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Patikrinamas Europos saugumas TREMTIES 
VARGAI

Praėjusi savaitė žmonijos is 
torijojc bus pažymėta kaip di
delių istorinių įvykių savaitė. 
Jai ilgai buvo ruoštasi ir daug 
žygių daryta. Gegužės 26 d.

BONOJE PASIRAŠYTAS 
TAIKOS SUSITARIMAS SU 

V. VOKIETIJA.
Tuo susitarimu JAV, DB ir 

Prancūzija pripažįsta Vakarų 
Vokietiją laisva nuo okupaci
jos ir visiškai atstatyto sava
rankiškumo valstybe. Ache- 
sonas ta proga pareiškė apgai 
iestavimą, kad ne visa Vokieti 
ja laisva, bet, jis pastebėjo, ir 
rytinė Vokietija bus laisva.

Vakariečių kariuomenė to
liau lieka Vokietijoje, bet jau

SAVAITINĖ PASAULINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA
„Tikybų konferenciją“, kurion 
suvarė dvasininkus iš visų oku 
puotų Kraštų, jų tarpe ir Lietu 
vos vysk. Paltai oką. Kongresi 
ninkai visi pasisakė už komu
nistinę „taiką“. . .

Sovietai uždarė dar du ke
lius, kurie jungia Berlyną su 
Vakarais.

Korė joje komunistai pradė
jo puolimus. JI O jėgos todėl 
sustiprino bombardavimus. O 
derybos dėl taikos — stovi vie 
toje. Nesudraudusieji komu

nistų belaisių riaušių genero
lai Dodd ir Colson pažeminti 
j pulkininkus. . . Rusams ke
liant aliarmą dėl bakterinio ka 
ro, manoma, kad jie jį Korė
joje bandys. ..

Vis daugiau tautų gauna 
laisvę ir nepriklausomybę.

SUDANO PARLAMENTAS 
PRIĖMĖ NAUJĄ 
KONSTITUCIJĄ,

kuri leidžia sudaryti vyriausy
bę, atsakingą prieš parlamen

tą, ir sudaro senatą. Anglijai 
belieka tiktai gubernatorius.

Etiopija gaus Amerikos pa
ramą ir pasiryžusi moderninti 
gyvenimą.

AMERIKOS PREZIDENTO 
RINKIMAI

darosi vis gyvesni. Pas respub 
likonus vyrauja Taftas prieš 
Eisenhoverį, o pas demokratus 
jau yra trys kandidatai, bet vy 
rauja Averell Harriman ir Ad- 
lai Stevenson. Trumanas tei

gia, kad laimės demokratai. 
Už demokratus pasisakė ir prof 
sąjunių vadas Harriman ir dar 
bo sekr. Tubmas, o tas jau 
daug reiškia.
AUSTRIJOS KANCLERIS

FIGL LANKOSI JAV
New Yorke spaudos klube jis 
pareiškė, kad Rusija sabotuo
ja taikos sudarymą su Austri
ja.

— Berlyne komunistai pa
trigubino maisto produktų mo 
Kesčius.

PLG VEIKLOS NAUJIENOS
ne kaip okupacinė, o kaip drau 
ginga Europai, drauge ir Vo
kietijai, saugoti jėga.. Pati Vo
kietija sudarys 500.000 kariuo 
menę, kuri bus ’Jungta į Eu
ropai ginti kariuomenę.

Antras svarbus įvykis, — 
gegužes 27 d. Paryžiuje

PASIRAŠYTAS EUROPOS 
SAUGUMO BENDRUOME

NĖS AKTAS,
pagal kurį Prancūzija, V. Vo
kietija, Italija, Belgija, Olan
dija ir Luxemburgas sudaro 
bendrą Europai ginti kariuo
menę. Did. Britanija ir Jungt. 
Amerikos Valstybės garantuo 
ja šių visų Europos valstybių 
saugumą ir tuo pačiu priside
da prie Europos saugumo. To 
dėl užsienių reikalų ministerių 
atsišaukime sakoma, kad ko 
monistinė agresija sulaikyta ir 
Europos saugumas garantuo
tas. Į tą saugumą įeina ir va 
karinis Berlynas, nes kiekvie
nas kėsinimasis pjfieš jį bus lai 
komas casus belli.

Reikia pastebėti, kad šių ak
tų pasirašymas buvo labai iš
kilmingai apstatytas. Jame da 
lyvavo JAV seki. D. Acheso- 
nas, DB užs. rėk. min. A. Ede 
nas, Prancūzijos — Šumanas 
ir visų kitų valstybių ministe 
riai, kurie bendrame komuni
kate pareiškia, kad šią 
aktų pasrašymas atidaro nau 
ją Europos istorjioje erą.

Įdomus faktas.
ITALIJOS SAVIVALDYBIŲ 

RINKIMUS LAIMĖJO 
DEMOKRATAI.

Komunistai tepravedė tikta 
po vieną kitą atstovą, Italija 
pamažu grįžta į rimtį. Dikta
tūrines nuotaikos pamažu išga 
ruoja — lygiai fašistinės, ly 
giai komunistinės.

Europa konsoliduojasi ii 
stiprėja. Ir Prancūzija, kai kc 
munistų laikraštis „Humanitė“ 
pradėjo agituoti prieš gen 
Ridgway, ruošti demonstraci 
jas, redaktorius buvo suimtas 
ir pasodintas į kalėjimą. De
monstracijos neįvyko. Komu 
nistai pradėjo patirti tas prie 
mones, kuriomis patys naudo
jasi. . .

INDIJOJE TAIP PAT UŽV 
VIRĖ KOVA SU 
KOMUNISTAIS,

kurie piestu stojo prieš N»hru 
reformas, ypač prieš žemės re
formą, kuri Indijoje yra būti
na. Todėl Neiiru teko pasi
sakyti prieš komunistus iš es
mės ir tas pasisakymas naujo 
jo Indijos parlamento pritar
tas.

PLG
— Patariamoji Lietuvių 

Grupė (PLG savo veiklą fak
tiškai yra pradėjusi 1951 m. 
birželio 1 d. Taigi esame PLG 
darbo metinės sukakties išva
karėse. Vis dėlto norisi paste 
bėti vienas bendras PLG pir
mųjų metų darbui bruožas, bū 
tent tas, kad tie metai buvo 
pirmoj eilej savęs jieškojimo 
metai, — sako PLG pirm. min. 
V. f~41zikauskas. —

— Nuo pat PLG darbo pra 
džios jai teko daug dėmesio 
skirti ir daug pastangų daryti 
suorganizuoti iietviškąjį sky
rių prie Laisvosios Europos 
Radijo (RFE). Buvo daug pa
rengiamojo darbo atlikta. V e- 
liau betgi paaiškėjo, kad Bal- 
tijo kraštai tuo tarpu negalės 
RFE pasinaudoti.

Baltiškųjų transliacijų per 
RFE epizodas

tik dar vienas liudijimas, kad 
šie kraštai dar anaiptol ne vi
sais atžvilgiais traktuojami ly
giomis su satelitiniais kraštais, 
ir kad tai lygybei pasiekti dar 
turime visi, kunems tikrai nuo 
širdžiai rūpi paremti Lietuvos 
laisvinimo kova, nemaža padir
bėti.

Negavus tuo tarpu RFE 
transliacijų,

PLG sutelkė daugiau prie 
kito pavidao mformalcijos 

darbo.
a) Okupuotosios Lietuvos 

gyvenimo stebejanas ir apie jį 
informavimas. Jo talka nese
niai pradėtas leisti

PLG žinių biuletenis 
lietuvių kalba.

b) Tarptautinės raidos stu
dijavimas, lietuviškųjų žemių 
problematika,išlaisvinsimos Lie 
tuvos politinės, ūkinės ir kul
tūrines problemos, tautinio po
tencialo išlaikymas emigracijo
je, busimosios Europos apsi- 
sijungimo gvaldymas, Lietu
vos laisvinimo organizacijos 
rūpesčiai. Tam turi tarnauti 
PLG kas trys mėnesiai numa
tytas išleisti lietuvių kalba

politikos žurnalas „Lietuva“. 
Pirmasis numeris turėtų pasi- 
lodyti jau birželį.

c) Baltiškąja! problematikai
judinti angliškai kalbančiųjų 
pasaulyje visos trys Baltijos 
kratų š

PG sutarė atgaivinti „The 
Baltic Review“ žurnalą 

ir leisti jį triskart per metus.
d) Kita PLG komisija stu

mia į priekį angių kalba

PIRMININKO V. SIDZIKAUSKO PRANEŠIMAS SPAUDAI.
kapitaliniam veikalui apie maniškąja erdve. Atitinkamų 

lietuviškąsias žemes. sričių mokslininkų pateikti ob 
Niekam nepaslaptis atbundan- jektyvūs doumenys apie lie- 
čio gudų nacionalizmo kaiku- tuviškąją erdvę todėl yra juo 
rių sluogsmų pretenzijos iki. . . labjau reikalingi.
Veivio. Taip pat niekam nepa Kadangi informacijos darbas 
slaptis kai kurių vokiečių varomas ir VLIKo atąlinkamų 
sluogsmų tendencijos Mažo- įstaigų ir ALTo per LAICą, o 
sios Lietuvos sritis laikyti ger- dabar dar PLG Į tą darbą iš-

•■•-•-’.t

Naujienos apie rinkimus
MANITOBOS ŪKININKAI APSKUNDĖ SAVO APY
GARDOS RINKIMUS NES JI EMS NEDUOTA BALSUOTI

eina, tai natūralu buvo jieško- 
ti tam darbui dainos ir planin
gumo. Tuo reikalu balandžio 
5 d. įvykęs JAV esančių VL1 
Ko narių, ALTo ir PLG pasi
tarimas

sutarė įsteigti koordinacinį 
informacijos centrą, 

sudarysimą šių trijų instituci
jų skirtų atstovų.

Nukelta į antrą puslapį.
— Lietuvos , Diplomatijos 

šefas min. S. Lozoraitis tarny- 
oos reikalais lamcėsi Londone,

MASKVA PRIEŠ TAI MA 
NEVRUOJA SAVO 

PRIEMONĖMIS.
Malikas JTO saugumo tary 

boję pareiškė, kad vakariečiai 
turį 5 mil. kariuomenės, o 
Maskva tiktai pusę to... Už 
tai Rusija Maskvoje suruošė

Lietuvos žinyno „Lithuanica“ 
parengiamuosius darbus. Lei
dinio autoriai pasiketinę pateik 
ti medžiagą iki vasaros vidu
rio.

e) Dar kita PLG komisija 
paruošė planą PLG nutartam 
išleisti

Išleidžiant laikraštį, buvo 
gautos visos žinios iš Londo
no rinkimų apylinkės — ir rin 
kimų komisijos protokolas ir 
balsavimo priemonės.

Iš Vai d’Or gautas praneši
mas, kad jie Vai d'Oro balsus 
prisiuntė ir kita vietovė, kuri 
priklauso šiai rinkimų apylin
kei, — Malartic, taipgi balsavi 
mo rezultatus prisiusianti KL 
B-LOKui, kad šis pats suskai
čiuotų.

Yra žinių iš Ibi onto, bet On 
tario Apygarda turi daugelį 
rinkiminių apylinkių, — o 
visų apylinkių balsų susumavi 
mas, pagal rinkimines taisyk
les, priklauso KLB-LOKui. 
Todėl Krašto Tarybos narių 
sudėtis nuo Ontario apygardos 
paaiškės tiktai tgda, kai bus 
gautos žinios iš visų rinkiminių 
apylinkių.

Kol kas nemalonios žinios 
gautos iš Winnipego. Ten rin
kimų reikalai sklandžiai, pasi
rodo, nėjo. Anksčiau iš Mani 
tobos ūkininkų buvo gautas 
rasas su ūkininkų sąrašu, kurį 
sutikrinus su Winnipego pri

siųstuoju, paaiškėjo, kad ke
liolika asmenų nėra įtraukta į 
Winnipego sąrašus, — todėl 
KLB-LOko T echnikinė Rinki
mų Komisija, pažymėjusi są
raše neįtrauktuoius rinkikus, 
pasiuntė Winnipego ALOKui 
ir prašė reikalą sutvarkyti.

Penktadienį prieš rinkimus 
iš Manitobos ūkininkų buvo 
gauta telegrama, Kurią jie pra
šė parėdymo sudaryti jiems są 
lygas balsuoti, nes būdami už 
100 mylių nuo Winnipego jie 
negali nuvykti balsuoti. KLB- 
LOKo 1. R. K-ja Winnipego 
ALOKui pasiuntė telegramą, 
kad šis sudarytų sąlygas Ma
nitobos ūkininkams balsuoti — 
arba nuvyktų pas juos su urna 
ir balsavimo priemonėmis arba 
pristatytų jiems balsavimo 
korteles ir vokus, kad jie ga
lėtų balsuoti paštu. Deja, 
Winnipego AOKas šito parė
dymo neišpildė, nors buvo pa
rūpintos ir susisiekimo (prie
monės. Todėl KLB-LOKas jau 
yra gavęs Manitobos ūkininkų 
skundą, kurį spięs šiomis die
nomis.

kur išbus apie dvi savaites. 
Londone jis turės visą eilę pa
sikalbėjimų tiek su lietuvių, 
tiek su svetimšalių veiksniais.

—• Lietuvos Pasiuntinys 
prie Šv. Sosto S. Girdvainis vi
zitavo naująjį Italijos Ambasa 
dorių prie Vatikano Mamelį. 
Ambasadorius Mameli savo lai 
ku buvo akredituotas Rygoje 
ir turėjo progos geriau pažinti 
ne tik Latviją, bet ir visą Pa
baltijį.

— JAV kongresas sumaži
no JAV biudžetą iš 7,9 biliono 
iki 6.160 milionų.

— JAV vidaus reikalų mi- 
nisteris pareiškė, kad žmonių 
ateitis bus laiminga, nes žmoni 
ja žengia į naują erą, kurioje 
žmogus naudosis atomine ener 
gija ir kitomis gėrybėmis.

— Adenaueris pareiškė, 
kad V. Vokietija rūpinsis va
kariniu Berlynu.

— Nacionalizuotieji dėl 
streiko JAV geležinkeliai, ku
rie ligšiol buvo valdomi kariuo 
menės, daibininkams susitarus 
su bendrovėmis, grąžinami sa
vininkams.
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LIETUVIAI PO AMERIKOS DANGUMI.
Išnyko grinoviaus vardas.
Seniau atvykėlius į Ameri

ką vadindavo grmoriais, tačiau 
šiais laikais niekas atvykusių
jų naujų imigrantų nebevadina 
grinoriais, bet DP. Tos dvi ka 
ro pabėgėliams duotos raidės 
atrodo, įsiamžins. Daugelis su 
lig kvotomis atvyksta iš Dani
jos, Vokietijos, Prancūzijos, 
Italijos ir kt. kraštų, jie atvyks 
ta ne kaip DP, bet kaip imi- 
granti. Nežiūrint to, juos visur 
darbovietėse vietiniai vadina 
DP.

Dienraščio „Najienos“ 
siurprizas.

tais gegužes 30 d. yra paskir
ta kapams papuošti. Ši graži 
tradicinė šventė įsteigta gen. 
Logan 1868 metais. Tą dieną 
skaitoma kaip valstybinė šven 
tė ir Kapuose pialeidžiama la
bai įspūdingai.

Šiemet toji mirusių pagerbi
mo švente ypatingai įspūdin
gai pasirengta paminėti Chica 
gos lietuvių Tautinėse kapi
nėse. Kalbėtojais bus dr. P. 
Grigaitis ir kt. Programai iš
pildyti dalyvaus Dariaus-Girė
no ir Dan Varnas legionierių 
postai. J. Janulaitis.

— Gen. Eisenhoveris birže-

ATVYKO IŠ ANGLIJOS
Laivu „Samana“ iš Anglijos 

gegužės 26 d. atvyko šie lie
tuviai : 
Viktoras Dumbliauskas į Tor., 
Vladas Kilus, 
August. Zubrickas į Hamilt-ą, 
Agota Zubrickienė ,,
Algimantas Zubrickas „
Danutė Zubrickaitė „
Romas Zubrickas ,,
Sigita Zubrickaitė ,
Kostas Lukoševičius „
Viktorija Lukoševičienė ,, 
Saulutė Lukoševičiūtė „
Sofija Andraitytė į Montreal}, 
Stasė Andraitytė „
Jonas Šulcas į Toronto, 
Algims. Barkauskas į Hamilt., 
Anelė Barkauskienė „
Alvidas Barkauskas „

„Naujienos“ savo skaityto
jams, pradedant gegužės mėn. 
12 d. suteikė niekeno neprana
šautą siurprizą: laikraštis iš
eina padvigubintas, po 12 pus
lapių kasdien. Jei lakriaštis vi
suomet išeidnės tokio dydžio, 
tai skaitysis netik seniausiu, 
bet ir didžiausiu lietuvių dien
raščiu pasaulyje.

Kapų puošimo diena.

lio 14 dieną pradėjo savo agi
tacines kalbas.

— Romoje palaidota su fa
šistinėmis apeigomis Mussoli- 
nio sesuo Jadvyga. Laidotuve 
se dalyavvo maršalas Grazia
ni ir daug fašistų.

— Maskvoje rusų šnipai nu 
fotografavo JAV karo atstovo 
gen. Grow dienoraštį su kari-

Andrius Pilkauskas į SSMarie, 
Albertas Maaelis į Montreal}, 
Veronika Macelienė1 „
Lionė Macelyte „

Dar viena moteris, kurios pa 
vardės nepasisekė sužinoti.

Visiems naujai atvykusiems 
linkime Kanadoje įsikurti ge
riau, negu Anglijoje ir prime
name, kad visiems naujai atvy
kusiems „Nepr. Lietva“ siun
čiama bargan, tol, kol jie už-

Amerikoje kiekvienais me- nėmis paslaptimis. sidirbs ir galės atsilyginti.

ORO PAŠTU IŠ VAKARŲ 
VOKIETIJOS.

VLIKo reikalams užsikirtus 
ir nerandant išeities, nors pats 
VLIKas buvo pasisakęs viešai, 
kad jis per mėnesį laiko turi su 
sitvarkyti, — visi lietuviai žiū
ri į susidariusią padėtį ir lau
kia.

Paskutinis Mažjietuvių pre
zidiumo pasisakymas, kai į jį 
buvo žiūrima kaip į vieną re
aliausių VLIKui sukonsoliduo 
ti veiksnių, viltis numušo ir to 
dėl VLIKas atsidūrė padėt}- be 
išeities. Nieko nepadėjo ir 
Vykdomosios Tarybos krize, 
kuri tęsiasi ligšiol. Nelaimei, 
pasiėmęs VT organizuoti prof. 
J. Kaminskas, susirgo. O tuo 
metu išryškėjo nauji kliuviniai 
jam sudaryti VT. Tai įdomu: 
viena iš būtiny bių sukonsoli- 
duoti lietuviškojo aktingumo 
ir veiksmingumo reikalus bu
vo — būtinai susiderinti VLI 
Kui su Diplomatija. O čia, 
„Draugas“ išpūtė (spėjama— 
sąmoningai) prof. J. Kaminsko 
Toronte pareikštus pasisaky
mus, kurie kaip tiktai šiam tiks 
lui kerta kelią. Todėl atro
do, kad prof. J. Kaminskui val
gu pavyks sudalyti VT.

Kas daroma VLIKe.
Man teko patirti, kad LV1- 

Kas jau buvo kreipęsis į prof, 
inž. E. Galvanauską Madagas 
kare ir jam siūlęs VT pirminiu 
ko pareigas, bet p. Galvanaus
kas atsisakęs dėl senatvės. 
Spėjama, kad yra visiems ži
nomosios priežastys. . . Dabar 
jau yra įskilusi rauja kandida
tūra, bet dar nesanti bandoma 
konkretizuoti, būtent: paskuti 
nės žinios iš JAV sugestijo- 
nuoja prof. K. Zaikausko kan 
didatūrą.

Gegužės 27 d. buvo šauk
tas VLIKo posėdis, bet man ži 
nių apie jo vaisius neteko dar 
nieko sužinoti. Tačiau, kiek gir 
dėti, posėdyje galėjo iškilti as 
mens reikalų, kurie liečią vieną 
VLIKo narį P., siejamą su 
kitu B.

Kas daroma MLT.
Reikalams neaiškėjant, teko 

konsultuotis dėl M LT pirmi
ninko laikysenos. Užtikrinama, 
kad mažlietuviai laikosi seno
jo nusistatymo: jie neatsisako 
savo pretenzijų būti pilnatei
siu VLIKo nariu. Jie tiktai ne 
nori pakartotinai prašytis į 
VLIKą, ypač, kad iš tarpo 
penkiukės net pasityčiojama: 
„O mes jūsų neįsifeisime“. .. 
Pagaliau, kiekvienas VLIKo 
narys gali pareikalauti MLT 
atstovo įsileidimo į VLIKą.

Liubeke geg. 22 d. vyko maž 
lietuvių suvažiavimas, kuris tu 
rėjo tarti rimtą žodį. Deja, 
man kol kas neteko patirti nu. 
tarimų. Tiktai silkinėse sfe
rose buvo kalbų; jeigu suva
žiavimas netars rimto žodžio, 
tai vad. revendikuojamųjų sri
čių nario VT klausimas įeis į 
krizės būseną, nors MLT jų 
nario dalyvavimą VT laiko po 
zityviu.

Yra smulkesnių reikalų, bet 
apie juos kitą kartą, jeigu kas 
bus įdomesnio. (hlj)

KAS NORI ŽINOTI APIE 
DABARTINĮ GYVENIMĄ 

LIETUVOJE, 
turi įsigyti J. Grišmanausko 
knygą „Tolimieji kvadratai“. 
Ta knyga, žvejo, pabėgusio iš 
Palangos } Švediją ir dabar 
esančio Amerikoje, duoda tik
rų žinių apie dabartinį gyveni
mą Lietuvoje. Knygos kaina 
2 doleriai su persiuntimu. 
Kreipkitės: „Nepriklausoma
Lietuva“, 7722 George St., Vii 
le Lasalle, Montreal, P. Q.
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IVEPRIKIrAUSDAOt HtWA
INDEPENDENT LITHUANIA

PLG VEIKLOS NAUJIENOS.
Baltijos tautų solidarumui, bet 
ir visų Sovietų Sąjungos pa
vergtųjų kraštų solidarumui

Redaktorius Jonas Kai delis
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai.

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada 
Telefonas: HEmlock 7920.

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................$ 5.00
America & S. America $ 5.50 
Other Contries............$ 6.00

Pajieškojimų kaina . . $ 1.00

Prenumerata metams:
Kanadoje.............................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ....................... $ 6.00
Teksto eilutė...........et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.)

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.
=»€=į..... '=M--------------------------------2^

Pirmosios rinkimų
žiruos

NAUJA APIE LIETUVOS PARTIZANUS
„Stockholm Tidningen“ duo 

dama žinutė apie tai, kad par
tizanų venkla Pabaltyj yra su
nykusi, kad Pacaltijo sukol- 
fchozinimas, miškų iškirtimas 
ir intensyvi rusų kova prieš 
partizanus atėmė jiems pasku
tines slapstymosi vietas.

Šita žinutė ir jos samprota
vimai tik iš daliem yra teisingi. 
Vokietijos Krašto Valdybos 
apklausinėjamų grįžusių iš Lie 
tuvos vokiečių daviniai visai 
prieštarauja tai žinutei. Lietu 
voje yra plačiai žinoma ir sa
vaime suprantama, kad dauge 
lio Lietuvos sričių kaimai, da
bartiniai kolchozai, tik dalinai

(Atkelta iš 1-jo puslapio).
Genocido reikalu PLG na

rys Vaitiekūnas yra kodifika
vęs visą lig šiol buvusią išbars
tytą dokumentinę medžiagą 
apie sovietinės sistemos geno- daryti poltinius sprendimus Lie 
cidinę praktiką pačioje okupuo 
toje Lietvoje ir apie masines 
deportacijas iš Lietuvos ir de
portuotųjų likimą.

Savo ruožtu PLG yra patci 
kusi atatinkamą memorandu
mą prie UNO veikiančiam Ad 
Hoc Committee on Forced La
bour. Tas memorandumas yra 
atkreipęs komiteto dėmesį ir 
Pig yra numatyta pakviesti 
liudyti žodžiu.
Prie vidruio Euiopos studijų 

centro
veikiančiame rytų Europos sky 
riuj bendradarbiaujantieji PL 
G nariai (dr. Trimakas ir J. 
Audėnas) yra surinkę ir patei 
kę atatinkamą Lietuvos ūkinio 
gyvenimo sričių statistinius 
duomenis, kad tas skyrius ga
lėtų pradėti organizuoti tų lie
tuviškųjų ūkio sričių studijas 
bendroje Rytų u Vidurio Eu
ropos ūkio plotmėje.

PLG nariai, pirmoj eilej 
PLG pirmininkas p. Sidzikaus 
kas, aktyviai dalyvauja tarp
tautinių egzilų sambūrių veik
loje.

Greta lietuviškųjų kontaktų, 
kuriuos PLG nariai plačiai pa
laiko, aktyviai dalyvaudami JV 
lietuviųvisuomenėsorganizuota 
me veikime, PLG reiškiasi ir 
amerikoniškuos kontaktuose. 
PLG pirmininkas turėjo paskai 
tas New Yorko universitete 
apie Baltijos valstybių bendra
darbiavimą. Jis taip pat daly
vavo Virginijos Universiteto 
gegužes 5—6 dd. suruoštose 
tarptautinėse diskusijose da
lyvaujant karo ministerijos ii 
Mutual Security Administra
tion atstovams. Diskusijos bu
vo trimis temomis: 1. Rytų Eu 
ropa šiandie, 2. R. Europa 
rytoj ir 3. Kraštai už geleži
nės uždangos ir Amerika.

Būdinga buvo šių temų dis
kusijose amerikiečių pareikš
tas pabrėžimas, kad

sovietų pavergtieji kraštai 
turi išlyginti visus savo 

praeities teritorinius ginčus, 
kad jie nekliudytų glaudaus 
ateities bendradarbiavimo ap
jungtoje Europoje.

Savaime 
bendradarbiavimas su Latvių 
ir Estų PG, kuris yra glaudus 
ir nuoširdus. Tatai vyksta ne 
tik pačių grupių darbo plot
mėje, bet ir bendrose Baltijos 
jtautų demonstracijose sveti
miesiems. Baltijos tautoms 
ypatingai skaudžių birželio įvy 
kių minėjimas šiemet norima 
panaudoti ne tik tarpusaviniam

Ne PLG kompetencijoje yra

bet į 5 km nuo Tauragės esan 
tį kolchozą nebe vyko, o pasi
kvietė pinigų gavėjus į Taura
gę. Taip atrodo partizanų „be 
jegiškumas“, net netoli nuo ga 
na stambaus centro.

Partizanų medžioklėse daly 
vauja netik MVD ar karinome 
nės daliniai, bet ir vietinė mi
licija ir net įmočių komandos. 
Kariuomenė ir MVD veikia 
tik didesniuose miškuose ir pel 
kynuose prieš didesnius parti 
zanų dalinius u susitelkimus. 
Didesnės kovos tikrai aprimo, 
bet ar jos aprimo dėl to, kad 
partizanai sunaikinti, ar tik dėl 
partizanų išlaukiamosios tak
tikos, sunku pasakyti. Jau ne
kartą partizanai lyg aprimda
vo, o praktika parodė, kad ko
vos vėl suliepsnodavo kaip 
tik tada, kai tarptautinė įtam
pa didėdavo, duodama vilčių, 
kad didysis konfliktas ar nau
jas karas jau artėja.

Mažesniųjų partizanų dali
nių medžioklės atliekamos mi
licijos ar net įmonių koman
dų, kurios turi aukotis šitam 
„kilniam ir patriotiniam žy
giui. Jos paprastai iš tų žygių 
grįždavo be pasisekimų, bet su 
dideliu respektu partizanams, 
savo pasakoijmu padidindamos 
ir jų skaičių ir ją narsumą, bei 
sumanumą. Visi žygio daly
viai eidavo į žygį nenoromis, 
jų tarpe buvo nemaža tiesiog 
prijaučiančių partizanams. 
Kiekvienu atveju tokiai pasiųs 
tai komandai rūpėdavo tik vie
na: kiek galima greičiau ir lai
mingiau grįžti namo.

Ne kitaip nusiteikusi ir mi
licija. Jos būriai naktimis siun 
čiami j kolchozus užklupti par 
tizanus. Jų beveik niekuomet 
neužklumpa, nes ir milicija bū 
davo laiminga, jeigu nereikėda 
vo susidurti su partzanais. To 
kiais atvejais milicijai daug ge 
riau vyksta slaptų degtinės 
destiliuctojų medžioklė. Jos 
milicijai ir pelningesnės ir ma

tuvos laisvinimo darbo progra
mos ir Lietuvos laisvinimo or
ganizacijos klausimais. Tačiau 
aktyviai dalyvaudama Lietu
vos laisvinimo kovoje, nors ir 
tik kaip konsultojąs veiksnys,

PLG gyvai jaučia ir išgy
vena visų Lietuvos laisvi
nimo veiksnių visus lai
mėjimus, bet taip pat ir vi

sas nesekmes bei 
sunkumus.

Tik šia prasme suprastinąs PL
G bendradarbiavimas ir pastan yra komunistų ii i'ukcionierių ži 
gos VLIKo ir Lietuvos diplo- nioje. Vienur tokie funkcionie 
matų veiklos konsolidacijai ir nai neorįsta pasirodyti už Sa
damai pasiekti ir pačiame VL vo namų po sutemos, kitur jie 
IKe vieningai ir darbiningai eiesiog traukia į miestus, o kol 
nuotaikai sudaryti.

PLG veiklos sritis PLG
nariai yra taip pasiskirstę:
V. Sidzikauskas — PLG 

pirm., rūpinasi bendrais orga
nizaciniais ir politiniais reika
lais, kontaktuoja NCFE ir tarp 
tautinius egzilimus veiksnius, 
taip pat amerikonus.

Dr. A. Trimakas, PLG sekr., 
rūpinasi studentų reikalais, 
kontaktuoja Mid - Europiai! 
Studies Center, yra The Bal
tic Review lietuvių redakto
rius, Kontaktuoja lenkų ir uk
rainiečių veiksnius, taip pat 
amerikonus, yra PLG bendra
darbis East Europian Inquiry.

K. Bielinis, PLG ižd., kon
taktuoja demokratinę rusų emi 
graciją ir gudus, yra Liet, sie
nų komisijos pirm.

J. Audėnas, yra PLG bend
radarbis East European Inqui
ry, žurnalo „Lietuva“ red. koi. 
pirm., .,Lithuania'- žinyno ko
misijos narys, seka Lietuvos že 
mes ūkio padėtį, kontaktuoja 
bulgarus, jugoslavus.

Dr. B. Nemickas yra „Lit
huania“ leidinio red.
pirm., žurnalo 
kolegijos nary;

M. Tolišius — Lietvos sienų 
komisijos narys, okupuotosios 
Lietuvos „įžymybių“ kartote
kos tvarkytojas.

P. Vainauskas rūpinasi PLG 
ryšiais su J V lietuvių organiza 
cijomis, kontaktuoja vengrus, 
čekus.

P. Vaitiekūnas sekretoriau- 
suprantama PLG ja žurnalo „Lietuva“, leidinio 

„Lithuania“ ir Liet, sienų ko
misijose, seka okupuotosios 
Lietuvos kultūros ir religijos 
padėtį, renka genocidinę me
džiagą apie Lietuvą. PLG ats 
tovas koordinaciniame informa 
cijos centre.

Po šio pranešimo pirm. p. 
Sidzikauskas dar buvo paklaus 
tas kitais klausimais.

siregistravimas buvo tam tik
ros agitacijos pasekmė. Dabar 
nesunku spėti, kad balsavi
mas iš anksto neįsiregistravus, 
buvo taip pat tam tikros agi
tacijos pasekmė. Todėl konsta 
tuotina: iš vienos pusės buvo 
tūla agitacija tam tikrai žmo
nių daliai sulaikyti nuo balsa
vimų, iš antros pusės buvo 
agitacija kitą dalį paska
tinti į balsavimus, nors jie ir 
nesiruošė balsuoti. Apie tai 
dar teks rašyti kai daugiau pa 
aiškės duomenų, ypač, kad tas 
tautiečių skaldymas daro di
delę žalą ir bendroumenei ir 
lietuvybei.

Ryšium su rinkimų duome
nų aiškėjimu reikia konstatuo
ti „Tėviškės Žiburių“ 180 laips 

Niekinę, 
derge, prasimaninėję ir kone- 
veikę KLB-LOKą, „TŽ“ da
bar jau randa, kad KLB-LO 
Ko darbas buvęs ir didelis, ir 
garbingas, ir vertas didžiau
sios padėkos. . . Kai taip mo
kama sukaliotis, dėlto tenka pa 
laukti, gal, dar naujų posūkių.

Taip pat reikia atitaisyti 
„Tėviškes Žibuiių“ teigimą, 
kad „teisėtiems Bendruomenės 
organams susidarius, KLSąjun 
ga ir KLTaryba, kaip abi bend 

tikslų siekiančios 
organizacijos, likviduosis“. 
Tai yra „TŽ" ad hoc sugalvo
tas teigimas. Nieko panašaus 
organizuojantis nebuvo sutar
ta. Kai KLB-LOKo organiza
cijos pradžioje KLCT žmonių 
buvo apie tai užsiminta, tai Ka 
nados Lietuvių Sąjungos (kuri 
yra faktinai srovinė, ne bend
ruomeninė organizacija) cent
ro valdybos pirmininkas p. A. 
Rmkūnas (posėdžiaujant pp. 
Juškevičių bute) pareiškė, kad 
šis klasimas ne jo kompetenci
joje ir kad tą klausimą spręs 
KLS skyrių atstovų svažiavi- 
mas. Tai buvo rasta logiška ir 
teisinga ir su tuo buvo sutikta. 
Ir šias eilutes rašančiojo bu
vo pareikšta, kad KLT reikalai 
bei likimas yra KLT skyrių

Jau iš kelių vietų yra gautos 
Kanados Lietuvių Bendruome 
nės Krašto Tarybos rinkimų 
žinios. Galutinės jos' bus tik
tai tada, kai KLB Laikinasis 
Organizacinis Komitetas gaus 
visus duomenis iš apygardų ir 
jų apylinkių ir tuos duomenis 
susumuos. Tiktai duomenis su 
sumavus paaiškės Krašto Ta
rybos narių sudėtis ir kandida
tų eilė, nes kiekviena rinkimi
nė apylinkė, t. y. — kiekvienas 
Laikinasis Apylinkės organiza 
cinis Komitetas rinkimų duo
menis siunčia centriniam LO 
K-ui, kuris balsus susumuoja 
apygardomis ir nustato Kraš
to Tarybos galutinę sudėtį. 
Viena tiktai apygarda, būtent 
— Manitobos, su centru Win- 
nipege, kaip turinti tiktai vie- jnių „pasisukimą“, 
na rinkiminę apylinkę*'), iš
kart galės konstatuoti išrink
tuosius. Bet rašant šį straips 
nį, žinių iš Winnipego dar ne
buvo.

Bendras vaizdas, turint pir
mąsias žinias iš kelių didžiųjų 
lietuvių kol-jų yia tas, kad rin 
kimuosc tedalyvavo labai ma
žas tautiečių skaičius. Kaikur, 
kaip pav., Montiealy — nepa
prastai mažas. Žinios iš To
ronto ir Londono patvirtina tą ruomeninių 
pat.

Montrealio pavyzdys, 
būt, yra pats prasčiausias, 
sų pirma, čia registracija 
pasiekė nei 10 procentų visų 
mieste gyvenančių lietuvių. Ir 
iš jų mažiau negu dešimt pro
centų suregistruotųjų ir turiu 
čių teisę balsuoti tedalyvavo 
tiktai apie 48 procentus, — 
tiktai apie 300 asmenų. Tai 
juolkingai mažas skaičius.

Be to, dar vienas keistas da 
lykas: rinkimuose, kaip teigia 
ma, dalyvavę apie trečdalis to
kių, kurie prieš tai nebuvo įsi 
registravę. Kaip žinoma, ne-

tur 
Vi- 
ne-

v

kom.
Lietuva“ red.

chozų vadovybėje lieka parti
zanams pakenčiamesni nepar- 
tyviai žmonės. Iš dalies dėl 
partizanų veiklos, nors didžiau 
šia dalimi iš įsitikinimo, kol
chozuose beveik nėra komjau
nimo. Komjaunuolių tokiuo
se kolchozuose yra tik vienu- 
kės, nors paprastai partizanai 
tuos jaunus berniukus ir mer
gaites ypatingai nepersekioja.

Mūsų teigimo iliustacijai 
turime nemaža pavyzdžių. 
„Raudonosios žvaigždės“ kol
chozas, vos 5 km nuo Taura
gės, turėjo prisijungti dar vie
ną kaimą, kuriame buvo atski
ras kolchozas, nes to kolchozo 
pirmininkąpartizanai sulikvida 
vo ir nebebuvo kam eiti pir
mininko pareigų. Toje pačio
je „Raudonojoje Žvaigždėje“ 
pernai pavasarį girininkas bu
vo atvežęs kolchozininkams at 
lyginimus už atliktus miško 
darbus. Pačiame vidudienį 
staiga atvyko partizanų būrys, 
konfiskavo iš girininko pinigus 
visų kolchozininkų akyvaizdo- 
je, o dirbusiuosius nuramino, 
kad pinigus iš valdžios gausią. 
Ir tikrai, girininkas negavu
siems tą kartą išmokėjo vėliau,žiau pavojingos.

Mūsų kolonijos tautiečiui,
A. A. STASIUI AKELAIČIUI

mirus, jo žmonai ir vaikams reiškiame gilią užuojautą.
Bendruomenė ir Komitetas. S. S. Marie'

ANDRIUI DRASKINIUI
mirus, jo žmoną Janiną, žmonos seserį Eleną ir brolį 

Leoną nuoširdžiai užjaučiame
Aneliūnų šeima ir V. Kačergius.

aa

*) Tai yra klaidingai suda
ryta organizacija, nes pav., Mc atstovų kompetencijos reikalas. 
Gregor ir kiti gretimi valsčiai, ~ 
kuriuose gyvena daug lietuvių, 
yra nutolę nuo Winnipego per 
100 mylių ir balsuoti negaėjo 
vykti j Winnipeg^, o formaliai 
jie laikomi vienos Winnipego cija, negu KLBendruomenė. 
miesto apylinkės nariais. Jiems 
reikėjo sudaryti savo srities 
apylinkę ir ALOKą, o miestas 
turėtų savo apylinkę. Dėl to
kios organizacijos netikslingu- 
mų sudarė rinkiminių sunku
mų.

Taigi, KLT skyrių atstovų su 
važiavimas, ne ka skitas, spręs 
Tarybos organizacijos tolimes 
nės veiklos gaires ir planus, 
nes tai yra skirtinga organiza-
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Kiti taip rašo
BOKSAS — NEMORALUS.

Lietuviams“ ra-

=s

gal būt, nustebs 
galima suabejoti

Plačiau apie rinkimus ir su
sidarančią būseną teks pakal
bėti kai bus gauti visi rinkimų 
duomenys. Dabai tenka labai 
apgailestautis, kad vis dėlto rin 
kimose dalyvavo labai maža

J. K. tautiečių.

Mielus

GINĄ BUTKUTĘ Ir MORRISĄ ČAPKAUSKĄ, 
sukūrus šeimos židinį, sveikina ir linki daug laimės

Vaclava Žemelytė.

Barbora Žemgulytė 
turi garbės pranešti, kad jos sesutė 

JULIJA ŽEMGULYTĖ 
išteka už

p. PRANO MICKAUS.
Šliūbas įvyks gegužės mėn. 31 d. 9 vai. ryto 

Aušros Vartų parapijos bažnyčioje.

Didžiai Gerbiamus
p. GINĄ BUTKUTĘ 

ir
p. MIROSLAVĄ ČAPKAUSKĄ, 

sukūrusius gražų šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname 
ir linkime laimingo ir našaus gyveninio

E. ir J. Kardeliai.

žmogaus kūnas buvo tokiu pla 
čiu mastu prievartajamas ir 
taip žemai traktuojamas, kaip 
paskutiniais dešimtmečiais? 
Dar, niekad, tur būt, nebuvo 
tokio būtino reikalo ugdyti 
žmoguje užuojautos ir švelnu
mo jausmų, kaip šiandien. Vi
siems žinomas laktas, kad vai
dinimo metu žiūrovai mato sa
ve veikėjuose ir gyvena jų gy
venimu. Lygiai taip pat veikia 
į publiką ir šiandieninė kova 
ringe, demonstruodama bru
talumą ir žadindama žemuo
sius, animalinius žmogaus 
jausmus. (Panašiai sakytina 
ir apie bokso rungtynių žiūrė
jimą televizijoj. Ypač tai yra 
pavojinga vaikams.

DĖL SNUKIO IR NAGŲ 
LIGOS.

Kanados vyriausybė susirū
pino ypatingai imigracija. Iš 
vienos pusės ji nusprendė pa
didinti žemės ūkio darbininkų 
imigrantų skaičių iš Europos, 
įsileisdama sekančiais metais 
20.000. Iš kitos pusės ji sutin
ka, kad reikia tam tikro atsar 
gumo užkirsti įvažiavimo ke
lią ūkio žmonėms, kurie at
vyksta iš tokios kantinento sri 
ties, kur viešpatauja snukio ir 
nagų liga. Ūkio darbininkai 
bus patikrinti užtat ateityje rū 
pestingiau.

Vyriausybė nori, kad kuo

Pruseika — gangsteris.
110-me „Vilnies“ n-ry L. 

Prūseika rašo:
„Daoar skaitau kanadiškėj ! 

„Nepriklausomoj Lietuvoj“, 
kad „patriotų“ tarpe pasireiš
kė dar viena liga. Tas laikraš
tis praneša, kad krupavičinio 
„vyriausio komiteto narys“ J. 
Brazaitis „susirgo kiaulystės 
liga ir gydosi“. („Neprikl. Lie 
tuva“ N,r. 18)“.

Taigi, citata padouta kaip 
tikra, tuo tarpu „Nepr. Lietu
voje’’ buvo parašyta, kad J. 
Brazaitis susirgo „kiaulytės li
ga“, kuri iš ištikrųjų tokia ir 
yra. Taigi, L. Prūseikos toks 
pasielgimas — falsifikatą 
tiekti, kaip tikrą dalyką,' 
tikras gengsterizinas, nors 
munistams ir įprastas.

Mizaros „rūpesčiai“.
Įdomu, kad Mizara susirū

pino netSusivienijimu Lietu
vių Amerikoje. Regis, Miza- 
rai nuo to, kad SLA pirminin 
ku išrinktas Kalinauskas, o iž
do globėja Devcnienė, turėtų 
būti nei šilta, nei šalta. Juk tai 
nieko bendra su „progresy
viaisiais“ neturinti organizaci 
ja. „Progresyvieji“ seniai jau 
iš tos organizacijos išvalyti. 
Ir ko tat Mizara! sielotis? Bet, 
ne — Mizara „susirūpinęs“ ir 
naujai išrinktaisiais ir' „Tėvy-

„Laiškuose 
soma:

„Nevienas, 
ir paklaus, ar 
bokso moralumu.

Moralės pritaikymas mūsų 
veiksmams priklauso nuo tam 
tikrų faktų, esančių juose. 
Sprendimas apie kurio nors 
veiksmo moralumą gali visiš
kai pasikeisti, užtikus jame 
anksčiau nepastebėtų fizinių 
duomenų. Nauji medicinos at 
radimai kartais būtinai verčia 
iš naujo peržiūrėti doros prin
cipų pritaikymą vienam ar ki
tam veiksmui. Tokiu būdu 
pasitaiko, kad kuri nors elgse
na, anksčiau laikyta leistina, 
[nebegali ilgiau būti laikoma 
moralia Nūdien boksas kaip 
tik yra patekęs į tokią padėtį. 
Nauji medicinos duomenys ver 
čia jį pasmerkti, kaip su doros 
dėsniais nesuderinamą sportą.

Kas pasakytina apie bokso 
rungtynių lankymą? Visų pir
ma lankytojai finansiškai re
mia sportą, aptartą kaip, nemo 
ralų. Be to, žiūrovų entuziaz
mas pozityviai skatina boksi
ninką būti brutaliam ar padėti 
į šalį doros dėsnius: jis juk 
žino, kad kitaip nesutrauks to 
kių minių, nes publika mėgs
ta vien „kietą“ kovą. Paga
liau tokia sporto lūšis ypač mū 
sų dienomis nesuderinama su 
krikščioniška galvosena. / 
kada nors praeities istorijoje fcų pasiliktų ūkiuose. Ji įsa- davio susitarimui.

pa
yra 
ko-

nės“ redaktoriaus p. Vasiil „iš 
ėdimu“ ir kitais SLA reika
lais. . .
i — Aišku: Mizara bando 
sėti SLA tarpe nesantaikos 
sėklą, kad pats galėtų pasinau 
doti. .. Maskvos naudai. Bet 
veltui. Mizara, šiuo atveju be 
liks tiktai „lokiu, kuris minasi 
su kalade“.

O ką sako iš karo sugrįžę 
kinai?

„Liaudies Balsas“ su pasigė 
rėjimu aprašinėja sugrįžusių- 
jų iš Korėjos karo kanadiečių 
karių pasisakymas, greičiau
sia pačio „Liaudies Balso“ iš
galvotus, nes jie yra tokie, ko
kie patinka komunistams.

Tiktai, kodėl „Liaudies Bal 
sas“ neparašo, kaip gi pasisa
ko kinų kariai, sugrįžę iš Ko
rėjos fronto? Kaip pasisako 
Korėjos kariai, sugrįžę iš to 
pat fronto?

Vyskupas Paltarokas 
„už taiką“.

„Vilnis“ kimba į kun. Pruns 
kį, kad jis nerašąs, jog „vys
kupas Paltarokas aktyviai dar 
buojasi už taiką“.

Vysk. Paltarokas visą laiką 
darbuojasi už talką, tiktai už 
tikrą taiką, ne komunistinę, ku 
nos vardas yra karas. Komu
nistinė „taika“ nieko bendra 
su tikrąja taika netri. Ką gi 
vyskupas Palatai okas padarys, 
kad jį vežioja į Maskvą ir įsa 
ko, ką jis trui daryti. Kalėji
me žmogus juk — kalinys ir 
su jou daroma, kas norima.

Be to, kažin, ai ten dar tik
rai vyskupas Paltarokas, O gal

kė, kad žemiausias atlyginimas 
ūkio darbininkams pradžioje 
būtų 55 dol. plius maistas, bu
tas ir skalbiniai. Atlyginimas 
turi būti pakeltas keturių mė- ten koks komunistas, tiktai pri 
nešiu laikotarpyje iki 70 dol. sidengęs Paltaroko vardu ir ti
po to, pasilieka atlyginimas tulu? Juk komunistai tokių 

Ar daugiau žemės ūkio darbinin- jau ūkio darbininko ir jo darb pokštų meistrai.
. Ji įsa- davio susitarimui. Mandrapyplcis*
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SLA RINKIMAMS PRAĖJUS
SLA Pildomosios Tarybos 

rinkimai užbaigti. Šios didžiu 
lės JAV ir Kanados lietuviu 
organizacijos vadovybėn išrink 
ti net du nauji nariai: prezi
dentu adv. Kalinauskas iš Bos 
tono ir iždo globėju Alena De- 
veniene iš Walertowno. Ma
lonu mums naujuosius SLA 
Pildomosios Tarybos narius pa 
sveikinti. Juos „Nepriklauso
mos Lietuvos“ skiltyse palaikė 
me, kaip gerus lietuvius ir gar
bingus visuomenininkus. Lin
kėsime sėkmingos veiklos SLA 
ir lietuvių naudai!

Šį kartą rinkimuose balsavo 
kiek daugiau SLA narių. Tat 
džiuginantis reiškinys. Nenor 
malu, kada 15—20 proc. visų 
narių aktingai dalyvauja mi- 
lioninius turtus ir žymią lietu 
vių kultūrinės veiklos dalį 
tvarkančios organizacijos gy
venime. Būtina pajudėti ir 
bent pusei visų narių dalyvau
ti rinkimuose ir svarbiųjų rei
kalų tvarkyme.

Vyresniojo amžiaus SLA na 
riai iš lėto apleidžia mus, nu
keliaudami į kapus. Jų vieton 
privalo stoti nauji nariai. La
bai svarbu, kad juo didesnis 
naujųjų ateivių būrys parem
tų SLA veiklą n stotų šion gar 
bingon organizacijon nariais. 
SLA ne tik vykdo plačią tauti
nę - kultūrinę veiklą, palaiko 
šiame krašte lietuvybę, bet ir 
gana geromis sąlygomis ap
draudžia ligos n mirties atve
jais. Kiekvienas narys nemo
kamai gauna savaitraštį „Tė
vynę“.

Artinasi SLA eilinis Sei
mas. Jis prasideda š. m. lie
pos men. 7 d. Clevelande, 
Ohio. Visos kuopos turi išrink 
ti savo atstovus ir pasiųsti į 
šį svarbų Seimą, kuris įvyksta 
kas dveji metai. Kuopų atsto
vai privalo visu lūpestingumu 
nagrinėti SLA veiklą ir kiek 
galėdami ją pagerinti. SLA 
Labai svarbu, nusikratyti per 

, Dainininkė mezzosopranas 
Joyce Sullivan, per radiją 
dainuojanti liaudies dainas.

didelių formalumų ir daugiau 
iš esmės gvildenti šios didžiu
lės organizacijoj pajamas ir 
išlaidas, draudimo sąlygas li
goje ir mirties atvejy, kultūri 
nę veiklą, organizacinį susitvar
kymą, laikraščio „Tėvynės“ pa 
gerinimą ir tt.

SLA kuopos pasiuntė atatin 
karnai komisijai savus įneši
mus Seimo svarstymam. La
bai pravartu būtų, kad tie įne
šimai nebūtų formaliniais su
metimais palaidoti, bet nuo
dugniai apsvarstyti ir Seimo 
tinkamai įvertinti. Tų įneši
mų yra gana rimtų ir SLA 
veiklai naudingų. Pavyzdžiui, 
nurodysiu tik SLA 217-sios 
kuopos, veikiančios Chicagoje, 
įnešimus, būtent. 1 SLA Pil
domosios Tarybos rinkimų 
nuostatus pakeisti ir įrašyti 
balote ne mažiau, kaip tris kan 
didatus kiekvienai SLA Pildo
mosios Tarybos nario pareigai. 
Kandidatais laikyti tuos tris 
SLA narius, kuiie nominacijo 
se gauna iš eiles daugiausia 
balsų. 2) Kiekvienas SLA na
rys turi teisę balsuoti SLA 
Pildomosios Tarybos rinkimuo 
se nuo dienos priėmimo į na
rius. 3) SLA Pildomosios Ta
rybos nariai savo pareigose ga, 
Ii būti iš eilės ne ilgiau, kaip 
tris kadencijas, t. y., ne ilgiau, 
kaip šešeris metus. 4) „Tėvy
nės“ laikraštyje informuoti 
apie SLA Pildomosios Tary
bos darbus ir nutarimus, bet 
nespausdinti ištisų posėdžių 
protokolų. 5) „Tėvynėje” ne
talpinti narius užgaunančių 
rašinių. Įnešimai svarbūs. Iki
šiol rinkimų lapelin kandida
tais pakliūdavo SLA nariai, ga
vę nominacijose 3 proc. balsų 
visų dalyvavusių šiose nomi
nacijose. Išeidavo taip, kad 
balsai pasiskirstydavo ir kai- 
kurioms SLtA Pildomosios Ta
rybos pareigoms atsirasdavo 
tik vienas kandidatas. Narys, 
neišbuvęs organizacijoje 6 me 
nešiu, negauna balso rinkimuo 
se. Daugybė naujųjų ateivių, 
įstojusių nariais, tuo labai yra 
nepatenkinti. Arba SLA Pild. 
Tarybos nariai išbūna savo pa 
reigose be pakeitimo 20 ir dau 
giau metų. Pasensta, atbun
ka, SLA reikalais nesidomi, 
virsta nepakeičiamais. Labai 
pravartu juos bent kas šeši me 
tai atnaujinti. „Tėvynės“ laik 
laštis turi geriausias darbo są
lygas — patikrintus prenume
ratorius. Reikia jį tobulinti. 
SLA kuopos savo rimtai ap
svarstytais įnešimais gali SLA 
veiklą žymiai pagerinti.

Yra n kitokių opių reikalų. 
Finansų sekretoriai SLA kuo
pose dirba didelį darbą. Būti
na sutvarkyti jų darbo atlygi
nimą. Pašalpos ligoje dviem 
trečdaliais sumažintos. Reikia 
jieškoti būdų jas pakelti, nes

KOLŪKINĖ PREKYBA.

„Api ūpinant miestų gyven
tojus masinio vartojimo mais
to prekėmis, žymią vietą turi 
užimti ir kolūkinė prekyba.“

„Žemes ūkio bendrosios pro 
dukcijos planai žymiai viršyti. 
Tai reiškia, kad kolūkiuose ir 
pas kolūkiečius, įvykdžius 
jiems visas prievoles valstybei, 
lieka dideli žemes ūkio produk 
tų likučiai, kurie gali būti re
alizuojami kolŪKinės prekybos
tvarka. Stacionarinės kolūki
nės prekybos reikšmė darbi
ninkų gyvenviečių ir miestų 
turgavietėse yra labai didelė.

„Kolūkinė prekyba dabar
tiniu metu turi nemažą lygina 
mąjį svorį respublikos prekių 
apyvartoje. Tačiau dar nevisi 
kolūkiai pakankamai dalyvau
ja šioje prekyboje. Esančios 
turgavietės toli gražu nepaten 
kiną nuolat kylančios kultūrin 
gos kolūkinės prekybos porei
kių. Visiškai nepatenkinamas 
respublikos turgavietėse kol
ūkiečių kultūrinis - buitinis ap
tarnavimas. Nepakankamai iš
plėstas viešojo maitinimo tink
las. Turgavietėse esančius pro 
dūktų saugojimo kameros ne
patenkina kolūkiečių poreikių. 
Miestuose nėra specialių na
mų, kur kolūkiečiai atvykę į 
turgavietes, galėtų apsistoti. 
Eilėje respublikos turgaviečių 
iki šiol nėra mėsos ir pieno 
kontrolės punktą.

Kolūkiai savo ruožtu turi 
jsipareigoti nuolat pristatinėti 
ir parduoti rinkose tam tikrą 
kiekį žemės ūkiu produktų. To 

nariai nesinaudoo šiuo draudi
mu ir visa SLA silpnės. SLA 
išlaidos turi būti peržiūrėtos.

Atsinaujinusiai SLA Pildo
mą jai Tarybai ir artėjančiam 
SLA Seimui nuoširdžiai linki
me iš esmės šios naudingos or 
ganizacijos veiklą ir ateities 
planus peržiūrėti ir ryžtingai 
padirbėti lietuvių tautos ir SL 
A gerovei. Petras Rasimas.

Per CBC Trans - Canada 7.30 vakarais gūdime kvarte
tą, serijoje Meet The Commodores. Iš kairės dešinėn: 
baritonas John Ringham iš Vancouverio, tenorai Har
vard Reddick iš Bloomfield, Ont. ir Carl Tapscott iš To
ronto ir bosas Donald Parrish iš Wallaceourg, Ont.

Kanados įsipareigojimai 
šiaurės Atlanto pakto 

organizacijoje
Paskutinėm savaitėm Parla- Vakarinė Europa bus apgin

mente vyko dažnai karštos dis
kusijos, liečiančios Kanados už 
sienių politiką, jos gynybines 
pastangas ir jos santykį su Šiau 
rėš Atlanto Pakto Organizaci-
ja. Prie diskusijų prisidėjo C 
CF partijos iškelts klausimas, 
ar Europai daugiau reikalingi 
ginklai ar sviestas, kad ji ga
lėtų apsiginti nuo kumunizmo. 
„The Canadian Institute oi In
ternational Affairs“ (Kanados 
Tarptautinių Reikalų Institu
tas), norėdamas patiekti sta
tistinę apyskaitą apie NATO's 
dabartinį ir busimąjį pajėgu
mą n ±<anados įnašą, surinko 
visas informacijas ir duomenis.

Institutas pažymėjo, kad sau 
gurno dėliai, daug detalių ne
buvo paskelbta. Mūsų Valsty
bės Užsienių Reikalų Sekre
torius, referuodamas NATO's 
1952 u 1954 metų siekimus, 
pavadino juos „tvirtais“, „lai
kiniais“ ir „planavimo tiks
lais“.
f te—........ -a

kie savitarpio įsipareigojimai 
turi būti prisiimti sutarčių pa
vidalu. Sričių, miestų ir rajo
nų vykdomųjų Komitetų preky 
bos skyriai, o taip pat turga
viečių direktoriai sudaro tokių 
sutarčių su kolūkiais dar toli 
gražu nepakankamai.

„Reikia visokeriopai remti 
kolūkiečiams priklausančių že
mės ūkio produktų pardavimą 
rinkose. Tai ypač svarbu par
duodant tokias prekes, kaip 
pienas, daržoves, vaisiai, uo
gos ir kitus greit gendančius 
produktus“.

Taip sako piekybos minist
ras A. Martinėnas ir tai lie
čia kolchozų kolektyvinę, ne 
asmeninę prekybą.

ta Europos Gynybos Bendruo
menės pajėga (Kuri susideda 
iš Prancūzijos, Vokietijos, Ita
lijos, Belgijos, Olandijos ir 
Liuksemburgo) bei Kanados,
Jungt. Valstybių ir Britanijos 
valstybinėm jėgom. Norvegi
jos ir Danijos pajėgos bus Šiau 
rinėje Europoje ir Graikijos bei 
Turkijos pajėgos gins savo kraš 
tus. Islandija neturi jokios ka 
riuomenės, o Portugalijos ka
riuomenės vienetai bus savo te
ritorijoje.

Eurpoos Gynybos Bendruo
menės (EDC) pajėgų tikslas 
1954 metais yra 43 tautiniai 
kontingentai po 13.000 vyrų, 
plius tiekimo vienetai. Prancū 
zija duos 14 divizijų, Vokieti
ja ir Italija po 12 ir penkios 
bus sudarytos Benelux© vals
tybių. Bendras skaičius bus 
1.430.000 vyrų. Vakarų Euro
pos pajėgumas bus padidintas 
pajėga, kuri sudaryta iš tų tri 
jų angliškai kalbančių kraštų, 
iš 80 iki 115 divizijų ir 8.000 
lėktuvų. Šitą pajėgą galima 
būtų palyginti su dabartine So 
vietų pajėga Rytų Europoje, 
kuri sudaryta iš 175 divizijų ir 
20.000 lėktuvų.

Gen. Eisenhower'is turi da
bar savo žinioje Europoje, maž 
daug 30 divizijų ir 2.000 lėktu
vų. Planuojama, kad 1952 me
tų pabaigoje turėtų būti maž
daug oO divizijų Europos gy
nimui. Pusė iš jų turėtų būti 
pilnoje aprangoje taikos metu 
ir kiti turėtų būti pasirengę sto 
ti kovon vieno mėnesio laikotar 
pyje. Norima, kad šiais metais 
jau būtų 4.000 lėktuvų ir kad 
NATO’s jūros pajėga turėtų 
1.630 visų tipų laivų. Graiki
ja ir Turkija turi dabar nuo 10 
iki 20 divizijų.

Oficialios sąmatos šitai pro
gramai netrima. Spaudoje bu 
vo spėjama apie 300 bil. dol., 
bet NATO’s vadovybė tą skai
čių paneigė. Kolektyviniam 
palengvinimui dus reikalinga 
426 mil. dol. Kanada prisidės 
27,5 mil. dol., kas sudarys jos 
įnašą 1952-53 metams.

Sekanti lentelė parodys Ka
nados gynybos pajėgųplaną, 
bendrą Kanados pajėgumą ir 
tą dalį, paskirtą NATO’ui:

1952 metų pabaigoje paskir 
ta dalis NATO'ui RCAF 
(Aviacija) 4 kovos eskadrilės; 
Armija (sausumos) trečioji da 
lis divizijos (6.000 vyrų), iš 
115.000 vyrų; Laivynas 24 lai 
vai.

1954 metų pabaigoje paskir
ia dalis NATO'ui RCAF 12 ko 
vos eskadrilių; pėst. trečdalis 
div.; 52 laivai.

Bendra Kanados pajėga: 40 

eskadrilės — 3.000 lėkt., pėst. 
115.000 vyrų, 100 laivų.

Bendra Kanados militarinė 
pajėga 1952 m. kovo mėn. 31 d. 
buvo sekanti: Jūrų laivynas, 
13,500; sausumos armija, 49. 
200 ; oro laivynas, 32.600 ; bend 
ra itai yra 95.300 (palyginus su 
47.000 Korėjos karo pradžio
je). Be to turima dar 58.000 
karininkų ir kareivių aktyvioje 
atsargoje.

Kanados 1952-53 metų gy
nybos programa kainuos 2.107 
mil. dol. arba 48 proc. bendro 
Federalinio biudžeto. Sekantie 
ji skaičiai rodys praėjusių ir 
dabartinių metų išlaidas (milio 
nais dol.).

Biudžetas Biudžetas
195b-52 1952-53

$ . $
Jūrų laivynas 256 268
Sausumos armija 459 532
Oro laivynas 672 759

Suma ginkluotom
pajėgom 1367 1559

Savit-nė pagalba 166 324
Įvairios išlaidos 76 119
Gynybos produk-

cijos dept. 107 92
Civiline gynyba 4 6
„Crwn Companies" 7 6

Bendra suma 1727 2107
1952-53 metų savitarpinės 

pagelbos suma, tai yra 324 mil. 
dol., bus panaudota „gynybos 
parėimmui“, tai yra, militarinių 
įrenginių perkėlimui ir 1.4 00 
svetimų lakūnų apmokymui Ka 
nadoje. (Tie 27.5 mil. dol. ko
lektyviniam palengvinimui yra 
atskira suma ir kaipo tokia 
priedinė). „The Executive 
Bureau of the Temporary 
Council Committee" (Trys 
išminčiai) davė pasiūlymą, kad 
Kaneda prisidėtų vien tik ža-

Nukelta į 8 psl.

Norma Locke dainuoja per 
CBC Dominion tinklą sek
madieniais 10.30 P. M. Mart 
Kennedy trupėje. Gegužės 
mėnesi ji su orkestru lanko
si šiauriniuose Ontario mies 
tuose, o vėliau vyksta į Ha
lifax, kur dalyvaus spaudos 

klubo baliuje.

4.

J. Kardelis.

Amerikoje besilankant 
TREČIAS TARPTAUTINIS VALSTIEČIŲ 

KONGRESAS.
Nuo 1921 metų veikia vals- žmonės yra sugyvenami, tai- 

tietiškųjų - ūkininkiškųjų or- kingi, — tokia yra ir ši orga- 
ganizacijų susibūrimas, pasiva nizacija. 
dinęs Tarptautiniu Valstiečių 
Internacionalu arba Žaliuoju 
Internacionalu, angliškai — 
Inter natioanal Peasant Union. 
Jo tikslas: sujungti valstie
čių, t. y. žmonių, kurie visai 
žmonijai gamina duoną, mėsą, 
pieną ir kitokį maistą, jėgomis 
siekti asmens, pilietinių teisių 
ir laisvės, nes tiktai laisvi bū 
darni valstiečiai gali būti dau- bandė gyventi ir sugyventi. Be 
giausia naudingi žmonijai ir veik visur pirmomis okupacijų 

dienomis jie, norėdami auko-

Visai suprantama, kodėl šių 
organizacijų žmonės ypatingai 
pagarsėjo diktatūrų siautėjimo 
metais ir po Antrojo pasauli
nio karo tose šalyse, kurios at 
sidūrė už geležinės uždangos. 
Būdami taikūs, pasiryžę sugy 
venti ir ypatingai sėslūs, prisi 
rišę prie savo žemės, jie daugu 
moję pasiliko savo vietose ir

viai, Lietviai, Lenkai, Slovakai 
ir Rumunai.

Kongresas, reikia pastebėti, 
po karo susirinko trečią kartą. 
Reikia pastebėti ir tai, kad jis 
apėmė valstybes tiktai iš už 
geležinės uždangos. Nors IP U 
dalyvauja ir kitų valstybių ana 
loginės organizacijos (prancū 
zų, belgų, olandų, danų ir tt.), 
bet kongrese laisvųjų valsty
bių atstovai nedalyvavo. Mat, 
kongreso tikslas — išryškinti

kitais gyvenimo reiškiniais.
Reikia atsiminti, kad žemės 

ūkis ii jo darbininkas — ūki
ninkas ir jo samdinys — ligšiol 
buvo skriaudžiamojo padėty. 
Valstietis buvo paprastai pa
liekamas Dievo ir savo paties 
valiai. Kai miestas elektrifi
kuotas, kaimas beveik paliktas 
dar balanos gadynėje. Kai 
miestas aprūpintas kanaliza
cija ir vandentiekiu, kaimas 
turi tenkintis primityviomis 
šioj srity sąlygomis. Kai mies
tas naudojasi kino, teatrais itt.,

sau: patiems. Pabrėžtina, kad 
ši organizacija iš principo sta- tis savo kraštams, net valdžio- 
to — sąžinės laisvę. Antras ~ ~ ~
tikslas — visokeriopas žemės valdžioje atsirado Bulgarijos 
ūkio progresas, panaudojant valstiečių lyderis dr. G. M. Di 
jam visus moderniškus išradi- mitrov, Vengrijos valdžioje — 
mus ir priemones. Be to, kai
mų gyvenimo lygio pakėlimas 
ir sulyginimas su miesto gy
venimo standartais, kad tokiu 
būdu žmogui gyventi kaime 
taip pat būtų gerą ir malonu, papasakojo — gyvu žodžiu ir 
kaip ir mieste. Plačiai klausi
mą imant, jo tikslas yra viso
keriopas progresas ir visų žmo 
nių gyvenimo santykių, kaip 
ir gyvenimo sąlygų suderini- Mikoiaiczyk — tai vardai, su
mas. Suprantama, kad kaimo kėlę didžiausią pasaulinę sen- Kroatai, Vengrai, Estai, Lat-

je atsidūrė. Taip Bulgarijos

Vengrijos valstiečių lyderis F. 
Nagy, Lenkijos—St. Mikolaj- 
czyk ir tt. O paskui — turė
jo visi oėgti. Visi atsidūrė šia 
pus geležinės uždangos ir visi

saciją; tai vardai, kurie tragiš 
kai sensacingai buvo kartoja
mi visos žmonijos. Ir šiandien 
jie tebevaidina svarbią tarptau
tinę rolę.

Daug kalbėjus, daug rašius 
apie šiuos istorinius asmenis, 
man tikrai buvo įdomu su jais 
susitikti, pasipažinti ir pasikal 
bėti. Vos mums su p. Audėnu 
įžengus į Wasningtono vieš
bučio salę, kurioje vyko IPU 
konferencija ii pasisveikinus 
su mūsų delegacijos nariais — Maskvos imperialistų užgrob

tųjų valstybių, jų žmonių ir 
ten daoar esančių sąlygų būse- kaimas ligšiol negalėjo tuo na 
ną. Drauge paskatinti visą 
laisvąją žmoniją susirūpinti ar 
timiausia ateitimi, kuriai iš Ru 
sijos imperializmo pusės gresia 
mirtinas pavojus.

Ta kryptimi vyko1 visas kong 
resas, apimąs visas gyvenimo 
sritis — tarptautinės politikos 
klausimus, okupuotųjų valsty-

raštais — apie neįmanomą gy 
venimą sovietų dominuojamuo 
se kraštuose.

Dimitrov, Nagy ir pagaliau

p. Deveniene, min. p. Sidzi
kausku, prof. Mackevičium, 
min. p. Šknpa, prof. Vacį. Bir
žiška, prof. Krivicku, adv. Pa 
ramsku, agr. Daugėla, kol. Bla 
zu, — mūsų deiegacijos pirmi
ninkė p. Devemenė tuojau mus 
supažindino su visais IPU cent 
ro nariais, o jų tarpe su Dimit 
rovu, Nagy ir Mikolaičiku. Vė 
liau teko su jais ir plačiau išsi 
kalbėti, o pas Mikolaičiką net bių būseną sovietinėje okupaci

joje, genocido klausimus, kol- kioš miestų ligos, ir susidaro 
chozimmą ir tt.

Šie klausimai liečia daugiau 
dabartį ir į ateitį tiesia gaires. 
Bet, sakysime, žemės ūkio klau 
simai siekia jau daug toliau į 
ateitį, nes jie apėmė ir moksli 
nimo, ir žemės ūkio industria
lizacijos, ir elektrifikacijos ir 
kitus klausimus, kuriais dabar 
yra labai gyvas susidomėjimas mės ūkį ir derindama jį su vi- 
visų valstybių, siekiančių tobu so krašto gyvenimu (eventu- 
linti, moderninti, žemės ūkį aliai — ir su miesto gyveni- 
ir tikslinti jo santykį su visais mu), naujus ūkius pirma įren-

dotis. Žodžiu, tarp miesto ir 
kaimo buvo plačiai išsiskėtu
sios ir ekonominės ir kultūri
nės žirklės. Bet naujoji civili
zacija stato naujus reikalavi
mus. Ten, kur nespėjama eiti 
su civilizacija, ten kaimas tuš
tėja, laukai darosi apleisti ir 
nevaisingi, o miestai persipil- 
do, atsiranda nedarbas ir kito

dalyvauti su p. Deveniene pri
ėmime, kurį jis ex oficio pada 
rė kaip IPU prezidentas. Su 
Nagy ir Dimitrovu drauge kai 
bejome per radiją. Visi jie 
kongreso atidarymo metu bu
vo prezidiume (jų tarpe ir Lie
tuvos atstovė p. Deveniene), 
o vėliau komisijose.

Vienuolikos valstybių atsto
vai sudarė šį kongresą; visi iš 
už geležinės uždangos: Alba
nai, Bulgarai, Čekoslovakai,

gia taip, kad naujakulis turėtų 
visus patogumus ir visus mo
dernius įrengimus, imtinai ligi 
irigacijos (dirbtinib drėkini
mo) ir melioracijos (nusausini 
mo), jeigu tai reikalauja vie- 
tis sąlygos. Ir liktai paruošta 
me ūkyje apgyvendina nauja
kurį.

Trečiasis IPU kongresas 
tais klausimais , žinoma, taip 
pat domėjosi.

Nauja buvo tas, kad šis kong 
resas sukūrė moterų ir jauni
mo sekcijas. Kaip tiktai Lietu
vos atstovei p. Devenienei tc- 
ko moterų sekcijos darbams va 
dovauti.

Pagaliau mums buvo malo
nu, kad nuo Pabaltijo valsty
bių vicepirmininke išrinkta p. 
Deveniene ir kad piimininkas 
primine trečiojo Lietuvos pre 
zidento dr. K. Griniaus mirtį 
ir susikaupimo minute jo at
mintį pagebė visas kongresas.

Įdomu buvo stebėti, kad 
kongrese, kuriame buvo pla- 

gyvenimą — čiai naudojamasi laužyta anglų 
(ne visi jos mokėjo ir

didelė tarp miesto ir kaimo 
discharmonija. Vienas pagrin 
ainių IPU tikslų, kaip jau sa
kyta, suderinti 
miesto ir kaimo, — kad jis bū- kalba 
tų harmoningas ir naudingas, tokios), Lietuvos atstovai bu-

Toli nenuklystant nuo te
mos, reikia pasakyti, kad pav. 
JAV valstybės, plėsdamos že-

vo vieni iš geriausių. O p. De- 
venienės kalbos, kurias ji ture 
jo pasakyti net dvi, susilaukė 
entuziastingo pritarimo viso 
kongreso. Ypač jos, kaip Lie 
tvos atstovės, raportas.

Bus daugiau.
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LAIŠKAI IŠ MASKVOS
_RAŠO LYDIA KIRK. 

1949 m. liepos 17 d.
Mes ką tik grįžom iš meti

nio Aviacijos Dienos parado, 
kuriame dalyvauja kasmet mar 
salas Stalinas, politbiūras, 
aukšti valdininkai ir diploma
tinis korpusas. Specialiems 
svečiams yra duodami bilietai 
į pagrindinį pavilioną Tusino 
aerodrome, bet, publiko a- 
sė stovi lauke atitverta ų 
milicininkų tvora. Su p. u 
ant mūsų mašinos, mes . a- 
žiavome iš miesto, specialiai 
nurodytu keliu. Laukuose mes 
turėjome parodyti savo doku
mentus prieš pravažiuojant mi 
licijos koidonus. Tėvas, Roger 
ir aš ir dar patarėjas su atta
che — buvo vieninteliai as
mens pakviesti iš mūsų am
basados. Čia mums buvo nu
rodyta atvira terasa dešinėje 
pusėje pastato. Atvykę rado
me savo kolegas diplomatus, 
kartu su rinktiniais aukštai
siais Sovietų valdininkais ir vi
są masę uniformotų milicinin
kų, o taip pat ir daugybę slap
tosios žvalgybos agentų.

Pats centrinis pavilionas bu 
vo paliktas Stalinui ir pačiam 
Politbiurui, o partijos nariams 
buvo leista užimti stogus.

Mes buvom kokį 100 jardų 
nuo Stalino ložės. Laimei kai 
kurie iš mūsų buvo atsivežę 
lauko "žiūronus, Įsitikinę, kad 
tai vienintelė proga pamatyti 
Staliną. Stalinas paprastai, pa 
sirodo viešai du kartus metuo
se — tai gegužes pirmosios ir 
aviacijos dienos paraduose. Po 
rą minučių prieš 12, pro di- 
džiosius vartus įvažiavo daugy 
bė juodų mašinų — kiekviena 
palydima vienos ar daugiau 
mašinos suasmens sargybiniais. 
Iš mašinų lipo rimtai atrodą 
žmonės. Mes atpažinom Molo 
tovą, Beriją ir Keletą maršalų. 
Po to, mažas atidaras automo
bilis įvažiavo pilnas ginkluo
tos milicijos. Užpakaly jų — 
juodžiausia_ ir didžiausia iš vi
sų juodų mašinų, o dar užpa
kaly jų pilnos mašinos ginkluo 
tos milicijos. Kavalkada pri
važiavo prie centrinio pavilio- 
no laiptų ir iš didžiosios maši
nos išlipo Stalinas pilkoje uni
formoje. Jis sunkiai užlipo laip 
tai į viršų ir po minutės pasi
rodė viršutiniame balkone ap
suptas Politbiuro narių. Kariš 
kas orkestras užgrojo Interna
cionalą ir švente skaitėsi pra
dėta. Žiūrėdami per žiūronus, 
mes galėjome atpažinti įvai
rius asmenis ložėje ir pastebė
ti jŲ padėtį: buvo žinoma, kad

Vertė V. L.
jeigu kuris asmuo praranda 
Stalino malonę, tas stovi eilės 
gale nuo Stalino.

Atvirai pasakius, aš turiu 
pripažinti, kad tai buvo geras 
spektaklis, kuriam vadovavo 
Stalino aviatorius sūnus, avia 
ei jos generolas Vasili j Stalin. 
Jis pats skrido vienviečiu lėk
tuvu. Taip pat buvo rodoma 
oro kova, vėliausių modelių 
„jet” lėktuvai ir šokimas su pa 
rašiutais. Paskutinysis atrodė 
įspūdingai. Šimtai įvairia
spalvių parašiutų, atrodančių 
kaip pliažiniai skėčiai, nuklojo 
lauką.

Spektaklis užtruko 2 valan
das. Baigiantis laikui, Stali
nas išnyko iš ložės. Privažia
vo ankstyvesnioji eilė mašinų 
ir vėl visi dideliu greičiu išvy
ko.

Grįžtant atgal i miestą, to
mis pačiomis gerai apsaugoto 
mis gatvėmis, mus pralenkda
vo tai viena, tai kita juoda ma 
šina, lekianti pilnu greičiu vi- 
įdurtu kelto. Kitoms maši
noms, net ir diplomatų, yra 
draudžiama važiuoti viduriu 
kelio. Matyt, Politbiuro na
riai skubėjo namo.

Yra tiek daug klausimų, ku
riuos aš norėčiau išsiaiškinti, 
bet per šį visą kuką aš neturė
jau progos kalbėti nei su vie
nu rusu, išskyrus tarnus, ir 
keletu žmonių, kurie buvo mū 
sų Liepos 4-tosios priėmime. 
Su Gromyko katoėjau apie jo 
žmonos sveikatą, su Protokolo 
Valdininkais — prancūziškai 
apie orą.

P. Kirk pasiteiravo, ar aš ga 
liti padaryti vizitą p. Višinskie 
nei ir kitoms valdančiųjų žmo
noms, bet atsakymo iki šiol dar 
negavo. Mme. Brosio, Itali
jos ambasadoriaus žmona, man 
sakė, kad jai niekad nebuvo 
progos vizituoti rusų valdinin 
kų žmonas, nežiūrnt, kad ji 
jau seniai čia gyvenanti. Mes 
negalime draugauti su nie- 
kuom, ir rusai, su kuriais mes 
susidurdavom užsieny, čia be
veik mifeų nenori pažinti ir pa 
kviesti visada atsisako ateiti.

Bus daugiau.

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.

OKUPUOTOJI LIETUVA
PAČIŲ OKUPANTŲ

ES Bal. 8 ir 9 dd. Vilniuje 
buvo išklausyti nauji lietuvių 
kompozitorių kuriniai: J. Ka
roso antrasis styginis kvarte
tas ir S. Vainiūno koncertas 
fortepionui su orkestru. Ap
tariant kūrimus dalyvavo iš 
TSRS M. Kovai ir Iljin.

g Prof. V. Ruokis skaitė 
paskaitą Daugų apylinkės kol 
ūkiečiams apie durpių reikšmę 
žemės derlingumai.

S Ukmergės rajone veikia 
4 vidurines, 12 septynmečių ir 
28 pradinės mokyklos.

Vilniaus miesto partinio 
aktyvo susirinkime bal. 9 d. 
prorektorius Mitropolskis kal
bėjo apie darbą, kurį atlieka 
partine organizacija auklėjant 
profesorius - dėstytojus ir stu
dentus. Universitete yra gau
si partinė orianizacija, didesnė 
pusė studnetų — komjaunuo
liai. Dauguma profesorių - dės 
tytojų studijuoja marksizmą - 
- leninizmą, kūrybiškai pritai
ko jį darbe. Tačiau, pažymė
jo drg. Metropolskis, darbe yra 
nemaža trūkumų. Partinė or
ganizacija dar neteikia visoke 
nopos paramos seniesiems spe 
cialistams. Vis dar neryžtin
gai kovojama prieš buržuazinio 
nacionalizmo pasireiškimus, 
Dar dėstyme neišgyvendintas 
formalizmas, prisitaikėlišku
mas. Studentams nepakanka
mai ugdomas tarybinis patrio
tizmas, tautų draugystė, ne
apykanta amerikiniams-angliš- 
kiems imperialistams ir paka
likams buržuaziniams naciona
listams.

LLKJS miesto komiteto 
sekretorius drg. Burkauskas: 
Vilniuje yra daugiau kaip 15. 
000 VLKJS naiių. Burkaus
kas nurodė į rinitus trūkumus 
komjaunimo organizacijoj. Jau 
nimas nepakankamai įtraukia
mas į politinį visuomeninį gy
venimą. Eilėje įmonių, yra 
statybų, nepatenkinamai orga 
nizojamas masinis - politinis 
darbas jaunųjų darbininkų tar
pe.

H Drg. Žiugžda pripažino, 
kad Lietuvos TSR Mokslų aka 
demijos institutu darbas turi 
trūkumų. Dar ne visi institu
tai pertvarkė savo darbą ge
nialiųjų draugo Stalino veika
lų kainos mokslo klausimais 
šviesoje. Nepakankamai ryž
tingai kovojama prieš konkre
čius ouržuazinės ideologijos 
skleidėjus, prieš kosmopolitiz
mą, keliaklupsčiavimą prieš su 
puvusią buržuazinę Vakarų kul 
turą.

Druskininkuose su pas
kaitomis iš Vilniaus lankėsi 
Serpuchovitinovas ir dali.

LIETUVOS SIENŲ 
PROBLEMA

XII. , .
3. Gudiškai ir lenkiškai kalbąs elementas Vilniaus krašte.

Vilniaus krašto sugudėjimas, o ypač sulcnkėjimas yra 
labai vėlyvos datos, tai patvirtina keletas rusų mokslininkų 
tyrinėjimų iš 19-tojo amž. pusės, t. e. iš to laiko, kada neuu- 
vo lietuvių - lenkų - gudų tarpusavio tautinių problemų. 
Akademikas P. Koeppen'as 1857 per katalikų kunigus rinko 
medžiagą apie Vilniaus gubernijoje gyver4ojų vartojamas 
kalbas. Tas žinias reikia laikyti tiKiomis, — bent jos nega
lėjo būti iškreiptos lietuvių naudai, — nes duomenis patie
kia lenkiško nusistatymo kunigai. Krinta į akis tai, kad už 
administracijos linijos buvusioje Trakų apskrityje lenkiškai 
kalbėta tik vienoje Sen. Trakų parapijoje (apie 1.600 žmo
nių). Vilniaus apskrities 7 parapijos buvo grynai lietuviš
kos, o likusios jau mišrios. Ašmenos apskrityje yra dvi gry
nai lietviš'kos parapijos, kitos maišytos. Lydos apskrityje 
yra 10 lietuviškų parapijų, viena mišri ir dvi pažymėtos ne
aiškiu posakiu „lietuvių padermės“.m60)

Koeppen'o duomenis papildo kitos statistikos, kurios pa
tiekia ir tautybių procentus. Minėtasis kap. Koreva davė to
kį Vilniaus gubernijos gyventojų paskirstymą tautybėmis: 
lietuviu — 46,0%, gudų 29,4%, lenkų — 12,3% ir rusų — 
2,3%. ‘

Lietuviai tad sudarė beveik pusę gyventojų: iš 841.099 
gubernijos gyv. išeina jų 386.905. Atmetus porą gudiškųjų 
gubernijos apskričių, likusiose apskrityse lietuvių procentas 
dominuoja. Beveik po 40 metų (1897) buvo pravesta oficiali 
rusų statistika, kai buvo surašomi visos Rusijos gyventojai. 
Vilniaus gubernijoje lietuvių bepriskaičiuota 17,5%, o gu
dų — 56,0%, lenkų — 7,1%, rusų — 4,9 ir žydų — 12,7%. 
Per paskutiniąsias dvi generacijas, ypač kai buvo1 draudžia
mas lietuviškas raštas lietuviškomis raidėmis, lietuvių kalba 
stipriai sunyko.

Kai rusai uždraudė lietuviams spaudą lotynų raidynu, 
(1864) Lietvos lenkuojantieji plačiai naudojosi iš Varšu
vos einančiomis knygomis ir laikraščiais. Tuo metu, kai lie
tuviai kietai užsispyrę stojo į kovą prieš brukamas rusų rai
dėmis bažnytines knygas, Vilniuje buvo laisvai lenkiškai 
spausdinamos liaudžiai maldaknygės ir kiti raš+ai. O iš Prū
sų kontrabanda gabenamos lietuviškos knygos Vilniaus kraš

LIETUVOJ BAŽNYČIA AT 
SKIRIAMA NUO

VAT IKANO.
pranešama, Kad Lietuvoje 

yra rengiamasi prie oficialaus 
katalikų „atskyrimo“ nuo Va
tikano ir įsteigimo „Lietuvos 
Tautinės Katalikų Bažnyčios“.

Nuo kovo pradžios iki ba
landžio 15 dienos lietuvių ka
talikų dvasininkų atstavai bu
vo 4 kartus pašaukti apsilan
kyti komunistų partijos vykdo 
mojo komiteto būstinėje. Ku
nigams teko kalbėtis su parti
jos generaliniu sekretorium 
Antanu Sniečkum, tikybų de
partamento direktorium prie 
ministrų tarybos Bronislovu 
Pušiniu ir MGB-OSZ — Vals 
tybės Saugumo Ministerijos 
Ryšių su Užsieniais skyriaus 
viršininku Smirnovu.

Tų keturių apsilankymų me 
tu į dvasiskijos atstovus dary
tas didelis spaudimas, kad jie 
pritartų ir paremtų sumanytą 
akciją Lietuvos katalikų tar
pe. Partijos tikslas yra įsteig
ti „Lietuvių Katalikų Piliečių 
Komitetą“ ir paskelbti „Tau
tinės Lietuvių Katalikų Baž
nyčios“ įsteigimą.

Tuo tarpu nežinoma, ar į 
tuos pasimatymus kviestieji ku 
nigai sutiko remti, tokią akciją. 
Tačiau yra žinoma, kad lietu
vių kunigų grupė, kurių taipe 
įskaitomi ir kanauninkas J. 
Stankevičius, Telšių vyskupi
jos administratorius kun. P. 
Maželis ii vyskupas Paltaro
kas, buvo numatyti kaip turį 
vykti gegužės 1 ■ -3 dienomis į 
Maskvą dalyvauti II-je bažny
čių ir tikybų konferencijoje.

B „Viršum Dumpių Tarybi
nio Ūkio (Klaipėdos sritis; pa 
sirodė lėktuvas. Iš jo buvo 
barstomos trąšos į tarybinio 
ūkto laukus. Per vieną dieną 
mineralinėmis trąšomis iš oro 
patręšta 50 hektarų žemės. Iš 
lėktuvų šiemet bus plačiai trę 
šiami tarybinių ūkių ir kolūkių 
laukai. Aviacijos pagalba bus 
taip pat kovojama su piktžoto- 
mis, apipurkščrant pasėlius spe 
cialiais chemikalais“.

@ „9,7 Žemės ūkio akademi
jos studentams buvo įteikti aka 
demijos baigimo diplomai. Ke 
turiolika stdentų, jų tarpe drg. 
Garuolis, Rakauskaitė, Šalčius, 
Vainauskas ir kt., gavo baigi
mo diplomus su pagyrimu.

E Maskvoje gegužės pirmo 
sios parado priėmėjų sąrašas 
prasideda tokia eile: Stalinas, 
Molotovas, Malenkovas, Beri
ja. . . (Kurį laiką Molotovas 
buvo minimas toliau nuo Sta 
lino, bet vasario mėn. armijos 
šventės proga ir šių gegužės iš 
kilmių proga greižtai laikoma 
si čia paminėtos paminėjimo 
tvarkos.

va, Saulėta dienelė, apsaky
mas. Vertė M. Kazlauskaitė.

H Kauno srities jaunųjų ra
šytojų pasitarimus truko dvi 
dienas. Pasitarimo dalyviai iš 
klausė Stalininės premijos lau
reato Antano Venclovos pra
nešimą apie pradedančiųjų ra 
sytojų uždavinius. Po to įvy
ko prozos ir poezijos sekcijų 
seminarai, kuriuose buvo svais 
tyti jaunųjų rašytojų kūriniai. 
Seminarams vadovavo A. Venc 
lova, V. Reimeris, V. Mozūnū 
nas, J. Dovydaitis, Alb. Žu
kauskas, B. Pranskus, J. Avi
žius, A. Bieliauskas, E. Matu- 
zevičius, A. Liepsnoms, V. Ži
lionis, T. Restovaitė“.

S „Balandžio 15 d. Lietu
vos TSR Valstybinio dailės ins 
tituto aktų saleje įvyko iškil
mingas posėdis, skirtas Leo
nardo da Vinči gimimo 500- 
osioms metinėms. Posėdį ati
darė dir. V. JuiKunas. Prane
šimą apie Leonardo da Vinči 
gyvenimą ir veiklą padarė me 
no istorijos katedros vedėjas 
T. Adamoms“.

@ „Naujas Stalininės premi

PASISAKYMAIS 
Žmuidzinavičius, 
pranešimus apie 
padėtį, didžiąsias 
statybas, Amerikos 
imperialistus — naujojo karo 
kurstytojus, mokslinėmis - ate 
istinėmis temomis.

S LTSR Mokslų akademi
jos Centrinė biblioteka per vie 
na dieną gavusi 320 knygų. Iš 
Leningrado Mokslo akademi
jos bibliotekos greitu laiku bū
sią gauta 600 senų lietuviškų 
knygų ir Lietuvos socialdemo 
kratų leidinių, išėjusių Vilniu
je, Anglijoje, Šveicarijoje ir 
Amerikoje.

g Pasibaigė Kauno sritie^ 
kaimo meninės saviveiklos ap
žiūra, kurioje gausiai dalyvavo 
kolūkių, rajonų Kultūros-šveti- 
mo įstaigų meninės saviveiklos 
kolektyviai. Į srities apžiūrą 
atvyko 2000 meninės saviveik
los ratelių, jungiančių daugiau 
kaip 2.400 žmonių. Kaimo me 
nines saviveiklos atstovai pa 
rodė savo sugebėjimus įvairių jos laureato A. Gudaičio - Gu 
saviveiklos žarnų srityse: dra
mos, tautinių šokių, dailiojo 
skaitymo ir kt. Eilė saviveik
lininkų į apžiūrą atvyko su sa 
va kūryba, savo pasigamintais 
muzikos instrumentais.

„Apžiūros žiuri komisija pe 
įeinamąja taurę už masiškumą 
meninėje saviveikloje paskyrė 
Marijampolės rajonui. Eilei 
meninės saviveiklos kolekty
vų ir atskiriems jos nariams 
paskirti garbės raštai ir do
vanos. Zipdovar.’otųjų tarpe 
yra 99 metų senutė Kralikaus 
Kienė iš Žiežmarių rajono, ke
turiolikmetis saviveiklininkas 
Stačokas iš Alytaus, su savo 
kūryba pasirodė Balkus iš Kė 
dainių, rajono, Grincevičius iš 
Šakių rajono ir kt.“

® J. Gruodžio vardo Kau
no dešimtmetės muzikos mo
kyklos direktorius drg. Bra
zauskas mums kalbėjo, kad 
kreiptumėmės į muzikos dar 
buotojus, prašytume paramos, 
— pasakojo Vilijampolės ra
jono kultūros - švietimo darbo 
skyriaus vedėja drg. Stakniū- 
nienė, — tačiau, kai kreipė
mės į drg. Brazauską, gavome 
atsakymą: „Neturiu laiko. Už 
imtas“.

E3 Naujos knygos: A. Venc
lova, Taikos balandžiai. V. Ma 
jauskis, Vladimiras Iljičius Le
ninas, poema. Vertė T. Tilvy 
tis; J. Rainis, Rinktinė, iš lat
vių kl. vertė K. Korsakas; A. 
Barto, Marytė auga, eiliuotas 
pasakojimas. V. Jakubevičius 
ir B. Smirnova, Geografijos 
klubo užrašai; Rusų karžygiai, 
bylinos. Vaikams paruošė I. 
Karnauchova; L. Voroncho-

jie padarė 
tarptautinę 
komunizmo

- Anglijos

zevičiaus romanas „Broliai“, 
vaizduoja lietuvių liaudies 
kovą už tarybų valdžią 1919— 
1921 metais. LTSR Tarybi
nių rašytojų sąjunga surengė 
romano „Broliai ‘ apsvarsty
mą. Pranešimą apie naują A. 
Gudaičio - Guzevičiaus kūrinį, 
kuris yra Stalinine premija pa
žymėto „Kalvio Ignoto teisy
bė“ tęsinys, padarė rašytojas 
J. Šimkus“.

E „TSRS Mokslų akademi
jos Miklucho-Makiajaus vardo 
Etnografijos institutas išleido 
istoiijos mokslų daktaro P. I. 
Kušnerio veikalą „Etninės te 
orijos ii etninės sienos“. Kny 
ga tuii didelės reikšmės Lie
tuvos etnografijos ir istorijos 
mokslui: antroje šio veikalo da 
lyje autorius specialiai tyrinė
ja pietryčių Pabaltijo (buv. 
Rytpr usiųj etninę praeitį, rem 
damasis archeologiniais, etno
grafiniais, lingvistiniais ir ra
šytiniais šaltiniais. Knygoje 
isspausdmtas gausus skaičius 
žemėlapių, diagramų, iliustraci 
jų. Veikale pateikta medžia
ga betarpiškai liečia lietuvių et 
nogenezės klausimą ir kultūros 
vystymąsi“.

S Gegužės 1 d. Vilniaus iš
kilmių aprašymuose žįymybių 
eilė taip atrodo: partijos CK 
gen. sekretoriai A. Sniečkus, 
A. Trofimovas ir V. Niunka, 
ministrų tarybos pirmininkas 
M. Gedvilas, augšč. tarybos 
prezidiumo pirmininkas J. Pa
leckis. (Maskvoje Švernikas, 
užimąs analoginį postą, kaip 
Paleckis Lietvoj, minimas dar 
tolimesnėj vietoj, po Vorošilo- 
vo, Bulganino n kitų).

to nesiekdavo. Todėl tas lenkiškas rastas buvo platinamas 
lietuvių ir gudų tarpe. Vadinasi, lenkų kalbai prasipiėsti 
daug prisidėjo lietuvių spaudos draudimas (1864—1904).

Oficialiosios statistikos labai nesutinka su 19-tojo amž. 
pusės duomenimis. Kad Korevos duomenys nėra perdėti, pa
rodo Lebedkino tyrinėjimai, kuris visoje Vilniaus gubernijo
je rado 838.465 gyv. ir jų beveik pusė lietuvių (49,98% — 
418.880), lenkų 18,42% (154.386), gudų — 17,42% (146. 
432 gyv.) ir kitų (ukrainiečių, rusų, krivičių, žydų, vokie
čių, totorių ir kt.) — 12,5%. Atmetus Dysnos (liet. 
2,1%) ir Vileikos apskritis (lietuvių 28,3%), likusiose pen
kiose apskrityse lietuviai sudaro daugumą; imant apskriti
mis:

lietuviu lenkų gudų
Vilniaus 67,7% 34,5% 3,5%
Lydos 63,2% 7,2% 22,5%
Ašmenos .57,5% 18,3% 24,2%
Švenčionių 86,9% 5,8% 6,9%
Trakų 93,4% 4,3% 1,3%

Lebedkino paduodamieji skaičiai gali sukelti įtarimo, 
ypač prisiminus Vileikos apskr. lietuvių skaičių (28,3%), 
kai prieš šį karą lietuviškai kalbančiųjų ten labai maža beli
ko. Bet ir Koeppen'o surinktomis žiniomis, ten yra lietuviš
kos arba mišrios parapijos (1920 metų sienos ribose): Le
bedys ir Molodečną; o anapus tos sienos likusiose parapijo
se (Dalginavas, Budislavas, Dunilavicius, Kurzienecas ir kt.) 
figūruoja taip pat dalis lietuvių.

Ryšium su tuo dar tenka paminėti iš 1863 metų R. D. 
Eikertto atlasą, kurio tikslas buvo parodyti, kur yra lenkų 
kalbos plotai. Jis, be kitko, visus katalikus gudus yra pri- 
skyręs lenkams. Bet vistiek prie atlaso pridėtoje statistinė
je lentelėje iš 857.000 Vilniaus gub. gyventoju, lietuvių pri
skaičiuota daugiausiai, būtent 386.000, kai lenkų rasta — 
212.000, o rusų ir gudų — 178.000, žydų — 77.000.(62).

Palyginę visus čia minėtus duomenis matome, kad tie 
iš skirtingų vietų išėję tyrinėjimai vieni kitiems nepriešta
rauja. Lietuvių skaičius svyruoja tarp 46% ir 49,98%. 
Imant vien kaimo gyventojus jis pakyla iki 55%. Tie duo
mens parodo tikrąjį Vilniaus krašte etnografinį veidą arti
moje praeityje.

Jeigu eisime giliau į praeitį, rasime lietuviams palan
kesnius duomenis. Žinomas tyrinėtojas Mykolas Balinskis 
apie tą Vilniaus apskritį, kurioje prieš šį karą lietuviškai kal
bančiųjų tiek maža tepriskaitome, 1846 rašo:(63)

„Vilniaus apskritis apgyventa lietuvių. Tačiau lietu
vių kalba vyrauja ištisai tik šiaurinėje dalyje arba deši- 
niąjame Neries krante; pietuose ties pat Vilniumi užleido 
ji vietą lenkų kalbai. Toliau maišosi kaimai, kalbą lietu
viškai, su kaimais, kur lenkų, rusų kalba vartojama. Vis 
tik kaimo gyventojų tarpe lietuvių kalba nusveria abi pir
mąsias kalbas; kai kuriose vietose, nors kaimų vardai ir 
gyventojų pavardės yra grynai lietuviškos, bet vistik gim
toji kalba užmiršta. Senieji inventoriai arba valsčių apra
šymai rodo, kad šita atmaina prasideda nuo švedų karų, 
Jono Kazimiero laikais, kurie įtartu su išsiplatinusia kraš
te maro epidemija, daug gyventojų išnaikino .

16-tajame ir 17-tajame amž. Vilniaus apylinkės buvo iš
tisai lietuvių gyvenamos. Bažnyčiose buvo sakomi lietuviš
ki pamokslai. O minėtoji Balinskio citata parodo, kad jo lai
kais Vilniaus apskrityje dar plačiai lietuviškai kalbėta. Tei
singai Balinskis atkreipė dėmesį, kad del didžiosios rusų oku
pacijos (1655—1667 m.) kai rusai užėmė Vilniaus, Kauno ir 
Gardino plotus, naikindami ir žudydami gyventojus, ištisų 
Vilniaus plotų gyventojai išbėgo, arba po tuoj kilusio maro 
buvo labai apretinti. Į tuos apytuščius pakraščių plotus pa
mažu atslinko gudai. Tai buvo antroji gudų kolonizacija, 
kuri, kaip matome, yra žymiai vėlesnė ir liečia jau artimes
nius Vilniaus krašto plotus. Šitaip atsirado 1920 m. sienos 
pakraščiuose, į pietus nuo Naručio ežero, kairiajame Nemu
no krante stačiatikių gudų.

Apie katalikus gudus jau yra pakankamai ryškiai JAV 
prof. Golder, Petras Klimas ir prof. Pakštas išaiškinęs, (64) 
jog jie ankstyvesnėse kartose yra buvę lietuviai. Kadangi ry
tiniai slavai krikštyjosi stačiatikiais, o lietuviai priėmė tik lo
tynišką krikštą, tai skiriamoji etnografinė žymė buvo drau
ge ir religinė žymė. Štai kodėl ir 1920 metų siena apytik
riai vaizduoja religijų sieną. Tiksliai jos pravesti neįmano
ma, nes pasieniuose yra maišytų plotų.

Atskirą klausimą sudarytų Vilniaus krašto lenkiškai, 
kalbantieji, bet tos problemos čia plačiau neliesime.

Vilniaus krašto lenkai ir lenkuojantieji nėra autochto
nai. Net apie jokią tikrą kolonizaciją nebegali būti kalbos. 
Objektyviais lenkės Turskos tyrinėjimais („Zvarte obzary 
języka polskiego na wilenszczyznie“ 1939 m.), galima tik 
viena išvada: dauguma lenkiškai kalbančiųjų yra tik nese
no lenkėjimo padaras.

Apžvelgus kalbinius ir tautinius Vilniaus krašto santy
kius, galima pagaliau brėžti Lietuvos rytines ribas.

Bus daugiau.
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ŽMOGAUS BUDĖJIMO IR MIEGOJIMO
SLAPTINGUMAS

VYDŪNAS.
Pratarmė. būda paprastai visą dieną ir

Yra kasdienini vyksmai, ku
riuos paaiškint norėta. Atro
do, kad labai tai reikalinga. 
Juk retai tėra apmąstoma, ką 
jie reiškia. Todėl liekasi ir 
neišmanyti. Paprastai žiūrė
ta vis tiktai į gyvąjį kūną, ti
kint, jis esąs būvąs, ir neprisi 
minta, kad jame atsitinka ir 
kas to išdava. Mąstant giliau 
apie visa - tai, žmogui aiškėja 
ir jo esmė, ir jis žmoniškėja. 
Tam raginimu būti nori sekan
tieji aiškinimai.

I. Kūrybinis vyksmas ir 
žmogus.

Greitiausiai visa, kas atro
do esamu, laikoma pastoviu, 
nepakmtantiu. Vis dėlto vi
sas pasaulis netgi visa Visata 
yra nuolatinis vyksmas. Iš že
mės auga nuolatai augmenys, 
ant jos visokie gyviai ir žmo
nės, pabūva tam tikrą laiką ir 
pavirsta .negyvais pavidalais, 
kurie vėliau išyra. Bet ir kie
tieji daiktai, pat akmenys pa
kinta, nors ir labai pamažu, 
vos pastebimai.

Visas žemiškas pasaulis su 
visu savo turiniu nuolatai ki
tokiu pasidaro. Todėl ir ma- 
nytina,, kad jis kartą prasidė
jęs, vyksta iki kol baigsis. 
Taip į jį žiūrint, aiškėja, kad 
tše veikia juslių nepagaunama 
galia, kuri apsireiškia jėgų su 
tirštėjimu iki daiktiškumo, 
kurs tad vėl kitos, gyvesnės 
jėgos prisunkiamas, po ko vėl 
kita jėga gyvintąją mediagą 
nusitveria, apstabina ir iš jos 
veikia, būdama lydima dar 
kitos jėgos ir net gi galios.
; Prisimintinas negyvasis 
daiktiškumas, mažieji ,-gyviai, 
tada augmenys, gyvuliai ir pa
galiau žmonės. Visose tuose 
pasirodymuose veikia slaptiai 
jėgos tam tikrą laiką, nuo jų 
tad atsitraukia, kad jie tad su
stingsta ir pagaliau virsta dul
kėmis.

Šita apmąstant, reikia ir nu 
manyti, kad visas vyksmas pa
saulyje ir Visatoje sukyla iš 
to, kas nėra laikiniu ir nėra erd 
'vinių ir pasidaro laikiniu ir 
erdviniu ir pagaliau vėl atsi
traukia ir grįžta į neliakinę ir 
neerdvinę būvą. Tik nėra vi
siems galima numanyti, kad ga 
Ii kas būti be laiko ir erdvės, 
nors žmonių veikla suskyla iš 
tokios buvos ir sukuria daik
tiškus dalykus.

Minėtu tokiu vyksmu aiš
kiai tampa gyviai, bet žymiau 
šiai žmonės. Jie jau ir numa
no, kad jie yra patekę į gyve
nimo raidą. Kiekvieną rytme
tį žmogus pabunda iš miego,

vakare vėl įminga, o pasiekus 
virš 80 metus, tai jam karto
jasi jau apie 30.000 sykių.

Bet žmonės vos kada pagai 
voja, ką tai reiškia, kad jie, vos 
nusimanydami su pabudimu 
nešami j gyvenimą su kūnu ir 
įmigimu vėl iš jo atitraukia
mi, ir kad taip kas-nors slėpi
ningo veikia. Vis jie greitiau 
šiai save laiko gyvu kūnu, 
kurs jiems rodosi esąs pasto
vus.

Tam prieš žmogus su švie
sesne sąmone .>ave supranta 
kaip dvasine esme, kuri nau
dojasi kūnu visokiems apsireiš 
kiniams n patyrimams. Tik ir 
tokių žmonių yra kartais tiki
ma, kad jų esmė dar nebuvusi 
pirm kūno susikūrimo ir įsi
gijus pilną apstabą. O sena 
išmintis kalbėjo apie žmogų 
kaip sielą, kuri yra Kūrėjo kva 
pas, Jo šviesos spindulys arba 
nors kibirkštis.

Todėl reikėtų žmogaus esmę 
numanyti kaip vis esant Kūrė
juje, vadinas Dievuje, Jo lei- 
diama į kūnišką gyvenimą ir 
vėl iš jo atitraukiama. Tai ge
rai pasiaiškinti, būtina. Vis rei 
kėtū apie tai pamąstyti ir tai 
apsvarstyti, nors ir nebūtų lin
kimų tai daryti.

Bus daugiau.
uOKH?

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Hauto Pasakos. KARAVA 

NAS. Viršelį piešė dail. Vla
das Vijeikis, iliustravo R. 
Brendamom. Išleido „Nemu
nas“. Kaina $ 1,50.

Dr. P. Jonikas. GIMTOJO 
ŽODŽIO BARUOSE. Bendri 
nės kalbos pataumai ir paaiš
kinimai. Išleido „Terra“. Kai 
na 1,50 doi. Gaunama „NL“.

A. Vilainis. ŽEMAIČIŲ ŽE 
MĖJE. Reportažai iš kelionių 
Lietuvoje. Chicago. 1952. 
Kaina $ 1,50. Išleido „Nemu
nas“.

Dr. J. Prunskis paruošė. 
LIETUVIŲ ARCHYVAS. 
Bolševizmo melai. Paruošta 
iš Studijų Biuro 1942 metų lei 
dinio. 440 pusi. Kaina $ 3.00.

Lietuvos Ūkio Atstatymo 
Erich Williams. MEDINIS 

ARKLYS. Pergyvenimų vokie 
čių karo belaisvių stovykloje 
ir iš jos pabėgimo aprašymas. 
Pagal šią knygą yra pagamin
tas filmas ir eile radijo vaidi
nimų, turėjusių didelį pasise
kimą. Veikalą vertė Br. Auš
rotas, viršelis dail. P. Osmols- 
kio, gausios liustracijos knygo 
je iš „The Reader's Digest '. 
Išleido „Karys“. Kaina 2 do
leriai. Adresas: 680 Bushwick, 
Brooklyn, N. Y., USA.

MONTREAL1O LIETUVIU, 
CHORO KONCERTAS

IR 
MUZIKO STASIO GAILEVIČIAUS 25 METŲ DARBO 

JUBILĖJUS.
vertinti ne tiktai kaip dirigen
tą, bet ir kaip kompozitorių. 
Pastaroji pozicija, jam, kaip 
kūrėjui, be abejojimų, yra la
bai brangi, todėl ir iškeltina.

Naujovė buvo, kad koncer
te pasireiškė ne tiktai mišrus 
choras, kas yra įprastinis reiš
kinys, bet ir vyrų choras, kas 
jau rečiau pasitaiko.

Choras, bendrai imant, Mont 
realiui, kaip didžiausiai koloni 
jai, dar nėra pakankamas. Jis 
vis da rpermažas, ypač yra ma 
ža moteriškųjų balsų. Matyt, 
moteriškoji pusė mažiau pajė
gi nugalėti sunkumus, kurių, 
be abejo, yra, ir, gali būti, jai 
daugiau, negu vyriškąja! pu
sei. Todėl norėtųsi, kad choro 
vadovybė rasių būdų sudary- Jis aiškiai parodo, kokiomis pro 
ti kokių nors lengvatų moteriš 
kąjai pusei, kad ji galėtų pa
gausėti ir pratrutinti chorą dar 
daugiau.

Mišrusis choras, kuris, vis 
dėlto, yra laikytinas pirmaujan 
čiu, šį kartą pasirodė tokioje 
formoje, kad noi ėjosi iš jo di
desnio pasiruošimo. Bendrai, 
jis skambėjo visai solidžiai. Bet 
naujas visai repertuaras, už ką 
tenka jis ypač pagirti, reika
lavo daugiau daibo, kurio, ma-

Pirmasis Montrealio lietuvių 
choro pasirdymas Vasario 16 
iškilmėse, ypač po visai trum
po pasiruošimo, sukėlė tikrą 
pasigrožėjimą ir visų sąmonin 
gųjų tautiečių geras viltis, ku
rioms, atrodo, tiek daug pag
rindo ir kurių realizavimas bū 
tinumo prosme kiekvienam są 
moningam lietuviui nekelia jo
kių abejojimų, — juk lietuviai 
gražiausių dainų savininkai, ne 
perdėtai sakant, pralenkiu šio
je srity daugelį tautų, juk ir 
balsingojo jaunimo turime la
bai gražaus. Todėl, kai cho
ras paskelbė ruošiąs iškilmin
gą koncertą, kuiiuo būtų pažy
mėta ir 25 metų dirigento St. 
Gailevičiaus muzikinė sukak
tis, daugelis montrealiečių gy
vai susidomėjo n laukė pažade 
to koncerto ir iškilmės. Ne ki
tu pagrindu ir koncerto salė 
prisirinko pilna; žodžiu, tiek, 
kiek ne dažnai 
Tai yra verta 
tai yra neeilinis reiškinys, 
yra būtina, kad ' 'riau 
tų, nes tai jul lis
luviškąjai dainai uv—. ukojan- 
čių tautiečių įvertinimo ir pa 
gerbimo būdas.

Šiame koncerte visuomenė

čia susirenka, 
pažymėti, nes 

beL 
bū- 
lie-

galėjo stebėti it chorą ir diri
gentą, kas koncerte buvo svar
biausia, nes kili priedai buvo 
tikrai programos sutikslinimo 
reikalui. Be to, jubiliatą muzi 
ką St. Gailevičių galima buvo

tyt, nepakako.
Bendrai, .choro repertuarą 

reikia tiktai pagirti. Ypač gA 
žios naujosios K. V. Banaičio 
dainos, — naujoviškos, stilin
gos ir senoviškai lietuviškos.

JOS.YASAUSKIS
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

žanre, paskambinus telefonu 3290.__________

KULTŪ'RIVB^KKOVIKA
„TERRA“ IŠLEID® „BARA3Ą“

Mūsų kultūriniame gyveni- mas su Kristum buvo lemia
me yra maloni staigmena: šiom mas. Jis nusekė paskui Kristų 
dienom knygų leidykla „Ter- į Golgotą, jis visą savo likusį 
ra“ išleido žymųjį Paer Lager- gyvenimą jieškojo Kristaus, 
kvist veikalą „Barabas“, sulau- blaškydamasis tarp prieštarau 
kusį nepaprasto pasisekimo Eu jaučių gandų ir liudijimų, nie- 
ropoje ir užeuropyje, 1951 m. 
nuskynusį autoriui Nobelio li
teratūros premiją. Veikalą iš 
švedų kalbos išvertė Stasys 
Vainoras. Įvado vietoj pasinau 
dota žymaus prancūzų rašyto
jo Andie Gide laišku Lucien 
Maury, vertėjui j prancūzų kai 
bą, supažindinančiu skaityto
ją su pagrindinėmis knygos 
problemomis, 
tinio formato, 212 puslapių, 
gražiai išleista, pardavinėjama 
po 2.25 dol.

Mums, lietuviams, „Bara
bas“ įdomus dviem atžvilgiais:

Knyga standar

blemomis dabar gyvena Vaka 
rų Europa ir iki kokių kultū
ros aukštumų pakilusios mažo
sios skandinavų tautos, ku
rioms, kaip ir musų tautai, ne 
vieną kartą buvo didžiųjų pa
gailėta laisvės ir gyvenimo.

„Barabas“ yra apysaka, vaiz 
duojanti krikščionybės atsira
dimo piadžią. Pats Barabas 
yra tasai plėšikas, kurį amnes
tavo vietoj, Kristaus. Susitiki-tuose.

kur negalėdamas surasti tikro 
atsakymo į kylančius klausi
mus. Jis mirė ant kryžiaus 
tarp kitų krikščionių, bet ar jįs 
surado tai, ko jis 
torius palieka klausimą 
sakytu.

Gili filosofnie mintis, 
riškai sukurti paveikslai 
paprastas charakterių reljefin- 
gumas daro šį veikalą retai su 
tinkamu pasaulio literatūros 
pavyzdžiu. Per trumpą laiką 
„Barabas“ jau išverstas į ke
liolika kalbų, o švedai baigia 
jo filmo sukimo darbus. Nėra 
abejones, kad ši knyga sulauks 
didelio susidomėjimo ir mūsų 
visuomenėje. J. Kaukas.

SMUIKININKĖ 
KUPREVIČIŪTĖ.

Paskutinį koncertą Europo
je turėjo Romoje. Koncertas 
gerai pasisekė.

Kuprevičiūtė sugrįžo į Bu
enos Aires, bet rudenį vėl 
vyks Koncertuoti į Europą, kur 
yra sutarti keli Koncertai Pa
ryžiuje, Vienoje ir kitouse mies

nu, bet ar jis 
jieškojo, au- 

neat-

meist 
ir ne

Labai vykusiai parinktos ir jau 
girdėtosios dainos. Gaila, kad 
dirigentas nedave nė vienos sa 
vo dainos chorui.

Iš visų mišriojo choro dainų 
vis dėlto gražiausiai nuskam
bėjo Gudavičiaus „Kur giria 
žaliuoja“, — ji geriausiai iš
mokta, surepetuota ir dėl to 
iškiliai patiekta.

Vyrų choras, labai jo negi
riant, vis dėlto tvirčiau buvo 
pasiruošęs, negu mišrusis, to
dėl ir tvirčiau skambėjo. Vy
rų ištvermė, už ką juos tenka 
tiktai „papildomai“ pagirti, da 
vė gražių vaisių. Bet ir vyrus, 
atvirai sakant, galima prašyti 
didesnio dėmesio lietviškąjai 
dainai, nors tas ir reikalauja 
nemažo aukojimosi. Tai yra 
tiesa, kurią reikia suprasti ir 
visai lietuviškąja; visuomenei 
ir pajieškoti būčių, kaip chorti 
dalyvius kuo no^s šiek tiek 
kompensuoti.

Gailevičius dirigentas, be 
komplimentų ka'ibant, gabus. 
Muziko - kūrėjo siela kiekvie
noje dainoje randa kompozito- 
rių-kūreją ir moka klausovams 
patiekti tai, kas yra esmingai 
gražaus. Paprastomis diriga
vimo priemonėmis jis moka cho 
rą padaryti gražiai suderintu 
ir lengvai voldomu instrumen 
tu. Stilingu jo dirigavimu ga
rima tiktai grožėtis.

Gailevičius kompozitorius, 
koncerte pareikštas duetais ir 
solo dainomis, mažiau galima 
buvo pažinti, bet ir tai iš geros 
pusės. Duetus išpildė solistės 
pp. Ivaškevičiūtės.

Daugiau ryškesni ir p.Jsižy 
mį kūrybine individualybe bu 
vo E. Kardelienės išpildytieji 
solo dalykai. Malda, Lapšme 
ir Oi, laukiau, — tai vis turį 
savo formą ir individualumą 
kūrimai, rodą nemažus kompo 
zitoriaus sugebėjimu^, vysto
mus moderniosios kompozici
jos kryptimi. Nekalbėsime 
apie išpildymą, nors nuo to ir 
daug pareina kūrinių pasiseki
mas, nes šį kartą yra komp. 
Gailevičiaus jubiliejus ir jo dal
bų apžvalga.

LTK aktoriai A. Dikinis ir 
J. Akstinas giažiai prisidėjo 
prie programos papildymo.

Jubiliatas susilaukė (dauge
lio ir gražių sveikinimų ir do
vanų. Ir jubialiato motina, p. 
Gailevičienė sen., sumaniai bu
vo pasveikinta. Tas padarė gra 
žų įspūdį. O po koncer
to DLK Vytauto klube choras 
graži upobūviu pastiprino ju
biliato pagerbimą.

Taigi: ilgiausių metų, svei
katos, ištvermės darbe meno 
baruose ir gražiausios sėkmės!

J. Kardelis.

Paskutinė vasara
ADOLFINA

Po motinos mirties Emilijai 
nebebuvo nieko, kas rištų prie 
šio miesto. Sesuo, seniai ište
škėjusi, gyveno Šiauliuose, o 
brolis smagiai leido senbernio 
dienas sostinėje. Jie abu jai suka į mažą gatvelę ir už ke- 
buvo labai geri n sužinoję, kad lių minučių pamato nedidelį 
po apsKtitų metų sveikatos tai- namelį, kurio durų raktą laiko 
symo1 Birštone rengiasi grįžti stipriai suspaudusi rankoje, 
namo, prašė ir įrodinėjo pasi- Paskubina žingsnius, nors ži- 
rinkti vieną iš jų ir apsigyven no, kad ten jos niekas nelau- 
ti didesniame mieste. Bet ji kia. Drebančiais pirštais at- 
nė nesuabejojo pirkdama bilie rakina duris. Ilgą laiką nekū- 
tą į čia ir dabar, išlipusi iš rento kambario drėgmė atsi
traukimo, akimis glostė seną muša į veidą ir ji sustoja tarp 
geležinkelio stotį su dideliu, duryje, lyg nedrįsdama per
virš durų kabančiu, laikrodžiu žengti gimtųjų namų 
ir senus topolių medžius, išsi
rikiavusius palei bėgius, tolu
moje susiliejančius su dideliu, 
dangų viršūnėmis remiančiu, 
amžinai žaliu mišku. Čia visa 
taip miela ir sava. Senas budė 
tojas, apskritaveidis, i raudon
skruostis seniokais, davęs ženk 
lą traukiniui apleisti stotį, šyp 
sėdamasis prieina prie mergi
nos ir sveikina sveiką sugrį
žusią.

— Mes maneine, kad nebe
grįši. Svetimi miestai ir žmo
nės jauniems įdomesni ir mie
lesni, — šneka budėtojas. Emi 
lija yra neišpasakytai gera su
grįžus į namus. Į miestą, ku 
riame ji gimė, užaugo ir kur 
kiekvienas medis ar grindinio 
akmuo yra liudininkas jos gra-

S K A 1 S T I E N Ė 
žiausių kūdikystės ir jaunys
tės dienų. Ir ji žino, kad bu
dėtojas pats netiki tuom, ką 
yra pasakęs.

Išėjusi iš stoties, Emilija pa

nežymiai dreba. Abi moterys parveš. Mokslus jau pabaigė, braukti per veidą. Akyse žė- šneka jis ir, nepaieidęs rankos, 
apsikabina ir jų akyse žvilga bet ta jo žmona nė negalvojan rėjęs džiaugsmas užgęsta, 
ašaros. T~' 
baltutelaičiais, 
šerkšnas, plaukais, o kita dvi- ką. 
dešimt aštuntu pavasariu žy
dinti mergina, gal kiek per
daug nubalusi nuo ilgos kelio
nės ar susijaudinimo.

— Ačiū Dievui, kad vėl ta
ve matau sveiką. O kiek prisi- i as čia.Sako, rusai vokiečių f ron miela, vienam žmogui pasukus prakalbino sutikęs gatvėje, ku 
rūpinau ir priverkiau, — šne tą pralaužė ir artėja prie mūsų kitu gyvenimo keliu. Žmogui, rioje ji nematė žmonių.
ka pasodinta ir arbata vaišina 
ma viešnia. — Būdavo akių 
negaliu sudėti. Tuoj tave sap 
nuoju. Kartais linksma, kaip 
spindulėlis, kartais liūdna ir la užsimeta apsiaustą ir išsisku- 
bai serganti. O pereitą nak- bina iš namų. Noras pasveikin paniekos, — girdi šalia savęs 
tį, gal nujausdama tavo grįži- ti Motinos kapą yra labai di- balsą ir krūptelėja. — Pažib
iną, žiūriu, pareini įsikibusi į delis, ir ji neturi laiko gėrėtis rėkit, dailiai jis sudėtas ir nu-
Andnaus ranką. pavasarėjančia apylinke. O pa spalvintas. ..

— Kaip gyvena Andrius?— vasaris apvainiKavo jievas ir
tyliai paklausia mergina ir jos tūkstančiai paukščių reiškė sa tą žibuoklę

spragsi širdis ima smarkiau plakti.
šiluma

Emilija

Viena yra palinkusi, ti čia važiuoti. Vargšelis ma- dabar ji pyksta ant savęs, kad 
lyg gruodžio no vaikas. Neseniai gavau laiš per penkerius beviltiškus me- 

. Nesiskundžia, bet motinai tus tebenešioja Andriaus prisi- 
daug nereikia rašyti. Suprata, minimą širdyje ir neįstengia už 
kad labai nedora ta jo prancū
zė. Ir reikėjo jau į tą Pran
cūziją išvažiuoti? Laikai to
kie blogi užėjo. Karas ten, ka

veda žemyn, piie upės, kuri 
patvinusi ir išdidi ramiai neša 
savo vandenis į Baltiją.

Jie ilgai vaikšto ir daug šne 
ka. Emilija norėtų paklausti, 
kur jis buvo anksčiau. Visuspildyti tuštumos, likusios po

jo netekimo. Numeta gėlę ir tuos penkerius metus, kančios 
piktas juokas iškreipia lūpas, ir blaškymosi, savęs neradimo 
Keista, kad visa yra likę ne- metus, kur buvo jis k kodėl ne

slenks-
čio.

Degančios malkos 
ugniavietėje ir maloni 
išvaiko nejaukumą, 
lėtai geria arbatą ir begalinis 
graudumas užlieja širdį. Ji gai 
lisi, kad nepriėmė brolio ar 
sesers pasiūlymo, nors 
liems mėnesiams apsigyventi 
pas kurį iš jų. Šie namai, ku
riuos ji laiko savais, dabar jai 
atrodo svetimi. Ramybė ir vie 
numa, kurių taip troško gulė
dama ligoninėje, ją ima gąsdin
ti.

Sugirgžda seniai bevarstyti 
varteliai, ir takeliu ateina se
nyva moteris. Emilija pastų- Jis netrukus pabaigs mokslą ir 
mia neišgertą puodelį ir skuba grįš namo. Parveš tamstai 
pasitikti viešnią. Kai ji marčią.. . 
plačiai praveria duris, rankos

žemės. Galiu 
nematyti. . .
ja. ..

Kai senutė

visai savo vaiko 
Sveikata

išeina,

kuriam šiose lankose ji yra pri 
siekusi amžiną meilę ir ištiki
mybę. Žmogui, kuris visa tai 

Emilija paniekino ir pamiršo.
— šis žiedelis yra nevertas

silpnė-

— Kas jau ten per gyveni
mas svetimame krašte. Ir rei
kėjo taip susiklostyti. . . Die
vuliau mano. .. Vienintelis 
vaikas, visa širdies paguoda. . .

ke- — Senutė linguoja galva ir di
delės ašaros rieda pageltusiais kvėpia pasiekusi aukštą skar- 
skruostais. džių, kurio papėdėje ramiai

Emilija norėtų atsisėsti prie banguoja upė, kurios taip ilgė 
senutės kojų, padėti galvą ant josi į Nemuną besidairydama, 
jos kelių ir verkti, verkti. Bet Sustoja ir ranka turi prisideng 
ji susivaldo ir mėgina raminti ti akis, tiek šviesos ir žalumo 
motiną to, kurį jos abi taip be yra ten, po kojomis, 
galo mylėjo.

— Andrius yra laimingas.

Jaunas vyras pakelia numes- 
ir šypsodamasis 

vo džiaugsmą jų žieduose, paduoda nustebusiai ir sumi- 
Ventos pakrantėje, senų me- šusiai Emilijai. Malūnininko 
džių prieglobstyje, yra mirų- Šulco sūnus stovi šalia jos ir 
šiųjų miestas, kurį nuo pat ma nors niekada niekas nėra jų su dens lelijas, 
žens Emilija mielai lankydavo. 
Ji pasirenka artimiausią keliu
ką ir skubina. Laisviau atsi-

pažindinęs, jie jaučiasi savi.
— Si gėlė išaugo mano tė

vo pievoje ir jei tu esi tokia 
kukli ir nenori pasisavinti sve
timos nuosavybės, aš ją dova
noju mūsų pažinties proga. — 
Vaikinas ištiesia tanką ir Emi 
lijos smulkūs pirštai paskęsta 
jo plačiame delne.

— Nesakyk man savo pavar 
dės. As žinau, kaip ir tu ži
nai manąją. Šiame mieste mes 
visi pažįstame vienas kitą. Bet 
jei būtumėm susitikę gatvėje, 
kaip daugelį kartų anksčiau, 

— Net jis grįš, nei marčios delį už atlapo arba švelniai per būčiau nedrįsęs prakalbinti,—

Ir vietoj 
pasukusi į kapines, ji, lyg stir 
na, pasileidžia skardžiu žemyn. 
Nerūpestingai nuskina žibuok
lę ir staiga sustoja. Nėra nie
ko, kam galėtų užkišti šį žie-

Kai pailsta, susėda slėnyje. 
Emilija nori išsitiesti sužalia
vusioje vejoje, bet Viktoras, 
toks yra jos naujojo draugo 
vardas, sulaiko.

— Nereikia taip daryti,, kad 
nesusirgtum. Nesistebėk, aš ži 
nau, kad tu sirgai ir matau, kad 
esi
kad tu gulėtum lovoje, o aš vie 
nas 
riti s
linguose slėniuose. Ir kam, be 
tavęs, aš išskinčiau visas van- 

kurios pražįsta 
mėnesienoje šios upės permato 
mame vandenyje.

Kai vaikinas kalba, Emilija 
užmerkia akis ir bijo prasi
merkti. O gal visa ši diena yra 
sapnas ir ji tuoj pabus vieniša 
ir niekam nereikalinga. Ir ka
da Viktoras pamato ją tylin
čią ir užsimerkusią, nusigąsta.

— Aš perdaug šneku ir gal 
tave užgavau? lų purtai gal
vą ir iš po blakstienų blizga 
ašaros? Ach! Žinau. Aš esu 
malūnininko Šulco sūnus. ..

Emilija nori šnekėti. Ji yra 
nesuprasta. Bet vaikinas kai-

pasveikusi. Aš nenoriu,

turėčiau sveikinti pavasa- 
ir vasaras šiuose stebuk-
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Moksto-technikos naujienos
LIETUVIS UŽFATČNTAVO IŠRADIMĄ

KANADIEČIŲ KONCERTO AMERIKOJE ATGARSIAI
Elzbietos Kardelienės ir pianisto solisto Kazio Smilge 

vičiaus koncertą 1952. V. 10- Woicesteryje vertinant.

Montieahetis lietuvis p. Lie- 
šūnaitis užpatentavo savo išra
dimą : viename nedideliame la 
gamine sutalpinamus lovą su 
matracu, pagalvių ir kitais 
reikmenimis miegui, stalą, kė 
dę. Dabar jis veda derybas su 
firma, kuri nori šį jo išradimą 
realizuoti.

DVIEJŲ TŪKSTANČIŲ 
METŲ LAVONAS

Danijos mokslininkai atkasė 
iš durpyno beveik sveikai iš
silaikiusį kūną jaunuolio, mi
rusio prieš du tūkstančius me
tų.

Kūnas buvo surastas arti 
Silkeborgo, oda sveika, raume
nys nesuakmentję, gerai išsi
laikiusi ruda barzdelė, sveiki 
ir pirštų nagai.

Mokslininkai tikisi surast 
pilve maisto palaikų, kad su
žinotų, kokie valgiai buvo se
novėje vartojami toje dabarti
nės Danijos apskrityje.

LĖKTUVAS SKRENDĄS 
ATBULAS.

Amerikoje buvo išmėgintas 
naujas, pats didžiausias ir mo
derniškiausias malūnsparnis 
lėktuvas — helikopteris.

XH-21 helikohteris turi ka
biną 20 pėdų ilgio ir 5*4 P- 
pločio ir gali paimti 14 kelei
vių. Jis ne tik gali stovėti ore,

paprasčiausia. Reikia tik krū
vos paprasto smėlio ir atomi
nės energijos šaltinio. Smėlio 
krūva apliejama radio aktyvio
mis medžiagomis ir išdžiovina
ma. Gautas mišinys pasėjamas 
iš lėktuvo, vairuojamo radijo 
pagalba.

Mirties smėlio pasekmės yra 
baisiausios. 200 kilogramų mir 
ties smėlio pakaktų išžudyti 
visus 9 milionus New Yorko 
gyventojų.

RAKETINIAI KELEIVI
NIAI LĖKTUVAI

Angiai išbandė pirmąjį ke
leivini raketinį lėktuvą. Ban
dymas pasisekęs labai gerai. 
Kaip spėjama, tai pirmasis 
žingsnis kelionės į mėnulį.

NAUJA STATYBA 
ŠVEDIJOJE.

Švedijoje statomos įdomios 
namų sienų konstrukcijos. Sie
nų išorė iš 15 cm storumo piien 
betonio. Šilumos - šalčio izo
liacijai gauti, iš vidaus kartu su 
plienbetonio konstrukc.ua ibeto 
nuojamos lengvojo ,Si
porex“ 7,5 — 15 tn.. ytų 
sluogsnis. Šis statybos būdas 
naudojamas ir dideliems na
ciams, pav., ligoninėms. Pasta 
įrta net 3 aukštų pastatų. Ka 
dangi sienos, palyginamai, yra 
plonos, gaunamas didesnis nau

Visu turtingumu ir meniniu 
vertingumo iškyla svečių kana 
diečių — Lietuvos Valst. Ope
ros solistės Elzbietos Kardelie 
nės ir pianisto solisto Kazio 
Smilgevičiaus 1952 m. gegužės 
10 d. dainos ir muzikos koncer 
tas, įvykęs Liet. Piliečių Klubo 
salėje, Worcestcryje.

Kalbant apie šį koncertą, 
ypač tenka pabrėžti du daly
ku — tai aukštas koncerto pro 
gramos pildytojo solistų kva
lifikacijas, jų turimą stažą ir 
pačio koncerto programos pa
rinkimą, turtingumą.

Viena iš iškiliausiųjų ir rys 
Klausiųjų Lietuvos Valst. Ope
ros žvaigždžių, ilgą laiką vie
nintelis kolaratūrinis sopranas 
Lietuvos operoje, solistė Elz
bieta Kardelienė, kaip ir buvo 
tikėtasi, šiame koncerte sušvi
to visu savo skaidrumu, talen 
tingumu. Solistės talentas, 
aukšta technika, nuostabus jos 
balso sultingumas ir spalvin
gumas buvo juntami ištisai per 
visą koncertą. Dainininkės įsi 
jautimas į išpildomųjų kūrinių 
esmę ir techninį apipavidalini
mą buvo tiek gilus ir jautrus, 
jog net subtiliausius muzikinio 
garso niuansus solistė sugebė
jo perteikti publikai, kartu ją 
užhipnotizuodama ir paverg
dama savąjam išgyvenimui, sa

jam jausmui. Solistei dievi
ne! išpildant A. Kačanausko 
„Kad aš našlaitėlė“ — dažnas 
iš gausių koncerto klausytojų 
naudojosi skepetaite, sudrėgu 
oioms akims nusausinti. . . Ne- 
nuostaou, jog kiekvienas sol. 
E. Kaideiienės pasirodymas 
scenoje taip ir kiekvienas pa
teiktas kūrinys buvo sutinka
mi ir palydimi audringais pub
likos plojimais, išreiškusiais 
entuziatišką klausytojų sisiža- 
vėjimą solistės talentu, balso 
.spalvingumu ir tobulu jos dai
navimu. Nepaisant, kad so
listė patiekė puolikai net pen
kiolika pirmaeilių autorių kū
rinių ir keletą, aplodismen
tams nesiliaujant, turėjo kar
toti, koncertą baigiant ji nero
dė jokių nuovargio ar techni
nio išsisėmimo žymių, kas kal
ba už puikią dainininkės kon
diciją ir bendrą jos pasiruoši
mą aukštų reikalavimų pro
gramoms.

Neatjungiama ir lygiai ver
tinga solistės E. Kardelienes 
visais atžvilgiais nusisekusio 
dainavimo dalimi buvo gabaus 
pianisto solisto Kazio Smilge
vičiaus akompoaavimas, cha
rakteringas itin klasiška aukš
ta technika ir nuostabia sklan
da. šalia akomponavimo so
listei, pianistas K. Smilgevi

čius dideliu įsijautimu išpildė čia įspūdingai ir jautriai, esant 
per septynetą piano solo kū-dėkingai maldyklos akustikai, 
rinių ir porą, publikai neatlai- nuskambėjo dainininkės išpildo 
džiai bisuoajnt, kartojo. K. mi — muz. Budriūno „Marija 
Smilgevičiaus solo skambini- Motina*' ir Mercadante „Svei-
mas, budingas savo dramatiš
kumu ir klausytoją pavergian
čiu sugestingumu, koncerto 
publikoje iššaukė ilgiausio susi 
žavėjimo piano akordais, lygiai 
kaip ir pianisto ryškiu talen
tu ir meistriškai įgudusiu daly
kų technikiniu atlikimu.' Ir pia 
nistas Kazys Smilgevičius bu
vo palydimas karštomis ir aud 
ringomis klausytojų katutėmis.

Koncertą baigus, solistei E. 
Kardelienei buvo įteikta rau
donų rožių puokštė; padėkos 
žodį solistams n publikai ta
rė vietos veikėjas A. Kriaučia- 
lis. Koncerto programai vado 
vavo agr. J. Bertašius.

Koncerto publikos tarpe — 
o jos butą pilnutėlės salės — 
be vietos lietuvių, buvo ir toli
mesnių kolonijų lietuviai visuo 
menininkai: J. Audėnas’iš New 
Yorko; inž. Čaplikas, prof. dr. 
V. Čepas, dail. V. Andriušis, 
nenuilstantis So Bostono veikė 
jas p. P. Tuinyla, solistė p. 
Barmiene, p. JaiiKUS, p. Tuma 
vičienė, broliai Bajerčiai, visi iš 
Bostono; dr. B. Matulionis su 
žmona ir bičiuliais iš Providen 
ce; būta lankytojų net iš Wa- 
terburio, Conn, bei visa eilė iš 
kitų vietovių.

Sekmadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje mišių me
tu sol. E. Kardelienė, vargo-

ka, Marija“.

Sekmadienio popietį per vie 
tos lietvio J. Žemaičio vedamą 
radijo pusvalandį svečiai meni 
ninkai atiiko penketą muziki
nių dalykų. E. Kardeliene, 
akomponuojant pianistui K. 
Smilgevičiui, itin žaviai pa
dainavo: „Neturiu aš name
lių“, K. V. Banaičio; „Oi, ko 
verki, sesele“ St. Šimkaus ir 
„Kad aš našlaitėlė“, A. Kaca- 
nausKo. Pianistas K. Smilge
vičius audringai paskambino: 
„Noktuiną", J. Naujeiio ir 
„Barkaroią“, G. Fauret. Radi
jo pusvalandžio \edejas p. J. 
žemaitis, kupinas gražiausių 
įspūdžių iš solistų vakardienos 
koncerto ii žavėdamasis meni
ninkų puikiu pasirodymu jo 
vedamojoje valandėlėje, solis
tams išreiškė nuoširdžią padė
ką.

Mielus Kanadoj lietuvius me 
nininkus išlydint, jų garbei p. 
p. Šalaviejų suruoštame pobū
vyje, pasigėrėta žaviu svečių 
solistų pasisekimu Worcestery 
je, padėkota jiems už jų triū
są ir pasiaukojimą koncertan 
atvykstant kartu iš
reiškiant viltį ir vėl netrukus 
susitikti lietuviškos dainos ir 
muzikos vertei kelti ir Tėvy
nės Lietuvos išlaisvinimo kovai

bet gali skristi atbulas, manev
ruoti šonais.

MIRTIES SMĖLYS.
„Mirties smėlys“ yra naujau 

sias ir pats baisiausias atomi
nis ginklas.
amerikiečiai,

Jį turi ne tik 
bet ir sovietai.

Apie tai JAV ka.ininkams 
vo pranešta ir paaiškinta 
cialiu karinės vadovybės 
diniu.

Mirties smėlio gamyba

bu- 
ofi- 
lei-

yra

dingas patalpų plotas. Tokiu 
būdu švedai sutaupo daug ang 
lių, kurios reikalingos papras
toms plytoms išdeginti.

STATYBOS GREIČIO 
REKORDAS.

Dalias mieste, JAV, pramo
niniu budu pagamintas gyvena 
masis namas sumontuotas per 
1 vai. ir 2 minutes.

— Išrasta šeškams susekti 
mašina - automatas.

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

KARYS
išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 

įdomios medžiagos.
Redaguoja ir leidžia: kpt. S.

S.

nais palydint K. Smilgevičiui, 
atliko porą religinių kūrinių.

remti! P. Alis.
Worcester, Mass, USA.

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

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

NAUJIENOS talpina išvietintųjų lietuvių šeimų, gimi
nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at

sišaukimus į savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me
tų $ 5.00; Chicagoje $ 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny 

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

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

Urbonas, B. Aušrotas, 
Butkus

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

U. S. A.

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

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

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

land Park, London, W. II, England.

AR ŽINOTE KA RAŠO

KELEIVIS
AR JAU SKAITAI?

MODERNIŠKĄ ILIUSTRACINĮ PASAULIO 
LIETUVIŲ MAGAZINĄ.

♦

' J

AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi I s 
mėgsta jį skaityti? 1
„KELEIVI“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne H 
pataikauja ir nesibijo teisybes skelbti.
Žmonių mulkintojus ir apgavikus jisai lupa be jokio * 
pasigailėjimo. ■
Be to, jame rasi visokių pa- tarimų, gražių eilių, įdo- f 
mių paveikslų ir žinių iš viso pasaulio.
Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba.
Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75. 
Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū 
rėti. Gausit nemokamai.

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

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

CALIFORNIA, U. S. A.
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ba toliau ir jai yia labai sunku ji yra dar laimingesnė. Kai gia akys jaunais vaismedžiais, 
jo klausyti. Viktoras ją pakelia nuo žemės, kaip anuomet. Sėdi niūrus, už

— Aš žinau, koks yra mano ji nori tvirtai prispausti jį prie gęsusią pypkę kramtydamas,
tėvas. Žinau ir tai, kaip žmo- savęs ir pasakyti ką nors labai Samdyta šeimyna ir malūno 
nės jo nemėgsta, teisingiau ne gražaus, bet vaikinas padouda darbininkai stebioi šeimininku, 
apkenčia. Ir jis yra vertas tos ranką ir jie kopia ant kalno, nes labai retai bėra apsvaido- 
neapykantos. As negaliu daug kur po gražiu marmuro ak- mi svetimais keiksmažodžiais, 
apie jį šnekėti, nes esu jo sū- mens antkapiu ilsisi vokiečio Visiems, net ir sūnui, atrodo, 
nūs, bet yra daug dalykų, ku- Šulco žmona ir kur po žalia kad senis serga, bet samdytie- 
rių aš jam niekada neatleisiu, velėna, medžio kryžiumi pa- ji nedrįsta paklausti, o Vikto- 
Jis yra vokietis, oet mano ma- ženklinta, amžiną sapr|ą sap- rui sykį apie tai užsiminus, tė 
ma buvo lietuve. Mano gys- nuoja Emilijos mama. vas užsidegė, kaip liepsna ir,
lose teka lietuviškas kraujas ir * * * pasiūlė nesikisti ne į savo rei-
čia yra mano gimtinė. Ir kai Vasara pačiame savo bran- kalus. Suprato vaikinas, ko nu 
mano tėvas niekina ir neapken dūme. Sykį nušienautos pie- siminęs tėvas. Vokiečių žlugi 
čia viso to, kas lietuviška, aš vos pradeda atželti ir daug mas, kuris buvo neišvengia- 
myliu šią žemę n su pasididžia vendens lelijų yra priskynęs mas, reiškė ir jo žlugimą, 
vimu sakau, kad aš lietuvis, jaunas vyras mylimai mergi- Prieš keturiasdešimtį metų at 
Keturi mano broliai pasekė te nai. jei ne neįtikėtinai grei- sibeldęs į šį kraštą, suktumu 
vo pėdomis. Jie savanoriais iš tai priartėjęs frontas ir visai įsigijęs geriausią apylinkėje 
ėjo kovoti už Vokietijos per- netoli dunksinčios patrankos, ūkį ir malūną, jis nekentė be
galę. žmones daug būtų prikalbėję tuvių ir Lietuvos. Kai po ru-

— Jie kovoja prieš bolše- apie jauniausią malūnininko su su okupacijos užėjo vokiečiai,
vizmą. nu ir Emiliją. Bet perdaug senis pravirko is džiaugsmo ir

— Ne tos minties vedami kiekvienas rūpinėsi savais rei- tikėjo, kad ši žemė yra am- 
jie išėjo. Jei vokiečiai atsuktų kalais, kad pakaktų laiko sve- ziams prijungta prie didžiosios 
patrankas į šiuos laukus, su timiesiems. Gal ir per dažnai jo tėvynės.
tikslu nušluoti Lietuvos vardą mieste visiems pažįstamas tra- O dienos yra saulėtos ir 
nuo žemes paviršiaus, jie be kėnas trypia žolę mažos gat- karštos. Visai netoli dunksi 
širdgėlos, laisva valia, naikrn- ves patvoryje ir balta baidarė patrankos ir naktimis padan- 
tų savo tautą, nes tėvas išmo- nardo vakarais patamsėjusiose gė žėruoja gaisrais. Emilija 
kė save laikyti vokiečiais. Del Ventos vandenyse. Ir nežinia visus laisvalaikius praleidžia 
to ir motina per anksti į kapi- ką sakytų senis malūnininkas, paventyje. Čia ji sutinka Vik 
naites ten, an tkalno, iškeliavo, jei jam teberūpetų geras der- torą ir valandos greit tirpsta 
Ir tai tėvas protestantų kapi- liūs ir Ventos vandens sraunu- įdomiuose pašnekesiuose ar 
nėse palaidoti norėjo, bet ne- mas, kuris suka jo malūno gir- lengvučiuose ginčuose.
garbė Šulco žmonai tarp kata- nas. Šią vasarą senis visai ne Vieną popietę, išsimaudę ir 
likų ilsėtis. Bet kam aš tau sirodo laukuose ir retai skam- atsigaivinę šaltame vandenyje, 
pasakoju tai? Užtenka vieno, ba jo įsakantis oalsas didelia- jie guli saulės atokaitoje. Pat- 
kad aš lietuvis ir tu privalai tai me malūne. Jei ir išeina ka- rankų griausmo čia nesigirdi 
Įsidėmėti. da, lazda pasiramsčiuodamas, ir yra taip tylu, kad girdisi ma

Nors ir ne dėl to mergina į sodą, ir atsisėda po medžiais žyčio vabalėlio šiurenimas tarp 
buvo susigraudinusi, bet dabar ant balto suolelio, nesidžiau- smilgų ir žuvų taškenimas van

denyje. Ir tada Viktoras pa- Bet ne apie tai norėčiau paša- ėmė nykti tolumoje, pirmą kar 
klausia; kori. Grįžkime atgal, Andrius tą pajutau, kad esu netekusi

— Emilija, ai nebėra tavo mane ragino pa.doti nuameli Andriaus. Grįžusi užsirakinau 
širdyje praeities pėdsakų? . ir apsigyventi pas ją, nes žiū- savo namelyje ir apraudojau

Emilija pasiremia ant ran- rejo į mane, kaip į būsimą sudužusią laimę. Jaučiau, kad 
kų, kad galėtų matyti jo akis marčią. Bet aš nenorėjau skii aukšti mokslai ii svetimi žmo- 
ir kada prabyla, balsas yra ra tis su vieta, kurios kiekvienas nės atims mano mylimą. Ne
muš ir širdis krūtinėje nėra daiktelis priminė mano mirų- klydau. Ateidavo laiškai, ilgi 
pakeitusi savo takto. šią motiną, ir likau gyventi vie ir gražus, pilni pasiilgimo sa-

— Tai visa buvo taip seniai, na. Vieną vakarą mes visi trys vo krašto ir mylimos mergai
te seniai, jei skaičiuotumėm ilgai šnekėjome ir priėjome iš tės. Tolyn — ėjo retyn ir že
mėtais, bet be galo seniai, skai vados, kad Andriui baigus gini džiai apie ilgesį ir meilę dare- 
čiuojant šios vasaros laimingo naziją, mudu susituoksime, si retesni. Ir pagaliau atėjo 
mis valandomis. Šios su tavi- Andrius baigė gimnaziją pir- laiškas, prirašytas apie Rivie- 
mi praleistos valandos atitoli- muoju ir pedagogai pranašavo ros saulę ir dangaus žydrumą, 
no nuo manęs Andrių, praeitį didžią ateitį. Ir kai jis, parsi- su pabaigoje įmestais keliais 
ir pirmąją meilę. nešęs pasigėrėjimą keliantį pa- sakiniais: „Tarp kitko, Emili-

Mes buvome kaimynų vai- žymėjimą ėmė jieškoti darbo, ja miela, vedžiau. Ne iš meilės, 
kai ir kūdikystės dienomis sta- mudvi, turiu galvoje save ir jo Iš reikalo. Savo universiteto 
tydavome laimes pilis iš smė- motiną, liepėme pasilsėti ir ru rektoriaus dukterį. Neliūdėk, 
iio. Paaugę statėme iš minčių denį važiuoti į universitetą. Nepyk. Atleisk. Aš tau atši
lt svajonių. Ėjome kartu į pra Mudviejų pajamas sudėjus lyginsiu už materialę pagalbą, 
džios mokyklą, vėliau — gim- drauge, jis galėjo apsimokėti O jei kada susirgsi — duok ži- 
naziją. Aš dabar nežinau, ar už pastogę ir sočiai pavalgyti, nią ir daktaras iš Prancūzijos 
tai buvo broliškas prisirišimas o stipendija padengė visas ki- lėktuvu atskrįs tavęs pagydy- 
ar tikroji, pirmoji meilė, bet tas sąskaitas. Ach! Kaip aš ti“. Maždaug taip buvo pa- 
mudu visur būdavome drauge, laukiau, kol jis baigs universi- rašyta. Ką čia maždaug. Žo- 
Net ir mokytojai, persekioją ir tetą, nes mūsų vedybų data dis žodin. Taip ir baigiasi ma- 
skyrę jaunas poras, mūsų ne- buvo nukelta iki to laiko. Ko- no pasaka. Tiesa, po to penke- 
perspedavo. Mokslas sekėsi ir kios ilgos buvo žiemos ir truni rius metus išsinešiojau širdyje 
mūsų našlės motinos džiaugė- pos, drauge praleidžiamos, va- sopulį. Gal tik dėl to metus 
si vaikais. Ir tada, esant sep- saros. Meilė buvo abipusė ir Birštono pušynuose praleidau, 
tintoje gimnazijos klasėje, mi begalinė, o laukimas ilgas ir Bet taip jauna, linksma ir at- 
rė mano motina. Likau vie- nebepakeliamas. .. Andrius leidžianti, kaip šiandien, dar 
na. Ne neviena, nes su mani- baigė medicinos fakultetą, bet niekad nesu buvusi.
mi buvo Andriu^, ramstis vi- lauktoji valanda vėl buvo ati- Viktoras pakyla nuo saulė- 
sose sunkiose mano gyvenimo dėta, nes jo gabumai atkreipė je įkaitinto smėlio ir stipriai 
valandose. Nebebuvo iš ko pra valdžios akis ir jam buvo pa- suspaudžia merginą savo glė- 
gyventi ir mokytis. Mečiau siūlyta stipendija pagilinti stu byje.
gimnaziją ir gavau tarnybą dijas Prancūzijoje. Po meilės — Aš myliu tave, Emilija, 
teisme. Sekėsi ir, kaip matai, ir ištikimybės priesaikų ir pa- myliu, — sako jis, o merginos 
esu sekretorė ir mano viršimn žadu, išlydėjome Andrių į to atsakymas sutirpsta pasibučia 
kai patenkinti mano darbu Įima kelionę. Ir kai traukinys rime. Bus daugiau.

konstrukc.ua
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Taip juokiasi uz 
geležinės uždangos 
Stalinas ir putpelė.

Be taikos balandžio, Stalinas 
laiko ir laisvės putpelę.

Kartą Stalinas susikvetė sa
telitų vadus ir pradėjo teirau
tis, kokias laisves jie suteikė ■ 
savo tautoms. Kiek pasiklau
sęs, Stalinas iš kertės atsinešė ' 
putpelę it iš susii inkikusių pa 
reikalavo gabumais įrodyti, ko 
kiu būdu galima paukščiui su 
teikti daugiausia laisvės, ne
leidžiant pasprukti iš rankų?

Čekas apgniaužė paukštį 
abiem rankom, tik galva lau
ke kyšojo, vengras surakino 
nagais kojas. Stalinas šaipėsi 
ir pro ūsus pūtė: „Daugiau 
laisvės!“ Paeiliui pradėjo put
pelę kamantinėti lenkas, rumu 
nas, bulgaras ir kinietis, bet 
Stalino veidas niaukėsi.

Tuomet Stalinas čiupo put
pelę į rankas ir pradėjo pešti 
plunksną po plunksnos, 
nupešta, putpele žvalgėsi į ša
lis, be jokio judesio pakilti nuo 
delno:

„Matote“, — pamokinančiu 
žvilgsniu kreipėsi Stalinas į sa
vo satrapus“, 
jūs turite suteikti jūsų tau
toms“.

Visa

tokią laisvę ir

Kasininkas.
Į R. V okietijos valstybinę 

krautuvę įeina kaimietė ir jos 
akys įsminga į ant sienos ka
bantį portretą.

— Tai, turbūt, krautuvės 
šefas? — klausia kaimietė pat- 
davėją.

— Ne, tai mūsų kasininkas!
— atkelta pardavėja.

[DĖMESIO! D Ė M E S I O ! |

Š. m. gegužės mėn. 31d. Hamiltone, 213 James St. N. IĮ 
(Central Hali) sezono uždai'ymo proga „AUKURAS“ ,|J

[j* ruošia įdomų

Laimė.
Rytų Vokietijoje kažkas 

simine Kosenkuios 
pro langą.

— Didelis čia daiktas! — 
Įsiterpia besiklausąs. — Ir mes 
šoktume pro langą, bet paban
dyk iš rūsio iššokti!
Anksčiau ir čia visa tai buvo.

Iš V. Vokietijos į rusų zoną 
važiuoja komunistas. Trauki
ny prisišlieja prie suvargusios 
moterėlės ir pradeda peikti va 
karus:

— Mes už porą batelių mo
kame 30 markių, — pradeda 
kalbą.

— Batelių? — Žinau, pri
simenu, anksčiau ir čia buvo.

— Mes dažnai vartojame 
margariną, — komunistas tę
sia toliau.

— Margariną irgi prisime
nu, — atsidūsta moteris.

— Pas mus streikuoja dar
bininkai !

—1 Streikuoja -; / Ak. . ., ži
nau, čia anksčiau ir streikuoda 
vo.

— Tai ką, po velnių, — pa 
rausta komunistas, — nori ma
ne mulkinti? — Žinok, kad aš 
komunistas esu i

— Komunistas? 
anksčiau ir čia jų 
gia moterėlė.

Kaimynų
Vengi ų-austrų 

tinka dvi ožkos, 
ka prašo savo kaimynę.

— įleisk, įleisk į savo pusę, 
nors trumpam laikui.

— Tai ar iš galvos išsikraus 
tei? — nustemba austrų ožka.

už 
iššokima

O, žinau, 
buvo! — bai

ožkos.
pasieny susi-
Vengrijos ož

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

..RONIS, PUTINAS.
Po programos ,Į

Iš visur ir apie viską
— Statistikos duomenimis 

1946 - 1949 m. 50 boksininkų i 
mirė nuo ringe gautų smūgių. 1 
iš to skaičiaus vien 1949 m. s 
buvo užmušta 18. Prie to rei- 1 
kia dar pridėti šimtus sužalo- 1 
ta sveikata boksininkų, atsi
dūrusių sanatorijose arba tapu i 
siu našta savo šeimai.

— Žurnaliste S. Narkeliu- 
naitė ledaguoja knygą apie 
New Yorko lietuvius kultūri
ninkus ir visuomenininkus.

— Liet. Krikščionys Demo
kratai yra nutarę JAV sušauk 
ti savo konferenciją. Laikas ir 
vieta dar nenustatyta.

— Ohio Northern universi 
tetas, metodistų vedamas, pa
sikvietė su paskaita Daytono 
universiteto (jėzuitų) rekto
rių kun. J. Rcnneker, S. J. Tai 
pirmas toks atsitikimas per 80 
metų. Bet nėra buvę atsitiki
mo, kad katalikai taip padary
tų.

— Nuo gegužės 1 d. paskir
tas Lietuvos Tėvų Jėzuitų Šiau 
les ir Pietų Amerikos vyres
niuoju, kun. Bronius Kristana- 
vičius.

— Prez. Trurnanui kalbant 
į Amerikos žmones, daugelis 
Amerikos lietuvių televizijoje 
matė ant prezidento stalo sto
vintį gintarinį laivelį, Alto de
legacijos dovaną iš Lietuvos.

— 1 rumanas gauna kasdien 
šimtus telegramų iš savo par
tiečių su prašymais, kad kan
didatuotų j prezidentus.

— Elviro Andrioli (1836- 
-1893), garsiam dailininkui li
kimas iemė gimti Europos ry
tuose, toli nuo savo kilmės kraš 
to. Jo motina buvo lietuvai
tė ir jis nusprendė save laikyti 
lietuviu. Kodėl? Į tai juokais 
atsakydavo: „Įmesk lietuvį į 
vandenį nuogą, tai jis išplauks 
į priešingą krantą jau ne tik 
apsirengęs, bet u su laikrodžiu 
kišeniuje“. Smagu būti sūnu
mi tautos, kuriai ryžtumo ir 
ištvermes nestinga — todėl E. 
Andrioli ir nusprendė būti lie
tuviu. Šalia kitų darbų, E. An 
drioli iliustravo Adomo Mic
kevičiaus „Poną Tadą“, „Kon
radą Valenrodą“, „Vėlines“.

— Statistika rodo, kad Ame 1 
rikoje kas keturios minutės 
tampa užmuštas arba amžinai Į 
sužalotas vienas darbininkas ir ’ 
kas šešiolika sekundžių vienas 
tampa sužeistas.

— Vokietijoj, branktui to 
mieste, Willy Schmitz išbada- 
vo 58 dienas ir nuo bado mirė.

— Antrojo pasaulinio karo 
laiku Jungtinėse Valstybėse 
bvuo o.000 karo priešų. Jie bu 
vo nuteisti iki 30 mėnesių ka
lėti.

— Vakarų Vokietijos spau
da pianeša, kad esama 95. 
000 vaikų pavainikių, kurių tė 
vais esą okupacinių pajėgų ka
riai. Iš to pavainikių skai
čiaus 4.000 esą vaikų tamsia
odžių. Vaikų pavainikių išlai
kymas Vakarų Vokietijos glo
bos įstaigoms kas metai atsiei
nąs iki 110 milionų markių.

— Paukščių stebėjimo ins
titutai Europoje pateikia in
formacijų, jog nuo 1948 metų 
nepaprastai sumažėjęs gandrų 
grįžimas Europon. 1949 me
tais Šveicarijon tegrįžo viena 
gandrų pora, į kai kurias Vo
kietijos sritis giįžę 75 procen
tai mažiau. Kadangi gandrai 
tepradeda poruotis būdami 4— 
5 metų, jų prieauglio pagausė
jimo negreit lauktina. Kodėl 
gandrų grįžimas sumažėjo, tik 
roji priežastis nenustatyta. Ma 
noma, kad gandi ams sunkėjau 
čios sąlygos Eui opoje dėl įvai 
rių pelkynų nusausinimų.

— 500 italų, kurie buvo iš- 
• emigravę į Braziliją ir Argen

tiną, ten išbuvę kelis mėnesius 
ir neradę palankesnių galimy
bių įsikurti, grįžo atgal Itali
jon. jiems kelionę turėjo ap
mokėti Italijos konsulatai, esą 
Brazilijoje ir Aigentinoje.

— Sovietų okupuotoje rytų 
Vokietijoje prievarta jaunimas (V3 
įjungiamas anglių kasyklų dar $ 
bams. Kiekviena sritis įparei- W 
gota duoti nustatytą skaičių K 
angliakasių. Pavyzdžiui, vien 
iš Mecklenburgo srities parci- 'L* 
kalauta 4000 angliakasių.

— 100.000 karininkų vado
vaus organizuojamai Europos 
armijai. Jei Vakarų Vokietija 
įsijungs į Europos gynybą,

Į ŠOKIAI
[SU ĮVAIRENYBĖMIS.

Prizai už geriausiai sušoktus šokius. Bufete įvairūs ,| 
[gėrimai ir skanūs užkandžiai. Groja Benny Ferry (ita- ‘i 

lų) orkestras. Programospradžia 19 vai. (punktua
liai). Šokių pradžia 20,30 vai.

Nepraleiskite paskutinio pavasarinio „AUKURO“ t 
|l parengimo. „Aukurą s“.
-2XKZ. sx- —-sw- —-

Z. Tamašauskas
STATAU iš SAVO ir KLIENTŲ MEDŽIAGOS 
NAMUS ir be atskiro atlyginimo padedu GAUTI 

PALANKIOMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS.
Turiu ryšių su statybinių medžiagų firmomis ir galiu 
tarpininkauti pirktis 3 — 4 mėnesių kreditan.
2514 Leclaire St. Tel. po 7 vv. CL 1558, Montreal.

DR: ALEKSAS VALADKA*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS a

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

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

BOLESLAW BIELSKI i

SEAGRAM I

ATSTOVAS

MALONIAI PATARNAUJA PERKANT LIKERIUS

VISOMIS PROGOMIS.

MA 5271 Montreal 1430 Peel St,

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

-Jt -

BUGAILIŠKAITĖ
1280 King E., Hamilton, Ont.

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

-ar - if w- if- •><• ------ r lt------ -31 ---

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

Jo 11 as Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

TE L. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAy. 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.

LIETUVIŲ DAILĖS PARO
DA ČIKAGOJE.

Gegužes 18 d. Čikagoje ati
daryta lietvių uaiilninkų paro
da. Atidai ymo kalbą pasakė 
konsulas dr. P. Daudžvardis, 
pasidžiaugdamas mūsų dailinin 
kų kūrybingumu. Dailinin
kų vardu kalbėjo A. Varnas. 
Išstatyta 73 paveikslai šių dai
lininkų: A. Varno, V. Ignata
vičiaus, J. Pautieniaus, M. Ši-

penktadalį Emopos armijos 
karininkų sudarys vokiečių ka 
lininkai, kurių būsią 20.000. 

pasaulyje 
metais
3-Skil 
pašto 

ženklo
vertė siekia 100.000 DM. 1937 
metais tą ženklą už 5000 ang
ių svarų nupirkęs savininkas, 
patekęs į finansinius sunku
mus, tą pašto ženklą nori šve- leikio, A~ Cooper-Skupo, I. Šia 
dų pašto muziejui parduoti už 
10.000 anglų svarų.

— Pumasis tamsiaodis rni- 
msteris pirmininkas yra Pietų 
Afrikos Unijos ininisterių pir
mininkas Kwarae Nkrumah. 
Tai pirmasis Anglijos dominijų 
istorijoj tamsiaodis ministeris 
pirmininkas. Kwame aukštuo
sius mokslus baigė JAV. Prieš 
tapdamas ministeriu pirminiu 
ku bovo traktorininku vienoje 
kakao plentacijoje. Pažymėti
na, kad Pietų Afrika yra di
džiausias kakao gamintojas pa
saulyje.

— Televizijos priimtuvų iš serijos vadija animu laiku nu
plitimas ypač sumažino kino mato suruošti Lietuvaitės Mer 
lankytojų skaičių. Yra vieto- gaitės teismą. Šiame parodo- 
vių, kui kino lankytojų skai- mąjame teisme, kurio sudėtį su 
eitis sumažėjęs iki 70 procen
tų. Televizija atsiliepusi ir į 
laikraščių bei knygų pirkimą. 
Knygų paklausa Amerikoje 
paskutiniais melais sumažėjusi 
5 procentais, laikraščių vieto
mis iki 15 procentų. Taip pat 
televizija dešimtis tūkstančių 
amerikiečių sulaiko nuo bokso ..... _________ _____ _____ r..
ir kitų sporto parengimų lan- klausys nuo oro. Jei tęsis gied 
kymo.

— 1900 metais JAV val
džios statistikos biuras užre- 
kordavo, kad tada gyveno 1 iš 
25 amerikiečių, sulaukęs 65 
metų amžiaus. 1950 metų sta
tistika praneša, kad buvo jau vytė išvyko iš Brooklyno, N. 
1 iš 13 žmonių, sulaukęs 65 me Y., ir apsigyveno Hartforde, 
tų amžiaus. Conn.

— Brangiausias 
pašto ženklas yra 1857 
Švedijoje atspausdintas 
ling geltonos spalvos 
ženklas. Šiandien to

pelio. Paroda tęsis iki birželio 
1 d., atidaryta kasdien nuo 12 
vai. iki 8 vai. vakaro, — 2257 
W. 23 Place.

KNYGŲ LENTYNA 
— lietuvių bibliografijos 
letenis Nr. 1—2 (44 — 
1952 m. sausio — vasario 
nešiu: Lithuanian Bibliograp
hic Service, 602 Harney Stre-

MERGAITeS TEISMAS 
CHICAGOJE.

Energinga skaučių veikėja, 
sktn. Z. Juškevičienė spaudoje 
praneša, kad Liet. Skaučių Se-

biu- 
45), 
me-

darys prityrę pedagogai, vi
suomenininkai ii rašytojai, no 
rimą jaunosioms mergeitėms 
padėti susivokti dabarties gy
venimo ir pramatyti savo atei
tį. Jame, išvedus ribą, tarp gė 
rio ir blogio, norima parodyti 
idealios jaunos lietuvaitės ke
lią. šio teismo data labai pri-

ra, — nenorima atitraukti jau 
nimo nuo gamtos. Tada teks 
teismo datą nukelti gegužės ar 
net vasaros pabaigom

— New Yorko skačių tun- 
tininkė vyresn. sktn. E. Put-

I
1

/

Tel. FI 1492

IIAMSAV 5939 Monk Blvd.,

VICTOR hardware
Montreal 20,

DAŽAI, 
ENAMEL, 

VARNISH 
^FABRIKO KAINOS NAMŲ SAVININKAMS 

UŽSAKANT GALIONAIS.
.į SAV. LARY BRO STAUSKAS

UMSAYJ

■U' H' -'M-'1 =St=-------=H" —~K —

FOTU STUDIJA
JUKNEVIČIUS
Verdun, Montreal, P. Q.

Telef. YOrk 6116.
• • • • • • < įvairiose sueigose bei jūsų namuose.

33—5 avė.,

Fotografavimas
Vestuvių, grupių ir pasų nuotraukos.

Portretai. Reklamos. Foto reportažai.
■af ■ ic —at-.... at—. -at- M
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LIETUVIŠKA SKRYBĖLAIČIŲ KRAUTUVĖ

JUDITH HAT SHOPPE !
7334 St. Hubert St., Montreal. Tel. CA 8859.

Ranko darbo skrybėlaitės ir pertaisymai.
Vestuviniai šydai.

v

y
$ Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS g

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ
A RŪBŲ SI U VĖJAS
T Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- 
A riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžia- 
* gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.

E D. KONDRATAS.
$ 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto.

Tel. LL 9626.

? DĖMESIO
Z Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!
/ Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
4 Prekyba ir pataisymai.
g PETE‘S RADIO SERVICE

7688 Edvard St., Ville Lnsalle. HE 3372

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BE NOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO8ES PADĖTI

2102 FULLUM ST,

M

AMherst 0*94 i
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Winnipeg
PETRAS BARONAS ATVYKO Į KANADĄ.

tos kompanijos atstovas Ka
nadoje arba kitaip verstis.

Geriausios sėkmės įsikuriant 
Kanadoje! J- J-
LIETUVIŠKA KEPYKLA.

Naujasis ateivis p. Pranas 
Dilka ligi šiol turįs kepyklą 
nuomojamose patalpose Tal
bot Ave, pirko iš miesto val
dybos sklypą Arlington gatvė 
je ir rengiasi naujos, nuosa
vos, modernios kepyklos sta
tybai.

P. Dilkos kepama lietuviš
ko skonio duona — juoda ir

Žinomas iš studentavimo lai 
<kų Klaipėdoje, futbolo rungty 
nių radijo pranešėjas, vėliau 
diplomatinės tarnybos atstovas 
Berlyne p. Petras Baronas iš 
Bogotos — Columbijos persi
kėlė į Kanadą.

P. Baronas pravažiuodamas 
su šeima — žmona Aldona, 
dviem sūnais ir savo motina 
pro Winnipegą, buvo sustojęs 
porai dienų pas savo prietelius 
J. Januškas, kur turėjo progos 
susipažinti su Winnipego ko
lonijos lietuviais ir Kanados 
gyvenimo sąlygomis.

Baronas iš Vokietijos buvo balta ruginė „Natural bread“ 
emigravęs į Columbiją ir apsi
gyvenęs Bogotoj, kur dirbo 
kaip trafiko direktorius vieno
je turizmo kompanijoje Tur- 
avion. Trumpame laikotarpyje 
turėjo galimybę kelis kartus 
lėktuvu aplankyti visas vakarų 
Europos valstybes. Dėl klima
tinių sąlygų buvo priverstas 
keisti gyvenamą vietą ir laiki
nai atsisakyti savo turėtos ge
ros tarnybos. Kanadoje tikisi 
apsigyventi Vancouveryje ir

vardu, turi didelį pasisekimą 
vartotojų tarpe ir esamose są
lygose nebegali patenkinti vi
sos pirkėjų paklausos. P. Dil- 
ka lig šiol yra vienintelis iš 
Winnipego lietuvių savarankis 
kos gamybos srityje.

Sėkmes, Pranai, kad tavo ne 
išsenkančios energijos dėka 
naujos kepyklos kaminas būtų 
aukščiau visų ir tavo gamybos 
sveika, gaivininti ir stiprinan- 
ti lietuviško skonio duonelė 

tęsti ligšiolinį savo darbą kaip plistų po visą Kanadą! J. J.

NUO SENIAI ĮSIKŪRĘS LIETUVIS 
New Glaskow, Nova Scotia. 

Lietuviai nepaprastai išsisklai 
dę didžiuliuose Kanados plo
tuose. Kartais tiktai pripuola 
mai sužinoma, kad kurioje to
limoje vietovėje yra lietuvių. 
O kaikur, labjau nutolusiose 
nuo didžiųjų centrų vietovėse, 
dažnai visai pavieniui gyven
dami, išgyvena ilgus dešimt
mečius, tartum kokie Robinzo 
nai, svetimųjų tarpe sudaryda 
mi salas ar mažutes saleles.

APIE BROOKS MIESTĄ IR 
Dirbtinis drėkinimas.

Brooks, Aibei ta. Šitas mies
telis tun nepilnus /.000 gy
ventojų, yra apie 130 mylių į 
rytus nuo Albertos didmiesčio 
— Calgary, prie C. P. R. ge
ležinkelio linijos. Brooks yra 
įdomus tuo, kad jo apylinke 
turi dirbtinį drėkinimą (irri- 
gacija). Apylinkės ūkininkai 
yra pasiturį, nes javus visuo
met gauna gerus. Žemė der
linga ir derlių beveik visuomet 
duoda gerą.

Už Brooks miesto, 6 mylios 
•į pietus, yra 12 mylių ilgio ir 
2 mylių pločio, dirbtinis eže
ras. Į tą ežerą vandenį prilei
džia iš Bow upės. Iš ežero van 
duo leidžiamas, iš karto, stam
biu išcementuotu kanalu, pa
našiu į nedidelę upę. Paskui 
kanalas išsišakoja į mažesnius 
griovius taip, kad kiekvienas 
ūkininkas gauna vandenį į sa
vo ūkio žemę. Tas ežeras ir 
didesnieji upeliai, ar grioviai 
iki ūkininko žemes yra žinioj 
ir priežiūroj Irigacijos bendro 
vės, bet savo žemėje, kiekvie
nas ūkininkas turi savo nuo
žiūra tą vandenį kontroliuoti. 
Kurioj vietoj norima drėkinti, 
griovys uždaromas ir tuomet 
vanduo jau bėga kviečių lau
kan. Jei vasara pasitaiko sau-

eže-

Štai, R. R. 3 Mt. Wiliam, 
New Glasgow, Nova Scotia pri 
vincijoje jau nuo 1901 metų, 
t. y. — dar carinės Rusijos Lie 
tuvoje okupacijos laikų, gyve 
na 1881 metais Lietuvoje gi
męs Mykolas Budrikas (Mi
chael Budrick).

P. Budrikas buvo dukart ve
dęs, bet abi žmonas jau palai
dojo. Iš pirmosios, Marijo
nos Jesaitytės, turėjo dukterį 
ir sūnų, bet ir si, sulaukusį 43

metų amžiaus, taip pat palaido 
jo.

P. Budrikas, nors ir senas 
būdamas, domisi lietuvių gyve 
nimuij, prenumeruoja „Nepri
klausomą Lietuvą“ ir dažnai 
nusiperka naujai išleistų kny
gų. Paskutiniu metu jis nusi
skundžia, kad „Nemunas“ ne- 
išpildęs jo užsakymo, nors pini 
gus jis pasiuntęs. Kor.

APYLINKĖS LIETUVIUS, 
sa ir lietaus visai nesti, tai iki 
3 kartų turi vandenį- leisti į tą 
patį kviečių ar kitų javų lauką. 
Žmogus tą darbą mokantis, tu 
ri būti kviečių lauke apsiavęs 
ilgais guminiais batais.

Šalia virš minėto ežero yra 
dar 2 mažesni dirbtiniai
rai, kurie ir aptarnauja tą patį 
uždavinį kitose panašiose vie
tose. Šie ežerai gana žuvingi, 
ir žiemą juose sugaunama 
daug žuvies.

Ganyklos.
Brooks apylinkės ūkininkai 

laiko ir daug raguočių gyvu
lių. Toliau už Brooks apylin
kės yra ganyklos, kokių .30. 
000 akerių žemės. Vidury tų 
ganyklų yra ežeras, gyvuliams 
atsigerti. Pavasarį visi ūki
ninkai savo gyvulius pažymi. 
Gegužės mėn. pradžioj atiduo
da juos į minėtą ganyklą visai 
vasarai. Už sausus gyvlius, 
kaip veršius ir bcigždžias tely
čias ar karves, moka tik 4,50 
dol., už visą vakarą, už kitus 
moka po 12,50 dol. Ganykla 
yra ištvarstyta rūšimis ir gy
vulius surūšiuoja į ganyklos 
dalis. Ganyklą prižiūri nuo 
lat budįs raitas tam reikalui 
žmogus. Jis tvaiko ir prieaug 
lį. Kai javai nuo laukų nuva
lomi rudenį; ūkininkas savo 
gyvulius iš ganyklos varosi na 
mo. Tik melžiamas karves, ku 
rios laikomos pienui, ir vasarą 
ūkininkai laiko namie.

Miestas.
Brooks miestac sulig savo 

dydžio, yra pramoningas. Čia 
yra: 1) Maisto konservavimo 
įmonė, 2) Malūnas > alfaltai 
malti, 3) Bulvių rūšiavimo įs
taiga, 4) Pheasents perykla, 
5) Viščiukų perykla, 6) Pie
ninė, 7) Sėklų lūšiavimo įstai-

SUSIVIENJIMAS
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ

FRATERNALĄ ORGANIZACIJA
Įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados 
tuose.
$ 5.000,00.

Mies- į;
Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 

Nariais priima'mi abiejų ly^ųų lietuviai jį 
nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. į: 
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių $ 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai, j 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. f 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo- ; 
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: L
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA * 
307 West 30lh Street New York 1, N. Y. ;

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

tik ką iš spaudos išėjusioje 
lietuvio žvejo —

JUOZO GRIŠMANAUSKO 
knygoje 

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

pinigais ar money orderiu.

į/d , A i:-:

LIETUVIS BATSIUVYS.

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal. 

Telefonas: DO 0357.

KANADOS ĮSIPAREIGOJI
MAI ŠIAURĖS ATLANTO 

PAKTO ORGANIZACIJOJE
Atkelta iš 3 pusi, 

liavom ir maistu. Kanados vy
riausybė šitą psiūlymą atme
tė. Kanada ikišiol yra davusi 
324,8 mil. dol. tarpvalstybinės 
pagelbos formoje NATO kaš 
tarms. Vienas iš didesnių daly 
kų šioje pagelboje buvo pilnų 
trijų divizijų apranga.

Iki šiol yra duota (visų de
partamentų) gynybos produk
cijai užsakymai už dviejų bil. 
dol., iš kurių 900 mil. dol. jau 
yra išleisti. Lėktuvų užsaky
mai sunaudoja maždaug vieną 
trečiąją dalį šios smos. Spėja
ma, kad gynybos produkcija 
padidės 1952-53 metais apie 
50 proc., tai yra iki 1.4 bil. dol.

(Cand. Sc.).

DOMINION AGENCIES BUREAU 7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412.

16 Woolworth Bldg.,
EOhl AfiTBUB,Ont.5( ANAU A 

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.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
J Gerard Cool 4337 Verdun 
Ave., Verdun. YO 3323.

J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasalle.

TR. 7849.

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

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.
Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 

apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.

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 p.uikume, kurios puslapiai tebedvelkia 
Lietuvos vėju ir arimų kvapu, kurioj vaizduojamo kai
miečio vargai ir rūpesčiai toki mažučiai ir mieli, paly
ginus juos su šiurpia šiandienybe.

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

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

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

MUZIKO STASIO GAIĮJLV 
IČIAUS 25 METŲ SUKAK
TIS ir MONTREALIO LIE 
TUVIŲ CHORO KONCER 

TAS.
(Atkelta iš ( 5 puslapio)
Muz. St. Gailevičių jo 25 

metų muzikinio darbo sukak
tuvių proga sveikino visų pir
ma jo vedamasis choras — vai 
dybos pirm. P. Lukoševičius 
pasveikino žodžiu ir įteikė me
nišką dovaną su kompozito
riaus - dirigento jubiliejaus jra 
šu, o dail. J. Akstinas perskai 
tė jo sukurtą menišką choro 
vardu adresą. Op. sol. E. Kar 
delienė, kaip bendro darbo da 
lyvė, sveikino artistų vardu ir

ga, 8) Irigacija, 9) Pavyzdin
gas ir praktikuojantis valsty
binis ūkis, 10) Agrikultūros 
įstaiga^ U) Bičių laikymo ir 
medaus gaminimo bendrovė.

Apie vieną mylią į žiemius 
už Brooks miesto tiesia trans 
kanadinį plentą.Brooks miestas 
bus visai arti Trans 
plento.

Daug turčių, kurie 
mieste turi pasistatę, o 
tik statosi, gana ištaigingus na 
mus. Miestelis turi irigaciją 
ir daržų ar sodų čionais gali
ma prisisodinti gražiausių. 
Vandenį gėrimui ir kanalizaci 
ja tun, kaip visi didmiesčiai. 
Kurui n žiemą ir vasarą naudo 
ja dujas, kurios yra gaunamos pažymėjo, kad jeigu būtų gali- 
iš netoliese esančių šulinių, mybė, tai jubiliatą pasveikintų 
Šviesai naudoja elektrą, kuri visas keturių Šmitų teatro ko- 
yra gaunama iš Calgary. Taip 
pat ir apylinkės ūkininkai jau 
turi elektros šviesą.

Broooks lietuviai.
Lietuvių Brooks mieste 

apylinkėj yra 16 šeimų ir 
maišytos šeimos, viso 24 šei
mos n dar keli viengungiai. 
Kaikune iš senų gyventojų lie 
tuvių yra gana pasiturinti. Se
ni Brooks gyventojai Vencį- 
k'ai, baigė rengti savo gražų 
modernišką namą Brooks mies 
te. Einant lietuvišku papročiu, 
tai atminčiai Ve tiekai suruošė 
įkurtuves ir suprašė beveik vi 
sus lietuvius. Man esant sve
čiuose pas seserį ir švogerį 
Brooks mieste, .>u žmona bu
vau paprašytas j minėtas įkur 
tuves. Žmonės Venckai yra 
malonūs ir vaišingi ir dvi ma
lonios sesutės, Venckuviene n 
Kalvaitienė, abi darbavosi ir 
maloniai vaišino svečius.

Man įspūdį padarė, iš nese
niai atvykusų lietuvių, mote
ris viena - senukė. Sakosi esan 
ti 77 metų amžiaus, atvykus 
pas sūnų gyventi, Rytinėj Ka 
nadoj, prieš 2 metus. Dabar 
yra persikėlusi gyventi j Bro 
oks apylinkę, pas dukterį ir 
žentą. Moteris pergyvenusi

Kanada

Brooks 
kiti dar

ir
8

lektyvas. Montrealio ALOKo 
vardu sveikino p. Lapinas ir 
įteikė dovanų oiginališką laik
rodį. Lietuvių Dramos Teat 
ro Montrealy vardu sveikino 
A. Dikinis, LAS vardu p.* Va
liulis. „NL“ red. ir KLCT var, 
du J. Kardelis įteikė jubailia- 
tui gėlių kaip dirigentui, kom 
pozitoriui ir pianistui, linkėda 
mas kūrybingų darbų.

Be to buvo sveikinimų raštu 
ir telegramomis, bet iš to ne 
visa buvo paskaityta. Suminė 
ta, kad iš Toronto jubiliatą 
sveikino op. sol. K. Grantas.

Visi sveikintojai gražiai ver
tino p. Stasio Gailevičiaus dar 
bus ir nuopelnus muzikos sri
tyje ir linkėjo jam gražiausios 
sėkmės jo meniškojo darbo ba 
ruošė. Drauge buvo- gražiai 
vertinamas ir jo darbas su 
Montrealio lietuvių choru, ku 
ris taip pat gražiai įvertintas.

J. K.

visokius karo suiiKumus ir su- 
kėtrimus ir tokiam amžiuj dar 
galėjo atvykti ir apsigyventi 
naujoj tėvynėj — Kanadoj.

Tai tiek tuo tarpu apie Bro
oks miestą ir jo apylinkę.

A. Vaišnis.
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LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
Church Ave (prie Veidun Avė') arti naujosios lie

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

!

x X

«K O 
w 
♦*
♦>

AMERIKOJE „NEPRIKLAU SOMĄ 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.

_ If - . —-3S.
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BELLAZZI - LA M Y, INC
7679 George St.,TR 5151 w Ville Lasalle.

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

^#****«S4**ižS:«4*44*4»iS*S#S****SS4***  SS#********:

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel

v
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I BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
| 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. «

Tel. TR 8351. |
Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas. | 

----------------------------------------------------------------------- —------
į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

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

1

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.

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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HAMILTON LONDON, Ont.
TFA-bės HAMILTONO SK., GEGUŽĖS 17 D. VAKARO 

APYSKAITA.

MAŽAS RINKIKŲ NUOŠIMTIS.

Pajamos:
1. Įėjimo ir loterijos bilietai 291 po 1,25 .............$ 363,75
2. Rūbinės pelnas ............................................................$ 2,50
3. Bufeto pelnas .............................................$ 114,12

Viso ... $ 480,34

Išlaidos:
1. Programos išpildyto jams ir svečiams vakarienė $ 21,72
2. Skelbimo nupaišymas .............................................. $ 4,—
3. Salės nuoma ............................................................$ 70,—
4. Orkestras ..................................................................... $ 42,—f
5. Salės sargui ...................................  $ 3,—
6. Laimėjimai loterijai ...................................................$ 3,—,

i 7. Dekoracijų is Toronto atvež., grąž. ir foto išl. $ 11,35
8. Įvairios smulkios išlaidos .................................... $ 19,18
9. Skelbimai „TŽ“ ............................................................$ 12,—

10. Skelbimai „NL“ . <................................................... $ 11,—

Viso ... $ 207,25
Pajamos .................................... $ 480,37
Išlaidos ..................... $ 207,25
Gr. pelnas ............................... $ 273,12

Posėdy, įvykusiame 1952. V. 19, šis pelnas paskirsty
tas taip:

1. Persiųsti TF A-bei Kanadoj ............................... $ 150,—
2. Vysk. M. Valančiaus šešt. m-los vaikams moks

lo metų baig. proga dovanoti po knygą .............$ 85,- -
3. Palikti skyriaus l kasoj .......................................... $ 38,12

Viso . . $ 273,12
TF A-bės Kan. Hamiltono sk.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERA 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.

Gegužės mėn. 24 d. londo- 
niškiat rinkimose į Kanados 
Krašto Tarybą dalyvavo tikrai 
negausiai. Balsavo tik apie 
25 proc. turinčių teisę balsuoti. 
Vertinant tokį nepakankamą 
dalyvavimą, tektų pajieškoti 
nepasisekimo priežasčių :

1) per visą rinkimų dieną 
pylė gausus lietus, 2) rinkimų 
būstinė atidaryta tik nuo 2 vai. 
po pietų, nes samdyta salė, kur 
turėjo vykti rinkimai adminis
tracijai neįspėjus sargo, iki 2 
vai. buvo uždaryta, 3) atrodo, 
kad stigo tinkamos informaci
jos rinaikams, nes ALOK-as 
neišsiuntinėjo rinkikams kvie
timų, kaip kad daro kitos or
ganizacijos, kviesdamos savo 
narius į susirinkimus, 4) rin
kikai turi būt mažai sekė ir be 
sidomejo spauda, kuri taip pat 
gausiai rašė ir ragino balsoti.

L. E-tas.
SLIDUS PUSMILIONIS.
Toronto lietuvių meno mė

gėjų grupė vadovaujama J. 
Jagėlos, iondoniškiams pasta
tė 5-kių veiksmų komediją 
„Slidus pusmilionis“.

Po kasdieninių rūpesčių, kie 
to darbo bei mus supančios 
pilkosios rutinos, londoniškiai 
turėjo tikrai smagų poilsio va
karą. Prieš akis prabėgo žmo
niško gyvenimo vaizdas, pilnas 
sąmojaus, nuoširdžios kovos 
(kad ir ne už aukštuosius ide
alus), natūralumo ir humoro. 
Ponų Kutrų šeimyninė „laimė“ 
su savo šviesiaisiais ir tam
siaisiais atspindžiais aktorių 
buvo pavaizduota įtikinamai.

Už tokį nuoširdų darbą ir 
dabartinėse sąlygose tikrą pa
siaukojimą, visi kolektyvo da
lyviai verti aukštos pagarbos

ir padėkos. Sunku ir neįmano
ma visa tai tinkamai atlyginti. 
Londoniškiai tegalėjo tik karš 
tai karštai jiems paploti ir įteik 
ti gėlių.

Smagu pažymėti, kad šią šau 
nią pramogą surengė jaunas, 
bet darbštus mūsų kolonijos 
šalpos skyrius. L. E-tas.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Londono skautai visai lietu
viškai kolonijai surengė įspū
dingą Motinos Dienos minėji
mą. Buvo daug ir gražių svei
kinimų bei linkėjimų moti
noms. Ypač gražiai pagerbė 
savo motules šeštadieninės mo 
kyklos mokiniai. Paskaitinin
kas M. Chainauskas poetų žo
džiais kalbėjo tiesiai į Motinų 
širdis.

Meninę dalį išpildė svečiai- 
-torontiškiai p. Ščepavičienė ir 
St. Kairys. Pastarasis pasigė 
retinai smuiku pagrojo keletą 
klasinių muzikos dalykų, o so
listė p. Ščepavičienė tikrai pui 
kiai padainavo. Dėkinga ir 
gasi publika ilgai ir karštai plo 
jo, o p. Daniliūnas, apylinkės 
valdybos vardu tardamas pa
dėkos žodį, pažymėjo, kad lon- 
doniškiams šis klasikinis muzi
kos ir dainos išpildymas buvo 
tikra džiaugsmo puota.

L. E-tas.

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais). —...
NAUJAI ATVYKUSIEMS

į Kanadą „Nepriklausoma Lie 
tuva“ siunčiama bargan, ligi 

jie užsidirbs ir galės atsilyginti. 
Prašoma pranešti tiktai adresas

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

TĖVYNĖ LIETUVA
(Our Country Lithuania)

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

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

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

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
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

Siunt. Nr. 10—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
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 sy. 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

Jono LADYGOS 
f baldų 

į studijoje 
„ARTI S“ 

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

kainomis.
LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.
3 East Notre D ame St., 

Telefonas MA 1006.

PADĖKOS
Montrealio Lietuvių Choras 

nuoširdžiai dėkoja visiems 
kompozitoriaus St. Gailevi- 
čiaus 25 metų muzikinio dar
bo minėjimo - koncerto daly
viams : operos solistei E. Kar
delienei, sol. I. a R. Ivaškevi- 
čiūtėms, Mont. Liet. Dramos 
Teatro Aktoriams A. Dikiniui 
ir J. Akstinui. Didelė padėka 
tenka mūsų talKininkams pp.: 
I. Kibirkštytei, K. Toliušiui, 
„Lakštingalų“ skilties skau
tėms : I. Šipelytei, S. Pakuly- 
tei, J. Narbutaitei, N. Beres- 
nevičiūtei, N. Kličiūtei, I. Pili 
paitytei ir Montrealio visuo
menei savo gausiu atsilanky
mu prisidėjusiai prie šio mi
nėjimo - koncerto pasisekimo.

Choro administracija.
4- sį: *

Gegužės 21 dieną Montraply 
ilgai sirgusi mirė Paulina Bi- 
liūnaitė. Visą jos ligos laiką 
ir jai mirus velione daug ir 
nuoširdžiai rūpinosi montre- 
aliečių ponų Vaupšų šeima: li
gonę lankė ir jai daug padėjo, 
o jai mirus pasirūpino gražio
mis jos laidotvemis. Už tai 
mes, velionės giminės, ponams 
Vaupšams tariame nuoširdžiau 
sios padėkos žodžius.

Nuoširdžiai dėkingi 
Balčiūnų šeima iš Waterburio, 
USA n A. ir L. Dvariškiai iš

Toronto.
*!• ijc 4*

Mieliems verauniečiams — 
senam kanadiečiui pusbroliui 
Petrui Petruliui ir geram vien- 
paapijiečiui iš Tėvynės gyve
nimo įaikų Jurgiui Kukeniui, 
kurie mus, naujai atvykusius 
Kanadon, parėmė moraliai ir 
mums padėjo pinigais įsikurti 
Monteraly — reiškiame nuošir
džią padėką.

Ypač mums miela, kad jie 
mus, naujai atvykusius, supra
to ir užjautė. Už tai jiems 
dėkojame ir linkime gražiau
sios sėkmės.

Kotryna ir Povilas Baroinai.
Me #

TF A-bės Kanadoj P-kei p- 
lei M. Arlauskaitei ir sekr. P. 
Adamoniui, sveikinusiems sky 
riaus v-bą mūsų metinių su
kaktuvių proga, tariame nuo
širdų dėkui!

Šių skaktuvių proga sureng
tas vakaras praėjo su dideliu 
pasisekimu. Ta proga malo
niai dėkojame visiems tautie
čiams, skaitlingai dalyvavu
siems mūsų metiniame paren
gime ir parodžiusiems tiek 
daug dėmesio mūsų veiklai.

Nemažas būrys tautiečių uo 
iiai talkininkavo mums, neim
dami už tai jokio atlyginimo: 
Kun. Dr. J. Tadarauskas du- 
sekmadieniu jautriai ragino pa 
rapijiečius dalyvauti mūsų pa
rengime ; p. Z. Šukienė, spe
cialiai tam reikalui parašė vaiz 
deiį, „Kelias j laisvę“; dail-

Br. Grikcnis paskolino puikias 
dekoracijas; p. E. Baltaplau- 
kytė - Vilimaitienė režisavo; 
vaidino „Aukuro“ artistai: Aid. 
Sutkarrytė, VI. Balčiūnas, A. 
Panavas, Alb. Stasevičius ir 
mažoji N. Latauskate; dekorą 
vo p. Stp. Dramantas; gyvojo 
paveikslo pastatyme dalyvavo. 
G. ir Latauskaites ir Aid. Gurg 
ždyte; pačius ii gražius straips 
nius apie mūsų veiklą „Drau
ge“ ir „TŽ“ patašė adv. Jer. 
Valaitis; per „Naujienas“ vi
suomenę informavo p. Ki. 
Prielgauskas; iš rankraščio 
vaizdelį ras. mašinėle perrašė 
p. B. Štuimaitis; kitais atve
jais raš. mašnėle tialkininka- 
vo p. J. Sakalauskas. Vakaro 
metu padėjo: p. Petkevičius, 
p. Krivickas, p. j. Bajoriūnas, 
p. A. Matuzienė, p. LinČiaus- 
kas ir p. VI. Bartninkas.

Su savo lengvom mašinom 
be atlyginimo talkininkavo p. 
J. Stankevičius ir p. J. Bun- 
garda.

TF aukojo 1,50 dol. p. J. 
Mačiukas.

Visiems čia išvardintiems ge 
riesiems tautiečiams, už jų įdė 
tą rūpestį, darbą ir aukas, ta
riame lietuvišką ačiū!

FFA-bes Kanadoj 
Hamiltono sk.

• ♦ •
Mes, Gina ir Morris Čap- 

kauskai, nuoširdžiai dėkojame 
žemiau išvardintiems asme
nims, kurie labai daug padėjo 
mums laike vestuvių ir įteikė 
brangių dovanų. Taip pat 
dėkojame visiems už sveikini
mus: kun. kleb. Kubiliui, pp. 
Kardeliams, p-lei R. Dėdinai- 
tei, p-lci O. Bitaltei, p-lei V. 
Žemelytei, p-lei A. Kavaliū
naitei, p. J. Eimučiui, p. I. Ža
liui, p. V. Jancevičiui, p. T. A. 
Stewart.

Visada Jums dėkingi 
G. M. Čapkauskai.

* * *
Nuoširdžiai dėkoju Pp. Ot- 

tams, už nuoširaumą, kurį pa
tyriau pas juos gyvendamas.

Reiškiu Jiems didelį lietuviš
ką ačiū. Ir labai apgailestau
ju, kad reikia su Jumis skirtis.

Viktoras Kapočius.
• • •

Už suruoštą, balandžio mėn. 
19 d., mums 20 metų vedybi
nių sukaktuvių jubiliejų, reiš
kiame nuoširdžiausią padėką 
iniciatoiiams: p. K. Kregždie- 
nei, , p. M. Janilionienei, vi
siems prisidėjusiems darbu 
prie parengimo n visiems pob 
būvio dalyviams.

Taip pat širdingai dėkojame 
už bendrą ir asmeniškas A. 
Gurkliui ir Gudams dovanas.

Širdingas lietuviškas ačiū.
U. ir P. Budreikai.

MOKYKLA — LIETUVY
BĖS TVIRTOVĖ!

Pirkdami „MOTINOS MO
KYKLOS“ ženklelius — ją 

stiprinsite!

VICTORIA 
CLEANERS 
&.DYERSC0.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERyiCE FOR CLOTHES A>ID 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED |
CITY-WI BE PICK-UP

P AMD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836

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

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

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

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

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS, 
i juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt. 
I Neaukštos kainos.
J 288—6th Ave. Ville La Salle.
J Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

PARDUODAMA PUIKI IR DIDELĖ FARMA SU DI į 
DELIAIS NAMAIS. Tik 45 mylios nuo Montrealio, 
Joliette, Que. $ 11.500, išmokėjimo sąlygos pagal suita- | 

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

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, 

bet

Alberto Alorkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

ui $0.0! $1.000,00
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 

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

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

7 y j 4

į Dr. Roman Pniewski I
& 

f .
Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir | 

klinikose Europoje ir Amerikoje. |
f VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ įi 
f LIGŲ SPECIALISTAS. įį

į 3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623
J Ą

* Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
r- C

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS.
Tel. TR 4321 1434 Rolland Ave., Verdun.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.
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LIETUVIŠKI FILMAI MONTREALY
VISI PAMATYKIME BROLIU MOTUZU'BELECKU ĮDOMIUS GARSINIUS FILMUS

1. „TĖVYNĖJ BRANGIOJ“ — Ežerai, banguojanti javai, 
laukai, žydintieji sodai su merginom, baravykai, šermukš
niai, gandreli, zuikiai, stirnos, Lietuvos kariuomenė.

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

nes inalbėtas angliškai.
3. „KODĖL MES BĖGOME?“ — Bolševiku vaizdai iš 1941

metų pavasario Lietuvoje. Pasibaisėtini komunistų „drau
gu” deu-bai, kuriuos visas pasaulis pradeda pamatyti.

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

5. „TEN KUR NEMUNAS BANGUOJA“ - Garsinis ir 
spalvotas greižių 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 seilėje.
ĮŽANGA: 75 c., veiikams 35 c.
SEANSAI: Gegužės 30 d., penktadienį, 8 vai. vakaro- 
gegužės 31 d., šeštadienį, 8 vai. vakaro; sekmadieni, bir
želio 1 d., 3 vai. p. pietų. 1

Šį penkladeinį, šeštadienį ir 
sekmadieni, būtent — gegužes 
30 ir 31 ir birželio 1 dienomis, 
Montrealy lankosi ir rodys lie
tuviškus filmus broliai Motu
zai - Beleckai. I uo reikalu žiū 
rėkite šio puslapio viršuje skel 
bimą. O čia pal perskaitykite 
paskutinį p. Motuzo laišką:

„Dėkoju už sKubų atsakymą, 
kurį vakar gavau. Viskas tvar 
koj iš mano puses. Šiandien 
pas mus baisiai lyja visą die
nelę ir gera proga gerai pasil 
sėti prieš ilgą Kelionę ir pasi
ruošti visus daiktus, kad nie
ko neužmiršus. Filmus persu 
kam, naujų vaizdų prilipinam 
ir montuojam. Mašinas tepam 
ir ekraną atnaujinam. . .

Išvyksim tuojau iš darbo, 
apie 7 vai. vakaro ketvirtadie
nį. Pavažiuosim kokį 100— 
150 mylių, apsistosim kur pa
keliui pernakvoti ir ant ryto- 
ajus anksti baigsim likusią ke
lionę į Montreal;, kurį tikiuos 
pasieksim kada nors popiet, o 
vakare 8 vai. tikrai galėsime 
rodyti filmus.

Dėl nakvynių, jeigu nebus 
pas tautiečius, tiu viešbučiuose 
tikrai rasime. Nebus tokios bė 
dos kaip turėjau su šeima pe
reitą vasarą liepos mėn!

Iki greito pasimatymo, 
K. Motuzas“.

GERA PROGA DAINOS 
BEI MUZIKOS MENO 

MĖGĖJAMS
Kaip žinoma, paskutinėmis 

gegužės mėn. dienomis Mont- 
realin atvyksta gastrolių gar
sioji New Yorko „Metropoli
tam Opei a“ kuri čia parodys 
tris operas: Aidą, Carmen ir 
Traviatą. Pastarojoje dainuo
ja ir žymus baritonas Ameri
kos lietuvis Algirdas Brazis.

Minėtose operose dalyvauti 
ir žymųjį mūsų tautietį tenai 
dainuojant išgirsti galės tačiau 
tik nedaugelis laimingųjų, su
spėjusiu įsigyti bilietus. Todėl 
visus kitus dainos mėgėjus pa
guodžiančiai nuteikia tas tak
tas kad LAS birželio mėn. 1 d., 
19 vai. Plateau salėje rengia 
solisto Algirdo Brazio ir pia
nisto K. Smilgevičiaus koncer
tą, kuriame akomponuotoju da 
lyvaus muz. St. Gailevičius.

D. M-jas.

EVANGELIKŲ ŽINIAI
Toronte Įvyksta lietuvių evan 

gelikų suvažiavimas š. m. lie
pos mėn. 4, 5 ir 6 dienomis.

Norintieji važiuoti, prašomi 
tuoj pat užsiregistruoti pas p. 
M. Sulmistrą, tol. TR 6752, 
kartu prašoma pianešti ar bus 
reikalinga parūpinti nakvynę.

Bažnytinis Komitetas.

SLA NARIŲ 
SUSIRINKIMAS.

Šį sekmadienį, birželio 1 d., 
12 vai. 15 min. 2 77 Willibrord 
Ave bus 123 SLA kuopos na
rių susirinkimas, kuriam teks 
priimti eilę naujų narių ir pa
tvirtinti ligonių pareiškimus. 
Kas nesusimokejęs nario mo-

NEPRALEISKITE PROGOS!

Š. m. birželio mėn. 1 d., sekmadienį, 7 v. v. ruošiamas 
Metropolitan Operos Solisto

ALGIRDO BRAZIO
ir pianisto

K. SMILGEVIČIAUS
> dainų, op. arijų ir muzikos koncertas. 

Solistui akompanuoja muzikas 
ST. GAILEVIČIUS.

Koncei tas įvyKS PLATEAU salėje 3710 Calixa-Lavalle, 
Montreal. Kvietimai S 1.00; 1,50 ir 2,00.

LAS Montrealio Skyrius.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS viengungiui-ei.

192—4th Ave Ville Lasalle.

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

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

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

Tel. HE 1772.

vais- 
auto 

kurie

MOM^REAlĮ
NEUŽMIRŠKIME, KAS SVARBIAUSIA

kesčių, prašomi susimokėti. Be 
to primenama, kad šis sekma
dienis yra paskutinė diena, ku 
ria galima dar įstoti SLA na
riais su lengvatomis, nes tą die 
ną baigiamas naujų narių pri
ėmimo vajus. Montrealiečiai, 
pasinaudokite. Net iš Red Pass 
Britų Kolumbijos, p. Hubertas 
Mickėnas prašosi priimamas į 
123 SLA kuopą, — tai mont- 
realiečiams ypač patogu stoti 
nariais į šią pašalpinę ir ap- 
draudos organizaciją.

Agr. M. Juodvršis yra orga 
nizacijos vykdytojas.

GEGUŽINIŲ-PIKNIKŲ 
ATIDARYMAS

Šiemet piknikams vieta iš
nuomota ta pati, kuri turėta ir 
pernai. Piknikų atidarymas 
dėl filmų, koncertų ir kt. įvyks 
ne SeKminių dieną, bet birže
lio 8 d. Piknikai 'bus Ville 
Lasalle, už golfo lauko, 
medžių sode, pasiekiami 
busais iš Villle Laslle, 
eina paupiu į Lachinę.

IŠVYKO Į SUDBURY
„NL“ bendraoarbis-mašinin 

kas Viktoias Kapočius išsikėlė 
į Sudbury. „NL * neteko gero 
bendradarbio, o Montrealio 
lietuvių choras — gero barito
no. Apgailestaujame, bet bi
čiuliškai linkime jam geros 
sėkmės.

SEKMINIŲ ŠVENČIŲ 
METU

Ausros Vartų bažnyčioje pa 
maldų metu giedos op. sol. E. 
Kardelienė — „Panis Angeli- 
cus“ Cezar FraucK*o ir „Mal
dą už tėvynę“ Jono Dambraus 
ko. Vaigonuoja St. Gailevičius.

iŠ NEW YORKO 
lankėsi pas pp. Smilgevičius ir 
pp. Daukšus p. Žvaigždė Vit
kauskaitė - Merkei, artisto Vit 
kausko duktė, di. Šliupo bičių 
iė. Ji yra tapytoja, dažnai da 
lyvaujant USA dailės parodo
se.

Į NAUJĄ GYVENIMĄ
Susituokė Albertas Simijo- 

nas su Marija Jonikiene Mi
kalauskaite. Delai Skruibytei, 
kuri tuokiasi su p. Stankum, 
suruoštas mergvakaris. Albi
nai Fiierytei taip pat. Jone 
Petronyte susižiedavo su ame
rikiečiu. Šį šeštadienį tuokia 
si A V bažnyčioje Julija Žem- 
gulytė su Pranu Mickum ir So 
fija Aldona Bukauskaitė su 
Stepu Žaldoku.
GRAŽIOS 20 METŲ VEDY 

BINĖS SUKAKTUVĖS
Gegužės 10 d. Verdyne, pui 

kioje ir erdvioje CKVL salėje, 
buvo suruoštos 20 metų vedy
binio gyvenimo skaktuvės pp. 
Palionei ir Povilui Gurkliams. 
Puikiai suruoštos vaišės buvo 
p. Elzbietos Gurklienės. Su
sirinkę apie 120 giminių, drau
gų ir pažįstamų pp. Gurklius 
pasveikino ir puikiomis dovano 
mis apdovanojo. Sudainuota 
ilgiausių metų. Gavo sveikini
mo laiškų ir telegramų iš Ame
rikos. Visi nuoširdžiai svei
kino ir linkėjo pp. Gurkliams 
daug, daug laimės.

Lietuvių geras bičiulis mi- 
nisteris Cote sukaktuvininkus

MES RINKOM BENDRUO MENĖS KRAŠTO TARYBĄ.
Su pirmaisiais kvapų pilnais urnos ir atidaryta dėžė, man 

parkais, pirmaisiais pavasario 
žiedais ir šviežiais neišgiedo- čiute sengalvėle balsuotoja, ku 
tais paukščių balsais sutiko 
pati gamta, tą didžiąją istori
nę rinkimų į Kanados lietuvių 
Krašto Tarybą, gegužės 24-tą 
dieną.

Skurdžioje Willibrord 37 7 
salėje, 15 minučių prieš 8-ias, 
linkosi 
LOKo nariai, kad punktualiai 
galėtų pradėti linkimus į Ka
nados lietuvių bendruomenės 
Krašto Tarybą.

Baltos spalvos didelė urna 
nekėle, rodos, niekam abejo
nės, jog /00 Montrealio lietu
vių baisų joje nesutilptų.

Atidarius ir patikrinus ur
ną, visų Mintreabo LOKo na
rių akyvaizdoje, ji buvo apjuos ru,aiškiu balsu, kad vienybė, to 
ta baltais raiščiais ir užantspau 
duota.

8 vai. ir 5 minutės urna jau 
stovėjo pasiruošusi ir lyg šauk 
te šaukė: — Alidokite man sa
vo balsus!

Ir štai patys pirmieji mont- 
realiečiai, pp. Genė ir Juozas 
Bakanavičiai ir Morta ir Jur
gis Kynai, atlikdami susipra
tusių lietuvių pareigą, įleido vo 
kus į nebylę, baitą kaip gulbę, 
urną.

Už keletos minučių, unifor
muoti skautai Vyčiai, tarytum 
pagerbdami tą didžiąją dieną, 
atliko pilietinę pareigą.

Ant rinkiminio stalo užrašas: 
„Balsuoti galima tik už 7-nis 
asmenis“, rodos, šnekėjo Mont 
rielio lietuviams, kodėl tiek ma 
žai įsiregistruota?. . .

Pro langus veizėsi graži die 
na, saulė ir puikus oi as. Taigi, 
gamta su mumis.

Tačiau iš 700 įsiregistravu- mokyklas ir buvęs tardytoju 
siu į balsuotojų sąrašus urna Panevėžy. Liko nuliūdusi žmo 
paviliojo 
nų dalis 
gistravo.

Slinko 
balsuotojų tik dai būta apie 10 
proc. iš Įsiregistravusių.

Montrealio ALOKo nariai— 
rinkimų komisija — diskutavo 
įvairias temas ,res rinkiminis 
darbas tikrai perdaui neslėgė 
JŲ-

Po vidudienio, kartais lyg 
debeseiis, užeidavo didesnis 
spiečius balsuotojų, kurie nua 
žalesnėje vietoje paženklinę 
kryžiukais renkamuosius, siun 
tė balton urnon savo pasitikė
jimą, viltį ir norą, jog jie dirbs 
Lietuvos išlaisvinimo darbą, jog 
paliks toli toli nežinioje savo 
asmeniškus ir partinius inte- jų mokyklų mokytojai per me- 
resus ir eis šūkiu: Vardan, tos 
Lietuvos vienybe težydi!

stovėjo prieš akis senyva mo-

Montrcaiio apylinkės

tik 355 rinkikus, ku
tą pačią dieną įsire-

diena į vidudienį, o

pasveikino nuoširdžiais linkėji 
mais. Vaišės praėjo labai pui
kioj nuotaikoj. Dalyvis.

YRA SERGANČIŲ
P. Gyviui St. Mary ligonine 

je padaryta operacija. Po ope 
racijų ja usveiksta p. Narbutie 
nė ir p. Gyviene.

REIKALINGA tvarkinga 
mergaitė, geruose narnose, pa
geidaujama mėgstanti vaikus.

Teirautis tel. WA 2512.

Į pavakarį balsuotojų skai
čius didėjo ir, rodos, nejučia 
šnabždėjo, kad Montrealio lie
tuviai atliks savo pareigą. . .

Deja, gal Montrealio lietu
vių išblaškymas visose miesto 
dalyse, gal mažai varyta pro
paganda, gal viena rinkiminė 
būstinė, o gal pei greitai užmir 
šom tėvynės giliąsias žaizdas, 
jos atėjo balsuot itik 355 bal
suotojai, iš tokio didelio skai
čius lietuvių Montrealy. . .

Kai 10 vai. vaxaro, buvo nu 
imti antspauduoti kaspinai nuo

ri išraižytais senatve veidais, 
drebančiom rankom dėdama sa 
vo balsą į urną sakė: „O kad 
jie būtų geri žmonės ir kad jie 
dirbtų vieningai dėl Lietu
vos“. . .

Suskaitę balsus, pirmą 
landą nakties radome, jog 
vo daugiausia balsų:

Marija Arlauskaitė 224, 
Juškevičienė-Miller 222, 
Kardelis 193, Kun.
172, Petr. Lukoševičius 
Kostas Toliušis 154, K. 
druškevičius 151.

Mes rinkom juos, kad 
sintų mūsų viltis ir lūkesčius, 
mes rinkom, kad kalbėtų ty-

va- 
ga-

P.
J-

Riekus
165, 

And-

patei

lerancija, darbas butų sukis jų 
jų! *

Anot rinkimines k-jos p-ko 
p. Lapino — Tikėkim!

Nevėžio Juozas.

MONTREALY LANKĖSI 
savo .mašina 
kas su žmona 
lį Verdune ir 
Ville Laslle.

Ant. Vasiliaus- 
Marija, pas bro- 
pas p. Astravą

DVI MIRTYS
Aną savaitę Montrealy 

ir jau palaiodta Paulina 
naitė, kurios laidoti buvo at
vykusi iš Wateruurio, USA, p. 
Balčiūniene, o iš Toronto bro
liai Dvariškiai (jie visi lankėsi 
ir „NL“ redakcijoje).

Gegužės 27 d. 5 vai. ryto 
Ste Mane ligoninėje po ilgos 
ir sunkios ligos mirė Andrius 
Draskinis, manampolietis, Lie 
tuvoje baigęs karo ir policijos

mirė
Biliū-

na, minėtos ligoninės gailes
tingoji sesuo. A. Draskinio kū 
nas pašarvotas Willsono kop
lyčioje, Veidune. Laidotuvės 
numatomos penktadienĖ Užuo 
jauta visiems, paliestiems liū
desio.

LANKĖSI REDAKCIJOJE
Klemensas Šukys, neseniai 

atvykęs iš pietinės Amerikos, 
apvažiavęs daugelį valstybių ir 
kraštų ir dabar manąs apsisto
ti Kanadoje. P. Šukys savo pa
tirtais įspūdžiais žada pasida
linti su ,,NL“ skaitytojais.

MOKYTOJŲ STREIKAS 
besitęsęs kelis mėnesius, baig
tas susitarimu: protestantiškų

tus gaus ligi 400 dol. bonų prie 
do.

SVEIKATINGUMO 
REKORDAS

Victoria ligoninės gimimų 
skyriuje 1950 m. gimdė 8.941 
ir 1951 m. — 8.633 motinos ir 
per tuos dvejus metus nė viena 
gimdyvė nemire.

PAGERBTI SUKAKTUVI
NINKAI.

Šiomis dienomis staigmena 
pagerbti susilaukę sidabrinių 
sukaktuvių Marijona ir Domi 
nikas Mihai.

reiškimą prieš šias Velykas. 
„Daina“ surengė loteriją, ku
rios laimėjimus sudarė suauko 
Ii, arba pačių pagaminti daik
tai.

Paminėtina, kad „Dainos* 
grupėn yra Įsijungęs nemažas 
skaičius ir naujųjų kanadiečių, 
o nenuilstamos, senos darbinin 
Kės kaip p. Indrelienė (anuo
met, tik atvykę mūsų mergai
tės sutarčių darbams ir paty- 
lę jos jautrų motinišką rūpes
ti, net ir motinos vardą jai da
vė), darbščioji visuomeninin
ke p. Yokubynienė ir kitos gar 
bingos ponios teikia organiza
cijai tą malonųjį antspalvį ir 
teigia, kad pasaulyje dar yra 
šviesių deimančiukų, kurie ne 
paskęsta savose bėdose, nepasi 

bet žėri 
negęstan- 
suvargu- 
S. Mšk.

OFICIALIAI A i ĮDARYT AS NAUJU KANADIEČIŲ DAI 
LININKŲ KLUBAS

Gegužės 18 d. Toronte įvy
ko Naujųjų kanadiečių daili
ninkų klubo (New-Canadians 
Art Club) oficialus atidary
mas. Florence Akins perskai
tė parouštą šio klubo pirminiu 
ko dail. Tel. Valiaus kalbą, ku 
rioje buvo trumpai aptarti šio 
klubo tikslai uždaviniai ir veik 
los sąlygos. Šioje kalboje taip 
pat buvo priminta kad klubas 
yra Kanados valdžios įstaigų 
legalizuotas ir kad Imigracijos 
ir Pilietybės Departamentas 
sveikina klubo įsisteigimą ir 
linki jam geriausios kloties dir 
bant šioje plačioje ir svarbioje 
kultūrinėje srityje.

Į oficialų klubo atidarymą 
susirinko per 60 dailininkų ir 
svečių. Šiuo metu klubas turi 
per 50 aktyviu narių — įvai
rių tautybių dailininkų.

Klubo patalpos (du dideli 
kambariai), kurios yra pačia
me Toronto centre, tąrp Yon- 
ge ir Victoria gatvių, jau pa
puoštos klubo narių tapybos 
darbais, skulptūra ir grafika.

Norintieji įstoti kluban ak
tyviais arba garbės nariais ar 
rėmėjais (piimami ir ne daili
ninkai) prašomi kreiptis i dail. 
T. Valių, 84 Pine Cres Road, 
Toronto, Ont. Tei. LY 3040.

GEROS ŠIRDYS
Turbūt nemaža prisiskaito- 

me mūsų spaudoje apie įvairių 
lietuviškų organizacijų užsi
mojimus ir nuveiktus darbus. 
Gražu, kai organizuotieji ne
snaudžia, rengia minėjimus, 
kultūrines paskaitas, įv. paren
gimus, renka aukas Tautos 
Fondui, bet labai gražus yra 
artimo pagalbos darbas. Ir 
keisčiausia, kad tas darbas yra 
dirbamas tylutėliai, be garso 
reklamos, nuoširdžiai kreipian 
lis į jautriąsias tautiečių šir
dis prašant kuklios paramos 
mūsų nelaimingiesiems bro
liams Vokietijoje likusiems. 
Šis artimo meilės ir pasišventi 
mo reikalaująs darbas Toron
to lietuvių tarpe iškyla didžiu 
liu pavyzdžiu. Moterų draugi 
ja „Daina“ su mažyčiais ištek 
liais, kuklių aukų pagalba su
perka produktus, pačios sutai
ko pakietukus ir siunčia Vokie
tijon pagalbos iabjausiai rei- 
Kaiingiems. Artimui meilė ir 
gausūs jautrių padėkų laiškai, 
oe perstojo plaukią iš užjūrio 
yra svarbiausias paskatinimo 
akstinas rūpestingosioms „Dai 
nos“ dr-jos narėms.

Šia proga kaip tik ir norisi 
paminėti gražųjį moterų pasi-paroda, trukusi visus metus.

meta kasdienybėje, 
plačiai uždegdamos 
čia padėka tolumoje 
rias širdis.

LOKasKLB TORONTO 
INORMUOJA,

kad Toronto Lietuvių Namų 
Fondo valdybą dabar sudaro: 
Jurgis Strazdas — pirm., Inž. 
A. Šalkauskis — vicep., A. Kli
šoms — vicep. ir atsk. tvarky
tojas, J. Karka — I sekr. ir pro 
pogandos vedėjas, L. Abroma 
vičius — II sekr., J. jurkšaitis 
— atsk., A. Margis — ižd., J. 
Bumbulis ir Lukošius — na
riai.

TLNF ŠĖRININKŲ 
SUSIRINKIMAS.

Sekmadienį, birželio 1 d., 2 
vai. pp. užpirktose lietuvių na 
tnuose, 1129 Dundas St. la sa
lėje (buv. lenkų), įvyksta vi
suotinis TLN Fondo šėrinm- 
kų, pasirašiusių pasižadėjimo 
lapus ir norinčių pirkti Šerus, 
susirinkimas. Prašoma skait
lingai dalyvauti.

Valdyba.

DIDŽIULIS RAMUNIŲ 
VAKARAS TORONTE!
Toronto skautų-čių tėvų -rė 

mėjų komitetas liepos 26 d. 
rengia erdvioje U NF salėje di
džiulį ramunių vakarą. Numato 
ma įdomi programa su staigme 
nomis ir netikėtumais. Groja 
Trimitas.

Atsilankęs į šį vakarą malo
niai praleisi kelias valandas ir 
paremsi skautus.

— Anglijoje 
zuotas tolimasis 
susisiekimas.

— Uždaryta

denacionali- 
sunkvežimių

D. Britanijos

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

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

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.
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