas, part, 
sekretorius Gintautas ir politi 
nio skyriaus vedėjas Juozupai- 
tis.

— Iki šiol iškirstų miškų 
naujai apželdinta 17.300 ha ir 
50 ha plote užveista miškų dai 
gynu.

skaičiuje apmokytų žemyno 
dalinių, pavyzdžiui, bet mes 
būsime toli į priekį kitouse da
lykuose. Šiuo metu rusai, se
niai pradėję, yia dar prieky
je daugumoje dalykų, išskyrus 
atominius ginklus, karo laivus 
(paviršiaus) ir, gal būt, to
limojo skridimo bombonešius.

Šiuo laiku iš musų pusės bū 
tų aiški kvailystė galvoti apie 
atskirų karo pramonėje užsa
kymų nutraukimą, kurie būtų 
vykdomi 1952 ir 1953 m. Ta
čiau, jei mes pasieksime 1953 
mt. galo be III-čiojo pasaulinio 
karo ir jeigu viskas bus gami
nama sulig programos, tada 
mes būsime ruszelius pasivi
ję. O kas tuomet? Ar mes 
(varysime) lenktyniausime 70 
mylių greičiu per valandą to
liau? Matomai, milžiniškiems 
planams, koki yia sudaryti nė 
ra įmanoma ką nors pasakyti 
ligi praeis 1953 mt. Tačiau, 
lenktyniauti tuo pačiu greičiu 
1954 ir 1955 mt. būtų kvaila. 
Pirmiausia, tai būtų neekono
miška, Vakarų žmonės būtų 
prašomi pasiduoti visiems sun 
kūmams, atidėjimams ir trūku 
rnams dėl plačios gynybos pro 
gramos, po to, kai ji nustojo 
būti reikalinga. Antra, tai iš
tiktųjų galėtų padidinti karo 
pavojų. Komunistų propagan 
dos mašina sako, kad „anglo- 
amerikonų imperialistai“ gink
luojasi todėl, kad jie nori ka
ro. Tai yra, aišku, kenksmin
ga nesąmonė. Nežiūrint to, 
didelis jėgos perteklius, kuris 
yra ramiose vienos iš besigin
čijančių pusių, visuomet yra pa 
vojingas. Stipresnioji pusė ga 
Ii būti gundoma galvoti, kad 
gali parblokšti silpnesniąją pu 
sę ir tada atranda, kad jau per 
vėlu pastiraukti, kad silpnes
nioji puse norinti kovoti, rizi 
kuoti prieš nelygybę kaip būtų 
dariusi, kada padėtis buvo prie 
šinga.

Kada visos mūsų gynybos 
programos tikslas yra išvengti 
trečiojo pasaulinio karo, tuo
met, kai mes susilyginsime su 
i ūsais, mes tuiėtume griežtai 
sumažinti greitį. Tai, man ro
dosi, yra dabartinės mūsų gy
nybos programos silpnumas. 
Neatrodo, kad tai reikštų su
lėtinimą dabar. Beveik pani
kos dienomis, apie metai lai
ko prieš, mūsų ginkluotoms pa 
jėgoms buvo duotas baltas če 
kis ir pasakyta jį užpildyti. 
Jos, išriktųjų, užpildė tai vi
sa, ko jie buvo reikalingi. Tik
ras gynybos planas būtų buvęs 
tas, kuris buvo sudarytas ap

imantis visą gynybą ligi 1953 
m. galo ir tada pats savaime 
sumažėjęs. Tai bus daroma 
perdaug dabar, atrodo, lyg tai 
būtų darmoa ištisiems am
žiams.

Atėjo laikas, kada piliečiai 
perimtų gynybos programos 
kontrolę. Jau dabar turi būti 
duotas įspėjimas, kad nuo 1954 
metų sausio 1 d. vakarų vals
tybių gynybos biudžetai bus 
sumažinti į nedaugiau kaip de 
šimt procentų šių kraštų vals
tybinių pajamų — tai būtų kaž 
kas apie 33—35 miliardus do
lerių Amerikai ir Britanijai su
dėjus drauge. Tai būtų dar per 
daug negu mes reikalingi apsi 
ginti prieš valstyoę, kuri turi 
tik ketvirtadalį mūsų stipru
mo.

Priimti stos rūšies planą ir 
priimti jį dabar, turėtų dvejo
pą naudą. Puma, tai suma
žintų dabartinių išlaidų dydį. 
Jei mūsų kariniai autoritetai 
būtų pasakyti,kad jie neprivalo 
pradėti ko nors dabar, ko jie 
negalėtų išlaikyti smarkiai su 
mažintomis išlaidomis po 1953 
mt., jie staigiai atrastų, kad 
daugelis iš jų dabartinių pla
nų turėtų būti apkarpyti. Vi
sas dėmesys butų sukoncent
ruotas ten, kur jis turėtų būti 
— kas gali būti padaryta grei
tai. Ir antra, būtų duota vil
ties kibirkštėlė skaudžiai span 
džiamiems vakarų žmonėms. 
Apsiginklavimas sudaro dau
gybę „galvos skausmų“ ame
rikonams, tačiau abejojama ar 
jie pilnai supranta, kiek dau
giau rimtesnių problemų tai 
sudaro jų mažesniems Euro
pos sąjungininkams. Dar nu
alinti, neatsigavę nuo paskuti
nio karo, jų kraštų ūkiai esą 
rimtai žalojami didelio žalia
vų kainų pakilimo nuo 1950 
m. vasaros. Amerikoje ir Ang 
lijoje infliacija yra tik jų ūki
nė problema. Gi Europos kon 
tinente yra bijomasi to, kaip 
galingo komunizmo perėtojo. 
Pastangos apsiginkluoti nega
li būti išvengtos šiuo metu. Ta 
čiau visų didžiausias reikalavi
mas yra, jei Vakarų žmonių 
moralė bus išlaikyta su tvir
tu užtikrinimu, kad blogoji 
trūkumų, mokesčių ir pasiauko 
jimo spiralė nebekils ir nesi- 
tęs ant visuomet.

Ir užbaigiame, atsakydami į 
klausimą:

„Ai yra gynybos programa 
per didelė?“

„Tuo tarpu ne, tačiau grei
tai bus tokia!“

Sulietuvino J. Skaržinskas.

J. Kardelis. dvejetą šimtmečių, kuriuos šis

Amerikoje besilankant
3. AMERIKOS MIESTŲ ĮSPŪDIS.

Miręs trečias N. Lietuvos 
prezidentas dr. K. Grinius apie 
Čikagą taip atsiliepė: „Čikaga 
— tai kaip Lietuvos Butrimo
nys, kurių tūkstančiai sujung
ta į vieną plotą, vieno - dviejų 
aukštų namų, ir gana nešva
rus miestas. . .” Kas yra ma
tęs Čikagą, daugelis taip apie 
ją ir atsiliepia, tiktai priduria, 
kad yra vietų n su dangorai
žiais.

Aš nedaug esu matęs Ame
rikos miestų, bet pačius būdin 
giausius, kaip New Yorkas ir 
Washingtonas, esu matęs. Tie 
sa, tas matymas daugiau ver
tintinas kaip matymas iš lėk
tuvo, bet bendrus bruožus iš 
to susidaryti jau galima.

Washington, C. D. — JAV 
sostinė. Sakyčiau, kad šios rū 
sies sostinę turi tiktai viena 
Amerika. Tai tikrai miestas- 
-sostinė. Washingtonas tokiu 
miestu ir planuotas ir statytas. 
Čia viskam dominuoja sostinės 
tikslas ir vaidmuo. Tai repre
zentacijos miestas. Ir repre
zentatyvus.

Miesto esmingumą, kaip sos 
tinės, budina valstybiniai pa
statai, kuriems čia skirtas vi
sas šis miestas.

Kas nėra girdėjęs Baltųjų 
namų (White House), kuriuo 
se gyvena Amerikos Jungtinių 
Valstybių prezidentas, kuriuo
se jis priiminėja diplomatus, 
valstybės vyrus, visokias dele
gacijas, kurių begalės čia lan
kosi, spaudos atstovus. Ir man 
buvo pagunda drauge su visais 
žurnalistais apsilankyti Trumą 
no spaudos priėmime, deja, jis 
priiminėja tiktai tam tikromis 
dienomis, kurios nesutapo su 
mano būtomis Washingtone. 
Tai gražus pastatas, vėlyvojo 
renesanso stiliuje. Dabar jis 
tik ką atremontuotas ir atro
do tikrai baltas, kaip gulbė. 
Viešbutis, kuriame mudu su 
p. Audėnu apsistojome, buvo 
prie Baltųjų Rūmų ir man ei
nant į Washingtono viešbutį, 
kuriame vyko IPU konferenci 
jos posėdžiai, teko aplink jį 
vaikščioti. Šiaurės rūmų an
ga turi Joninių kolonų, porti-

natnas egzistuoja, vien jau dėl 
technikinės pažangos, kurios 
statant rūmus nebuvo, laikui 
bėgant teko daug kas papildy
ti : įvesti centrinis šildymas, 
įvesti elektrą, įvesti telefonas, 
pagaliau radijas ir televizija.

Kiti miesto pastatai daugumo 
je skirti visos valstybės reika
lams : ministerijos, departa
mentai, parlamento rūmai, vals 
tybinė biblioteka, kurioje dir
ba keli lietuviai (prof. Vacį. 
Biržiška, prof. D. Krivickas) 
valstybinis archyvas, pašto ar
chyvas, universitetas ir tt., ir 
tt.

Visi pastatai fundamenta
lūs, europietiškos statybos, 
jei nepasakyti, kad fundamen- 
tališkesni. Ir taip visas mies
tas atrodo, —. todėl ir funda
mentalumo įspūdis yra visuo
tinis ir tvirtas.

Daugybė paminklų dar lab- 
jau puošia ir riratina šį tikrai 
vertą Amerikos sostinės var
do miestą.

Ir privačios statybos čia yra 
labai gražios, modernios ir įs
pūdingos. Naujieji miesto 
kvartalai atrodo net meniškes 
ni už centrinius, kurie daro 
įspūdį ištaigos, didybės, tur
tingumo. Kadangi čia pramo-

Tikrai gražu gyventi Washing Nepaprastą įspūdį New Yor 
tone.

New York, N. Y. — tipin 
gai amerikoniškas naujosios 
statybos ir naujosios dvasios 
miestas. Jis nepaprastai skiria 
si nuo Washingtono.

Būdingąjį Ne v; Yorko bruo 
žą sudaro milžiniškieji jo dan
goraižiai, kurių aukščiausias 
pasauly pastatas yra Empire 
Building. Iš jo viršūnės gra
žiausiai galima apžvelgti visas 
miestas. Visas New Yorkas, 
iš Empire Building viršutinės 
terasos, kuri tuii dar ir žiūro 
nūs, matomas, „Kaip ant del-

Toli pakrantėje Laisvės 
saugo įėjimą į New 

kuris yi’a didžiausias 
amerikos kontinente 

(antras savo dydžiu vi 
Amerikos kontinente

plačiai, ištaigingai įrengtomis 
salėmis, kaupia savyje neap
skaičiuojamus turtus — gam
tos, istorijos, fizikos ir tt. ligi 
planetariumo imtinai, kuris 
vaizduoja visą universumą.

Man, kaip biologui, įdomu 
visų pirma 

Jis Vuri 
puikiausiai įrengtas vitrinas,

Washmgtono gatvės pla- ką, ir primena Vilniaus kated nes didžiosios, pasižyminčios 
cios, erdvios, švarios, apstaty- ros angą. Šis namas, nuo jo aukštais kaminais, nėra, tai 
tos impozantiškais pastatais, pastatymo, yra išgyvenęs di- miestas atrodo perdėm repre- 
Miestas turi daugybę sodų, dėlių permainų. 1812 metų zentatyvinis. Ypač tai įdomu 
parkų, skverų. Visas miestas kare su Britanija, jis buvo pa- stebėti ir žvalgyti iš didesnio 
skęsta žalume. Susisiekimas tekęs į priešo rankas ir gero- aukščio. Tiesa, dangoraižių 
puikus, nes veikia tramvajai, kai apnaikintas. Taigi, ir JAV Washingtone nėra. Čia vy- 
troleibusai, autobusai ir labai širdžiai nebuvo saugu, ir teko rauja vidurinieji valstybiniai 
pigūs taxi, išgyventi net okupaciją. Per namai, siekią 10—12 aukštų.

kas daro naktį. Į New Yorką 
naktį teko įvažiuoti ir iš šiau
rės ir is pietų. Nakties mietu 
dangoraižiai, kai į juos žiūri iš 
traukinio lango, atrodo nesi- 
baigią padangėse žibą apšvies
tais langais, Miliūnais šviesų buvo pasižvalgyti 
žverbla visas miestas, gatvės gamtos muziejuje, 
užlietos milžiniška šviesa. New 
Yorkas pirmiausia daro preky kuriose viskas parodyta taip, 
bos miesto įspūdį. Milžiniš
kos krautuvės žmones vilioja toje, su to krašto augmenija ir 
didžiulėmis vitrinomis, užvers
tomis begaline gausybe pre
kių, turtų.

Miestas tartum pasiskirstęs 
branžėmis. Kur kailiai, tai iš 
tisos gatvės kailių parduotu
vių ; kur automobiliai — tai 
automobilių begalės ir tt. Vaik 
ščiojant po New Yorką, teko 
stebėtis, kad šalia dangoraižių 
tūno vieno ar dviejų aukštų lūš 
hos. Čia pat puošnūs 'kvarta
lai ir čia pat gana netvarkin
gą ir nešvari kailių gatvė. „Tė 
vynės” redaktorius p. Vosy
lius pastebėjo:_______________

— Jeigu kas nori pirktis 
kailių, tas eina tiktai į šią gat 
vę. — It tikrai: visos krautu
vės prikimštos, užverstos tik
tai kailiais.

Tačiau būtų klaida manyti, 
kad šis miestas paskendęs iš
imtinai prekyboje ir bendrai vi 
sokios rūšies biznyje. Anaip
tol. Teko matyti tiktai vienai

no“, 
statula 
Yorką, 
visame 
uostas 
same 
yra Montrealis). Aiškiai mato
mas simetringas New Yorko 
išplanavimas: vienos gatvės ei 
na išilgai, kitos statmenai joms 
skersai. Tiktai viena Broadwy 
yra kreiva ir vingiuoja pervisą 
miestą išilgai.

Toli už sąsiaurio didžiulėje 
saloje matomas Brooklynas, į 
kurį veda didžiuliai tiltai, o po 
žeminiams traukiniams — tu
neliai. Pats New Yorkas yra , 
užėmęs Manhattano pusiasali, 
kuris yra susidaręs tarp Atlan
to vandenyno ir Hudsono 
upės. Kai į šiaurę už sąsiaurio 
yra Brooklynas, tai į pietus Amerikai įmanomų muziejų, 
už Hudsono upes yra New Jer Pav., Roosevelto vardo muzie- 
sy, N. J. Faktmai tai sudaro jus, kokių niekur kitur pasau- 
milžiną new Yorko miestą, lyje neteko matyti. Milžiniš- 
nors New Jorsy yra jau ir nau kas kekiolikos aukštų pastatas 
joje N. J. valstybėje. nepaprastai puikiai — erdviai,

kaip yra bet kūno krašto gam-

gyvūnija. Visi paukščiai, visos 
žuvys, visi kiti gyviai čia re
prezentuoti, ligi jūrinių žinduo 
lių ir milžiniškų jų griaučių im
tinai.

Ai, New Yorkui geriau pa 
žinti reiktų ilgai pagyventi ir 
vis pamažu jis pažinti, nes 
trumpu laiku neįmanoma jo 
bent paviršutiniškai pažinti. 
Tai, kas čia sakoma, tai tiktai 
pats paviršutiniškas išorinis 
vaizdas, Taip žifirėdams į mies 
tą, gali susidaryti tiktai patį 
bendrinį įspūdį. Tačiau labai 
savaimingą , originalų, vienin
telį tokį visame Žemės rutuly 
je, nepanašų į jokį kitą kraš
tą ir jokį kitą miestą. Tas 
vaizdas nepanašus nei į Lon
doną, nei } Paryžių, nei į Mask 
vą, Budapeštą, Vieną, Prahą, 
Romą, Varšuvą, Vilnių. Tie
sa, kiekvienas suminėtų mies
tų yra savaimingi, įdomūs, bet 
New Yorkas turi savo ir gro
žį, ir savo impozantiškumą, ku 
ris daugeliu kuo pralenkia ki
tus miestus. (d. b.)
P. S. Turiu atsiprašyti už „lap 
sus lingvae“: kalbėdamas apie 
Neapolį, suminėjau Venecija...

J. K
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GYVA IR TRAGIŠKA
LIETUVA

(Kazio Borutos „Baitaragio malūno“ proga). 
RAŠO ANTANAS RŪKAS

Einame Kauno Laisvės alė
ja. Viduriu. Iš abiejų pusių 
medžiai žailsvai, žalsvai žali, 
vos išskalidę pirmuosius, glež 
nučius lapelius. Pavasaris, lyg 
degtine, apsvaiginęs mūsų gal
vas. „Kad tu dabar būtum Pa- 
jėsy, ant mano Perkūnkalnio, 
tikrai pajustum pavasarinį mū 
sų žemės groži ir jo galybę“, 
sako jis, toks didelis, didelis, 
truput} sukumpęs, remdamas į 
žemę savo sunkias kojas.

Jis mūsų žemės grožio ne
juto, bet nešiojo savyje, kart
kartėmis, lyg audra, prasiverš 
damas eilėraščių knygomis, 
apsakymais, romanais. Bet jis 
nebuvo vien tik grožio saky
tojas - kūrėjas; tam gaivalin
gam grožy jis matė ir didelį 
sielvartą, kuriam maištinguose 
posmuose lėmė pražūtį. Jis 
buvo kūrėjas - kovotojas.

Metų eilei praslinkus, atrė
mę pečius į Vilniaus universi
teto rūmų kiemo kolonas, sva 
jojame apie Lietuvą tokią, ko
kios ir jis ir aš visą savo pra
eitį troškome. O Pilies gatve 
— melsvos okupantų unifor
mos ir paruošti šauti ginklai. 
Skersai gatvę varo iš vieno 
ghetto į kitą žydus, paženklin
tus geltonomis žvaigždėmis. 
Jie nešasi ant savo sulinkusių 
nugarų visą jiems belikusią 
mantą.

Viena senutė žydė, baltais, 
iš po juodos skaros nutysu- 
siais plaukais, pažemiu rėplio
dama, velka už save didesnį ry 
šulį. Našta jai persunki: ji 
kniumba, keliasi, vėl velka ir 
vėl kniumba. Melsvašvarkis 
okupantas nekantrus: jis kolio- 
ja senutę ir trenkia jai šautu
vo buože. „Mes čia stovim, o 
gatvėj žmogų užmuš. . . Bė
kim padėt jai!“ Jis čiumpa ma 
no ranką ir tempia. Aš sulai
kau jį: „Neįstengsim padėti. .. 
Tik ir mudu į ghetto uždarys 
drauge su jais“.

Jis buvo didžio žmonišku
mo asmenybė, troškusi laimės 
ir džiaugsmo kiekvienam šioje 
žemėje gyvenančiam, onot jo 
paties, broliui ir seseriai. Del 
tos laimės ir džiaugsmo žmo
gui jis gyveno ir kūrė ir. . . ko 
vojo. Pats, kaip kūrėjas, bū
damas individualistas, kiek
vienam individui reiškė amži
ną teisę išskleisti save, gyven 
ti pilną savąjį gyvenimą.

Mirčiai paženklintų žmonių 
voros dingo už skliaustuotų 
vartų. Pilies gatvėje maža pra 
eivių, tik kartais nutrinksi ka
reiviški batai, tik kartais nu
skamba apigirtė „Wie einst 
Lilie Mariem . .“ Jis vėl pa
ima mano ranką. „Einam. Dar 

niekam neskaičiau. Tau pa
skaitysiu." Ir mudu lipame 
girgždančiais, mediniais laip
tais į pačią universiteto palė
pę. Jis ten turėjo kambarėlį, 
mansardą, pro kurios mažiuką 
langą buvo matomi septyni 
bokštai ir žali Užvingio daržai.

Ir čia pirmą kartą skambė
jo man ramiu balsu Paudruvės 
krašto grožis, jo mistika, jo 
amžinoji lyrika, jo žmonių lū
pomis vaikščiojančių pasakų, 
padavimų, nutikimų pyne, po
eto išgyventa u graudinanti 
iki besišypsančios ašaros aky
se. Čia pirmą kartą paži
nau senį Baltai agi, jo gražuo
lę dukrą ir simpatišką velniūkš 
tį Pinčuką, ir davatką Uršulę, 
ir rudbarzd} aikliavagį Raupį 
ir visą eilę kitų paprastų ir ne- 
papastų žmonių.

Pirmas susipažinimas buvo 
tik fragmentinis. Autorius su- 
sėmė ant stalo pabirusius, ra
šalu išmargintus lapus, įkišo į 
stalčių. „Užteks. .. Kaip tau 
atrodo?“ Aš ilgai tylėjau. 
Okupacijų sąvartoje peskleis- 
tas be galo intymus, savas, ne
išsakomai brangus tėviškės 
sielos gelmių suradimas pri
bloškė. „Čia tikroji šventoji 
Lietuva, — atsakiau. — Ar jau 
baigei?“ Jis liūdnai nusišyp
sojo: „Baigiau. Kas iš to? Juk 
knygą rašai ne stalčiuje gulėti. 
O kas ją išleis?“

Ir štai po daugelio metų kla 
jonių sems Baltaragis ir jo ma 
iūnas ir vėl atėjo pas mane. 
Jau nebe fragiųentinis, o iš
baigtas, visa visuma, ir su sa
vo tragiška užbaiga. Ir kai 
perskaičiau visą knygą, man 
pasirodė, kad anuomet Vilniu
je mano sviesti žodžiai, pirmą- 
jam įspūdžiui veikiant, apie 
„tikrąją, šventąją Lietuvą“ bu
vo tikslu. Pirmas įspūdis, daž
nai neapgauna.

„Baitaragio malūnas“ arba 
kas dėj'osi anuo metu Paudru
vės krašte“ — lyrikos knyga. 
Kaip Balys Sruoga savo dra
mose supynė subtyliausią ly
riką su tobulai išreikštu drami 
nių. elementu, taip Kazys Boru 
ta epinius mūsų tautos geni
jaus elementus apkaišė savo 
dideliu lyriko talentu, supin- 
damas į pasakojimą, kurį pra
dėjęs negali atsitraukti, kol ne
užverti paskutinio knygos la
po.

Paudruvės kraštas — Lietu
va ir to krašto gyventojai — 
lietuviai, net Pinčuko balų vėl 
niūkštis Pinčukas, 'toks mie
las, toks savas, toks lietuviš
kas, kurio jokiam kitam pasau
lio krašte nesutiksi. Tie žmo
nes ne popieriniai, ne išgalvo

ti didvyriai, o labai paprasti, su 
visomis savo silpnybėmis ir do 
rybėmis, meistriškai reljefin
gai keliais bruožais apibūdinti.

Autorius myli visus savo 
žmones, be išimties, ir geruo
sius ir bloguosius. Jau, rodos, 
trek blėdies yra pridariusi da
vatka Uršulė, o ji vistiek mie
la, nes (kitokia negąli būti, 
nes taip susipynė jos gyveni
mas, nes tokia jau jos dalia, o 
jos visus bloguosius darbelius 
išperka tragiškas likimas. Toks 
pat ir karčemnmkas bajoras 
šešelga, kuris, gal, ir dabar te- 
besiskundžia Padruvės pelkė
se, — „koks čia gali būti bajo 
rui gyvenimas dumblyne“. To 
kie pat visi, be išimties, ne
kalbant apie nelaimingą Jur
gą ir jos sužadėtinį Girdvainį.

„Ak, juk iš žmogaus širdies 
kalba pasaka, todėl ir sužavi. 
Vakąro prieblandoje, kai pats 
nežinai, ko pasiilgsti, susirenka 
kaip gyvi visi tie bičiuliai, 
— ne tik Baltaragis su savo 
dukra ir Girdvainis su savo 
obuolmušiais, bet ir išmintin
gasis Anupras, ir vargšė Uršu 
lė, ir nenaudėlis Šešelga, ir ark 
havagis Raupys, ir visi kiti, ku 
riuos prikėliau iš numirusiųjų 
knygos puslapiuose“.

Šventoji Lietuva per visą 
knygą. Ją skaitydamas brendi 
gilyn, gilyn, gilyn. Ji apglė
bia tave visiškai. Ji užvaldo ta 
ve visą savo nepaprsta galia. 
Gal dėl to, skaitytojau, kad tu 
pats lietuvis, o gyveni šiandie
ną svetimoje aplinkoje, ilgėda
masis to, ką randi knygoje taip 
ryškiai ir taip teisingai sukur
ta. Brendi gilyn ir vis jieškai 
pragiedrėjimo. Deja!

Autorius gyveno baisius lai

kus, mūsų tautos tragedijos 
laikus, ir tas tragizmas — nuo 
latinis, augąs ir didėjąs jo kū
rybos palydovas. Tu viliesi 
knygoje šviesesnių spalvų, o 
jos kas puslapis tamsėja ir tam 
sėja ligi tragiškos pabaigos, 
kada —

,, . . . neapsakomai graži lau 
mė, nelaiminga malūnininko 
duktė' Jurga, veikia ir juokia
si, šaukia savo jaunikį ir nepri 
sišaukia“.

,, . . . pasivaidena arkliava
gio Raupio dūšia, užsiūta ark 
lio odoje ir negalinti iš jos iš
trūkti. Tai daužosi kryžkelė
je ir aimanuoja, šaukdama pa
galbos“.

„ . . . Bet tai ne ragana, tik
tai vargšė Uršule, negavusi sa 
vo nuodėmių išrišimo, atgai
lauja po tuo tilteliu, kūrena 
ugnį ir šildosi“.

„ . . . Tiktai tą naktį, kai su
šniokščia audra, prieš aušrą at 
gyja Baitaragio akmuo, ir per 
jo veidus nurieda stambios ak 
meninės ašaros“.

Man labai aišku, kodėl da
bartiniai Lietuvos valdovai, 
per neapsižiūrėjimą išleidę šią 
knygą, tuoj pat sukonfiskavo 
ir, tur būt, sudegimo, o jos 
autorių skaudžiai nubaudė: 
jiems rūpi ištrinti Lietuvos var 
dą iš Šios žemės, o čia — Lie
tuva gyva ir tokia tragiška, 
kaip tragiška jos dabartinė 
būtis. Antanas Rūkas.
P. S. Apie Kazį Borutą visur 

rašiau būtajame laike. 
Man būtų didžiausias 
džiaugsmas, jei būčiau 
suklydęs. Visokios ži
nios atklysta kartais iš 
Tėvynės, o apie Kazį Bo 
rūtą — liūdnos. A. R.

[ JOS.YASAUSKIS
(L 1720-24 Buchanan Street, Hollywood, Florida.

(Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, tai pal- 
muotame Hollywood Floridoj. Apartamentus užlaiko
me pirmos rūšies su visais patogumais. Kviečiu visus

(lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, nes čia būna 
nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive 

žame, paskambinus telefonu 3290.
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Mokslo-technikos naujienos
NAUJIEJI AMERIKOS SPRAUSMINIAI 

NAIKINTUVAI.
Amerika yra pradėjusi ga

minti dvylika naujų tipų 
sprausminių naikintuvų, kurie 
yra pranašesni už Sov Rusijos 
MIG 15. Naujųjų naikintuvų 
greitis sukasi apie 700 mylių 
per valandą. Tačiau kitų, ku
rie manoma pradėti gaminti pa 
baigoj šių metų arba ateinan
čių metų pradžioj, greitis bus 
900 mylių per valandą. Jie 
būsią: F 100, F 101, F 102 
ir F 103.

Jei Sovietų Rusija nepasiga 
mins geresnių sp,‘ausminių lėk 
tuvų modelių, tai Amerika 
greitai paverš pirmenybę ku
rią turi Sov. Rusija savo dide 
liais skaičiais lėktuvu.

Amerikos laivynas turi še
šis naujo tipo sprausminius 
naikintuvus, kurie visi yra pra 
našesni už Sov. Rusijos MIG 
15. F 9 F 6 (Grumman) turi 
650 mylių per valandą greitį 
ir 1500 mylių skridimo tolį. F 
7 U 3 turi du motoru ir 800 
mylių per valandą skridimo 
greitį. Kiti: F10F, F3H, F2J, 
F4D turi 700—900 mylių grei 
ti per valandą. Pažymėtina, 
kad visi, iš šių dvylikos spraus 
minių naujų mbodelių, neturi 
šarvų. Šarvų atsisakyta dėl pa 
didinimo lėktuvo greičio ir jud 
rūmo. Naikintuvų ginklai ir
gi yra pakeisti. Vienuose mo 
deliuose yra sumažįpta kulkos 
vaidžių skaičius, o kituose vi
siškai jų atsisakyta. Kulkos
vaidžiams nespėjant sekti lėk
tuvo greičio didėjimo, juos pa 
keičia vairuojamosios raketos, 
kaip moderniausias naikintuvų 
apginklavimas. J.

ATOMINĖ ARTILERIJA.
Jau seniau Amerikos spau

doje buvo paskelbta, kad yra 
pagaminta atominės artilerijos 
pabūklas. Tačiau iki šiol nebu 
vo paskelbta jokių davinių apie 
šį nauja išradimą. Armijos sek 
retorius Franc Pace, kalbėda
mas national Wool Manufak- 
turers Association susirinki
me, tokios artilerijos pabūklo 
buvimą patvirtino ir davė kai 
kurių duomenų. Pabūklas esąs 
labai tikslus ir labai naikinan
tis ginklas , aprūpinąs fronto 
įvadus galinga ir greitai pa
leidžiama ugnimi. Šio pabūk
lo, karo vedime, naudojimas 
pradėsiąs naują erą.

Atominis artilerijos pabūk
las sveria 75 tonas, yra veža
mas ant platformos dviem mo- 
torvežimiais — vienu iš prie
kio ir vienu iš užpakalio, labai 
judrus. Išvysto 35 mylių grei
tį per valandą važiuodamas 
plentais. Gali važiuoti ir pa 
prastais keliais. Tinka paimti 
ir į išsikėlimo laivus. Pabūk
las yra jau išbandytas neatomi 
niais sviediniais. Pabūklo ban 

dymas parodė, kad tolimomis 
distancijomis šaudymas yra 
daug tikslesnis, negu paprasto 
sios artilerijos. Norima padi
dinti atominės artilerijos tolna 
sumą ilki ribos, kurios dar ne
buvo pasiekusi jokia artileri
ja.

ELEKTROS SPINDULIAI 
MAISTUI.

Dr. E. Charlton, kuris yra 
mokslinių tyrinėjimų laborato
rijos direktorius JAV, tvirtina, 
kad elektronų spinduliavimas 
galimas pritaikyti maisto pra
monei. Toje srityje jau buvę 
padaryta bandymų su geromis 
pasėkomis, pritaikant katodi
nius spindulius įvairioms mais
to rūšims. Pvz., duoną tie spin 
dūliai apsaugo nuo drėgmės, iš 
laiko joje reikalingą tempera
tūrą ir apsaugo nuo bakterijų 
veisimosi. Pritaikius katodi
nius elektros spindlius maistui 
plačių mastu, dus galima ap- 
saukoti jį nuo gedimo, nuo pa 
vojingų bakterijų veisimosi ir 
ilgai išlaikyti šviežią.
NAUJOS STUDIJOS APIE 
AFRIKOS GYVENETOJUS

Neseniai grįžo vienas vokie; 
tis mokslininkas po vienų me
tų studijų kelionės bušmėnų 
ir hotentotų apgyventuose Pie
tų Afrikos kraštuose. Tas 
mokslininkas anksčiau 30 me
tų tyrinėjo Ugnies Žemės gy
ventojus. Paskirtas Vienos Et 
nologijos Muzėjaus direktoriu
mi, parašė 7 tomų veikalą apie 
Ugnies žemės indėnų papro
čius.

Dabar panašius tyrinėjimus 
darė P. Afrikoje ir grįžęs pa
skelbė savo tyrinėjimų rezul
tatus, kurie parodo, kad buš- 
menų ir hotentotų yra apie 10. 
500. Jie dar nemoka nė pap
rasčiausių ūkio darbų ir nenu
simano apie gyvulių auginimą.’ 
Gyvena iš medžioklės, kurią 
atlieka primityviausiais įran
kiais, o moterys tuo tarpu ren 
ka laukinių medžių vaisius.

Jų didžiausias autoritetas, 
kurį jie pažįsta, yra šeimos gal 
va. Moterystė yra monoga- 
minė (gali turėti tik vieną žmo 
ną) ir neišardoma. Moterys
tės ištikimybe yra pagrindinė 
šeimos gyvenimo pareiga. Šie 
primityvieji žmonės .tiki vie
ną Dievą ir aukoja aukas iš me 
jdžiakįės Aukščiausiąjam. Suį- 
tvėrėjui. Jie nepraktikuoja bur 
tų ir jų mitai bei legendos turi 
panašumą su civilizuoto pasau
lio pasakomis.

Tas mokslininkas T. M. Gu 
sinde jau yra 80 metų amžiaus 
ir dabar dirba kaip antropologi 
jos profesorius Washingtono 
katalikų universitete.

LAIŠKAI IS MASKVOS
sų neatsivedė savo žmonų į 
balių. Man sakė, kad šitų po
nių niekur negalima matyti. La 
bai retai ponia Višinskienė pa
sirodo su savo vyru, o dar re
čiau M me. 
visur vieni
Aš galiu tvirtinti, jie nenori, 
kad jų žmonos matytų vakarie 
čių papročius ir manieras.

1949 m. liepos 12 d.
Aš pradedu apsiprasti Spa- 

so namuose ir Maskvos diplo-

Gromyko. Šiaip 
vyrai dalyvauja.

9 
to

sa

RAŠO LYDIA KIRK.
(2) 1949 m. liepos 3 d.

Šiuo momentu ambasadoje 
jaučiamas susijaudinimas sąry 
šy su ruošiamu priėmimu Ne
priklausomybės šventės — Lie 
pos 4 d. proga. Svečių numa 
tomą apie 400. Visa Amerikos 
ambasada, plius diplomatinis 
korpusas ir rinktinis skaičius 
rusų valdininkų. Tai bus 
vai. 30 min. vakarienė ir po 
šokiai.

Aš gailiuosi, kad neturiu
vo geriausių drabužių su sa
vim. Mano dėžė rasta Berly
ne ir prie pirmos progos bus 
pristatyta, bet šia proga aš no 
tėjau debiutuoti balto brocato 
suknioje. Vietoj to bus vasari 
nė balta su raudonomis gėlė
mis. Nėrėčiau gauti gyvų gė
lių, bet Maskvoje net ir vasa
rą gėlių neįmanoma gauti. Ma 
čiau dvi gėlių krautuves, bet 
jose tik žali augalai. Nėra nei 
rožių, gvazdikų, nei šiaip jo
kių gyvų gėlių. Ambasados 
patarėjas man sakė, kad mūsų 
sodininkas darė viską, ką gale 
jo, bet gavo tik nasturkų ir lu 
binų sėklų.

1949 m. liepos 5 d.
Liepos 4-sios priėmimas pra 

ėjo. 400 svečių atvyko ir kai

Vertė V. L.
kurie išbuvo iki pusės keturių 
ryto. Aš su tėvu stovėjau prie 
įėjimo į didžiąją salę. Tai bu
vo mano pirmas žvilgsnis į 
mano diplomatus collegas. 10 
vai. buvo jau visi susirinkę. Vy 
rai frakuose ar uniformose, mo 
terys geriausiose savo balinė- matinėje rutinoje — taip skir- 
se sukniose. Apie 12 rusų at- tingoje nuo Briuselio. Ten 
vyko, taip pat G.romyko ir kiti, mes matėme diplomatus bend- 
Jis dėvėjo rudąsuraukšlėtą kos įaujant su belgais. Čia mes gy 
tiumą ir tai progai visai nesi- vename kaip valtyje, kiekvie- 
stenge nusiskusti. Žinoma, jis nas pažymėtas tautybe ir spal- 
atvyko iš darbo — dauguma 
rusų svarbiausius darbus atlie 
ka po vidurnakčio. Bet aš jį 
mačiau New Yorke labai išsi
puošus}, ir sunku patikėti, kad 
tai buvo tas pats asmuo.

Baliui buvo pasamdytas ru
sų orkestras. Grojo amerikie
tišką šokių muziką ir atrodė 
visi linksminosi. Aš stovėjau 
su Gromyko, klausiau apie jo 
žmoną ir man buvo pasakyta, 
kad ji gydosi Karlsbade. Kal
bėjom apie mūsų diplomatų gy 
venimą ir aš jam priminiau, 
kad mes buvom susitikę New 
Yorke, pas ambasadorių Aus
tin Warren. 45 minutės pra
ėjo, kaip pagal signalą visi ru 
sai pasirėdė iš valgomojo. Gro kalbėti apie privačius reikalus, 
myko atsisveikino, o paskui jį Kiekvienas prisimena, kad ir 
ir kiti rusai. Ne vienas iš ru- sienos turi ausis. Kalbėdama

su šiomis motei imis, aš prisimi giau negalinti dirbti belgų am- me yra ir keletas butų vedu- 
niau, kad mano visas pasikal- basadoje, ar pas kuriuos kitus 
bėjimas gali būti užfiksuotas svetimšalius. Ji klausė kodėl, 
ir kad mano šeimininkė pati, sakydama, kad jai reikalingi pi 
gali padaryti pranešimą apie 
mano elgesį ir pasikalbėjimą 
laike vizito.

Vėliau aš aplankiau Chantal 
Goffin — Belgijos ambasado- 
rienę. Ji turėjo nemažai ne
malonumų su Burobin. (Buro- 
om‘u yra vadinamas Sovietų 
užsienių reikalų ministerijos 
departamentas, kuris rūpinasi 
įvairiais svetimšalių diplomatų 

.reikalais. Pradedant Kalėdų 
atvirutėmis — baigiant nau
jais garažų stogais), 
visi rusų 
ir šis yra 
kas.

Chantal 
tė į jų ambasadą po metų gy
venimo viešbutyje. Dabar jie 
turi butą, bet neturį tarnų, iš
skyrus seną auklę ir ateinan
čią tarnaitę. Pagrindinė prie
žastis, kodėl negauna rusių 
tarnaičių, yra ta, kad p. Chan-

Ji 
jauna, gabi ir greit išmoko ru 
siškai, todėl mažai ko reikalau 
ja pagalbos iš rusų valdininkų. 
P. Goffin papasakojo man apie 
vieną tarnaitę, kurią jie mėgo'. 
Ji ateidavo pas juos iš ryto, o 
į fabriką eidavo po pietų. Vie 
ną dieną milicininkas prie am
basados vartų ją sustabdė ir 
apklausinėje. Kitą dieną ta tar 
naitė gavo raštą, kad ji dau- chavaja įstaigos pastatą, kuria

Kaip ir 
departamentai, taip 
begalo biurokratiš-va. šiandien aš pradėjau ofi

cialius vizitus. Aplankiau Mek 
sikos ir Lenkijos ambasado- 
rienes. Vizitai susidėjo iš gėri 
mo arbatos ir valgymo saldu
mynų. Lenkų ambasadorienė 
vaišino kava su plaktos grieti
nėlės kremu. Aš ją radau pri
imtina. Mes kalbėjom prancū 
ziškai ir nieko daugiau nepasa 
įkėm kaip paprastas diploma- tai kalba puikiai rusiškai, 
tines irazes. Aš girdėjau, kad 
ši ponia turi pulkininko laips
nį ir iš Maskvos su armija nu 
ėjo iki Berlyno. Aš jos paklau 
siau keletą klausimų apie tai, 
bet ji man nieko neatsakė.

Visose ambasadose, o ypa
tingai satelitų, nėra įmanoma

neseniai persikraus

mgai, bet atsakymas buvo — 
jeigu ji norinti dirbti svetimša 
iiams, pirmiausiai turi baigti 
specialią 2-jų metų mokyklą. 
Mergaitė buvo pikta, bet netu 
įėjo kito pasirinkimo ir turė
jo pranešti ponams Goffin, kad 
daugiau pas juos nedirbsianti.

Kita jų tarnaitė turėjo duo
ti pranešimus apie ambasado
rių ir ambasadorienę, kaip ji 
pati vėliau prisipažino. Tar
naitėms buvo įsakyta sekti jų 
darbdavių įpročius, kada jie 
valgo ir geria, kokius vaistus 
jie naudoja, kada jie valosi dan 
tis ir ar po valymo padeda še
petukus į tą pačią vietą. Ar 
jie tarp savęs barasi ir kaip ei 
giasi su savo vaikais. Iš tų 
visų smulkmenų galima susida 
ryti vaizdą, kaip kuri šeima gy 
vena. Šios visos mergaitės nė 
ra inteligentiškos ar išlavintos 
šnipinėjimui, bet iš jų gautų 
raportų prityręs špionažo ži
novas gali daug ką sužinoti.

Aš manau, kad ir mūsų am
basadoje yra 3 asmens, kurie 

mūsų 
buvęs 
kėlie

siems valdininkams. Šiaip 
mieste butų gatfti neįmanoma. 
Mūsų raštininkai nevedę, gy
vena mūsų name. Net ir vieš
bučiuose gauti kambariai ne
gali būti perleisti kitiems as
menims.

Nė vienas iš šitų pastatų nė 
ra modernus, ar gerame stovy
je ar patogus. Šiltas vanduo 
yra tik Spaso namuose, o ki
tuose pastatuose yra tik „gei 
zeriai“. Šitie „geizeriai“ turi 
būti uždegti, kad gavus voniai 
vandenį, bet prausykla ar vir
tuvė šito vandens negauna.

Roger dabar mokosi prie sta 
tybos prižiūrėtojo. Kadangi jis 
nori galimai daugiau kalbėti ru 
siškai, šitas darbas jam bus ge 
ras. Jis turės pi įžiūrėti darbi
ninkus ir kartu su jais dirbti 
ilgoką laiką. Šitoj „lygybės 
žemėj“ rusams yra sunku įsi
vaizduoti, kad ambasadoriaus 
sūnus gali ir nori dirbti fizinį 
darbą. Jie patys yra labai 
jautrūs rangui.

Roger pradėjo dirbti lygiai 
9 vai. šį rytą įr man įdomu bus 
matyti, kaip jam seksis. Žino
ma, pažinimas rusų kanaliza
cijos ir remonto darbų, jam 
bus tik papildymas vaikystės 
dienų žaidimų namuose. Kar
totekoj, jis figūruoja kaip ma
žiausiai apmokamas darbinin-

daro pranešimus: pav., 
durininkas Mykolas, 
vyr. kelneriu ir kalbąs 
mis kalbomis.

Yra sunku aprašyti
problemą Maskvoje. Mes nuo kas. Bet jis yra entuziastas 
mojame Spaso namus ir Ma- darbininkas.

Bus daugiau.

butų
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INŽINIERIAI Red. Pastaba: Vis dėlto la-
pabaigoje, vieną glaudžią profesinę bend- bai keista ir nesuprantama 

ouv. valdybos „rezignacija". 
Pirm. p. A. Mexkelis sugeba 
perduoti jgaliojimus, bet nesu 
geba šaukti susirinkimo arba 
registracijos, jeigu ji reikalin
ga? Tai viena, dėl ko norėtų
si išgirsti viešą žodį.

Ir kodėl negalėtų iniciatyvą 
vystyti kiti valdybos nariai, 
pav., vicepirm., jeigu nepajėgu 
mu užsirekomenduoja pirmi
ninkas? Kur jie? Kodėl ne
veikia?

Apie brolių Motuzų 
filmus

Balandžio mėn. į 
Kingston’o, Ont. Queen's Uni 
versiteto statybos fakultetą 
baigė ir sėkmingai išlaikė dip 
lominius egzaminus „Bache
lor oi Science“ laipsniui du 
Sault-Ste-Marie, Ont., kolo
nijos tautiečiai — pp. Daugir
das Jurgis ir Nekutavičius Le
onas. Abu naujieji dipl. inži
nieriai gavo paskyrimus ir jau 
dirba: p. Daugiidas Jurgis — 
Sault Steel Structural Comp, 
p. Nekutavičius Leonas — 
Foundatinion Company of Ca
nada.

P. Nekutavičius Leonas dar 
šį rudenį numato išvykti atgal 
į Kingstoną, Unt., į tą patį 
Queen's universitetą, kur jis 
yra kviečiamas asistentu sta
tybos fakultete.

Abu virš paminėtieji tautie
čiai mokslus pradėjo dar Vo
kietijoje Hanno.crio „Techni 
sche Hochschuie". Atvykę Ka 
nadon dnbo paprastais darbi
ninkais plieno luurike kol su
sitaupė pinigų savo užsibrėžtų 
tikslų realizavimui — univer
siteto baigimui. Universitete 
taip pat turėjo sunkiai iir įtemp 
tai padirbėti, nes reikalavimai 
buvę labai dideli. Taigi, mato 
me, kad turint gerų norų ir pa 
dėjus pastangų — gerokai pa
dirbėjus, kad ir neviskas, bet 
daug kas galima pasiekti. 
Šiems tautiečiams jau nerei
kės duoną užsionbti su kastu
vu, kirka rankoje, prakaitą lie
jant prie metalo lydymo kros
nių ar kitokį fizinį sunkų dar 
bą dirbant, kaip daug kam iš 
mūsų tenka. . .

Abiems Pp. diplomuotiems 
inžinieriams palinkėsime kuo- riu Lietuvoje; b) yra Įeit, spau 
geriausios sėkmės jų darbuo
se ir tarnyboje, o taipogi, ne
pamiršti ir „lietuviškųjų dir
vonų“, kur intelektualinių pa 
jėgų visuomet reikia. J. Sk.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS REORGANIZA

CIJOS REIKALU
Po platųjį pasaulį išsisklai

dę lietuviai žurnalistai turi vi
są eilę juos siejančių uždavi
nių — savo srityje jiems ten
ka prisidėti prie bendros ko
vos už Tėvynes laisvę, atsto
vauti savo kraštą ir tautą tarp 
tautiniuose žurnalistų sambū
riuose, jieškoti kelių lietuviams 
žurnalistams įsijungti į savo 
profesinį darbą, rūpintis spau
dos bendraisiais reikalais ir pa 
dėti profesijos draugams.

Visi šie dalykai verčia lietu 
,vius žurnalistus susijungti ,į

ruomenę ir palaikyti tarpusa
vio artimus ryišus, nes kitaip 
nejmanoma šiuos uždavinius 
įvykinti.

Dėl susidėjusių aplinkybių, 
buv. Lietuvių Žurnalistų Są
jungos valdybai negalint im
tis iniciatyvos, minėtus uždavi 
nius vykdant, tenka jieškoti 
kito kelio. LŽS-gos New Yor 
ko skyrius remdamasis LŽS 
pirm. A. Merkelio ir kitų vai 
dybos narių pareikštu sutiki
mu, ryžtasi, kaip LŽS-gos Re
organizacinė Komisija, šį dar 
bą atlikti. Tuo tikslu žemiau 
pasirašę kreipiasi į visus lietu 
vius, spaudos' žmones, kviesda 
ma juos užsiregistruoti, pri
siunČiant žemiau nurodytu ad 
resu: 1) vardas, pavardė, 2) 
adresas, 3) nurodymas, kuriuo 
pagrindu laiko save kvalifikuo 
tu registruotis. Siųsti, ne vė
liau kaip iki š. m. liepos 15 d. 
Lietuvių Žurnalistų Sąjunga, 
New Yorko skyriaus valdyba, 
680 Buswick Av., Brooklyn, 
N. Y.

Akciją pagreit.ntų galimai 
greičiau atlikta narių registrą 
cija, o tai pareina nuo visų Są 
jungos reorganizacija suintere
suotų spaudos bendradarbių.

LŽS-gos Reorganizacijos 
Komisija.

(A. Gražiūnas, D. Penikas, V. 
Gedgaudas, S. Norkeliūnaitė, 

V. Rastenis, A. Šalčius).
(Ištrauka iš LŽS-gos Reor

ganizacijos tvarkos taisyklių) 
1) ...LŽS nariu gali būti re 
gistruojamas kiekveinas, ata- 
tinkąs bent vieną iš šių kvili- 
fikacijų: a) yra buvęs LŽS na

Antra. Regis, ligšiol egzis
tuoja Amerikos lietuvių žur
nalistų organizacija, — ai ne
galėjo abiejų organizacijų vai
dybos susitarti ir šaukti bend
rą susirinkimą? Ar neišeis 
taip, kad vėl dipukai bus pa
kaltinti nesiskaitą su senųjų 
ateivių šioj srity turima organi 
zacija? į tai reikia atsižvelgti 
visu jautrumu. Nes juk tiks
las yra visų vienas — apsijung 
ti į vreną organizaciją, kuri 
būtų rimta, autoritetinga, ge
rai tarnautų siekiamiems tiks
lams.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„SKAUTŲ AIDAS“ balan

džio mėn. 4 nr. išleistas labai 
gražiai, papuoštas gražiomis, 
įdomiomis iliustracijomis, ge
rai padarytomis.

„EGLUTĖ “ gegužės mėne
sio 5 nr.

„MŪSŲ VYTIS“ 5(43) nu 
meris. Tai skautų vadovų ir 
akedemikų laikraštis, kurio ad- 
ressa yra šis: 4312 So. Lake 
Park Ave, Chicago 15, USA.

dos redaktorius, c) yra nuola
tinis periodinės spaudos bend
radarbis.

LŽS nariu negali būti as
muo, bendradarbiaująs komu
nistinėje ar šiaip Liatvos Ne
priklausomybei priešngioje 
spaudoje.. .

... 6) Nuolatiniu periodinės 
spaudos bendradarbiu laiko
mas pasireiškiąs spaudoje bent 
10 straipsnių pei metus, visuo
meninio bei kultūrinio gyveni
mo temomis, arba periodiškai, 
ne rečiau kaip kartą per me
nesį teikia bent vienam laik
raščiui ar informacijos Įstaigai 
žinias ar apžvalgas iš viešojo 
gyvenimo ar bent kurios jos 
srities, arba yra pastovus spau
dos toto korespendentas. ..”

„Rasiniai profesinės specia
lybės klausimais arba tokiems 
klausimams skirtų skyrių laik

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 GRIŠMANAU9KO 
knygoje 

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

pinigais ar money orderiu.

LIETUVIS BATSIUVYS.

Pataisymai ir užsakymai. 
4666 Park Ave, Montreal. 

Telefonas: DO 0357.

Clevelande išeinanti „Dir
va“ 15-menumeiy aprašo bro 
lių Motuzų - Beleckų filmai 
apie Lietuvą rašo:

„Sekmadienį, kovo 30 d. A 
LT Sąjngos Baltimorės sky
rius buvo iškvietęs iš New 
Yorko brolių Motuzų filmus, 
kurie buvo baltimoriečiams pa 
rodyti per du seansus. Dienos 
seanse filmai buvo rodomi šeš 
tadiemo mokyklos mokiniams, 
paaiškinant filmus vienam iš 
tos mokyklos mokytojų; va
kare filmai buvo rodomi pla
čiajai Baltimorės lietuvių vi
suomenei Lietuvių svetainės 
didžiojoj auditorijoj, kur fil
mus paaiškino pats K. Motu 
zas.

Visiems filmai palieka neiš
dildomą įspūdį. Ypač tremti
niams, kurie taip neseniai per
siskyrė su savo gimtuoju kraš 
tu. Jie sukelia ir džiaugsmą ir 
ašaras. Filme „Tėvynėj bran
gioj“ — ežerai, banguojantie
ji javų laukai, lydintieji sodai 
su grakščiom merginom, gi
rios su baravykais, zuikiais, 
stirnom Lietuvos kariuome
nės raiteliai ir savanoriai slen- 
«a pro akis ir, tada pasijunti 
gražiojoj laisvojoj Lietuvoj. 
Filme „Lithuania" parodomi 
Lietuvos miestai su puikiais 
moderniškais pastatais: mo
kyklom, universitetais ir vie
šaisiais stilingais rūmais. Fil
me „len kur Ne nunas banguo 
ja“, dainuojant kanklininkui 
žinomą damą „Yia šalis, graži 
šalis" 
tuvos 
kai.
liuoja 
nėj rikiuotėj, palydimi gražios 
kariškos dainos „Ulonai, ulo
nai“, čia vėl plaukia per van
denyną didžiulis laivas, — tai 
Amerikos lietuviai skuba gra
žiąją Lietuvą pamatyti, palydi 
mi damos „Jau pavasaris atei 
na“. Rodos žiūrėtum ir žiū
rėtum.

Bet, laisvosios Lietuvos gy
venimas pasibaigia, kaip graž
us sapnas ir užeina baisi, tam
si nakns — bolševikų ateroro 
vaizdai: krūvos nužudytų ir 
nukankintų lietuvių.

Filmų atpasakoti negalima, 
reikia jas pamatyti. Ypač trem 
tinių jaunimas, mažieji, kurie 
mažai Lietuvą teprisimena, ar
ba visai jos nėra matę, turi 
tuos filmus pamatyti. Juos tu 
ri pamatyti ir Kanadoj ir Aus 
trali jo j ir Pietų Amerikoj. Juos 
turėtų matyti ir senųjų lietuvių 
jaunimas.

parodomi gražiausi Lie- 
vaizdai, upės, slėniai miš 
Kitame vėl filme šuo- 
Lietuvos raiteliai tanki

DOMINION AGENCIES BUREAU
16 Woolworth Bldg.,

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

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool 4337 Verdun 

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

TR. 7849.

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

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

Skambinkite telefonu arba užeikite: $
Antradieniais ir ketvirta- 
dieniais nuo 8 iki 10 vak. ® 

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

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

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.

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

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

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

Tų tilmū išplatinimas po 
Ameriką ir kitus kontinentus 
išeina iš Motuzu pajėgų ribų. 
Tai yra tiesiogis Pas. Liet. 
Bendruomenės reikalas. Reik
tų bent padaryti tų filmų ko
pijas, nes jei ouginalai žūtų, 
žūtų neįkainojamas turtas, is
torinis dokumentas, kur atvaiz 
duotas laisvosios Lietuyos gy
venimas, kur tebėra gyvi mū
sų Respublikos piezidentai, mi 
misteriai ir kiti žymūs lietuvių 
tautos veikėjai ir mums bran
gūs asmenys, jau dabar mirę, 
arba žmogžudiško okupanto 
nukankinti.

Reikėtų apie tai pagalvoti“.
Br. Motuzų filmus 

„Dirva '. Reikia žino- 
p. K. Motuzas su tais 
Montrealy gegužės 30

aprašo 
ti, kad 
filmais 
ir 31 dd. bus ir juos rodys 
Verdune, 377 Wdlibrord Ave.

LIEČIA LIETUVIŠKŲ LEI 
DINIŲ REGISTRAVIMO 

REIKALUS.
VLIKas perėmė bibliograli- 

nį biuletenį „Knygų Lentyna“ 
vardu ir pavedė man toliau jį 
redaguoti. Stengiuosi suregis 
truoti biletenyje visus lietuvių 
leidžiamus leidinius tiek lietu
vių, tiek anglų, ispanų, portu
galų, vokiečių ir kitomis kalbo 
mis leidžiamus, jei jie lietuvių 
rašyti ir liečia lietuvių tautą ar 
ba Lietuvą. Biuletenis siunti- 
nėjams savo ir svetimtaučių 
mokslo įstaigom.; — bibliogra 

institutams ir bibliote- 
visiems liet. laikraš- 
iaisvąjame pasaulyje,

visus savo leidinius Liet. Bib
liografinei Tarnybai (adresas: 
Lithuanian Bibliographic Ser
vice, 602 Harvey Street, Dan
ville, Illinois, USA) ir lietuvių 
Bibliografiniam Archyvui (ad 
resas: Dr. jui. A. Gerutis, 
Bern, Karl-Spicteler 'Strasse 
22, Switzerland). Rūpestin
gai seku liet, periodinę spaudą 
ir pastebėjus naująjį leidinį 
siunčiu atviruką, prašydamas 
atsiliepti į VLIKo ir ALTo pa 
raginimą. Daugelis atsiliepia.

Tačiau toii giažu ne visi lei
diniai skelbiami spaudoje, prie 
jų priklauso, pavyzdžiui, įvai
rių organizacijų ir kuopų sta
tutai, įstatai, apyskaitos, biu
leteniai, bažnyčių ir parapijų 
panašūs informaciniai leidiniai, 
didesnių vaidinimų progra
mos ir pan.

Kaip LBT-os vadovas ir 
„Knygų Lentynos“ redakto
rius drįstu po tos ilgdkos įžan
gos kreipti į Gerb. spaustuvi
ninkus. Teikitės atsižvelgti į 
bibliografijos svarbumą. Tai
gi tenepasilieka neįregistruo
ta Lietuvių Bibliografinės Tar 
nybos kartotekose ir jos biule 
tenyje „Knygų Lentyna“ kad 
ir mažiausias jūsų spaustuvėje 
išspausdintas leidirtys, išsky
rus,žinoma, blankus, pakvita
vimus, pakvietimus. Siųskite 
leidinius Lietuvos Bibliografi
nei Tarnybai ir Archyvui, tuo 
didžiai patarnausite savo bib- 
liogrfijos reikalams. Ji bus 
pilna. Visoms spaustuvėms 
bus nemokamai siunčiama 
„Knygų Lentyna". Malonėki
te atsiliepti!

Nuoširdžiai gerbiąs 
Aleksandras J. Ružancovas, 

Tai nybos Vadovas.
rijos 
koms, 
čiams 
diplomatams ir Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenės Komite
tams, kai kuriems kultūrinin
kams nemokamai, be to jau at
sirado ir prenumeratorių. Jau 
prieš metus ALT, o dabar ir 
VLIKas paragino visus leidė
jus, kad jie teiktųsi siuntinėti Prašoma pranešti tiktai adresas

----------XK

NAUJAI ATVYKUSIEMS
Į Kanadą „Nepriklausoma Lie 
tuva“ siunčiama bargan, ligi 

jie užsidirbs ir galės atsilyginti.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

j
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AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” 
GALIMA GAUTI:

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

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

£

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.

BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE 
273 — 1 Ave., Ville Lasalle.

Tel. TR 8351. 
šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.

j DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

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

: BELLAZZI-L AM Y, INC į
7679 George St.,J TR 5151 Ville Lasalle. J

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

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

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

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

į

L Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208.
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praneša šios apylinkės lietu
viams, kad balsavimas į Kana 
dos L. B. Tarybą įvyksta š. 
m. gegužes mėn. 24 d. Atsi
žvelgiant į tai, kad apylinkės 
lietuviai gyvena plačiai išsi
sklaidę ir sutikus L. K. L. Ben
druomenės Organizaciniam Ko 
mitetui, vietos Komitetas skel 
bia balsavimo būstines ir lai
ką:

1) nuo 8 — 11 vai. būstinė 
pas V. Ignaitį, adr.: R. R. 3 
Langton;

2) nuo 11 vai. 30 min. — 2 
vai. v. būstinė Delhi kat. pa- 
lapigos salė, Delhi;

3) nuo 3 vai. v. — 10 vai. 
v. būstinė senj. Augustinavi- 
ėių ūky, R. R. 4 Tillsonburg.

Balsų skaičiavimas įvyks Au 
gustinavičių ūky 10 vai. v.

Be to, pranešama, kas ne
galėtų balsuoti ir šiose apylin
kėse, gali balsuoti paštu.

Balsuoti gali visi šios plačios 
apylinkės lietuviai turį nema
čiau 18 m. amžiaus, išskyrus 
tuos asmenis kurie: a) kenkia 
Lietuvių tautai, b) priešingi 
Lietuvos Nepriklausomybei, c) 
pritaria bolševikinei ar kito
kiai Lietuvos okupacijai (§ 2;.

Balsavimo lapelius gauna

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

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

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

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

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
Siuntin. Nr. 3—$ 6,20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaul. mėsos

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

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

ONT.
KĖS LO KOMITETAS 

būstinėj balsavimo metu. 
KLB Delhi Apylinkės LOK.

LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
KLUBO VEIKLA

Gegužės mėn. 4 d. p. St. 
Augustinavičiaus srj. ūkyje 
Įvyko LUK susiiinkimas.

Klubo pirmininku, ateinan
tiems metams, vienbalsiai nu
tartas palikti p. St. Augustina- 
vičius sr. Naujos valdybos 
rinkimai atidėti sekančiam su 
sirinkimui, kuris numatomas 
dar gegužės mėn. Susirinkime 
buvo gyvai diskutojamas na
mo Įsigijimo reikalas.

Klubo pirmininkas siūlė su
daryti komisiją, kurios būtų už 
duotis surasti tinkamoje vieto 
je sklypą. Suradus, nedelsiant 
pradėti telkti lėšas namo sta
tybai akcinės b-vės pagrindais.

Pirmininkas konstatavo, 
kad turimomis L. Bendruome
nės žiniomis, šioje apylinkėje 
esą daugiausiai lietuvių apie 
Tillsonburgą, todėl namas tu
rėtų būti statomas tik Tillson 
burge. Kad nenutolus perdaug 
nuo Delhi, numatyta jieškoti 
sklypas šiaurinėje Tillsonbur- 
go pusėje, prie 3-čio kelio.

Sklypo jieškojimo komisi- 
jon išrinkti šie asmenys: S. 
Augustinavičius sr., K. Pocius, 

Siunt. Nr. 10—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. marjgarino
1 sv. degintos kavos
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado
Siunt. Nr. 12— $ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaul. taukų
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

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

Pilnas draudimas.

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

d. 
ir

vi

A. Mažeika, J. Janušauskas, 
Mikėnas ir J. Liutkus.

Po susirinkimo, kaip ir pap 
rastai, pas pp. Augustinavi
čius, „sausai“ viskas nesibai
gia. Ponia Augustinavičienė 
visus susirinkimo dalyvius pa
vaišino kavute n skaniais už
kandžiais. J.

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Aylmer, Ont. Gegužės 10 

susitokė p. Alina Rickaitė 
Kazimieras Žilvytis.

Vietos gražiu papročiu,
si svečiai susirinko _ į Aylme- 
rio bažnyčią išklausyti Šv. Mi 
šių ir dalyvauti jungtuvėse. 
Šliubą davė jaunosios dėdė, šyne. 
kun. K. Riekus. Buvo labai 
gražu, jog tas pats kunigas, 
maždaug prieš 60 metų, davė 
šliubą 
metu, 
Engai 
kaus 
„Kad 
Bethoveno, 
nod, „Avė Maria*

Iš bažnyčios, visi vestuvinin nystei. 
•kai, per 20 automobilių, pasi
gėrėtinu tvarkingumu perva
žiavo į pp. Rickų gražų ūkį ir 
prasidėjo vestuvių linksmoji 
dalis. Nežiūrint, kad ūkyje yra 
erdvus gyv. namas, bet sve
čiai jokiu būdu nebūtų šutai- penkiais metais pajaunėjęs bū- 
pinti, todėl vestuvės buvo pa
ruoštos naujai pastatytame 
kluone.

Vestuvės pralestos kultū
ringai ir gražioje nuotaikoje. 
P. Rimkus ir čia padainavo ke 
lėtą gražių dainų, netrūko gra 
žiu kalbų, ir nenutrūkstamai 
skambėjo lietuviškos dainos.

Sekančią dieną iš bažnyčios 
susirinko vestuvių dalyviai ir 
tęsė toliau vestuves.

Jaunavedžiai buvo pabrolių 
apdovanoti gražiais miegamo
jo kambario baldais, o svečių 
— įvairiomis vertingomis do
vanomis. J. Ž.

MES TIESIAME TRANS 
-CANADA AUTOSTRADĄ

Toli pačiuose Ontario vaka 
ruošė, prie ribos, skiriančios 
Ontario ir Manitobos provin
cijas, tarp žuvingų ežerų, krū 
mais apaugusių pelkių, giliai 
miškuose, stovi primityviai iš 

lentų ir popierio pastatyti ba-

ir jos tėveliams. Mišių 
erdvioje bažnyčioje, ga- 
aidėjo solisto p. Rim- 
giedamos. J. Naujeho, 
širdį tau skausmas“, 

Sanctus“ ir Gou- 

rakai — tai stovykla, kurioj 
gyvena „pionieriai“ — vyrai, 
kurie tiesia naują trans-Cana- 
da kelią. Tai yra milžiniškas 
darbas, nors viskas dirbama , 
gan mechanizuotai, bet be žmo 
gaus rankų neapsieinama. 
Šiam visokių tautybių ir rasių 
žmonių mišinyje dirba ir kele
tas lietuvių. Ne blogai uždir
ba dirbantieji akordinį darbą.

Jie kerta ir degina mišką, 
gręžia akmens kalnus. Dunda 
sprogdinimo šūviai, traktoriai 
verčia kelmus, akments skalda 
užpila slėnius, sulygina kalnus.

Malonu, jau kaitinant pava
sario saulei, kvepiančiame pu-

Šiuo metu esaųje lyg ir at
skirti nuo pasaulio, betkoks su 
sisiekimas teįmanomas tiktai 
lėktuvu.

Tykiai prabėgo Velykų šven 
tės niūrioj stovykloj.

Su išauštančiu pavasariu, at 
bundančia gamta ir žmogus 
lyg iš po žiemos apsnūdimo at- 
bundi. Pavasaris lygus jau- 

Nors ir 
ku“ būdamas, Kaip 
apsikerpi per žiemą 
sius plaukus, maišan 
sus šiltosius rūbus, 
„ruberboots“ pakeiti 
batais, — tuoj pasijunti lyg 

.lumberdže- 
pavasarį, 
užaugu- 

sukiši vi 
sunkius 
lengvais

turn, ir, nesant nieko įdomes
nio, klausaisi sužavėtas kiek
vieną vakarą iš gretimos ba- 
•oįjsouojį nif-TBA soį žemaitis.

PRADEDAMI SEZONINIAI 
DARBAI.

Šio men. pabaigoje, Simcoe, 
Ont. „American Can, Co ir Ca 
nadian Can Co“ pradeda pri
imti sezono darbams darbinin
kus. Vietoje bedarbių nėra. 
Neturintiems darbo tautie
čiams patartume išbandyti lai 
mę čia.

Sezono darbams priims apie 
300 darbininkų. Darbas trun
ka nuo gegužės mėn. pabaigos 
iki lapkričio mėn. Atlyginimas 
vidutinis iki 45—50 dolerių 
savaitei. Didesnis pareikalavi 
mas yra moterų, kurių atlygi
nimas, kaip ir vyrų. Užinte- 
pesuotiems patartina užsire
gistruoti fabrike anksčiau. Čia 
patogiausia vieta Hamiltono 
bedarbiams, nes arti. L. A.

LETHBRIDGĖJ 
SUBUVIMAS 

Lethbridgėj, Altą, gegužės 
mėn. 3 d. Įvyko Labor Temel 
salėj šokiai, kuriuos surengė 
senieji lietuviai ateiviai, Į šį šo 
kių vakarą buvo susirinkę nuo 
stabiai daug lietuvių. Šokiai 
prasidėjo šeštą valandą vaka
ro, o baigėsi vidunaktį. Visų 
dalyvių ūpas buvo gana geras, 
tad nepatingėjo ir vieną kitą 
dainelę sudainuot.

O gegužės 4 d., St. Mikes 
ligoninėje įvyko lietuvių pa
maldos, kurias atlaikė prieš 
tris savaites iš Anglijos atvy
kęs kun. P. Kaniūnas. Jis ma 
no ir apsistoti Albertoj. Tad 
išeina, kad kun. Kairiūno ap
sigyvenimas Albertoj, bus ne
mažas įnašas Albertos lietuvių 
gyvenime ir gal su juo pagy
vės ir lietuvišurno veikla.

Pradžią jau jis parodė. Pa 
maldos buvo atlaikytos tikrai 
lietuviškame stiliuje. Pasakyti 
gražūs pamokslėliai.

Po pamaldų, kun. Kairiūnas 
pakrikštijo p. Noreikų dukre
lę. Po krikšto, kunigas buvo 
pakviestas ponų Noreikų pie
tų. Po jų, kunigas nuvežamas 
į „Upės Dugną“ — pas p. Du-1 
bauskus, kur jo garbei buvo su 
rengtas pasilinksminimas.

Kukliai, bet giažiai pareng
tam pasilinksminime žmonės 
nė nepasijuto, kai atėjo laikas 
spaust į namus. Prieš apleis
dami p. Dubauskus, sugiedojo 
šeimininkams „Ilgiausių me
tų. . .“ Pakeleivis.
>©©©©©©4.'A%*©©C»©©e©©©©©©©« 
TAUTIEČIAI! Rašykite iš vi
sur apie savo gyvenimą, įsikū
rimo sąlygas, darbus, perspek
tyvas. Visi raštai geri ir visi, 
kiek vieta leidžia sunaudojami.

Rašyti adresu: „Nepr. Lie- 
uva“, 7722 Georg str., Ville 

Lasallle, Montreal, P. Q. 1

Jono LADYGOS 
įbaldų 

studijoje 
„ARTI S“ 

priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių | 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles“ medžiagų ir , 

Į baldų atstovybė fabriko 
i kainomis.

LIETUVIAMS SPECIA
LI NUOLAIDA.

3 East Notre Dame St., 
Telefonas MA 1006.

St.CATHARINES, Ont
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.

1952 m. gegužės mėn. 11 d. kytu toms iškilmėms pamoks- 
buvo paminėta mot. diena. 12 
vai. buvo pamaldos su pritai-

iū. Vėliau parapijos salėje 
Įvyko iškilmingas aktas-minė- 
jimas, kurį atidarė b-nės v-bos 
pirmininkas J. Navasaitis, nu
šviesdamas minėjimo reikšmę. 
Po to sekė eilės, kurias pasa
kė šeštadienio pradžios mokyk 
los mokiniai.

Svečias atvykęs iš Buffalo, 
p. Žmuidzinas, skaitė referatą 
apie motiną.

Vietinis šokių ansamblis pa 
šoko tautiniu šokių, kurie pub 
likai, o ypatingai svečiams la
bai patiko. „Kalvelį“ teko ant 
ra kartą šokti, svečiams pra
šant.

Viešnia iš Buffalo, p. Sake- 
vičienė, padainavo keletą gra
žių liaudies dainelių, už ką iš 
publikos susilaukė daug katu
čių. iš Buffalo kartu su sve
čiais buvo atvykę pradžios mo 
kyklos mergaičių, kurios žiū
rovams padainavo ir pašoko ir 
gražiai juos paj nokino.

Parapijos klebonas tėvas 
Petras sveikino esamas ir bū 
simas motinas.

Motinos buvo apdovanotos 
gėlėmis, o dvi motinos, kurios 
turi daugiau vaikų, B-nės Vbos 
buvo1 apdovanotos dovanomis.

Bendrai motinos dienos mi
nėjimas praėjo gražiai ir nuo
taikingai.

Iškilmės baigtos tautos him 
nu. koresp.

VEDYBINIS SKELBIMAS,' 
Mergužėle!

Atsiliepk Tavęs išsiilgusiam 
provinc. vienišam vaikinui ve
dyboms. Esu aukštesniojo iš
silavinimo, su praktiška 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, 
Rodney, Ont.

Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai
į i V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdų knyga.
J TĖVYNĖ LIETUVA
J (Our Country Lithuania)
J Kaina $ 5,—, o odiniame įrišime $ 12,— 
t Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą:
J Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19, 
:: n. y., u. s. a.

J AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS, [j 
f juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt. M
į Neaukštos kainos. M
J 288—6th Ave. Ville La Salle. U
J Aid. Bobėnaitė-Puniškienė. į j

I
 PARDUODAMA PUIKI IR DIDELĖ FARMA SU DI | 

DELIAIS NAMAIS. Tik 45 mylios nuo Montrealio, t j 
Joliette, Que. $ 11.500, išmokėjimo sąlygos pagal suita- S 

rimą. Teirautis telef.: E L 5674 (Montreal). C

VICTORIA. CLEANERS MYERS Co.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERyiCE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I
* MINOR REPAIRS. \

RUGS AND CHESTERFIELDS 
CLEANED \

CITY-WI BE PICK-UP
AND DELI VERY \

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 išvaizd i.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetu? 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.

Allard Tr.1135

įjaB

TR.

MONTREALIS 28;

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Ville Lasalle.
A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

i 
į S 1 v r

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, 
bet

Alberto Aiorkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

UŽ f 0,0/ $/,OOO.oo
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 

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

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

Dr. Roman Pniewski j
Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir « 

klinikose Europoje ir Amerikoje. Š
VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ | 

LIGŲ SPECIALISTAS. |

3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 76231
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. «

.^'w->e-^»©©e©©©©©©©©©i,w«*©©©©©©e©©©©e®©©©©©©©©©©©fe

DĖMESIO! TORONTE VEIKIA
LIETUVIŠKA BATŲ REMONTO DIRBTUVĖ.
Atliekami ir skrybėlių ir batų valymo darbai. Atidary
ta nuo 7.20 ryto iki 9 vai. vak., išskiriant sekmadienius. 
SAV. S. ANDRIEKUS. 812 Dundas Str. W. Toronto.

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

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

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

Kreiptis: vakarais po 6,30 vai.
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HAMILTON
PORINKIMIN1S ŠOKIŲ VAKARAS

3. Strikas Vytautas
4. Pranckevičius Petras
5. Paukštys Jurgis

Gegužės 24 d. 8 vv. (tuojau 
po rinkimų) „Dainavos" salė 
je įvyks linksmas šokių vaka 
ras.

— Šokiams gros lietuvių 
orkestras „Aidas".

— Veiks geras valgiais ir 
įvairiais gėrimais bufetas.

Kviečiame Hamiltono ir apy 
linkės lietuvių visuomenę ap
silankyti ir gražiai praleisti lai 
ką.

Hamiltono Apylinkės Laiki
nas Organiz-nis Komitetas.

PAPILDOMAI SURINKTO 
SOLID. MOK. UŽ 1951 

APYSKAITA.
Talkininko pav. Surinko
1. Jakubynas Jonas
2. Šarauskaitė Aldona ir

Bungarda Kazys
iMg-—MM-...........WK

4,-
4,-
3,-

WELLANDO APYLINKĖS
Pakartotinai pranesĄna, 

kad Wellando apylinkės KLB 
—Krašto Tarybos rinkimų būs 
tine yra 174 Hagar St., Wei- dieną.

L XI

BALSAVIMO BŪSTINĖ 
land, Ont.

Krašto Tarybos rinkimai 
vyks šeštadienį, gegužės 24

Viso ... 34,- 
Iš viso už 1951 metus sol. 

mokesti sumokėjo 504 lietu
viai, sumoje 569,- dol.

Dar kartą maloniai dėkoja
me visiems tautiečiams už g&- 
rą širdį, ir atsiparšome už mū
sų įkyrumą, aplankant kai ku 
riuos tautiečius po keletą kar
tų. O vieną kitą dešimtį, tų 
lietuvių, kurie, nežiūrint mū
sų visų pastangų, liko kieti, 
kaip uolos, Tėvynės vadavimo 
reikalui, ateity prašome, nors 
truputėlį, mūsų darbą savo 
sunkiai uždibtu doleriu parem
ti.
TF A-bės Kanadoj Hamlitono 

skyrius.
—rr-xx .. xx~....... ---------------------------------------------- xx~..... •

[.DĖMESIO! D £ M E S I O ! |
(Š. m. gegužės mėn. 31 d. Hamiltone, 213 James St. N. H 

(Central Hali) sezono uždarymo proga „AUKURAS“ J 
ruošia įdomų

M.

dol.
12,-

2XX7 XK-___ JįK HKT '

WELLAND, Ont. 
Gegužės 24 d., Slovakų salėje, Wellande, 174 Hagar St., 

(prieš alaus parduotuvę) 
Wellando ALOK-tas rengia puikų 

šokių vakarą 
SU PRO GRAMA.

Nauja, erdvi salė šokiams, kurioje bus stabai pasivai- 
šinimui stipriais ir silpnais gėrimais bei skaniais užkan 
džiais iš bufeto, nuteiks maloniai kiekvieną.
Čia pat džiugins Hamiltono lietuvių vyrų kvartetas. 
Puikus orkestro grojimas kels į švelnų šoklų sūkurį. 
Maloniai kviečiama visus lietuvius, ne tik iš Kanacįos 
apylinkių, bet ir Ameri kos į šį puikų pavasariškos 
nuotaikos pilną vakarą. 

Pradžia 6 vai. v., Orkestras nuo 7 vi.

PADĖKOS
Visiems prisidėjusiems mo

raline ir meterialine pagalba 
sąryšyje su mūsų brangios ma
mytės liga ir mirtimi, reiškia
me nuoširdžią padėką.

Ypatnigai deknigos esame 
Toronto moterų grupei „Dai
na“ ir Caritas.
Marija ir Regina Kybartaitės.

PAJIESKOAI
— Boleslavas Navickis, gy-

LITERATURINį VAKARĄ

P. 3. ALOK-tas RENGIA:
Š. m. birželio 15 d., tuoj po lietuviškų pamaldų St. Ma
ry bažnyčios rūsyje — išvežtųjų į Sibirą paminėjimą su 

programa.
Birželio 21 d., šeštadienį tradicinę „Joninių geguži

nę“ Ungarų parke, Port Robinson Rd.
Wellando zALOK-tas.

wx-------x v------- xx  ■ - — xk—~
X

Programoje — ištraukos iš didžiųjų dramaturgu veika 
kalų: H. IBSEN, E. O‘NEI LL, B. SRUOGA, J. MAI

RONIS, PUTINAS.
Po programos

ŠOKIAI 1
SU ĮVAIRENYBĖMIS.

Prizai už geriausiai sušoktus šokius. Bufete įvairūs , 
gėrimai ir skanūs užkandžiai. Gnoja Benny Ferry (ita
lų) orkestras. Progrąmospradžia 19 vai. (punktua

liai). Šokių pradžia 20,30 vai.
Nepraleiskite paskutinio pavasarinio „AUKURO" •' 
parengimo. „Aukurą s“.

Sault Ste Marie, Ont
MIRĖ TAUTIETIS

Gegužes m. 9 d., išgulėjęs 
apie savaitę ligoninėje, neti
kėtai mirė tautietis Akelaitis 
Stasys. Velionio turėjo apie 
60 metų, kilimo suvalkietis— 
smulkus ūkininkas nuo Mari
jampolės.

Winnipeg
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.

Įvyko gegužes 11 dieną lie- deklamacijas ir solo muziką, 
tuvių klubo salėje, bendruome- Pasisekimą turėjo laiudies dai
nės rengtas. Paminėjimas pra nu dainuotojas Kostas Stnkai- 
dėtas pagerbimu žuvusiųirtrem tis, padainavęs keletą dainų ir 

. • sulaukęs karštų aplodismentų.
Paminėjimas buvo sėkmingas 
dėka gražaus jaunųjų ir vyrės 
niųjų aktorių bendradarbiavi
mo. Vaidybai vadovavo p. 
Šmaižiene, tautiniams šokiams 
—■ p. Kupčiūnienė, chorui — 
p. Šapaga. J. J.
MAMERTUI ZAVADSKUI 

50 M. AMŽIAUS.
Gegužės mėn. 11 dieną, tuo-

tyje vargstančių motinų vienos 
minutės tyla. Garbės prezi
diumą sudarė trys vyriausios 
skaitlingų šeimų motinos: 
Bartnikienė, Metveičikienė ir 
Lenienė, kurias vaikučiai ap
dovanojo gražiomis gėlių 
puokštėmis.

Motinos dienos reikšmę ir 
prasmę gražiai nušvietė ponia 
Federavičienė.

Meninėje dalyje pasireiškė
suaugęs ir priauagntis jauni- jau po motinos pagerbimo iš- 
mas, davęs auditorijai vaidi- kilmių lietuvių klube, Ponių 
nimą, dainas, šokius, chorą, Lingienės ir Joanos MaČiūme-

nes iniciatyva buvo surengta 
Mamertui Zavadskui jo paties 
namuose 50 metų amžiaus ju
biliejaus atžymėjimas. Pačiam 
solenizantui grįžus iš paminė
jimo, buvo didelė staigmena 
radus savo bute nekviestas šei 
mininkes, be mažiausio skru
pulo laisvai gaspadoraujančias 
virtuvėje ir valgomąjam.

Susirinkęs Mamerto ir Ve
ronikos Zavadskų prietelių gra 
žus būrelis su pravažiuojan
čiais iš Bogotos — Columbijos 
maloniais svečiais Aldona ir 
Betru Baronais, pagerbė jubi- 
lijatą jo 50 metų amžiaus pro 
ga nuoširdžiais linkėjimais, he 
tuviška daina ir gražiomis vai
šėmis.

Mamertas ir Veronika Za- 
vadskai yra taurūs lietuviai, 
dėl savo geraširdiškumo, tak
to ir tolerancijos pelnytai įsi
giję pirmųjų ir antrųjų lietuvių 
pagarbą ir įvertinimą.

Ilgiausių metų!
........... ii——--------------------------h-- 11 1 —m=

VIKTUTĖ BUGAILIŠKAITĖ
1280 King E., Hamilton, Ont.

AYRAINS BEAUTY SALON

AKELAITIS STASYS.
Kanadon jis atvyko 

trejetą metų, 
laik ągyveno 
rie, Ont., kur 
me plieno fabrike 
Plant'e“. Šį pavasarį velionis 
nieko, nenujausdamas, pradė
jo net namus statytis. Pasiju
tęs blogai, buvo paguldytas Ii 
goninėn, kur apie savaitę iš
gulėjęs, staiga mirė. Mirties 
priežastis dar nepaaiškėjo. Vie 
ni žmonės kalba, kad mirties 
priežastis buvo kraujo išsilie
jimas j smegenis, kiti, kad inks 
tų liga.

Velionis buvo susipratęs lie 
tuvis, spaudos rėmėjas ir šiaip 
visais atžvilgiais padorus ir 
tvarkingas žmogus. Mirdamas 
paliko Kanadoje žmoną, du sū 
nūs ir dvi dukteris.

Neišsipildė Tavo, kaimynė
li, viltys ir svajonės, pamatyti 
dar kartą brangią Tėvynę, ku 
rią Tu visuomet gražiai prisi
mindavai. .. Tebūna lengva 
Tau Kanados žemelė!

Nuoširdi užuojauta velionies 
artimiesiems! J. Sk.

SPAUDOS PLATINIMO 
PUNKTE

pas komiteto pirmininką p. 
Motiejūną Adolfą (78 Tanc- 
red str.) vėl gauta naujų iie- 

J. J. tuviš'kų knygų.

prieš 
Kanadoje visą 

Sault. Ste. Ma- 
dirbo didžiulia- 

„Steel

UGNIS SUNAIKINO LIE
TUVIO GARAŽĄ IR 

VALGYKLĄ.
Red Deer, Altą. Šio miesto 

gyventojo, lietuvio L. Janko, 
ugnis sunaikino 45.000 dol. ver 
tęs, Rio Vista garažą ir valgyk 
ią. Ugnis prasidėjo iš valgyk
los virtuvės apie 3,15 ryto.

Savininkas su šeima gyveno 
apačioj garažo įrengtuose kam 
bariuose ir vos spėjo tik nakti
niais rūbais pasitraukti iš pra 
dėjusio degti garažo. Ngnį pa
didino ta aplinkybė, kai spro
go, atsargos kambary sudėti venas 1411 So. 49th St., Cice- 
„anti-freeze“ skystis, kurio bu 
vo kelios bačkos. Apie pietus, 
garažas ir valgykla jau visai 
sudegė. A. Vaišnis.

GRAŽIAI įPAMINĖTA 
MOTINOS DIENA.

Tillsonburg, Ont. Gegužės 
mėn. 3 d. Tillsonburgo Ūki
ninkų klubas, miesto salėje mi 
nėjo motinos dieną.

Meninę dalį išpildė 
Meno Mėgėjų grupė, 
dama St. Žemaičio 4 
dramą, „Žmogžudžio

Salė buvo, beveik, 
apylinkės ir toliau atvykusių 
lietuvių. Vaidinimas gražus. 
Publika dėkinga torontiečiams 
už suteiktą galimybę pasigro
žėti lietuvišku scenos menu.

J. Ž.
TO SVETIMU DANGUM.

Atkelta iš 2 puslapio, 
mo obalsio vykdytojos, 
januesmųjų dar įžodį davė 
lios jūros skautes ir viena 
skautė.

Toronto 
suvaidin 
veiksmu 
Duktė“, 
pilna iš

Be 
ke- 
oro

Po iškilmingosios sueigos da 
lies svečiai galėjo susipažinti 
su jaunesniųjų skaučių darbe- 

buvo rinkamai įver

DR: ALEKSAS VALADKAi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |

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

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

DARO PUSMETINES IR ĮVAIRIAS TRUMPA- ! 
LAIKĖS ŠUKUOSENAS, DAŽO IR KERPA PLAU
KUS. KIEKVIENAS DARBAS YRA GARANTUO
JAMAS. TELEFONAS:

... TC--.... X- . X.--JT. ,---- ---------------1C-

BOLESLAW BIELSKI

SEAGRAM
ATSTOVAS

MALONIAI PATARNAUJA PERKANT LIKERIUS i
s

VISOMIS PROGOMIS.
MA S271 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

ro 50 III., U. S. A., įieško savo 
pusbrolio Dauginio Jurgio su 
šeima, kilimo iš Kelmės vai., 
Miežaičių km., į Kanadą at
vykusio 1949 metais spalio mė 
nesį.

— Bronė Kuzminskaitė, 
gyv. Isolation Hospital, Keig- 
ley, Yorks, England, įieško 
Genovaitės Mockuvienės, gy
venusios Vokietijoje Spaken- 
berg (Hamburg;, išvykusios į 
Kanadą 1948 m., arba žinan
tieji apie minėtąją. prašomi 
pranešti viiŠ minėtu adresu.

— Prašau atsiliepti Alfonsą 
Kruzmauską, kilusį iš Virba
lio, dabar gyvenantį Kanadoje. 
Jis pats, arba jį žinantieji, pra
šomi pranešti 
mos Lietuvos“

— [ieškoma p. Elena Lin- 
gienė, gim. Lietuvoj, Panevėž. 
apskr., j Kanadą atvykusi 1948 
m. Jieško; K. Jakimaitis, I Ver 
non Terrace, Worcester, Mass, 
USA.

— Maloniai prašoma atsi
liepti ar kas žino pranešti, kur 
šiuo metu yra Antanas Sūnai
tis, kilęs iš Vilkaviškio apskr., 
paskutniu metu gyvenęs I. R. 
O. Camp. I, Pagani (Salerno), 
Italija. Yra gauta žinių, kad iš 
Italijos yra išemigravęs. Pra
šoma atsiliepti šuo adresu: 
Konstancija Rubnys, Caixa 
Postal 371, Sao Paulo, Brasil.

— Noriu susijieškoti mano 
studijų collegą Lietuvoje, teis. 
Motušį Kazį, kuris neseniai at 
vyko į Kanadą iš Vakarinės 
Vokietijos. Prašau jį atsiliepti, 
o taipogi ir kitus pažįstamus. 
Anatolius Chepulis, 5961 Se
minole Str., Detioit 13, USA.

„Nepriklariso- 
redakcijon.

iiais, kurie 
tinti.

Toronto 
nuo pat jo 
vadovauja 
kuri su savo pavaduotojomis 
dirba kilnų skautiška darbą. 
Šiuo metu tuntą sudaro: Vyr. 
skaučių dr vė, skaučių, jaunes 
niųjų skaučių dr-vė, jūros skau 
čių laivas ir oro skaučių būre
lis. Ir vasarai atėjus tuntas ti 
kiši suruošti keletą iškylų, bei 
stovyklų, o taip pat jūros ir 
oro skautės ruošiasi prie savo 
tiesioginių pareigų.

O jaunesniosios skautės bai
gė mokyklą ir a: tėjus atosto- 
togoms vyks į gamtą 
ir leis dienas saulutei šildant 
n sesėms pasakojant, apie toli- sesėms Šią vasarą limkme gero 
mą tėvynę, jos gražiuosius lau vėjo, neblogų termitų ir sau
kus ir numylėtas tėvelių sody lėtų dienų. V. M.
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„Šatrijos“ tuntą, 
susikūrimo dienos 

sktn. St. Šileikytė,

bas. Ir pailsėjusios per vasa
rą vėl grįš į mokyklos »uolą 
semti toliau žinių. Tad visoms

VICTOR HARDWARE I
5939 Monk Blvd., Montreal 20. ®

ROMS AY ’ S I
DAŽAI, , J

ENAMEL, Lj^u^JUl^
VARNISH

Tel. FI 1492

'FABRIKO KAINOS NAMŲ SAVININKAMS
4—3566. $SAV. LARRY UŽSAKANT GALIONAIS.

"------ ® BROSTAUSKAS

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. Tel.: PL 6580

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ |
RŪBŲ SIUVĖJAS g

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- | 
gu. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. &

ED. KONDRATAS. j
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. I

Tel. LL 9626. 1

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produktai 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. *

DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0494
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LIETUVIŠKI FILMAI MONTREALY
VISI PAMATYKIME BROLILJ MOTUZU - BELECKU ĮDOMIUS GARSIUS FILMUS

1. „TĖVYNĖJ BRANGIOJ“ — Ežerai, banguojanti javai, 
laukai, žydintieji sodai su merginom, baravykai, šermukš
niai, gandrai, zuikiai, stirnos, Lietuvos kariuomenės raite
liai, savanoriai.

2. „LITHUANIA“ — Garsinis, apžvalginis Lietuvos filmas, 
kuris visur turi didelj pasisekimą ir svetimtaučių tarpe, 

nes įkalbėtas angliškai.

3. „KODĖL MES BĖGOME?“ — Bolševikų vaizdai iš 1941 
metų pavasario Lietuvoje. Pasibaisėtini komunistų „drau
gų” darbeli, kuriuos visas pasaulis pradeda pamatyti.

4. „BE TĖVYNĖS — IŠTRĖMIME“. Lietuviai DP ir jų 
liūdnas gyvenimas Vokietijoje.

5. „TEN KUR NEMUNAS BANGUOJA“ — Garsinis ir 
spalvotas gražių Lietuvos vaizdų ir lietuviškų dainų filmas.

6. PRIEDAS: 1938 m. įvykiai Lietuvoje.
7. EKSTRA: Specialus priedas Montrealiui.

BUS RODOMA: 377 Willibrord, Verdun, Aušros Vartų 
parapijos salėje.
ĮŽANGA: 75 c., vaikams 35 c.
SEANSAI: Gegužės 30 d., penktadienį, 8 vai. vakaro;
gegužės 31 d., šeštadienį, 3 vai. dieną ir 8 vai. vakaro.

VISIEMS MONTREALIO LIETUVIAMS

NEPRALEISKITE PROGOS!
ČIKAGOS LIETUVIŲ DRAMOS TEZvTRAS 

Toronto Lenkų Salėje, Claremont 62, stato 
penktadienį, gegužes 30 d. 8:30 vai. vakare ir 
šeštadienį, gegužės 31 d. 2:30 vai. p. p.

■' <> i< \ rc>
PASIRUOŠIMO ŽENKLE

Montrealio ALOKas prane
ša, kad balsavimai į KLB Kraš 
to Tarybą bus daromi šį šeš- 
tadienj, gegužės 24 dieną nuo 
8 vai. ryto ligi 10 vai. vakaro, 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
377 Willibrord Ave, Verdune.

Balsuoti turi teisę lietuviai 
nuo 18 metų amžiaus, be se
natvės ribos.

Gali balsuoti visi lietuviai ir 
iš anksto neįsiregistravę.

Kiekvienas atvykęs balsuoti, 
vietoje gaus balsavimo lapelį, 
kuriame bus surašyti visi Quo 
beco apygardos kandidatai, iš 
kurių kiekvienas balsuotojas 
galės laisva valia pasirinkti 
tuos asmenis, kuliuos ras ge
riausiais.

Visi tautiečiai kviečiami da
lyvauti KLB Krašto Tarybos 
rinkimouse.
DĖMESIO MUSŲ ŠIO PUS 

LAPIO SKELBIMUI
VIRŠUJE.

Gegužes 30 ir 31 dienomis 
Montrealy, 377 Willibrord, A. 
V. parapijos salėje broliai Mo 
tūzai Beleckai rodys lietuviš
kus filmus. Skaitykite skelbi
mą.

Ryšium su lietuviškų filmų 
demonstravimu Aušros Vartų 
bažnyčioje vykstančios geguži 
nės pamaldos gegužės 30 ir 31 
dienomis iš 8 vai. v. perkelia
mos į 7 vai. vakaro.

KREIPIAME DĖMESĮ NAU 
JIEMS LIETUVIŲ

BIZNIAMS
Iš Amerikos į Montreal} yra 

atvykusios pp. Bronė ir Alek
sandra Stankevičiūtės ir čia, 
7334 St. Hubert St., atidarė 
skrybėlaičių parduotuvę. Tau 
tįetės, skrybėlaites ir vestuvi
nius reikmenis pirkime pas pp. 
Stankevičiūtės.

Maloni naujiena, kad buv. da 
lininku De Luxe Cleaners, 143 
—8 Lachine, p. P. Rutkauskas, 
perėme biznį veinas ir dabar 
yra to biznio savmdnkas. Svei 
kiname, o tautiečiams pataria
me p. Rutkausko patarnavimo 
šauktis telefonu; NE 5-0303.

TAUTŲ DEMONSTRACIJA
PRIEŠ IMPERIALIZMĄ
Birželio 15 d. Montrealy, 

Plateau salėje, bus visų Rusi
jos pavergtų tautų mitingas, 
suderinamas su Pabaltijo ge
dulo diena. Tą dieną Montre
aly lankysis ABN prezidentas 
p. Stetzko, kuris turės praneši 
mą. Toms demonstracijoms or 
ganizuoti sudarytas specialus 
komitetas, kurio pirmininku 
yra vienas 3 Pabaltijo valsty
bių bei tautų pirmininkas, o 
vicepirmininkais ukrainietis, 
gudas, čekas, slovakas. Visos 
tautos, reikšdamos pabaltie-

P. S A L C U N S 
TAISAU BATUS 
Priimu kasdien ir 

kiekvienu laiku.
82 nr. 7 Ave., Ville Lasalie. 

Tel. HE 1772.

IŠNUOMOJAMAS arba 
parduodamas namas Prevost 
Shawbridge. Teirautis telefo 

nu (angliškai} LA 1488.
REIKALINGA gabi namų ruo 
šai patarnautoja 5 kambarių 
apartmente. 2 vaikai. Skalbia
ma mašina. Pageidaujama 

kalbanti angliškai.
Teirautis tel. EX 8202.

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

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

čiams solidarumą ir užuojautą, 
iš salės eis į Dominion Squer 
ir prie Nežinomojo kareivio ka 
po padės vainikus.
AUŠROS VARTŲ BAŽNY

ČIOS PROJEKTAS 
eskizo formoje buvo parody
tas parapijiečiams. Projektas 
vaizduoja bažnyčią visai moder 
naus stiliaus, kurio formose ta 
čiau jausti Vilniaus Aušros 
Vartų architektūros elemen
tų. Kadangi eskizas yra pa
čio bendrinio pobūdžio apma
tų, tai plačiau apie jį sunku 
ką pasakyti. Bet, pav., klebo
nija aiškiai nesiderina prie baž 
nyčios stiliaus; didžiųjų durų 
arka prašosi tobuliau pastili- 
zuojama, nors užmanymas at
rodo rimtas. Neaiškumų yra 
dėl fasado santykio su šoninė 
mis kolonomis arba fasado 
aukštutinių langų įpavidalini- 
mu. Bendrai, išorė, papiešta 
dailininko ranka, atrodo, gra
žiai.
BUS BALTŲ FEDERACI

JOS KOMITETAS?
Teko patirti, kad Montrealy 

projektuojamas Baltų Tedera
cijos komitetas, kaip tas yra su 
daryta Toronte.
BUS DIDELIS SOLIDARU

MO SUBUVIMAS?
Teko patirti, kad Montrealy 

esančios kaimyninės bei bičių
liškos tautos — pabaltiečiai, uk 
rainai, čekai, slovakai, gudai ir 
kt., ateinančios žiemos sezono 
metu projektuoja dideli solida 
rūmo bei susipažinimo subuvi 
mą, kurio formos dar projek
tuojamos.

LASALIEČIŲ DĖMESIUI
Montrealio ' Antitufiberkulio- 

zinė Sąjunga kviečia visus, vy 
resnius nei 15 metų, norinčius 
pasitikrinti plaučius, atvykti į 
žemiau nurodytą vietą Rent- 
gen’o nuotraukoms padaryti:

Pirmadienį, gegužės 26 d. 
9.00 — 12.00 A. M., 2.00 — 
5.00 P. M.

Antradienį, gegužės 27 d. 
9.00—-12.00 A. M., 2.00 f— 
5.00 P. M.

Notre Dame du Sacre Coeur 
mokykloje, kampas 5 Avė ir 
Edward.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
CHORO DALYVIAMS
Šį penktadienį, gegužės 23 

d., 8 vai., vakaro, Skautų būk
le, 3703 De Bullion įvyks cho
ro susirinkimas tolimesnei cho
ro veiklai aptarti. Visi choris
tai ir norintieji naujai įstoti, 
prašomi rinktis punktualiai.

Choro administracija.
LANKĖSI MONTREALY.
Algis Tursa su Rūta Stat- 

kevičiūte, susituokę, povestu
vinę progą praleisti, viešėjo 
Montrealy ir lankėsi pas p. Pa 
rojų. Jie viešėdami pp. Jukne 
lių buvo sutikti sa duona, drus 
ka ir vynu. Abu jaunavedžiai 
gyvena New Yorke, Linden. 
Jie pareiškė, jog Montrealis 
jiems labai patiko.

NAUJI ŠEIMŲ ŽIDINIAI
Gegužės 17 dieną susituokė 

Gina Butkutė ir Miroslavas 
Čapkauskas. Jų sutuoktuvių 
metu giedojo op. sol. E. Kar
delienė, palydėdama savo mo
kinę j naują gyvenimą. Po to, 
pas pp. Čapkauskus buvo iš
kilmingi pietūs, kuriuose da
lyvavo artimesni žmonės ir net 
viešnia iš Toronto.

Geg. 17 d. A. V. parapijos 
bažnyčioje susituokė Vincenti 
na Stašaitytė su Stasiu Knei- 
tu. Šliūbo metu giedojo p. 
Stravinskaitė.

Naujosioms poroms linkime 
geriausios sėkmės.

KANADOS LIETUVIŲ 
MOTERŲ KATALIKIŲ 

sąjungos Montrealio skyrius 
birželio 21 d., šeštadienį ren
gia Joninių vakarienę su me
nine programa ir šokiais.

Valdyba.
MUZ. ST. GA1LEVIČ1AUS 
25-ių metų jubiliejus ir koncer 
tas praėjo labai sėkmingai ir 
gražiai. Plačiau bus parašy
ta sek. NL n-ry.

BIRŽELIO MĖN. 
DEPORTACIJOS

bus minimos Toronte birželio 
mėn. 14 d. (šeštadienį) nuo 3 
—5 vai. Massey Hall salėje.

Baltų Federacija Kanadoje 
kviečia lietuvius, latvius ir es
tus minėti šias liūdnas sukaktu 
ves ir kitose Kanados vietovė
se.

A. Zubrys, 
vicepirmininkas.

P. PETRONIS, 
sėkmingai viešėjęs Amerikoje, 
jau sugrįžo ir iš Brooklyn o at 
vežė p. X. Strumskio „NL“ pre 
numerata.
PAKARTI UŽ NUŠOVIMĄ

T. Luckie ir T. Muilins pa
karti už tai, kad nušovė krau
tuvininką, kuris, jiems ban
dant jį apiplėšti, pasipriešino.

MIRĖ.
Pereitą savaitę mirė A. Če

paitis ir dar anksčiau F. Kan
čiauskas, sulaukęs 77 metų 

amžiaus.

Nobelio premijos laureato O’Neill 4 veiksmų dramą. ?•
Pastatymas ir režisūra — JURGIO ŠLEKAIČIO 
Dailininkas —- ALBINAS BIELSKIS y
Vaidina: L Nivinskaitė, Z. Venclaus §

kaitė, V. Juodka, V. Macie- § 
ža, V. Valiukas. §

BILIETAI — $ 2, 1 % ir 1 — gaunami „Tulpės“ § 
svetainėje ir prie įėjimo. <x

Veikalas skiriamas suaugusiems. £
Skautų Tėvų ir Rėmėjų Komitetas, t

X H  M .jĮfr-.... -----------XF--1'"'" lt--------------—.=■

ALGIRDAS BRAZIS , 
Metropolitan Oper. solistas,

: PLATEAU salėje, š. m. birželio mėn. 1 d. sekmadienį,
7 vai. vak. dainuoja lietuvių komp. dainas ir operų ; 

arijas.
> Pianistas K. Smilgevičius skambins įvairius kūrinius. 

Solistui akomponuoja muzik. St. Gailevičius.
Kvietimai $ 1.00: 1.50 ir 2.00 gaunami pas LAS na- ‘ 

rius ir prie įėjimo.
’ LAS Montrealio Skyrius.

it M-- -w X -X at—.. w at
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FOTO STUDIJA
, V. J U K N E V I Č U S j

33—5 avė., Verdun, Montreal, P. Q. į
TELEF. YOrk 6116.

(Į FOTOGRAFAVIMAS ĮVAIRIOSE SUEIGOSE BEI
fl‘ JŪSŲ NAMUOSE. VESTUVIŲ, GRUPIŲ IR PASŲ 

NUOTRAUKOS. PORTRETAI. REKLAMOS.
N FOTO REPORTAŽAI.
U--—je------------- x  tf-------------- — -te  .■--Jfc.-.. — it x. ■ '

Z. Tamašauskas
k STATAU iš SAVO ir KLIENTŲ MEDŽIAGOS | 
R NAMUS ir be atskiro atlyginimo padedu GAUTI f 
g PALANKIOMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS.
S Turiu ryšių su statybinių medžiagų firmomis ir galiu S 
§ tarpininkauti pirktis 3 — 4 mėnesių kreditan. S
» 2514 Leclaire St. Tel. po 7 vv. CL 1558, Montreal. £

j JUDITH HAT SHOPPE i 
g LIETUVIŠKA SKRYBĖL AIČIŲ KRAUTUVĖ E 
« V
« 7334 St. Hubert St., Montreal. Tel. CA 8859. v 

a Rankų darbo skrybėlaitės ir pertaisymai. jį
g Vestuviniai šydai.
.1 .a| Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS

TORONTO.
TORONTO LIETUVIŲ 

NAMŲ
Fondo Serus pirko: po 100 d.: 
Petras Šlekys, p. Šlenis; po 50 
dol.: K. Ozalas, po 25 dol.: 
Adada Lemežytė, Regina Kro 
merytė, Eliziejus Šlekys.

PADARYTAS ĮMOKĖJI 
MAS LIETUVIŲ NAMAMS

Energinga Lietuvių Namų 
Fondo valdyba, glaudžiame ry
šyje su ALOK-u, gegužės m. 
viduryje realizavo beveik visų 
Toronto lietuvių troškimą tu
rėti savo nuosavas patalpas: 
padarytas pirmas įmokėjimas 
įsigyti Dundas — Ossington 
gatvių kampe esanti buv. No
va Scotia banko pasattą. ap.

PABALTIEČIŲ 
FESTIVALIS

Gegužės 17 d. Toronto 
Westend YMCA patalpose sėk 
mingai praėjo pabaltiečių jau
nuomenes sporto festivalis. Ja
me be gražios trijų mažųjų 
Baltijos tautų bendradarbiavi
mo dvasios buvo parodyta ir 
gero lygio sportinių kovų. 
Gausingai apsilankiusios pub
likos didesnę dalį sudarė lie
tuviai, kurių sporto klubas 
„Vytis“ bvuo šoi festivalio 
pravedėjas.

Platesnę sporto apžvalgą 
skaitytojas ras sekančiame 
„Nepr. Liet.“ numery, ap.

Prieš rinkimus vietiniam 
apylinkės LOK-ui susidarė tik 
ra rugiapjūtė. Pravesti rinki
mus balsuotoju atžvilgiu di
džiausioj Kanados apygardoj 
Įieikalinga tinkamo pajsiruoši- 
mo. Didesnė ALOK-o narių 
dalis yra išstatyti kandidatais 
} krašto tarybą, todėl rinkimų 
pravedimui atskiros organiza
cijos prisiuntė ir pavaduoto
jus. Taip pat tai dienai komi
teto prezidiumas kviečia tal
kos — po 2 žmones iš gausin
gų Toronto organizacijų.

Paskutiniame savo posėdyje 
rinkimų komisija susidarė šia 
sudėtimi: A. Pulkauninkas 
(KLT) — pirmininkas, P. Ja 
nuševičius (Evang.), J. Petrai 
tis (SLA), V. Aušrotas (KL 
S), V. Lunys (Verslas), P. 
Matulaitis (skautai) ir K. Ša- 
počkinas (Vytis) įvairioms 
techniškoms pareigoms. De
vintąjį komisijos narį prisiun
čia Kat. Kultūros organizaci
ja. Grupės išstaciusios atski
rų kandidatų sąiašus, ligšiolei 
nepareiškė pretenzijų dėl sa
vo atstovų turėjimo komisijoj.

Toronto ALOK-as išsiuntė 
antrąjį šimtą dolerių į Mont
real}, dar likdamas maždaug 
trečdaliu neatsiskaitęs savo 
prievolėj. Tikimasi, kad To
ronto organizacijos pagal sei
melio nutarimą savo įmokėji- 
mais, kurie deja eina perdaug 
lėtai, šitą deficitą išlygins.

Priešpaskutiniame prezidiu
mo posėdy „Verslo“ organiza
cija atšaukė savo senąjį atsto
vą J. Jurikšaitj, kuris ėjo sek
retoriaus pareigas ir dabar 
ALOKas likęs be pastovaus 
sekretoriaus. Laikinai šitas dal
bas pavestas vienam prezidiu
mo nariui. Stekas.
TORONTO LIETUVIAMS 

STAIGMENA.
Gero. Toronto liet, visuome 

Jieli turįme garbės pranešti, 
didelę naujieną, T. L. N. F. 
valdyba, sutarusi su K. L. B. 
Toronto LOK prezidiumu, pra 
ėjusį penktadienį (16. 5) už
pirko lietuviams namus iš len
kų, (buv. Nova Scotia banko 
rūmai) esančius Dundas - Os
sington g-vių kampe.

Busimieji Toronto lietuvių 
namai yra labai geroj vietoj, 
pačiam miesto viduryje ir ap
gyventame lietviais rajone. Pa 
statas yra geros mūro išvaiz
dos, dydžio 125X30, dviejų 
aukštų su rūsiu ir priestatu iš 
3 kambarių. Dabar rūsy yra: 
bufetas, skaitykla rūbinė, di
delė virtuvė šu įrengimais ir 

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. JUŠKAITIS
907 Dundas West, Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880

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

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

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKELIS

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

TORONTO.

liftu į I-ą salę, nedegama spin
ta įmūryta sienose, centrai, šil 
dymas vandeniu.

Pirmame aukšte yra salė su 
scena ir kasos kambarėliu, ant 
rame akšte: salė ir 3 kamba
riai. Juos perstačius, bus gali 
ma padaryti viena didžiulė sa 
lė visam II aukšte.

Tieji lietuvių namai paten
kins Toronto lietuvių būtinus 
reikalavimus, ypač organizaci
joms.

Į šiuos T. L. namus-nuosa- 
vybę reikia žiūrėti, kaip į lai
kinus—pereinamus. Turint ir 
mažesnę nosavybę, bus galima 
lengviau sutelkti didesnį kapi
talą ir pasistatyti 5.000 lietu
vių brangiausius rūmus. Tai 
yra ateities reikalas. Dabar 
imama, kas prieinama esamose 
aplinkybėse.

Lietuvių namai pereis į lietu 
vių rankas rugpjūčio mėn., iki 
to laiko reik verbuoti kapitalą 
dėl cash įmokėjimo.

Tat mieli tautiečiai kviečia
mi visi be išimties į Toronto 
Lietuvių Namų šėrininkus — 
perkant TLNF šėrus. Vieno 
šėro kaina 25 dol., kurie jau 
pasirašė pasižadėjimus, prašom 
mokėti grynais ar čekiais (var
du Lithuanian House Fund of 
Toronto) per savo organizaci
jas ar per: „Tulpę“ — 994 
Dundas pas J. Jurkšaitį, 921 
Dundas ir pas J. Beržinską 
1212 Dundas. Kartu praneša
ma, kad greitu laiku įvyksta 
sėrininkų susirinkimas (gavus 
salę), prašomi visi dalyvauti. 
Laikas bus praneštas vėliau.

Informacijai: IV 2509, ME 
9490, EM6-4177.

TLNF Valdyba.

LIETUVIŲ ATS. KARIŲ SĄ 
JUNGOS STEIGIAMASIS 

SUSIRINKIMAS TORONTE
Gegužės 18 d. parapijos sa

lėje įvyko lietuvių ats. karių 
s-gos Kanadoje skaitlingas 
steigiamasis sus-mas. Į s-gą na 
riais priimami vyrai, tarnavę 
kariuomenėj.

Į laikiną centro ir skyriaus 
valdybą slaptu balsavimu iš
rinkti : pirm. — Pr. Kaunas, 
vicep. — K. Alperavičius, ižd. 
— Kęst. Grigaitis, kult. r. vad. 
—■ J. Zovė, seki. — R. Mede
lis.

ŠAUNŪS ŠOKIAI
Gegužės mėn. 24 d. 7 vai. v. 

Šv. Kazimiero Auditorijoje 
152—4 Ronceslaves Avė. (prie 
Garden), įvyksta linksmi šo
kiai.

Šokius ruošia Toronto skau
tų vyčių dr-vė
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