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DIDELIS SUSIRŪPINIMAS E^ERBOMBOS GAMYBA AMERIKOJE
Nepaprastu susirūpinimu ir 

susidomėjimu Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse svarstomas 
hydrogeninės atominės bom
bos, vadinamos superbomba, 
gamybos klausimas.

Nors Amerika siekia atomi
nės energijos kontrolės, tačiau 
iš visko matyti, kad Sovietai su 
tuo nesutiks. Sovietai pasku
bomis gamina atomines bom
bas, — todėl ir Amerikai rei
ki.i susirūpinti. Tuo. tikslu 
JAV prezidentas, senatas ir 
kongresas su savo komisijomis 
dabar pareiškė ypatingą susi
rūpinimą dėl superatominės 
bombos gamybos.

Ligšiol atominę bombą Ame 
lika gamino iš uraniumo, bet, 
dabar išrastas būdas gaminti iš 
vandenilio, lotyniškai vadina- 
aio hydrogenium. Vandenilis 
yra dujos, elementas, kuris su
daro sudedamąją vandens dalį; 
labai lengvos dujos — gazas,

N. Yorko lietuviai demonstravo 
pries komunistus

URANIJAUS BOMBA NAI KINĄ 4
kuriuo todėl pripildo aerosta- 
tus — balionus, kilti į padan
ges. Taigi, dabar iš tų vande
nilio dujų išrastas būdas ga
minti atominę bombą, nes che 
mikai išrado būdą skaldyti van 
denilio atomą.

Pasirodė, kad hydrogeninė 
atominė bomba yra nepalygi
namai galingesnė, negu pluto- 
liiumo bomba. Kai plutoniu- 
?no bomba viską išnakina ke
turių ketvirtainių mylių plote, 
tai vandenilio bomba viską iš
naikina 50 ketvirtainių mylių 
plote. Ši bqmba todėl vadina
ma superbomba — viršbomba.

Dabar atsakingieji Ameri
kos vyrai susirūpinę svarsto 
tos bombos gamybos klausimą, 
ypač todėl, kad vienos tokios 
bombos pagaminimas kaštuos 
du milijardus dolerių. Bet iš 
visko matyti, kad superbomba 
bus gaminama. Paprastų bom
bų JAV jau turinti per 250.

KETVIRTAINES MYLIAS, O VANDENILIO BOMBA NAIKINA 50 KETVIRTAINIŲ MYLIŲ.
PABĖGĖLIŲ SĄJUNGA 
priskaitoma apie 400 asmenų, 
kurių paskutinieji yra JT Len
kijos delegatas Rudzinski ir ke 
Ii čekų konsulato tarnautojai. 
Netrukus šis komitetas trum
pomis bangomis pradės trans
liuoti šių Centrinės Europos va 
dovų užsienyje kalbas ir kitą 
programą tautoms, esančioms 
už „geležinės sienos“.

(Newsweek)

ĄNTISOVIETINĖ
Iš įtakingų asmenybių, ku

rios išsigelbėjo iš anapus „ge
ležinės uždangos“, dedamos vi 
sos pastangos sudaryti band
ies akcijos organizaciją. Šiuo 
metu N. Yorke veikia Tautinis 
Komitetas už Laisvąją Europą, 
kurį finansuoja privatūs as
mens, dedą pastangas suderin
ti kai kurių pabėgėlių grupių 
priešiškas pažiūras. Tokių po
litinių pabėgėlių Amerikoje

VLIKo atsisaukimas

— Gen. MacArthųras at
šventė 70-sias gimtadienio, su- 
Kaktuves.

— Korėja iš JAV gavo 10 
milijonų dolerių paskolos.

— Vokietija gavo teisę pa
skirti savo atstovus Londonan, 
Paryžiun ir Wašingtonan.

— De Gaspari sudarė nau
ją Italijos vyriausybę, kuri yra 
koalicinė, iš šių partijų: krikš. 
demokratų, socialistų ir respub 
likonų.

— Londone iš 866 užpuoli
mų konstatuota 55 užpuolimai 
žydų, dėl kurių suimta 33 as
menys.

Sausio 29 d. „Laisvė“ šven
tė 36 metų sukaktį. Šios su
kakties proga į už Maskvos 
pinugus nupirktus namus, ku
riuose telpa komunistų orga
no spaustuvė ir geros susirin
kimų salės, buvo sukviestas ak 
cininkų susirinkimas. Aišku, 
kad pagal gautas iš „tėvo ir 
mokytojo” direktyvas šios rau 
mokytojo“ direktyvas turėjo 
aptarti savo tlimesonę veiklą, 
kad geriau mulkintų senuosius "ų, tada prasidėtų laisva ~kon- 
ir naujai atvykusius lietuvius.

Tačiau šį kartą jų susirinki
mas buvo parodytas N. Yorko 
visomenei, kaip nusikaltimo 
prieš demokratiją, kurios var
du, šie žmgaus laisvių duobka- vysiu kolonijų žmonėmis. Trum 
šiai, prisidengią varo pragaiš
tingą V-sios kolonos darbą, 
kaip tą vakar antikomunistinių 
organizacijų sambūryje, teisin
gai iškėlė I-sios JAV armijos 
vadas gen. Bedell Smith.

Tikrieji JAV patrijotai — 
lietuviai, pasinauoddami šia 
proga, 
monstraciją 
Jau nuo 7 vai. ryto prie „Lais
vės“ namų susirinko piketie- 
riai, kurie nešiojo apie 40 įvai 
raus pobūdžio plakatų, kad 
momi vaizdžiai išreikštų Ame 
rikos visuomene i savo'nusista
tymą komunistų atžvilgiu. 
Anglų kalba išrašytuose pla
katuose buvo iš tolo galima 
perskaityti: „Stalinas jūsų lau 
kia, kodėl negrįžtate?’’, „Lais 
vė“ — komunistų štabas N. 
Yorke’’, „Kaimynai, nepakęs- 
kite savo pašonėje raudonųjų”, 
„Grįžkite į rojų! ir tt. Bene 
vaizdžiausias buvo transparen- 
tas, vaizduojąs šaudantį Stali
ną ir jam padus, su „Laisve“ 
kišenėje, laižantį komunistų 
pakaliką. Po transparentu pa
rašyta: „Ar ir Jūs esate vienas 
šių padlaižių?“

Prieš pietus ir po pietų 
tuviai veteranai, kurie yra 
sijungę į Queens County 
gijoną, suprasdami šios 
monstracijos reikšmę, aktyviai 
Įsijungė į protesto demonstra
ciją, tuomi pabrėždami senų
jų, jaunųjų ir tik neseniai į 
JAV atvykusių — visų lietuvių 
griežtą nusistatymą prieš mū
sų tautos duobkasius — komu
nistus.

Maskvos bernai, norėdami 
apgauti amerikiečių viuomenę, 
išspausdino atsišaukimą, į kurį 
tuoj atsakė demonstrantai.

AFRIKINĖ ITALŲ 
STRATEGIJA

Britų ir prancūzų kolonijai! 
nės įstaigos reiškia pyktį ir nu

pasinauoddami 
surengė protesto de- 

pikętavimą.

lie- 
su- 
Le- 
de-

LIETUVIAI!
Vasario 16-toji — Lietuvos 

nepriklausomybės atstatymo 
— diena yra visiems mums tau 
tinės dvasios pakilimo diena. 
Šią dieną, visi mes ir tie, ku
rie prieš dešimtis metų yra Lie 
tuvą palikę ir jos nematę, ko
kia graži ir miela ji buvo savo
sios laisvės dienomis, ir fie, 
kurie Lietuvą pažįsta jau tik 
iš savo tėvų, ir tie, kurie, kad 
išvengtų vergo mirties, pasirin 
ko Vakarų Europos griuvėsius, 
Kanados miškus, 
Valstybių fabrikus, Kolumbi- 
J -s, Venecuelos, 
Argentinos, Australijos, Nau
josios Zelandijos naujakurių 
vargą, ir tie mūsų kraujo bro
liai, kurie siekia savo tėviškes 
įgiausti į išlaisvintosios Lie
tuvos sienas, — visi mes Vasa
rio 16-tąją dieną stipriau pasi
juntame tarpusavy broliai, tos 
pačios motinos vaikai.

Šitoji tautinė brolybė, tokia 
akivaizdi didžiąją mūsų tautos 
laimėjimų dieną švenčiant, tu
ri būti mumyse nuolatos gyva. 
Ji mus juo tvirčiau turi suriš
ti tarpusavy dabar, kai ten, 
Tėvynėje, „dieną naktį nenu
tyla šiurpi, kapų kalėjimų, kan 
Cių rauda“, kai ten, Baltijos 
pajūryje, su pragarišku įnirti
mu siekiama išnaikinti senoji 
tauta, išsklaidyti, kad neliktų 
lietuvio prie lietuvio. Šiandie
ną tautinei brolybei mes esame 

Prancūzų prekybininkai yra Įpareigoti mūsų tautos švento- 
išsigandę, kad britai, pripažin
dami Raudonąją Kiniją, suda
rė pirmenybes savo arbatos 
prekybininkams. (Newsweek) 

BELGIJOJE BUS REFEREN
DUMAS

Belgijos vyriausybė dar ligi 
dabar nėra paskelbusi, kad dėl 
karaliaus Leopoldo grįžimo ne
trukus įvyksiąs tautos atsiklau 
simas. Informuoti asmens ti
ki. kad referendumas įvyksiąs 
už kokių 2 mėnesių.

(Newsweek).

stebimą ryšium su italų gudria 
politika. Afrikos atžvilgiu. Ita
lų atstovai namuose ir užsie
niuose at virai skelbia, __ kad 
„kolonialinis amžius“ baigėsi, 
jr kad Afrikos kolonijos yra 
tikras anachronizmas. Italai, 
netekę savo nuosavybės Afri
koje, naudoja taktiką, kuri baig 
ų britų ir prancūzų kolonijų 

buvimą šiame kontinente. Pa
gal jų teoriją, jeigu taip vyk-

kurencinė kova už Afrikos rin
ką. Italai mano, kad jie, tu
rėdami didesnes žmonių atsar 
gas ir daugiau judrumo, ga
lėtų lengviau susitarti su bu-

pai tariant, jie tikisi ta,i grą
žinti ekonomiškai, ko nustojo 
kariškai.

(Newsweek).

BRITAMS VISKĄ LEMIA 
BIZNIS

Jungtinių

Brazilijos.

sios rezistencijos .ir tūkstan
čių nežinomųjų didvyrių au
kos. Tik gyva ir veikli mūsų 
tautinė brolybė gali padaryti 
mus vertus klajūno lazdą par
nešti Į išlaisvintą Lietuvą.

Išlaisvintoji Lietuva! Atvi
ra žvilgsniu stebėdami šiurpų 
žemės kamuolio žaidimą, mes 
regime nepriklausomosios Lie
tuvos prisikėlimą ir tikime mū 
sų grįžimu. Mes žinome, kad 
.Lietuvos ateitį remia pasaulio 
susidūrimas ir mūsų pačių pas 
tangos. Todėl apveikę sun-

kias įsikūrimo ir asmeninio gy 
venimo sąlygas, suveržkime 
tvirčiau tarpusavio ryšius. Mū 
sų nedraugų pastangos mūsų 
'autą nuo žemės veido nušluo- 
.i tebus sutiktos galingo visų 
lietuvių pasiryžimo: Lietuvių 
tauta mumyse gyva bus per 
amžius. Ir mes, nors per visą 
žemės rutulį išblaškyti, bet tau 
tinės brolybės ryšiais į vienin
gą Pasaulio Li*tuvių Bendrt>o- 
raenę susijungę, sudarysime 
neįveikiamą lietuvybės tvirtovę 
ir mūsų šauksmas dėl okupan
to Lietuvoje vykdomo mūsų 
brolių žudymo turės pasiekti 
galingųjų sąžines ir privers 
Juos pakelti pagalbos ranką, 
teisingumo, žmoniškumo ir 
savisaugos idealų vardan.

Į Iretuvos priešų prasima
nymus apie lietuvius, teatsako 
mūsų kiekvieno pareiginis dar 
bas, paliudydamas, kokie gar
bingi ir taurūs yra*. Lietuvių 
Tautos vaikai, teatsako mūsų 
kultūriniai pasirodymai, ap- 
reikšdami svetimiesiems mūsų 
tautos kūrybinį genijų.

Trisdešimt antrąsias Lietu
vos Nepriklausomybės metines 
švenčiame mūsų tautos genoci
do ženkle. Tačiau ir pro šitą 
baisų mūsų tautos naikinimo 
vyksmą prasiveržia nepalauž
tas tautos noras ir pasiryžimas 
gyventi. Todėl su viltim žvel 
giam ateitin.

Vyriausiasis Lietuvos Išlais 
vinimo Komitetas, pastatytas 
Lietuvos išlaisvinimo veiklai 
vadovauti ir Lietuvių Tautai 
nuo sunaikinimo ginti, šią iš
kilmingą Lietuvos Nepriklau
somybės šventės dieną sveiki
na visus pasaulio lietuvius, 
Kviesdamas tviičiau suglausti 
savo eiles, sujungti savo pas
tangas ir suderinti savo žygius, 
kad mūsų pasiryžimai taptų ga kuose, geležinkeliuose, giliai po 
linga priemone bendrąjn sieki- žeme kasyklose, 
mui — ~
PRIKELTI LIETUVĄ

MŪSŲ!
Vyriausiasis Lietuvos 

Išlaisvinimo Komitetas ■

nusios nuo tų šnipų apsisau
goti.

— SSRS pripažino Indone
ziją, nors jos nepriklausomybei 
priešinosi. Maskva skubinasi 
ten įgyvendinti savo misiją, ku 
ri varytų kurstymo propagan
dą.

— Belgijos komunistų va
das Allemagne pareiškė, kad 
partija bus išvalyta nuo ti'o- 
istų, kurių paskutiniu laiku 
esą privisę Belgijos komunis
tų eilėse.

HISSO BYLOJE ESĄS 
ĮPAINIOTAS 

RABINAVIČIUS
Amerikos spauda paskelbė, 

kad Hisso šnipinėjimo SSRS 
, naudai byloje esąs įpainiotas 
ir Lietuvos diplomatinių misi- 

_ _ kiems reika-
uranijaus, iš Jams Ch. Rabinavičius. Kiek

SSRS ŠNIPAI TYKO
URANIJAUS KASYKLAS
Anglija ii Belgija yra susi-'gir Lietuvos diplom 

rūpinusios dėl Afrikos Kongo®jų patarėjas ūkišli 
srity kasamojo
■tūrio gaminama atominė bom- tai tikra, parodys ateitis. Hiss 
b<(. Esą ten skverbiąs! Sovie- pripažintas kaltu ir nubaustus 
tų šnipai. Valdžios susirūpi- 5 metais kalėjimo.

Tremtiniai esą sudaro konku
rencija auksakaliams?

bumais ir darbštumu sudarą 
Konkurenciją vietiniams. Da
bar pasirodo, kad jie ir turtais 
konuruoja senuosius gyvento
jus. Jeigu vienas kitas trem
tinys, patekęs dėl nelaimingo 
atsitikimo darbovietėje ar dėl 
ligos į sunkią materialinę būk
lę, yra priverstas parduoti sa
vo asmenines puošmenis, jie 
"jo sudaro rimtą — nepagei
daujamą — konurenciją šio 
kontinento auksakaliams. Kad 
apsigintų nuo jų, užaliarmuo- 
ra net savisauga ir paleista 
akciją I

Kai dėl brangenybių atsive- 
žimo į Kanadą teisinės padė
ties, tenka pasakyti, kad Mui
tų Ministerijos ir Federalinio 
Valstybės Iždo (Federal Re
venue Department) patvarky
mu, tremtiniams yra leidžiama 
Įvežti asmenines puošmenis ir 
brangenybes į Kanadą be ap- 
muitinimo. Viena sąlyga yra 
statoma: .'migrantai negali jų 
parduoti nepraėjus vieniems 
metams nuo įvežimo į Kanaaą.

Jonas Juškaite
BULGARIJA SIUNČIA 

GRAIKIJON 
SMURTININKUS

Graikijai likvidavus smurti
ninkų maištą, Bulgarijos komu
nistai nesiliauja. Geperalimo 
Graikijos štabo pranešimu, pra 
ėjusią savaitę iš Bulgarijos į 
Graikiją įsiveržė būrys smurti
ninkų ir sudegino vieną Graiki 
jos kaimą. Tai vis „taikingi 
komunistų darbai.

ALT PAS ACHESONĄ
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomasis Komitetas sau
sio 30 dieną gavo, audienciją 
pas JAV užsienių reikalų sek 
rotorių Achesoną, kuriam įtei
kė svarbių dokumentų apie 
lietuvių persekiojimą, trėmi
mus ir kt.

AMERIKA TOBULINS 
LAIVYNĄ

Apie 600 JAV karo laivyno 
karininkų ir mokslininkų pas
kutiniu metu Vašingtone pa
darė eilę svarbių slaptų nutari
mų. Esą buvo patarei pareng 
ti naujus planus nardomie
siems laivams statyti, kurie 
leistų jiems toliau nuplaukti ir 
pasiekti didesnius gylius, bei 
įgalintų juos kovo i audringo
se jūrose. Tai yra pirmoji kon 
ferencija po to, kai admirolas 
Sherman perėmė JAV laivyno 
vadovybę. Į jo planus eina lai 
vyno nardomųjų ir prieš juos

— Oficialiai pranešama, k-.d kovoti laivų statybos progra- 
pernai iš rytinių Vokietijos zo- m:i, kuri leistų pašalinti Rusi-

Praėjusią savaitę Toronte 
įvykusiame Kanados auksaka
lių suvažiavime generalinis są
jungos menedžeris N. J. Leech, 
ir G. H. Niemeyer, JAV Auk
sakalių Savisaugos Koimteto 
pirmininkas, bendrame pasisa
kyme spaudos atstovams pa
reiškė, kad tremtiniai dar bū
dami Europoje savo turtus i’- 
pinigus, kuriuos dėl griežtų 
valiutos įvežimo Įstatymų su
varžymo į Kanadą įgabenti ne
gali, iškeičia į deimantus. Juos 
jie slaptai, kontrabandos keliu 
įveža į Kanadą. Tuo’būdu kas 
met brangenybės, milijonų do
lerių vertės, patenkančios į šį 
kraštą. Dėl Kanados muitiniu 
ku neapdairumo vėliau tos 
brangenybės esančios išveža
mos į įvairius Šiaurės Ameri
kos miestus.

„D. P. atvysta į šį kraštą 
praktiškai be cento, bet per 
trumpą laiką jie Įsigyja namus, 
viešbučius, restoranus ir kitą 
nuosavybę. Iš kur jie tam tikš 
lui gauna pinigų? — klausia. 
Mr. Leech

Mes žinome atsakymą ! Ku
lis iš mūsų ar mūsų pažįstamų 
atvažiavo į Kanadą apsikrovęs 
deimantais ar auksu? Pinigus 
tremtiniai užsidirba savo pra
kaitu, sunkiai vargdami miš- ’~ J v 1 — 1 1 * • 1 • ,

Pareiškimą kaltinimo formo 
je padarė Auksakalių Savisau
gos Komiteto pirmininkas. Tai 
si tą pasako. Iki šiol buvome 
girdėję, kad tremtiniai savo ga

Indija oficialiai paskelbta respublika
IŠRINKTAS PIRMASIS PREZIDENTAS

1951 metų liepos mėnesio 1 
dienos.

Šis įstatymas praplečia įsi
leidimo ribą: galės Amerkon 
vykti atvykusieji į Vokietiją ir 
Austriją ligi 1949 metų sausio 
mėnesio 1 dienos.

1950 m. sausio 26 dieną ofi- cijos į kitą.Jr nėra galios juos 
cialiai Indijos sostinėje Dehli suvaldyti, 
paskelbta Indijos respublika ir 
išrinktas prmaisis Indijos res
publikos prezidentas dr. Pra
sad, kuris prisiekė Indijos res
publikos konstitucijai.

Indijos respublikos konstitu 
cija garantuoja piliečiui pagrin 
dines teises jų tarpe ir sąžinės 
laisvę.

JAV prezidentas Trumanas 
ta proga sveikino Indijos res
publikos paskelbimą.

KINIJOJE PRASIDĖJO 
BADAS

Žinios iš daugelio Kinijos 
provincijų praneša, kad ten 
prasidėjo didelis badas. Ko
munistams išardžius tvarką, 
sugriovus gyvenimą, žmonės 
miršta badu. Todėl masės žmo 
nių veržiasi iš vienos provin- įsileisti 320.000 imigrantų ligi

'. Dėlkomunizmo vi
sur keliamos netvarkos, spėja
ma, Kinijoje išmirs badu mili
jonai kiniečių

VENGRIJA ATIMA Iš 
GYVENTOJŲ ŽEMĖLAPIUS

Komunstinė Vengrijos val
džia išleido įstatymą, kuriuo 
draudžiama gyventojams turė
ti Vengrijos žemėlapius. Jie 
visi per 30 dienų turi būti ati
duoti valdžios įstaigoms. Kas 
nepildys įstatymo, bus smar
kiai baudžiamas.

NAUJAS JAV IMIGRACIJOS 
ĮSTATYMAS 

įsileis 320.000 imigrantų 
JAV senato komisija priėmė 

įstatymą, pagal kurį numato AAA • •__ _ . _ 1* *

darbo valstybėse ištyrimo rei
kalingumą. Amerika, Anglija, 
Pranipūzija 
valstybių 
šiam tyrimui.ir tam 
įsileisti JT komisją, bet griež- 
‘ai tam pasipriešino Sovietų 
Sąjunga, o paskutniu laiku 
prieš pasisakė ir Čekoslovakija, 
kuri pareiškė neįsileisianti jo- 
kos tam reikalui JT komisijos.

ACHESONAS KARINĖS 
PAGALBOS PLANO 

VYKDYTOJAS
Prezidentas Trumanas Dean 

Achesoną paskyrė Atlanto 
Pakto dalyvių ginklavimo pla
no vykdytoju. Atlanto pakto 
dalyvių ginklavimui yra paskir 
ti'S 1 milijardas 314 milijonų

ir daugelis kitų 
sutiko pasiduoti 

reikalui

— Olandijos valdžia pareiš
kė viešai, kad ji smerkia suki
lėlius Javos saloje ir trauks 
juos atsakomybėn, nes jie ardo 
tvarką ir eina prieš teisėtus su
sitarimus, kuriais Indonezija 
yra paskelbta nepriklausoma 
respublika.

— Jugoslavijos seimo rin
kimai busią padaryti šių metų 
kovo 26 dieną.

— Tarptautnis bankas pa
tvirtino dvi paskolas — Šuo 
mijai ir Jugoslavijai.

— Jungtinės Tautos svars
to priverčiamojo vergiškojo rų į vakarines perbėgo pei 30 jos povandeninių laivų pavoju.
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Del vasario 16 minėjimo
DėL V AŠTRIO 16.................... kad okupacijos nepasikartotų.

Šie metai savotiškų sukaktu Tą dieną mes turime pasiryžti 
vių metai, nes jau dešimt me
tų, kai Lietuva yra kankinama 
ir varginama okupantų, seku
sių vienas paskui kitą.

Dešimt metų, kai Lietuva 
neteka neprilausomybės. To
kiu būdu, minėdami Vasario 
16-tąją, mes minėsime ne tik
tai tą dieną, kuri mums mi
nėtina kaip laimėjimų, tautos 
atsigavimo ir laisvės diena, bet, 
turint prieš akis faktą, kad 
aau dešimt metų kai Lietuva 
yra kupuota, netekusi laisvės 
ir nepriklausomybės. Tai yra, 
Kad ta diena bus minima gedu- neveikiama. Jiems mes turime 
lo atmosferoje.

Milžiniškos tautos kančios; 
neapskaičiuojamieji jos nuo
stoliai ir medžiaginiai ir mo
raliniai ; šimtai tūkstančių 
deportuotųjų į Sibirą ir kitų 
Rusijos vietų vergiškojo pri
verčiamojo darbo stovyklas; 
neapskaičiuojamos mūsų bro
lių, seserų, tėvų ir motinų mir
tys ištrėmime nuo bado, šal
čio, epidemijų ir nepakeliamo
jo darbo; kenčiančios tautos 
pasipriešinimas ir to pasiprie
šinimo okupacijai aukos ir kan
čios, — visa tai nesudaro są
lygų, kad minėdami Vasario 
16-ją, mes galėtume būti links 
mai nusiteikę, šokti ir baliavo- 
ti. Ne.

Vasario 16-ji diena yra mū
sų susikaupimo, susirūpinimo, 
nusiteikimo kovoti dėl laisvės ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
diena. Tą dieną mes turime 
.apsigalvoti, paieškoti kelių ir 
būdų, kaip mes galime prisidė
ti' prie laisvės triumfo visoje 
žmonijoje; kaip mes turime elg 
tis ir kaip veikti, kad Lietuva 
greičiau būtų išlaisvinta, ir 
teict!Eicic«t£tcict«tctetctstctsi<i«taigictctetcicici<ic«ic«««<ctc<cici«ic«ictc«tcic«ici 
tt «w Skyriaus valdybos narį LEONĄ LUČAUSKĄ ir Ame- & 
g rikos lietuvaitę p. N. KARASKA, sukūrus lietuvišką « 
g šeimą, sveikina ir linki daug laimės. g

K. L. T-bos Wellando skyr.^

Sovietines kacetų baisybes
RUSAI KONCLAGERIUS PERVEDA VOKIEČIAMS.
Grįžę iš Sachsenhauseno ir 

Buchenwaldo kacetų kat. ir ev. 
kunigai, kur, abiems bažnyčių 
galvoms pakartotinai prašant, 
rusų administracija Kalėdų 
švenčių proga leido kaliniams 
atlaikyti pamaldas, spaudai iš
sitarė, kad gyvenimo rusų ka
potuose jokiu būdu negalima 
lyginti su buv. nacių kacetais. 
Ypač ev. dekanas Gruber sa
vo tvirtinimais, kad kacetuose 
kalinami atrodė gerai maitina
mi, neblogai apsirengę, mote
rys net dažančios lūpas ir gar- 
banuojančios plaukus, — vi
suomenėj sukėlė pagrįstą ne
pasitikėjimą. Po kelių dienų 
šios Potemkino receptu gamin 
tos visuomenei apdumti piliu
lės tikroji sudėtis paaiškėjo., 
kai iš Sachsenhauseno kaceto 
grįžęs paleistas kalinys „Kovos 
grupei prieš nežmoniškumą“ ‘ 
pareiškė, jog Gruberio lanky- 
moslimetu buvo griežtai už
drausta kaliniams išeitį iš ba
rakų; į pamaldas, pirma pada
rius atranką, tesiuntė tik po. ke 
lis patikimus asmenis. Dva
siškiui nieks nerodė skarma
lais apsikarsčiusių ir tuberku- 
liozu sergančiais prikimštų ba
rakų. „Beri. Montags Echo“ 
dekanui Gruberiui įgytų įspūl 
džių praturtinimui patarė ne
paleisti iš akių:

1. 20 masinių kapų, kuriuo
se pūva NKVD nukankint. . 
dešimtys tūkstančių kalintų 
žmonių lavonai, palaidoti taip 
vad. komendantų kapinėse, 
vienas ant kito trimis eilėmis1.

2. Tarp 14.00 šiandien Sach 
senhausene. kalinamų, 40 yra 
iki pustrečių metų vaikai, 28 
vaikai aki 5 metų.

aukotis, nes be aukų,, be pasiry 
žimo, be konkrečios kovos lais 
vė pati neateis.

Todėl Vasario 16-tos dienos 
minėjimo programa turi būti 
perdėm rimta, rimto nusiteiki
mo ir rimtį žadinanti. Tokia 
ji yra mums patiems.

O kitų tautų žmonėms, ku
riuos mes paprastai kviečiame 
į šį mūsų minėjimą, mes turi
me išaiškinti mūsų tautos ke
lius, tikslus ir pastangas at
gauti laisvę, kuri smurtininkų 
yra sutrypta, niekinama ir ko-

taip išaiškinti, kad jie mums 
padėtų atkovoti laisvę ir nępri 
kJausomybę.

Vasario 16-tosios minėjimo 
programa todėl, iš vienos pu
sės turi būti rimta ir, iš kitos, 
parodyti mūsų tautinį veidą, 
mūsų dvasios savaimingumus, 
mūsų pajėgumą ir ryžtą eiti 
petis petin su visomis kultūrin 
gomis tautomis, kovojančiomis 
už pagrindinius laisvės ir hu
maniškumo principus, kurie 
žmonijai yra būtini, be kurių 
neįmanomas taikingas ir pa
žangą garantuojąs žmonijos 
sugyvenimas.

Pajamos, kurios gaunamos 
iš rimtų tą dienai skirtų pa
rengimų, turėtų eiti taipgi 
tiems tikslams — t. y. — Tau 
tos Fondui, kuris lėšas skiria 
kaip tiktai tiems didiesiems tiks 
lams.

Tautiečiai, kur jie bebūtų 
plačioje Kanadoje, yra kvie
čiami bei sugeslijonuojami Va
sario 16-sios minėjimą organi- 
z loti rimties pasiryžimų, pasi
aukojimo principais.

KLCT Sp. ir Inf. Sk.

Trumpa dabarties kovu apžvalga
PAGAL VOKIEČIŲ SPAUDĄ

Žiniomis iš Berlyno, iš te-.jgulas skraidančiais daliniais, 
bekovojančių prieš sovietų dės Kovoje su 80 tūkstančių rau- 
potizmą rytų Europos tautų, uk donarmiečių lietuvių nuosto- 
lainiečių grupė UPA savo skai 
čiumi ir ginklais bene bus stip 
riausia, tačiau drausmingiau
sia organizacija yra „Lietuvos 
demokratinė pogrindžio sąjun 
ga”. Iš kitų pasipriešinimo 
grupių ji pasižymi dar ir tuo, 
kad jai pavyko savo eiles pa
valyti nuo provokatorių ir šni
pų. Šiai sąjungai vadovauja 
„Vyriausiasis Lietuvos išlais
vinimo Komitetas“, kuris susi
deda iš visų demokratinių par
tijų sudaryto gremijumo, ku
rio užsienio delegacija JAV 
sstionėje vienkart atstvauja 
Lietuvos emigrantus. Šio ju
dėjimo centre „Ląisvės kovo
tojai“ stovi su aktyvia kariuo
mene iš 20 tūkstančių durtu 
vų.

Per pirmuosius dvejus ant
rosios sovietų okupacijos — 
1944 m. metus Lietuvos parti
zanai buvo ypatingai aktyvūs. 
Ištikimiausias jų sąjunginin
kas buvo Lietuvos plotai, ku
rie pietuose ir pietų rytuose su 
siduria su Ealtgudijos ir Len
kijos miškais. Per šių kovų ir 
puolimų periodą pačių sovietų 
duomenimis žuvo 80 tūkstan
čių raudnarmiečių, o lietuvių 
duomenimis — nuo 150 iki 180 
rūkstančių raudonarmiečių. Be 
veik visas pirmas okupacinės 
kariumenės „garnitūras“ Lie- prieš okumantus iš lietuvių pu- 
tuvos partizanų buvo likviduo
tas. Tada sovietai bandė pasi
daryti padėties viešpačiu at
viroj kovoj ir sustiprino savo 
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liai sovietų duomenimis siekė 
12 tūkstančių vyrų, tuo tarpu 
lietuviai nurodo 25 tūkstančius 
žuvusiųjų.

Tačiau Sovietams nepavyko 
Lietuvos partizanų pajėgas ir 
dvasią palaužti. Tuomet sovie
tai 1947 metais griebėsi radi
kalesnių priemonių. Savisau
gos dalinių vadas Maskvoje 
generolas Abakumov savo IV 
grupei „Pabaltija“ davė įsaky 
mą civilinius gyventojus su
kilimo atveju prieš sovietus de 
portuoti ar, jei būtų reikalas, 
vietoje likviduoti.

Netrukus prasidėjo plataus 
masto deportacijos Rusijos gi- 
lumon, kurios skaudžiai palie
tė pogrindžio centrus — Vil
niaus ir Šiaulių sritis. Vien iš 
Vilniaus apylinkės 1948 metų 
■etsarą Rusijon buvo išgabenta 
70 tūkstančių lietuvių, bend
ras ištremtųjų skaičius mažiau 
s;a sudaro nuo 300 iki 400 
tūkstančių lietuvių. Į šių ne
laimingųjų žmonių namus bei 
ūkius Lietuvon pagreitintu tem 
pu buvo keliami sovietų burlio

Kremliaus drastiškos prie
monės privertė lietuvius savo 
kovos metodus ir taktiką pa
keisti. Vietoje aktyvios kovos

sės prasidėjo pavojuj atsidūru
sių tautiečių globojimas. Ko
vos daliniai virto informacijų 
centrais.

Mielą K. L. Tautinės S-gos narį dipl. miškininką VIN
CĄ ANKUDAVIČIŲ ir p-lę GENĘ MILAŠIŪTĘ, su
kūrus šeimos židinį, širdingai sveikina ir linki daug 
laimės.
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hnius gyventojus. Absoliutus 
s nurtas, paremtas' moderniąja 
technika, ribų neturi. Kol ši
tai smurto sistemai nebus pa
darytas galas,, Lietuvos vyrai 
stovės Lietuvos miškuose savo 
kovos vietose ir tliau. >ų gar
binga laikysena bus įrašyta, 
žmonijos istorijon.

V V akauzas

Tuo būdu lietuvių pogrin- 
c.žio judėjimas yra. vienas iš 
gražiausių pavyzdžių, kaip ma 
ža, ryžtinga tauta gali ginti sa 
v o laisvę nuo neapkenčiamo 
priešo priespaudos. Jo vysty
masis yra vienkart įspėjimas: 
joks pogrindžio judėjimas ne
gali nešti galutinės atsakomy- 
bts už represahjas prieš civi- 

» &
Didžiai gerbiamuosius JONĄ GUDĄ ir VINCĘ LEI-/ 
PUTĘ, sukūrus lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai j 
sveikina ir linki sėkmės tolimesniame gyvenime.

Violeta ir Vladas §
g

AMERIKOS BALSAS LIETUVIŠKAI
Painfo/rmavo ALT, kad 

Valstybės Departamento sąma 
i a sekantiems metams, kurie 
prasideda 1950 m. liepos mėn., 
numato lėšas Voice of Ameri
ca efektingumai praplėsti — 
tarp kitko, transliuojant ir lie
tuvių kalba. Netrukus reikalą 
s žarstys Kongreso Komisijos, 
nagrinės Atstovų Rūmų pako- 
misija Valstybės Departamen
to reikalams.

Tai jau antras reikšmingas 
įvykis, pralaužiant „tylos suo
kalbį“'.

Kiek tai liečia Atstovų Rū
mų pakomisiją, josios pirmi- 
n nkas ir kiti nariai yra vieni 
nuoširdžiausių lietuvių drau
gų. ALT Vykdomasis Komi
tetas netrukus vyks sostinėn, 
tarp kitko paremti šį reikalą pa 
komisijoje.

LIETUVIAMS 
TEISININKAMS

LTT draugijos vardu dr. Br. 
Kalvaitis paskelbė atsišaukimą, 
kuriame kviečia, teisininkus 
sudaryti savo kraštuose Lietu
vių Teisininkų Draugijos Už
sieniuose (angliškai: Lithua-

g
Kanados Lietuvių Tautinės Sąjungos Valdyba ir nariai. w _

nian Law Associated Aroad) 
skyrius ir juos registruoti šiuo 
adresu: Dr. Br. Kalvaitis, 545 
E . Broadway, So. Boston, 
Mass., USA, prisiunčiant narių 
sąrašus.

Kas valdo tarybų Lietuva

3. Vos 2 kalinamųjų nuošim 
čius sudaro kriminaliniai pra 
sikaltėlhii, bausti iki 10 m. ka
lėti, kiti, „politiniai“, nuteisti 
kalėti „Einheits“ bauda — 25 
metams.

4. 3.000 internuotų dar ir
šiandien nežino bausmės dy
džio. . I

5. Trys ketvirty s kalinių 
serga džiova.

6. Dienos maisto davinys su 
sideda iš 450 gramų duonos, 20 
litro vandens srėbalo.
gr. cukraus, 15 gr. riebalų ir 1

7. Kaliniai tebedėvi apran
gą, kurią dėvėjo areštuojant. 
Mirtinai nukankintų aprangą, 
jei dar kiek tinka, konfisuoja 
priežiūros personalas.

Kuomet sausio 16 d. sovietų 
armijos generolas Čuikovas 
pranešė, kad iš Sachsenhause
no, Buchenwaldo ir Bautzeno 
kacetų 15.038 kalinius 
laisvę, 3442 kalinius 
sov. Vokietijos „vid. 
min-ja“ nuteisimui ir 
kalinius, teistus rusų tribuno
lo, perves kalėti į tos pačios 
„ministerijos“ žinią, gyvento
jai suprato^ kad rusai šiuo 
veiksmu siekia nusikratyti' jų 
moralę slegiančios naštos, 
anaiptol ne kacetų. Jau nemi
nint soiv. Vokietijos perpildy
tų kalėjimų ir NKVD prikimš
tu rūsių, kiekvienam aišku, 
Kad perkėlus kalinius į naujai 
įsteigtus „justicinius“ „arbeits 
lagerius“ ir „sicherheitslage- 
rius“, pasikeis tik vietovių var 
dai, tačiau kapetinė sistema ir 
toliau paliks.
.... „NL“ kor. Berlyne V.. .

Rusiškųjų komunistų spauda 
paskelbė geštapininko Romo 
Šarmaičio rašinį, „Kas valdo 
tarybų Lietuvą“. Tame gana 
ilgame rašte paminėtos kelios 
lietuviškos pavardės, bet jame 
su padidinamu stiklu nerasi
te nė vienos rusiškos. Rašinė
lį perskaičius, susidaro įspū
dis, — ko Šarmaitis, be abejo 
ir norėjo — tai y turn Lietuvą 
valdo lietuviai, tarytum rusų 
ten nė dvasios nėra.

Bet kaip yra iš tikrųjų?
Daugelis mūsų turėjo pro

gos skaityti rusų Lietuvoje lei 
džiamą spaudą (kaip kad „Tie 
są“, „Tarybų Lietuvą“ ir kt.), 
ir ji mirgėte mirga dabartinių 
Lietuvos valdovų rusiškomis 
pavardėmis. Iš tų šaltinių 
Šarmaičio „Tarybų“ Lietuvos 
valdovų sąrašą galima ir — 
teisybės dėliai — reikia papil
dyti.

Pradėsime „LTSR Ministrų 
Taryba“ “.

Gera pusė „ministrų“ toje 
„taryboje“ yra rusai, atvykę iš 
Rusijos paskui rusų armiją. 
Jie nemoka nė žodžįp lietjiyiš- 
kai, todėl šioje taryboje kalba
ma tik rusiškai. Ir ne vien kal
bama, bet ir galvojama.
kelios „Tarybų“ Lietuvos „mi 
r.istrų“ pavardės, kurių Šar
maitis nepaminėjo:

LTSR valstybės saugumo 
ministras — Jefimov Dimitrij, 
LTSR statybos ministras — 
Šeremetjev Piotr, LTSR staty 
binių medžiagų pramonės mi
nistras — Liubimcev Nikolaj, 
LTSR miškų pramonės minist
ras — Zasypkin Andrėj. LTSR 
komunalinio ūkio ministras — 
Svisčiov Jakov ir tt.

LTSR ministrų 
pirm. Gedvilą M. turi pava
duotojus Pisarev Vasilij ir So
kolov Aleksandr, vidaus reik, 
ministras Bartašiūnas Juozas 
turi Sokolovskij Georgij ir 
Kapralov Piotr, žemės ūkio 
min. Liaudis Kazys — Matvie 
jev ir Dubin, prekybos min. 
Ivaškevičius Adolfas -— Goro- 
chov Timofej, kinematografi-

' 8 Syriaus narį EDV ĄRDĄ P'ĄRAUSKĄ ir Amerikos lie- \ 
. 8 tuvaitę p. ALBERTĄ A. VOSYLIUS, sukūrus lietu- ‘ 
■ 2 višką šeimą, sveikina ir linki laimės. !

K. L. T-bos Wellando skyr. ‘

Brašiškis Stasys — 
finansų ministras 

Aleksandras—Radio-

išleis j 
perims 
reikalų 
10.531

jos min. 
Puskov, 
Drobnys 
iiov Vladimir, valstybės kont
rolės min. Tverkus Zigmas — 
Motyliov Aleksėj ir tt.

Iš tikrųjų, „LTSR Ministrų 
Taryba“ yra tik rusų okupaci
nės valdžios įstaiga, vykdanti 
įsakymus, gaunamus per „LK 
P (b) CK“ ar tiesiog per Mask
vos atstovus Lietuvoje.

Tokia pat grynai rusų oku
pacinės valdžios įstaiga yra 
„LKP(b) CK“.

Jos pirmasis sekretorius yra 
žinomas rusų bernas Sniečkus 
Antanas, bet antrasis sekr., iš 
tikrųjų visą galią turįs, yra ru 
sas Trofimov Aleksandr, ir 
trečiasis sekr. taip paj rusas1— 
Ozarskij. Sekretorių padėjė
jai : Moskvin ir Petrov.

Sekr. kadrų reikalams — Šu 
pikov, sekr. pav. pramonės rei
kalams — Tirkunov, sekr. 
pav. statybos ir statybinių me
džiagų reikalams 
čiuk, sekr. pav. kuro - energe
tikos pramonei — Salov. Že
mės ūkio sk. ved. Bobrišev, mo 
kyklų sk. ved. Zalužskaja, kad 
rų sk. ved. — Ščepin.

Sekretorių vedėjai: Čistia
kov, Varasevič, Ozarskaja, 
Liubimova, Kozlevskij, Ivano
va, Žukovskij, Popov, Polose- 
nenko, Lysin ir t, t,

Jau iš šio trumpo sąrašėlio 
galima matyti, kas tas „LK 
P (b) CK“ yra: rusų okupaci
nės valdžios įstaiga, nieko ben 
dro su lietuvių tauta ir jos rei 
kalais neturi.

Kaip „LKP(b) CK“, taip ir 
,,LK(b)“ miestų ir apskričių 
komitetai yra grynai rusų oku- 

tarybos pacinės valdžios įstaigos.
Štai trumpas ,,LKP(b)“ pa

reigūnų apskrityse sąrašas:
LKP(b) Alytaus ap. kom. 

pirmasis sekr. Purlys Petras, 
antrasis sekr. — Mironov Ni
kolaj: Kėdainių ap. k-to Pi
ligrimas Juozas, antrasis — 
Okuniov Andriej; Kretingos 
ap. k-to — 
vas, antrasis

Kostas, 
Michail 
Petraitis

— Sorokin

antrasis — 
Panevėžio 
Vaclovas, 
Michail;

Paradaus

Ivan; Kauno miesto k-to Gab- 
dankas 
Plaksin 
ap. k-to 
antrasis
Raseinių jip. k-to 
kas Antanas, antrasis — Pivu- 
nov Fipdor; &pkių ap. k-to 
Jančaitytė Tatjana, antrasis— 
Kremeznoj Viktor. Šiaulių 
miesto k-to Fedoravičius Pet
ras, antrasis — Jakateriničev 
Piodor; Šiaulių ap. k-to Kutka 
Petras, antrasis —■ Guliajev 
Pavel; Vilkaviškio ap. k-to 
Jarmuševičius Vaclovas, ant
rasis — Vesiolov Uja.

Pagal tą šabloną yra sudary 
ti visi vadinamieji ,,LKP(b)“ 

ši forma 
čia jau ir 
komitetų, 

yra rusai.

— Vengrijos valdžia skel
bia, kad Budapeštas dabar yra 
pasidaręs 7-ju Europos miestu 
pagal savo dydį, nes jau turįs 
1.600.000 gyventojų. Mat, pra 
dėjus „reformas“, vengrai bė
ga į didžausį miestą, kur leng
viau slapstytis ir šį tą užsidirb 
ti, kai kaimas jau nieko duoti 
negali.

— Japonijos komunistų par 
tijoje toliau vyksta skilimas. 
Nakaviši — išmestasis iš Ja
ponijos komunistų partijos par 
Limento narys— pareiškė, kad 
Nozaka su visu komcentru 
esąs t'itoistas.

— Egipte rinkimus laimėjo 
vafdistų partija.

„NL“ PLATINTOJŲ 
LAIMĖJIMAI TAŠKŲ 

SKAIČIUM
K. L. T. Sudbury sk. . .151% 
Jablonskis J......................... 106
Dalius St...............................100
Skaistys P..............................78%
Januška ............................. 76
’1 oronto Skautai 
Kojelaitis A. ...
Smilgis E...............
Indrelienė O. 
Sriubiškis B. 
Noreika St. ... 
Kupčiūnas K. . . . 
Pvielgauskas Kl. 
Gudas L. .... 
Skirgaila V. ... 
Jarašiūnas St. 
Pilkauskas J. ... 
Januševičius P. . 
Giimbelevičius Ed 
Balnius J................
Parojus Juozas . 
trenzėlis A. ... 
Venckus V. ... 
Šaltenis J...............

.73

.45

.42

.40
.353% 
.32 
.31
.29
.29
*25
.20

16
14
12
10
8
8
3

Štai

Sičkar-

Supronas Vaclo- 
Kulibabin

Tik Vilniaus krašte 
nebeišlaikyta, nes 
miestų ir apskričių 
pirmieji sekretoriai

Vilniaus miesto k-to pirma
sis sekretorius yra Čistiakov 
Aleksėj, Vilniaus ap. k-to pir
masis sekr. Vasilenko Tichon, 
Švenčionių ap. pirm. sekr. Ka 
banov Aleksėj, Trakų ap. k-to 
pirm. sekr. Isupov Genadij.

Matyt, Vilniaus krašto ko
lonizavimas tiek toli pa- 
pažengęs, kad čia neberanda
ma reikalo slėptis užpakalyje.

Iš aukščiau paduotų sąrašų 
aišku, kas tą „Lietuvos Komu
nistų (bolševikų) partiją suda 
loįrtvarko., ,,LKP(b)“ yra tik 
iškaba, po kuria slepiasi rusų 
okupacinė valdžia. Su lietuvių 
tauta ir jos darbo žmonėmis ši 
„partija“ nieko bendro, neturi.

Tat, kas.iš tikrųjų valdo Lie
tuvą?

Lieluva yra okupuotas kraš 
tas ir ją valdo rusų okupacinė 
valdžia, gaunanti direktyvas iš 
Maskvos. Šiuo metu faktinu 
Lietuvos valdytoju yra Mask
vos polithiūro įgaliotinis Lie
tuvoje Ščerbakov, kuris 
yia lygus caro general-guber- 
natorui. Tiek „LTSR Aukš
čiausioji Taryba’’, ti^k „LTSR 
Ministrų Taryba“, tiek „LK 
P<b)“ yra okupacinės valdžios 
įstaigos, vykdančios Maskvos 
Įsakymus.

Šarmaitis mano, kad jis gali 
pasakoti visokius niekus, kad 

ffi š apus geležinės uždangos žmo 
- nės nieko nežino, kas darosi 

anapus. J. J,

1949

1.
2

LIETUVIŲ, IŠVYKUSIŲ Į 
KANADĄ

metų sausio mėn. 21 d. 
SĄRAMAS.

(lėktuvu) 
Augaitienė Barbara Rk. 
Augaitytė Gražina ,,

3. Augaitytė Regina ,,
4. Augaitytė Danutė „

Bilkstienė Genovaitė „
6. Bilkstytė Regina „

Bilkstytė Nijolė „
8. Bilkstytė Birutė „
9. Čiuprinskienė Adelė ,,

10. Čiuprinskaitė Marija „
1 1. Čiuprinskaitė Ereonora ,,
12. Debesienė Elena
13. Debesyle Viktorija
14. Eidukaitiene Adelė
15. Eidukaitytė Stasė
16. Eidukaitytė Janina
17. Eidukaitis Juozas
18. Šlekienė Anelė
19. Šlekytė Laikutė
20. Šlekytė Liuda
21. Jocynienė Marta
22. Jocynas Romualdas 
?3. Jasinskienė Regina
24. Jasinskaitė Jūratė
25. Jonaitienė Lucina
26. Jonaitis Algimantas
27.

5.

7.

Ev.

Rk

i'i
.'ii i

ii

ojelienė Ona „
28. Kojelis Ervinas „
29. Kymantienė Antanisa „
30. Kymantas Raimundas „
31. Lašienė Hilda „
32. Lašaitė Atnilija „
33. Lašas Jonas „
34. Šiaučiukienė Juozefa „
3 5. Šiaučiukaitė Ona „
36. Šiaučiukas Boris
37. Širvinskiene Olga „
38. .ši,tvinskas Romas „
39. Širvinskas Henrikas „
40. Slavinskiene Stasė „
41. Slavinskas Darius „
42. Slavinskaitė Irena „

Kun K. V. Šarka.
Grohn Stovyklos Kapelionas 

(23) Bremen — Vegesack. —~
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PASAUUNE MAISTO TmlOUKIU SITUACIJA IR
RAŠO A. KANTAUTAS.
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KANADOS EKSPORTAS
Bendra apžvalga.

Gyvenant Kanadoje, atrodo, 
kad pasaulyje jau baigiasi opu 
sis maisto produktų klausimas. 
Tačiau tikrenybėje taip nėra. 
Pasaulis dar nesugeba paga
minti tiek maisto produktų, 
kad jų užtektų visai žmonijai, 
štai 1947-48 metais maisto pro 
dūktų pasiūla tesudarė tik apie 
96% prieškarinės vidutinės pa 
siūlos. Reikia dar atsiminti, 
,'.ad žmonija savo skaičiumi ne 
slovi vietoje, o didėja, ne ma
žėja, nors ir vyksta baisūs ir 
kruvini karai. Aš manau, kad 
kai kas nustebs pamatęs mano 
patiektus davinius. Nuo karo 
pradžios iki 1947 metų žmonių 
skaičius pasaulyje padaugėjo 
200 milijonų, kas sudaro 9,4% 
prieauglį.

Tokiu būdu vieno asmens 
vidutinis maisto produktų su
vartojimas 1947 - 48 metais bu
vo 12% mažesnis už prieška
rinį suvartojimą. Atskirų gi 
kratų maisto produktų suvarlo 
tojimo vidurkiai labai daug 
skiriasi vienas nuo kito. Pa
vyzdžiui, dabartinis maisto 
produktų suvartojimo vidurkis 
Jungtinėse Valstybėse ir Kana 
doje sudaro 108% prieškari
nio, tuo tarpu Europoje (ne- 
įskaičius SSRS) tesudaro tik 
73% prieškarinio vidurkio. To
limuose rytuose šis reikalas 
yra ypatingai aktualus. Ten 
j rieškariniais laikais maisto 
produktų suvartojimas nebuvo 
pilnai pakankamas vispusiš
kam maitinimuisi. Pokariniais 
laikais ši padėtis dar labjau pa
blogėjo ir 1947 - 48 metais 
maisto produktų pasiūla nu
krito 13%.

Jungtinių Tautų maisto ir 
žemės ūkio organizacija, išty
rusi šią padėtį, nurodo, kad 
maisto suvartojimas yra paki
lęs virš prieškarinio, suvartoji
mo tuose kraštuose, kur mais
to klausimas yra lengviau iš
rišamas. Toliau minėtoji org.a 
nizacija nurodo, kad yra maža 
vilties, jog greitu laiku būtų ga 
1 ma tikėtis .padėti kraštams, 
kuriuose jaučiama maisto sto
ka. Iš kitos pusės, kaip tik 
tuose kraštuose, dėl aukščiau 
minėtos priežasties pasireiškia 
politinis nepastovumas. Žmo
nių neramumai dėl to vis turi 
daugiau pagrindo didėti, bet 
i.e mažėti.

Šių laikų prekybos būdas 
ir žemės ūkio produktų 

kainos.

Šiuo metu tarptautinė mais
to ir žemės ūkio produktų pre
kyba yra daugiausia valstybių 

kontrolėje arba net valstybių 
vedama pagal sudarytas sutar
tis. Kanados valstybinių pre
kybos sutarčių skaičius 1949 
m. rugsėjo 1 dieną siekė net 
170. Daugelis tų sutarčių su
darytos nuo 2 iki 5 metų laiko
tarpiui.

Nors ir tvarko valstybės šios 
rūšies prekybą, tačiau tų pačių 
prekių kainų skirtumai iš įvai
rių kraštų yra labai dideli. To
dėl, jei reikėtų bandyti kalbė
ti apie pasaulines maisto pro
duktų kainas tai šiuo metu bū
tų labai sunku, nes jos fakti- 
nai daugiau nebeegzistuoja. 
Kad šis reikalas mums būtų 
aiškesnis, žvilgterėkime į 1948 
m. Anglijos sutartines kainas.
Geros rūšies jautiena iš

Australijos 5,3 pence 1 sv.
iš Kanados 

Bekonas iš
15,8 „ „ „

Argentinos 10,9 „ „ „
Kanados

Sviestas iš
24,1 „ „ „

Australijos 25,0 „ „ „
Danijos 34,4 „ „ „
Taip pat vidaus rinkos dau-

gumoje kraštų nėra realios, 
nes joms palaikyti vartojami 
primokėjimai, garantuotos kai 
nos, kontroliuojamos gamybos 
išlaidos ir tt. l okiu būdu vy
riausybės sugeba pakreipti že
mės ūkio produktų gamybą no 
r>ma kryptimi ir apimtimi. Vėl 
puikų pavyzdį randame Ang
lijoje. Importinės kainos tesu
daro,

jautienai 58% 
veršienai 48% 
ir avienai 40% Anglijos vi
daus rinkos vidutinės kainos. 
Iš to visko aiškėja, kad že

mės ūkio produktams pasauli
nės kainos nėra, o vidaus rin
kos kainos netikros ir dirbtiniu 
būdu palaikomos.

Atsiradusios problemos 
sprendimas sunkus.

Jungtinių Tautų maisto 
žemės ūkio organizacija savo’ 
pranešime nurodo, kad turėtu- ’ 
būti surastas būdas aprūpinti; 
tuos kraštus, kuriuose pasireišh,. 
kia maitinimosi problemos irt 
tuo būdu išlyginti maisto pro- ; 
dūktų perteklių kituose kraš-t ■ 
tuose. Ši kamisija siūlo tarp- X? 
tautinę maisto produktų pre-®-'į 
kybą žymiai pakelti. Šiam tiks 
ui atsiekti reikia vieno dalyko, t ‘F 

būtent, kad eksportuojantieji i' *1
kraštai sutiktų priimti prekė
mis ir patarnavimais, bet nerei 
kalautų atsilyginti grynais pi
nigais, kaip kad dabar yra.

Dabar žvilgterėkime trum-l 
pai, kurie kraštai turi maisto! 
produktų perteklius. Kaip pa- Amerika siunčia tremtiniams maisto ir aprangos naujas 
sirodo, didžiausius maisto pro- siuntas.

<" :tų perteklius turi Šiaurine 
erika. Be to, čia gerai išsi- 
eiusi industrija, kuri aprū- 

p .ia pilnai savo kraštus ir turi 
dar likučių eksportui. Štai čia 
ir pasireiškia tarptautinės pre
kybos sunkumai, nes maisto 
produktų reikalingi raštai gali 
atsilyginti pramonės gamybos 
produktais, kurių, Šiaurės 
Amerikai visai nere'k'a. To pa 
sekoje, atrodo, k<. 1 Lituose 
kraštuose ir toliau liks maisto 
produktų trūkumas, gi pama
žu pradės kristi tiems produk
tams kainos, ką mes dabar kaip 
tik pradedame pajusti.

Tad Jungtinių tautų maisto 
it žemės ūkio organizacija, per 
spėdama pasaulio kraštus, ra
šo: „Vienos prekės kainų kri
timas labai dažnai veda prie ki
tų prekių kainų kritimo. Garny 
nęj programai nėra žalinges- 
mo veiksnio, kai nesukontro
liuojamas kainų kritimas. Da
bar išplėstos gamybinės progra 
mos sugriuvimas, išeinant iš 
dabartinių aplinkybių, būtų vi
sai svetimas žmoniškumo ins
tinktams ir apskritai taip pat 
besiplečiančiai pasaulinės eko
nomijos dvasiai“.

Prekyba žemės ūkic produk
tais tarp kraštų dolerio ir 

sterlingo sferose.
Rimtą pasaulinės prekybos 

padėtį ir jos įtaką žemės ūkio 
produktų eksportui iš dolerių 
sferų galima gražiai paryškinti 
prekybos duomenimis tarp J- 
nių Valstybių ii Angliojs. Štai 
Jungtinių Valstybių eksportas 
l Angliją:

1938 m. 1948 m.
Javai $ 60 mil$ 100.000,—
Vaisiai $ 44 ,, $ 3 milijoną
I aukai $11 „ $ nereikšmin
Mėsa $ 18
Tabakas $111 ,, $ 90 milijoni

'M
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Kaip matome iš lentelės, vi
sų svarbiųjų produktų ekspor- 
>«s yra žymiai kritęs.

Medvilnės eksportas yra pa
silikęs toje pačioje aukštumo
je. O pieno produktų ekspor
tas Anglijon yra gerokai paki
lęs. 1938 metais eksportuota 
už % milijono, o 1948 m. net 
už 29 milijonus dolerių.

Kanada taip pat improtuoja 
žemės ūkio produktus iš Jung- 
linių Valstybių. Dėl USA do
lerio trūkumo Kanadoje, žemės 
ūkio produktų importas iš Jung 
linių Valstybių žymiai suma
žėjo. Jungtinių Valstybių že
mės ūkio produktų eksporto 
11% 1938 metais ėjo į Kana
dą, o 1948 metais tik 4%. Ka
nados importo skaitlinės būtų 
buvusios dar mažesnės minė
tiems produktams jei ji nebūtų, 
pasinaudojusi eksportu Euro
pon sąryšy su Marshallo pla
no vykdymu.

Mes matėme, kad prekyba 
taip Anglijos ir Jungtinių Vals 
lybių yra sumažėjusi palyginus 
su prieškariniais laikais. Ta
čiau čia pat reikia pabrėžti, kad 
Jungtinių Valstybių žemės ūkio 
produktų eksportas į tas Eu
ropos valstybes yra žymiai pa
didėjęs. Jeigu 1938 m. USA 
eksportavo į Europos valsty
bes (be Anglijos) už 230 mili
jonų dolerių, tai 1948 m. suge
bėjo padidinti savo eksportą į 
tas pačias valstybes iki 1864 
milijonų dolerių. Čia kaip tik 

proga reikia pabrėžti, kad 
Jungtinių Valstybių eksportas 
nebūtų pasiekęs šio aukšto ly- 
g o, jeigu nebūtų veikusios įvai 
nes Europai pagelbėti progra 
mos.

Padėtis Kanadoje.
Dabar trumpai žvilgterėki

me, kokia yra padėtis Kanado-

je. Kaip visi duomenys rodo, rai žinome, kad Kanada gyvu o 
Kanados vidaus rinkos padėtis ’a tik turėdama gerą eksportą 
buvo gera ir vis dar turėjo ten- į užsienius bei užjūrius. Da- 
aencijos plėstis per 1949 me- bar gi Kanada sutiks didesnę 
tus. konkurenciją kraštuose su nu

vertinta valiuta, o be to, jai 
Tačiau Anglijai nuvertinus dar reiks gerokai konkuruoti su 

sterlingą ir jos pėdomis pase- tais pačiais kraštais kitose rin
kus visai eilei užsienio kraštų, koše. Didesnė konkurencija 
šis naujas reiškinys be abejo reiškiu eksporto mažėjimą ar- 
turės tam tikros įtakos į Ka- ba kainų kritimą. Tad vieno- 
nados ekonominę padėtį. Rei kiu ar kitokiu būdu Kanada tu 
kia manyti, kad minėtų kraštų lės pajusti šį ekonominį efek- 
valiutos devaliacija turės at- tą, ir jis bus jaučiamas žymiai 
virkščią ir būtent defliacijos stipriau negu kad Jungtines 
defektą Kanadoje. Juk mes ge- Valstybės junta.'

AUSTRALIJA SUTRUMPI 
NO DARBO SUTARTIS .

Australijos darbo minis', eris 
Calwellis oficialiai pranešė, 
kad visa tie naujieji ateiviai, ku 
ne sąžiningai dirbo, preš pus
metį jau gali būti atleisti nuo 
darbo sutarties, o tie, kurie 
nesirūpino būti tvarkingi, tie 
turės sutarties terminą — dve
jus metus —atidirbti pilnai.

MINISTERIS LIETUVIŲ. 
POBŪVYJE

Melbourno lietuviai lapkričio 
5 d. suruošė pobūvį, bet toje 
salėje, kurioje jis turėjo įvyk
ti, kilo gaisras ir pobūvį su
trukdė. Tačiau rengėjai buvo 
tiek energingi, kad tą patį po
būvį sugebėjo prekelti į kitą 
vietą. Tame lietuvių pobūvy
je dalyvavo Australijos imigra 
cijos minis’eris Calwellis, ku
ris pasveikino lietuvius ir pa
linkėjo jiems geriausios klo
ties. Pobūvyje p. Saudargie- 
nės vadovaujamoji tautinių šo
kių grupė pašoko tautinių šo
kių.

PRIEŠATOMINĖS SLĖPTU
VĖS AMERIKOJE

Po kelių mėnesių JAV Ato
minės Energijos Komisija pa
skelbs keletą techniškų rapor
tų apie numatytus planus pa
statyti priešat ominės bombos 
slėptuves. Atominės Energijos 
Komisija, būdama tampriame 
ryšyje su Amerikos Architektu 
institutu, yra gavusi eilę rei
kalavimų iš asmenų, statančių 
naujus pastatus ir norinčių įsi
rengti slėptuves nuo atominių 
bombų. Atominės Energijos Ko 
misija šiuo metu yra sutelkusi 
radio spinduliavimą registruo
jančius instrumentus, kurie 
bus naudojami parengiau' ci- 
vilės gynybos grupes. NW

— Italijoje sudaryta socia
listų vienybės partija, kuri yra 
nukreipta prieš Maskvos pa
kalikus.

LIETUVIŲ DŽIOVININKAI 
LAUIAK1A PARAMOS.
Šiandien Vokietijoj be tūks

tančių lengvesnių ligonių, sa
natorijose sunkiai besigydan
čių lietuvių turime: Britų zo
noje 12-je sanatorijų 112 ligo
nių ; Amerikos zonos 3-jose sa
natorijose 132 ir prancūzų zo
nos 3-jose sanatorijose 26 džio 
vininkus. Viso visose trijose 
zonose turim: 270 sunkiai ser
gančių džiovininkų sana'ori- 
Jose ir apie 300 — gyvenančių 
privačiai.

Nors BALF-as per L. R. 
Kryžių ir stengiasi pirmoj ei
lėj pagelbėti ligoniams, ypač, 
džiovininkams., tačiau negau
damas pakankamo kiekio ret- 
kallingų dovanų, neišsigali le- 
guliariai šelpti.

Kiekvienas lietuvis tremti
nys, išvykdamas į JAV-bes, 
Kanadą ar Australiją, yra pa
sižadėjęs atminti už save ne- 
laimingesnį. Kiekvienas yra 
pasižadėjęs ir įsipareigojęs ko
voti u žlietuvių tautos išgelbė
jimą. Nors gyvenimo pradžia 
naujame krašte yra gana sun
ki, bet to sunkumo jis jokiu 
būdu negali sulyginti su tuo 
sunkumu, kuris tenka lietuviui 
— ligoniui išgyventi Europos 
sanatorijose arba šaltose ir 
drėgnose patalpose, beviltiškai 
luakian nežinomos ateities.

Ilginkim mūsų ligoniam? 
amžių ir stiprinkim jų vilt . 
kiekvenas, įsiipareigodama. 
jiems nuoširdžiai “pagelbėti.

Todėl siųskime auką lietu
viui, tremtiniui — ligoniui pa
gelbėti. Visas dovanas daik
tais ar pinigais siųskit BALF 
Centrui:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.

SURASK NORS VIENĄ
naują skaitytoją, padė 
■i padvigubinti “NL” 
prenumeratorių skaičių 1

.1. Žmonės nėra vienodi. 
Žmonių yra įvairiausių: dide
lių ir mažų, storų ir plonų, tur 
tingų ir vargšų, garsių ir ne
žinomų, sveikų ir ligonių, gra
žių ir negražių, gabių ir nega
bių, baltaodžių ir juodaodžių, 
mėlynakių ir juodaakių. Vie
ni žmonės yra fiziškai stiprūs, 
kiti slpni. Vieni yra protiniu 
atžvilgiu pajėgūs ir išsilavinę, 
kiti silpni ir atsilikę. Vieni yra 
labai aukštos, kiti labai žemos 
dorovės it tt.

Žmogiškosios vertybes
žmogumi padaro žmogiškoji 
prigimtis.

3. Kurios žmogiškosios 
vertybės sudaro žmogiškąją 
prigimtį.

Žmogiškosios vertybės yra 
arba įsigytos, arba prigimtos; 
šios vėl gali būti esminės ir ne
esminės.

a. Įsigytos 
vertybės yra tos, 
duotos kartu su 
pav., turtingumas, išsimoksli
nimas, tvarkingumas ir pana
šios vertybės. Jos yra papras
tai gyvenime įsigyjamos. Šios 
vertybės gali būti fizinės, dva
sinės moralinės ir tt.

b. Prigimtos neesminės 
žmogiškosios vertybės yra tos, 
be kurių žmogus lieka pilnu ir 
tikru žmogumi. Čia priklauso 
visų pirma rasinės vertybės, 
kaip pav., akių, plaukų spalva, 
kūno dalių forma, ūgis ir tt. 
Mėlynakis ir juodaakis yra 
žmonės. Taip pat šviesiaplau
kis ir juodaplaukis. Bet ir vi
lai netrįs plaukų yra žmogus. 
Akių ir plaukų spalva yra pri
gimtas dalykas, bet neesminis. 
Prie tokių neesminių prigimtų 
žmogiškųjų vertybių priklau
so ir kaikurie prigimti sugebė
jimai, gabumai, kaip pav. mu
zikalumas. Ir nemuzialus žmo
gus yra pilnas ir tikras žmo-

Atsakome: kiekvieną žmogų gus.

c. Prigimtos esmines 
žmogiškosios vertybės yra tos 
pr. gimtos vertybės, be kurių 
žmogus negali būti pilnu žmo
gumi, pilna to žodžio prasme 
žmogumi. Nebūtų, pav., žmo
guje dvasinio prado, sielos, 
jau jis nebūtų žmogus. Dva
siškumas yra prigimta ir esmi

2. Bet visi žmonės turi kaž 
ką bendra. Visi rasiniu, fizi
niu, moraliniu, taip pat tauti
niu ir kitais atžvilgiais nely
gūs žmonės turi kažką bendra, 
kas visus juos padaro žmonė
mis. Yra tokių vertybių, ku
rias randame kieviename žmo
guje, nežiūrint jo rasės, ūgio, 
amžiaus, lyties, tauaybės, svei
katingumo, išsilavinimo, turtų 
ir tt. Didelis ir mažas, nutukęs 
ir išdžiūvęs, turtuolis ir varg
šas, sveikas ir ligonis, gražuo
lis ir negražiausias, mokytas 
ir bemokslis, gabus ir negabiau 
sias, darbdavys ir darbininkas, 
ponia ir tarnaitė, vyras ir mo
teris, miestietis ir kaimietis, 
lordas ir ir negras, vokietis ir 
žydas, Amerikos pilietis ir 
žmogus be pilietybės — visi jie 
turi kažką bendra, kas kiekvie
ną jų padaro žmogumi.

Tat kas yra tai, kas kiekvie
ną žmogų padaro žmogumi? 
Kurios yra tos bendrosios žmo 
giškosios vertybės?

žmogiškos 
kurios nėra 
prigimtimi,

teisė į šeimą, 
teisė į vaikų auklėjimą, 
teisė į tam tikrą, kad ir ribo

tą nuosavybę, 
teisė į darbą,

Vienos jų plaukia iš susitari-bes, kurios yra būtinos gyvy- teisė į laisvą darbo pasirin- 
.......................... ’ bei išlaikyti, teisė gintis ir tt., kimą,

yra jau išvestinės teisės. Ar
ba sąžinės ir religijos laisvė yra 
pagrindinės teisės, kuriose glū 
di teisė tikėti, teisė savo tikė
jimą išpažinti, teisė vykdyti 
Dievo įsakymus, naudotis Die
vo suteiktomis laisvėmis ir tt.

Visote prigimtos teisės yra 
absoliučiai arba sąlyginiai bū
tinos.

Absoliučiai būtinos 
\ ra tos, kurios šiaip jau, nor
maliai, turi būti panaudotos, 
pripažintos ir respektuojamos 
be jokių sąlygų ir be jokių iš
imčių. Čia priklauso, pav., tei
sė į gyvybės išlaikymą, teisė j 
sąžinės laisvę ir tt.

Sąlyginiai būtinos yra 
tos teisės, kurios prie tam tik
rų sąlygų gali būti nepanaudo 
tos, asmuo gali ir be jų nekliu
domai tobulėti. Žmogus turi, 
pav., teisę į tam tikrą nuosavy
bę, į mokslą ir tt, bet nebūtina, 
kad kiekvienas žmogus ir visa
da tomis teisėmis pasinaudotų. 
.E* e t kiekvienas žmogus tas tei
ses turi ir, jų panaudojimo at
veju, jos turi būti kitų respek
tuojamos.

Svarbiausios prigimtos žmo
gaus teisės yra šios:

teisė į gyvybės išlaikymą, 
teisė į kūno integralumą 

(niekas neturi teisės kūno su-

mo bei nutarimo, kitos plaukia 
iš pačios žmogaus prigimties.

Teisės plaukiančios iš susi
tarimo bei nutarimo, vadinasi 
pozityvios teisės. Josi gali keis 
t s, nes susitarimai bei nutari
mai keičiasi. Jos priklauso nuo 
įvairių aplinkybių ir nuo lais-

KUN. KAZYS MAŽUTIS

teisė į tinkamą atlyginimą, 
teisė į fizinę laisvę, 
teisė į sąžinės laisvę, 
teisė į religijos laisvę, 
teisė į politinę laisvę, 
teisė į mokslą, 
teisė tobulėti, t. y. vystyti sa

vo galias,
teisė gintis ir tt.
5. Kaikurios išvados. 

Ne kraujo rūšis, gera sveikata, 
grožis, mokslas, turtai, geru
mas, plaukų spalva ir rūšis, 
mėlynos akys, aukštas ūgis, am 
ž:us, lytis, luomas, titulai, pn 
klausymas kuriai partijai, ne 
profesija bei specialybė, užima 
i.ios pareigos, tautybė, unifox 
ma, galybė, pagarsėjimas ir ki
li panašūs dalykai padaro žmo
gų žmogumi. Žmogus gali bū
ti be rankų, be kojų, kuprotas, 
aklas, určias nebylys, nepagy
domas ligonis, beraštis, nusi
kaltęs, mažo ūgio, labai senas, 
negimęs, negražiausias be pro
fesijos ir specialybės, be diplo
mų, te titulų, be tarnybec, be 
partijos, |ie namų, be tėvynės, 
l-e šeimos, be darbo, pusnuogis 
— kol jis yra prigimtų esmi
nių žmogiškųjų vertybių nešė
jas jis yra pilnas ir tikras žmo
gus.

Ir jis turi teisių, kurių nie
kam nevalia pažeisti.

(Mažasis žmoniškumo 
manifestas)

vos žmonių valios, kuri gali 
siekti tikro arba tariamo gėrio.

Teisės plaukiančios iš žmo 
gaus prigimties, kitaip tariant 
prigimtos teisės, nesikeičia, 
nes ir pati žmogaus prigimtis 
esmėje nesikeičia.

Prigimtos teisės turi aukš
tesnę kilmę — jos nepriklau
so nuo žmonių teorijų ir pa
žiūrų, lygiai kaip ir žmogaus 
prigimtis nepriklauso nuo vals 
lybės įstatymų ir žmonių va
lios. Be to, pirmiau egzsituo- 
ja žmogaus prigimtis, žmogus, 
tik vėliau atsiranda žmonių 
sukurtos bendruomenėsį kaip 
pav., valstybė.

Prigmtos teisės yra visų ki 
tų teisių ir kiekvienos teisi 
nės santvarkos pagrindas. 
Bent taip turėtų būti.

Prigimtas teises galima skir
ti i pagrindines ir išvestines. 
'i aip, pav., teisė išlaikyti gy
vybę yra pagrindinė teisė, tuo

nė žmogiškoji vertybė. Tas 
pats pasakyta ir apie fizinę 
žmogaus prigimtį, žmogaus kū 
ną. Ir be jo žmogus nebūtų 
tikru žmogumi. Čia reikia pri 
SKaityti taip pat sielos ir kūno 
susijungimą, be kurio žmogaus 
prigimtis yra neįmanoma. Pri
gimta esminė žmogiškoji ver
tybė yra. ir tai, kad žmogus yra 
asmuo, sau pasaulis.

4. Kitos svarbiosios esmi
nės prigimtos žmogiškosios 
vertybės.

a. Sąžinė. Pačioje žmo
gaus prigimtyje yra vidinis 
balsas, kuris žmogui pasako, 
kada veiksmas yra leistinas ir 
geras, kada jis yra neleistinas 
ir negeras. Sąžinės balsas pa
deda žmogui siekti dorinio to
bulumo. Gyvuliaį neturi do
rovės supratimo. Jis .yra tik 
ten, kur yra pažinimas 
va valia.

b. Prigimtas
Žmogus turi įvairių teisių, tarpu teisė į tam tikras gėry- Žaloti).

ir lais-

teisės.
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Ar taip ir toliau bus leista 
eiti?

BALYS R UKSĄ
MANO MIRŠTANČIAM DRAUGUI

Džiova ir jos gydymas •
RAŠO DR. B. MATULIONIS

JAUNOSIOS KARTOS KLAUSIMU
Gyvename Kanadoje. Neju

čiomis dairomės į jos ir savąjį 
gyvenimą. Stebime jo reiški
nius, ir registruojame jojo fak 
ius. Žvelgdami į kniečiamai rū 
p imą ją ateitį, neišvengiame 
galvoti, Galvoti apie dabartį 
ir galvoti apie ateitį.

Džiuginančio labai maža. 
Mūsų dėmesys nuo gyvybinių 
tautos reikalų nukreiptas at- 
•drkščia kryptimi — prieš juos. 
Todėl ir liūdna darosi.

Ypač tokios mintys kyla, kai 
pagalvoji apie mūsų vaikus, 
priaugantį jaunimą — tautos 
ateitį.

Čia nereikia nei daug faktų. 
Tiesa, jų ir nėra. Gerųjų fak- 
1 ų. Suminėkime vis dėlto juos. 
Lietuviškų mokyklų Kanadoje, 
kiek lig šiol buvo girdėti, yra 
liktai trys. Trys ir tos nepa
prastai silpnai gyvuojančios. 
Montrealy dvi ir Toronte vie
na. Ir visa.

Pažvelgę į tas mokyklas, tu 
limo konstatuoti dar liūdnesnį 
vaizdą. Vienoje šešiolika mo- 
smių, kitoje vienuolika ir tre
čioje apie tiek. . . Tai ir visa! 
-artum po faraoniškųjų sker
dynių, lietuviai neturi lietuviš 
«ų vaikų.. ..

Organizacijas, visaip tuos 
pačius žmones kombinuodami 
n perkombonuodami; tuos pa
čius žmones vienur rinkdami į 
valdybas, kitur į revizijos ko
misijas, dar kitur į garbės teis
mus, — sudarome net po 28 
f I) organizacijų. Bet mokyk
los, kurioje galėtų specialistai 
mokytojai (jų, ačiū Dievui, tu
rime pakankamai) pamokyti 
vaikus gimtosios kalbos, kurią, 
beje, pradedame jau užmiršti; 
kurioje galėtų pamokyti Lietu
vos istorijos (jos visai .nesimo
kyta), geogralijos; kurioje bū
tų panagrinėti lietuviškieji kul 
tūros lobynai — litęratūra, me 
nas, muzika, dailė, — deja ir 
deja, mes nesugebame. Baisu 
net šį žodį ištarti. O faktas 
lieka faktu inesugebame !

Skaudūs faktai. Ir klausi 
savęs: kur lietuviai tėvai? Kur 
lietuvių tėvų vaikai? Kur tėvų 
taip (kartais net perdėtai) iru 
r-imas patriotizmas? Kur lie
tuviška garbė? Braunasi gal
von poeto žodžiai: ,, . . . kaip 
ant lauko 'pliko. . . “

Nesinori tų faktų nei nagri
nėti plačiau. Skaudu ir grau

du. . . Ypač, kad ten ir ten, 
kur tos mokyklos veikia, ne vi
sur jos lietuviškos. Ne lietu
viškos, nes pirmon vieton kai 
kur statomi ne lietuviškieji rei
kalai, bet visai kiti, su lietuvy
be, su tautos uždavniais nieko 
bendra neturintieji. Ir kai ten, 
tartum iš pasąmoninių gelmių, 
iškyla lietuvių tautos šauks
mas, jis numalšinamas ir patrio 
tai mokytojai vejami lauk. . .

Pedagogai — mokytojai, ku 
rie iš to netiktai duoną pelny
davosi (ji ir Lietuvoje moky
tojams buvo liesoka), bet ku
riems tautos prieauglio auk
lėjimas buvo ir tautinė, pa- 
tnoitnė pareiga, su atsakomybe 
prieš tautą, valstybę, istoriją, 
— tie mokytojai, deja, neiš- 
girstami. Jie savo prigimtimi 
ir savo profesija ir tylūs dar
buotojai, ne kombinatoriai, ku
rie iš 3 žmonių sugeba sukombi 
nuoti 30 „organizacijų“; jie 
buvo tylūs, jie ir dabar tylūs.

O metas, jau seniai metas pa 
kelti jiems balsą ir, kaip savo 
srities žinovams, pasakyti au
toritetingą žodį!

Ne, taip ilgiau negalima tau
tos prieauglio auklėjimo klau- 
cimo palikti. Reikia šaukti, 
kad visi išgirstų. Su Kudirka 
saukti: „Kelkite, kelkite, kel
kite!“

Kelias į tautos atsargų ka
tastrofą atidarytas. Ar taip jį 
jau ir paliksime?

Pedagogas.

1950 METŲ METRAŠTIS
Tėvai Pranciškonai (Kenne

bunk Port, Maine, USA) išlei
do labai gražų, šiomis sąlygo
mis tiesiog liuksusinį, metraš
tį, redaguotą T. Dr. L. An- 
driekaus, OFM, skirtą Šventic 
siems metams.

Tai didelė, labai gerame po- 
piery 222 puslapių didelio for
mato knyga, meniškai įpavida- 
linta. Turiny skyriai: Šventie
ji metai; Dievas — mūsų prie
glauda; Lietuva — tėvynė mū 
sų; už jūrelių, už marelių, 
Svetimais keliais.

Leidinys iliustruotas, turi 
kalendorių, literatūros gabalų, 
apžvalgų ir t. t. Gražus dar
bas.

Metraščio kaina 2 dol. 50 et.

ŠIĄ naktį tu girdi: lyg šaukia jie tave gyventi.
Lyg nerimą į širdį jie paima, ir bruka.
Jiem šis gyvenimas — relikvija, jiem — sakramentas, 
O tau tik laimės gabaliukas,. . .

Tau tik grumstelis ilgesio. Jie poteriais jį renka.
Tau tik lašelis meilės. Jie jį giesmėm surinko
Jie šaukia tau paimti jį, o išneša ant rankų
Senų daiktų verteivai rinkoj...

Ir išneša. Ir užsilygins amžiams visos skriaudos.
Neliks kančios ir pykčio ant tavo tuščio kelio.
Kaip gera, kad neliks. Kaip gera, kad jie tau įspraudžia 
Į stingstančias rankas kryželį. . .

Šią naktį tu jauti kaip artinies prie žemės kranto.
Tuoj užgirsi kaip paukščiai tave išvydę ūkaus, 
Kad ta būtis — dar ne relikvija, ne sakramentas------------
O vien tik laimės gabaliukas. . .

*
* *

NEREIKIA veidrodžio. To stiklo rėmuos akmenio nereikia.
Seniai žinau kieno paveikslas žemėje esu.
Žinau ko veidas toks ir ko plaukai taip išsidraikę, 
Kieno vargus aš degančių akių gelmėj nešu.

Aš praėjau pro karčiamą neatsigręždamas į žmogų, 
Norėjusį savim skaudžiai išniekinti mane.
Ir aš verkiau kodėl many tiek pagiežos ir blogio 
Ir to sunkumo neišsakomo po krūtine...

Nereikia veidrodžio. Brolliai, nebūkite šiandien taip smulkūs. 
Neat pažinsiu veidrodžio stikle vistiek savęs.
Juk nuo būties vyno apsvaigau, nuo mano žemės dulkių 
Ir nuo vežiko žodžių vidury gatvės. . .

KULTŪRINE KRONIKA
VISUOTINĖS TRAUKOS 

DĖSNINGUMAS
Naujas Einšteino veikalas, 

apie kurį dabar daug rašoma, 
suveda į vieną ligšiol atskirai 
aiškintus traukos dėsnius.

Jau seniau buvo konstatuo
jama, kad medžiaga yra statiš
kame stovyje esanti energija, 
tarp kurios dalelių veikia tam 
tikru būdu bei tam tikru san
tykiu traukos dėsnis. Medžia
gos dalelės laikomos vieną 
prie kitos todėl, kad jas veikia 
įcentrinė ir išcentrinė jėga, ku 
rios išsivysto medžiagos dale
lėms sukantis viena aplink ki
tą, judant. Tas pat ir su mag
netine jėga ir su elektrine jė
ga, — tas pat, kaip ir su dan
gaus kūnais. Dabar Einštei
nas nustatė tos visuotinės trau 
kos dėsniues ir juos paskelbė 
naujoje savo knygoje. Jis įro
do, kad traukos dėsnis yra vi
satos traukos reiškiniams 
bendras.

Labai daug nustosi, 
jei “Nepriklausomos Lietuvos’’ 

neprenumeruosi.

SPAUDOS PLATINTOJAI
Lietuviškąją spaudą Kana

doje platina KLCT Spaudos 
skyrius, per kurį visuomet ga
lima užsisakyti lietuviškų kny 
gų. Jo adresas: KLCT Spau
dos skyrius. 3A Fourth Ave, 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q. 
Canada.

Lietuvių Spaudos Centras 
/Amerikoje platina visas JAV, 
Kanadoje, Vokietijoje ir kitur 
išleidžiamas lietuviškąsias kny 
gas, kurių sąrašai siunčiami ne
mokamai visiems jų pageidau
jantiems. Adresas: Gabija, 
"12 Bedford Ave., Brooklyn 
11, N. Y., U. S. A.

... O SHERLOCK HOLMS 
GYVAS

Užsidarė „Standard“, kuris 
pradėjo spausdinti Sherlocko 
Holmso kriminalinius roma- 
> us, aistringai aprašinėjančias 
įsivaizduojamo detektyvo žy
gius. Taigi, laikraštis mirė, 
bet Sherlock Holms gyvas. Jis 
ir dabar gyvai skaitomas.

Visokios ligos yra žmogaus 
pirmas ir paskutinis priešas, 
nes jis nuo jų žūna. Tad ne
nuostabu, kad atskiri kraštai 
skiria daug dėmesio, lėšų ir 
darbo.

Ne visos ligos yra žmogui 
vienodai pavojingos: vienos iš 
jų tik trumpam laikui sveika
tą sutrikdo (nušalimas, sloga) ; 
kitos sveikatą nepataisopai su
žaloja visam amžiui (aklumas; 
paralyžius dėl nervų sužaloji
mo ar susirgimo), o trečios, ne 
tik sveikatą, bet ir pačią gyvy
bę dažnai sunaikina (vėžys, 
džiova ir daugybė kitų). Ir 
tos, kurios gali sunaikinti žmo 
gaus gyvybę, esti toli gražu ne 
vienodai pavojingos. Paimki
me, pav., plaučių uždegimą, vi 
durių šiltinę, skarlatiną ir paly 
gnkim jas su džiova. Kiek
vienas šiomis ligomis gali su
sirgti, o susrgęs, gali ir pagy
ti, bet kitas gali ir mirti. Jei
gu palyginsime skaičius, kiek 
žmonių suserga, pav., skarlati
na ar vidurių šiltine ir miršta 
nuo jų, ir kiek žmonių suser
ga džiova ir nuo jos miršta, tai 
pamatysime milžinišką skirtu
mą. Tuo tarpu, kai nuo skar
latinos ar vidurių šiltinės ir nuo 
visos eilės kitų ligų miršta, pa
lyginti, labai mažas skaičius 
žmonių, džiova suserga ir nuo 
jos miršta nepaprastai daug. 
Statistika rodo, kad visokios 
epidemijos' ir didelio mąsto 
žmonijos nelaimes, kaip, pav., 
karai, nenusineša į kapus tiek 
daug aukų, kaip džiovos liga.

Nėra kitos tokios ligos kaip 
džiova, kuri tiek daug aukų 
metai po metų nuneštų į kapus. 
Mokslininkai, pav., Naegeli, 
pasiremiant, plačia statistika, 
* virtiną, ka d kultūringuse 
kraštuose daugiau kaip 90% 
visų gyventojų esti apkrėsti tu 
berkulioize ir apie 10% visų gy 
ventojų anksčiau ar vėliau su 
serga džiovos liga. Todėl kiek 
vienas kultūringas kraštas ko 
vai su džiovos liga daro kiek 
išgali: statomos sanatorijos 
ligai gydyti; organizuojami 
masiniai ir nemokami Šveika
ms patkrimmai rentgeno spin 
dūliais, kad ligą atpažintų 
anksti, kol dar nevėlu gydyti; 
įrengiami moksliniai institutai 
džiovos ligai tirti ir ieškoti 
džiovos gydymui geresnių 
priemonių. Šios kovos priemo
nės su džiovos liga atnešė 
daug laimėjimų; dėka jų dau
gelyje ui t uringų kraštų susir

gimų ir mirimų džiova skaičiai 
labai apčiuopiamai sumažėjo; 
bet dar niekur nepavyko šios 
ligos su šaknimis išrauti, ir 
Kiekviename krašte kasmet 
tūkstančių tūkstančiai žmonių 
suserga džiova ir jos kankina
mi pamažu išmiršta. Iš suse
gusiųjų džiova tik tam tikra 
dalis nuo šios ligos pasveiksta.

Su dideliu pasitenkinimui 
kia konstatuoti, kad tuose krl 
tuose, kur su džiovos liga ve» 
dama nuosekli ir nenuilstama 
kova, pagiimų skaičius, imant V 
procentais., auga, o mirtingu
mas nuo džiovos krinta.

Dar nelabai seniai džiovos 
liga buvo laikoma beveik nepa 
gydoma ir tik retas pasveikda- 4 
vo iš šios ligos. Šiandien džio- ' 
vos gydyme medicinos mokslo 
laimėjimai jau tokie žymūs, 
kad niekas nebelaiko džiovą 
esant nepagydoma liga. Bet 
čia pat turiu tuojaus padaryti 
esminę pastabą: džiova esti pa 
gydoma tiktai tuomet, kai ji 
esti pradėta gydyti dar laiku; 
nei džiovos, nei jokios kitos Ii 
gos nepagydysime, jei pradėsi 
me gydyti tada, kai liga bus 
spėjusi giliai įleisti Šaknis, pla- # 
čiai apimti svarbiausias kūno * 
dalis ir jas nepataisomai suža
loti. Tai galima palyginti gaiš 
rui. Pradžioje pastebėtą gais
rą, jei turime vandens, galima u 
užslopinti; bet kai gaisras iš- B 
siplėtė, apėmė namo svarbiau
sias dalis ir liepsna visur įsi
galėjo visa savo jėga, tada gais
rininkai namo neišgelbės; jie 
visu pirm stengsis gelbėti nuo 
ugnies aplinkinius, dar svei
kus namus, o kai degančio na
mo ugnį užlies, tai bus likęs 
nebe namas, o. tik griūvėsiu 
krūva. Kalbant apie džiovos li
gą šis pavyzdy."- labai tinka: 
džiova pradžioje pagydoma; 
užleista džiovos liga nebepa
gydoma; ligonį tenka atskirti 
nuo sveikųjų, kad jis neap- 
krėstų, ir gydymo įstaigoje 
stengiamasi ligą apraminti, su
lėtinti jos eigą ir prailginti li
gonio amžių; pagijimas jau 
nebegalimas, nes gyvybiniai f 
svarbūs organai sugriauti; ką V 
liga sunaikino, joki vaistai ne 
gali naujai atstatyti. Šita pras 
me prieš džiovos ligą niekados 
nebus išrasti tokie vaistai, ku 
rie kiekvieną džiovininką pa
gydytų, jeigu jis būtų pradėta 
gydyti per vėlai.

Kaip matote, džiovos liga 
gali būti išgydyta, bet patsai
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Dieve, Tu viską gali
LIUDAS DOVYDĖNAS ‘

Užsivilkęs viršutinius marš- ' 
kinius, popas sustojo- prie di
delio veidrodžio. Tikrai keb
lus klausimas: dvasiškio rū
bai ar civilio? Nors, dabar ko
misaro ranka dar nekimba į 
barzdą ir knyžių ant krū
tinės, bet ar ilgai? Gal tik 
išaiškinimui, suregistravimui. 
O vėliau — už gerklės ir ne 
už kryžiaus, bet ant kryžiaus.

Seniau jis be svyravimų pa
sirinktų civilį apdarą, bet, re
gi, užvakar rangovas Aureli
jus Arbuzovas, žmogus, kurio 
auka — dešimt litų, — visada 
išsiskiria iš šventadięnį našlai- 
t'škai ant lėkštės suskamban
čių variokų, — taigi tasai Ar 
buzov, užvakar pamatęs jį ci
viliuose rūbuose, primerkė vie 
ną akį ir, palingavęs galvą, 
gatvėje pasakė: „Dievo karei
vio šinelio išsižadi“.

Taip pasakys ir Klavdija Ar 
buzova, taip pasakys ir Niki
foras Kirpičenko taip ir. . . Da 
bar visų akys įsmeigtos, į po
pą, jis turi būti tikėjimo ir 
drąsos pavyzdys — uola, jis 
turi nebijoti komisarų, NKVD, 
jis turi nebijoti Sibiro, koncen
tracijos lagerių. Jis turi būti. . , 
viršžmogis.

Popas Antonas Aleksejevi
čius Mielačnikas pamatė save 
veidrodyje: palinkęs, skysta

Antonas Aleksejevičius, lip
damas iš lovos, abi kojas iškė 
lė kartu, vadnas, šį penktadie- 
nį turi kas nors gerai nusisekti.

Kilimu vlkdamas šlepetes, 
greit priėjo prie lango, žvilg
telėti, koks rytas. O rytas taip 
gi visai geras; kaimyno namo 
pusė sienos saule nušviesta — 
gali būti septinta valanda, sau
lėto ryto, ir pageltę klevo la
pai medaus ir aukso spalvomis 
šviti.

— Gražus ruduo krinta iš 
Visagalio delnų, bet žmogaus 
gyvenimas kaskart bjaurėja. 
Netikras, baisus gyvenimas 
nuo birželio mėnesio, kai šį 
kraštą užplūdo laukinė Azi
jos banda.

Bet Antonas Aleksejevičius 
sulaikė šitą rūstų galvojimą— 
metas melstis ir būti geru, 
tai ir šioji diena gal bus geres
nė ; tatai rodo nusisekęs atsi
kėlimas ir visai giedri nuotai-

Tvirtu žingsniu, stengdama
sis būti stačiu, įžengė į valgo
mąjį, kur jis į veidą pabučiavo 
abi dukteris, ir vėliau, įėjusi su 
arbatos stikline, atkišo liesą 
žandą žmona.

R engiantis popas Antonas 
Aleksejevičius apmaudžiai su
simąstė : dvasiškio rūbai ar ci
vilio Jis turės eiti pas popą 
Mikailą Gupenko pasitarti dėl 
metrikų. Azijos banda atėmė 
visas knygas ir uždraudė vesti 
betkokius gimimo, mirimo, ve
dybų užrašus. Bet parapijie
čiai nori turėti ir cerkvėje už- 
’ašus, — nori gimti, vestis ir barzda, apatinė lūpa stora ir 
mirti, kaip jų tėvai, seneliai.

Mikailas Gupenko seniau
sias popas visam Kaune, bū
tina su juo pasikalbėti. Tai 
senosios kartos dvasiškis, žmo 
gus tvirtas kūnu ir siela, vi
saip juo galima pasitikėti.

drėgna, pilvotas, viršutines 
kelnes laikantis rankoj.

Taip, aš turiu būti uola, aš 
turiu nesvyruoti, taręs sau min 
tyje ir užgautas savo suglebu
sios išvaizdos veidrodyje, greit 
apsivilko dvasiškio rūbus.

Popas prmą Žaliakalnio gat 
vę praėjo ryžtingai. Sutikęs ] 
du karininkus raudonarmie
čius, ūmai atlyžo. Sutikti du 
civiliai, vienas su rudu port
feliu, įtartinai ir beveik iššau
kiančiai pažiūrėjo į jo plačias, 
ilgas dvasiškio rankoves.

— Tai NKVD šnipai, — 
Azijos banda — pamanė, susi
rūpinęs popas. — Ne, aš netu
riu rizikuoti, nėra ko į gerklę 
Ijsti. Aš esu dvasiškis, paga
liau, ir šeimos galva.

Jis pasuko į mažą, negrįstą 
Strazdų gatvelę. Nors tatai bu 
vo iš kelio ir nesiderino su an- 
kstyveniu ryžtingumu, tačiau 
jis save ramino: juk aš turiu 
gyventi tikinčiųjų labui, tu
riu parapiją globoti, turiu Die
vo žodį išlaikyti, nors kažin 
kokia audra skandintų apašta
lų laivą.

Prie skersgatvio, iš už namo 
Kertės ūmai atsirado kareivis 
raudonarmietis. Nežymiai ap 
sižvalgęs, sparčiai, stačiai ėjo 
prie popo. Kareivio liesam vei 
de įkritusios tamsios akys ne
mirksėdamas smeigėsi į popo 
kaklą, kaip į stebuklą ir laimę. 
Ir, tankiais žingsniais priėjęs, 
greit atsiklaupė prie popo ko
jų ant abiejų kelių ir, sudėjęs 
rankas ant krūtinės:

„Batiuška, blagoslavite1 **), 
tai ištaręs palenkė galvą, kaip 
nukirtimui.

Keista, netikėta akimirka. 
Popas apstulbo. Jis neištiesė 
rankso paimti kryžiaus, kabė
jusio po atlapais, o mintis:
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Jis perėmė lazdą iš dešinės į < 
kairę, greit laisva dešine nusi- j 
šluostė apatinę lūpą ir dviem i 
pirštais atsargiai sugriebė — . 
lupa mažiau virpėjo.

Susirūpinęs, viskam bailus, 
dvi žymesnes gatves aplenkda
mas, pasiekė popo Gupenko ža 
hą skambutį. Irzliai, ligi kau
lu nuskambėjo dvasininko na
mų viduriuose garsus skambu
tis.

Po ilgo pasikalbėjimo, Ante
nas Aleksejevičius rinktais žo
džiais, patylomis apsakė įvykį. 
Antonas Aleksejevičius Mielač 
mkas laukė popo Gupenkos dė 
mesio, nustebimo, tačiau dva
siškis snūduriavo gilioj akso
minėj kėdėj, retkarčiais kils
telėdamas vos ant kojos besi
laikančią mėlyną, raudonai 
dryžuotą, šlepetę. Prigesusiu 
balsu:

— Šviesi, kaitri Rusijos jau 
nimo tikėjimo ugnis. Mes ta- 
ta supraskim — ir būkim savo 
vietoje. Būkim tvirti,,tėve Mie 
lačnik, — visai netvirtu balsu 
baigė savo išvadas.

Antonas Aleksejevičius va
landėlę lukterėjo kokio nors pa 
tarimo iš vyresniojo dvasios 
brolio, būtent, kaipbūtisa 
v o vietoje, bet Gupenko 
pakilo palydėti ligi durų ir pa
tylomis nudejavo:

— Nelengva, broli; mūsų 
t priešai mus seka dieną ir naktį, 

kaip katinai prie pelės urvo. 
Valandėlės, akimirkėlės laukia 
ir sužymi kiekvieną mūsų ju- 
dėsėlį. . . O tikintieji iš mūsų 
laukia stebuklų. . . o stebuklų,

visai

„Mane azijatai čia gatvėje pa
matys. . . aš jų kareivį iš jų ke
lio vedu. . .

Jo rankos ir širdis virpėjo. 
.Vstavai, vstavai, synoček“**), 
popas kėlė kareivį už rankos, o 
Kareivis, pamatęs po rūbu kry
žių, tvirta 
trokštančio 
pabučiavo.

Kareivis, 
priemiesčio 
atsiprašė sutrukdęs kilnų dva
sininką ir, pridūręs: „My ješ 
čio uvidimsia***), dingo už 
kampinio namo medinės ker
pės. Popas irgi skubinosi ding 
ii iš tos vietos, ir pasuko į siau 
rą gatvelę, vedančią į laukus.

„Tai baisu. . . dieną, vidury
je gatvės. . 
to 
už tai? . . Dieve, visur dabar 
tiek pavojų. . . Gal tai provo
katorius, apsimetėlis?. . Rytoj 
ar šiąnakt — NKVD. Ahaa. . .

Tokios mintys, it žarijos, už 
plūdo Antoną Aleksejevičių, ir 
jis nepasijuto beeinąs į mies
to išmatų slėnį. Aprimus šir
džiai po auksuotu ir dabar taip 
jaučiamai gulinčiu ant krūti
nės kryžumi, popas atsiminę, 
kur ėjęs.

Jam žinomam priemiesty, 
jis įsmuko į mažą purviną kie
melį, pastovėjo už vištų tvar
telio ir pralindo patvoriu į pla 
tesnę gatvę. Giliau išdrįso 
įtraukti oro, kurį, atrodė, jau 
kažin kas užėmė, svarstydamas

• visu atkaklumu: „Kodėl taip 
i jis?. . Kareivis, raudonarmie

tis, o daro taip. . . Vidury gat 
vės, penktadienio rytą. . . Iš .
bedieviu krašto, o daro taip?.. tėve Anton, nematyt. . .

" nematyt.

ranka sugriebęs, 
lūpomis du kartu

apsidairęs tuščioj 
gatvėj, patylomis

nei iš šio nei iš 
— palaimink. O kas mane 
tai? . .

*) Tėveli, palaimink.
**) Stokis, stokis, sūnau.

***) Mes dar pasimatysime.
Aut.

Grįždamas namo Antonas 
Aleksejevičius ėjo pasilenkęs, 
suvargęs. Jis vogčia žvilgterė
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davo į skersgatvius; regėjosi, 
išeis policistas, kareivis ir su- g 
suks: Stok, tu, kuris ir gatvė- 
je. . . Gatvėje, dienos šviesoje 
su kryžiumi. . . Betgi, jis pats 
susirado kryžių, aš ėjau. . . pri 
puolamai, atsako sau popas. M

Ir bjauriausia, popas negalė- " 
jo atsakyti į šimtus jo paties 
Klausimų: kas tai Apsimetė
lis, pamaldusis? Kvailys? Jau
nuolio karštis? Ir dar: pasima 
tysime, vadinasi. Kur, kaip, 
kodėl? Dieve, komažiau tokių 
pasimatymų, svarstė popas 
skubėdamas nuošalia priemies 
Čio gatvele, kur gyveno geriau 
si jo parapijiečiai, kaip tai: 
Lubinko Evdokimovas, Arbu
zovas. Kad taip su jais?! Ge
riau su ninku nesitarti.. Ir štai- A 
ga pa kojomis išbėgo rusvas " 
šuniukas ir labai piktai taiks
tėsi įsikibti į dvasininko rūbą. 
Supyko popas Mielačnikas.

— Garbė Jėzui Kristui, — 
, skubiai įėjęs, nelaukęs atsa- 
. symo, popas ėmė bartis. Kur 
L tai matyta, jo parapijonis, bu

vęs iki šiolei geras ir teisingas, 
paleido šunį be jokios valdžios.

— Mes apsupti iš visų pu
rių priešų, mūsų bažnyčiai 
gresia pavojai, aš einu pavojuo 
30, jų neišvengdamas net gat
vėse, viduryje dienos. . .

— Suprantam, tėveli, su
prantam, — šokosi aiškintis 
Arbuzovo žmona, prašydama 
sėsti.

— Neužmirškite, kokios die 
nos atėjo, kur mes esame. Ir 
štai, kada aš einu baisiam rū
pestyje, — šuva. Viduryje die 
nes, griebia. Kur tai matyta!

Išbaręs, pamokęs savo para
pijonis, ėjo namo ramesnis, — 
atlikęs gerą, naudingą darbą.

(Bus daugiau)
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Kanados vakarai ir galimybes juose kurtis
Ne vienas iš mūsų dar tėvy- Aš čia norėčiau trumpai su- 

nėje skaitėm Kari May romą- pažindinti savo tauitečius, gy
rius ir žavėjomės Amerikos 
aukisinių vakarų romantika. 
Dabargi ir mes, kuriuos liki
mas nubloškė į Kanados preri
jų kraštą, visą tą tematome tik 
kino filmose. Tą romantišką 
praeitį jau dengia pusės šimt
mečio užmiršties šydas.

Vis; tik šis tas čia yra skirtin 
ga, šis tas žinotina naujam atei 
viui. Bet čia gimusiam kana
diečiui viskas paprasta, viskas 
būtina. Jis jau seniai pamiršo 
savo ištikimą žirgą,. „mustan
gų“ ainį, jo vietą čia užėmė 
traktoriai ir autombiliai, ir 
žemės ūkyje retai kur bepama- 
1-ysi arkliais ariant ar važiuo
jant.

venančius rytų Kanados cįid- 
miesčiuose, su gyvenimu ir įsi
kūrimo galimybėmis Kanados 
vakaruose — prerijų krašte.

Buvusios prerijos užjma pie
tinę dalį Albertos ir Saskatche- 
vano provincijų. Jos ribos 
maždaug tokios,: pietuose 
USA Montanos valstybė, va
karuose „Roki mountain“ šiau 
rėje siekia Red Deer, o rytuo
se Regina miestą; Centre 
Lethbridge miestas apie 25.000 
gyventojų, greičiausiai augan
tis miestas Kanadoje.

Krašto" vaizdas —; lengvai 
banguota lyguma, pakilusi virš 
jūros lygio 20—35.000 pėdų, 
išraižyta upių, tekančių iš kal-

gydymas yra sąlyginė sąvoka; vis dar tebėra nelengvas, o 
lai reiškia, kad gydymas tiktai 
tada gali pasiekti tikslo, kai 
jis esti pradėtas laiku, ne per- 
vėlai. Šis momentas ligoniui 
*uri likiminę reikšmę.

Toliau, kalbant apie džoivos 
gydymą, reikia visados prieš 
akis turėti pačios ligos ypaty
bes. Reta kuri liga taip įvai
riai reiškiasi!, kaip džiova. Ga
lima sakyti, nėra žmogaus kū
ne tokio organo, kuriame nega 
lėtų išsiplėsti džiovos liga ar
ba, mokslišką ligos pavadini
mą vartojant, tuberkuliozė. 
Maža to, tame pačiame orga
ne, pav., plaučiuose, tuberku
liozės išsiplėtimas ir tolimesne 
ligos prcJceso plėtotė gali raiks 
lis be galo įvairiai. Vienam, 
sakysim, plaučių džiova ple
čiasi labai pamažu ir turi palin 
kimą gyti, nelyginant būtų gė 
rybinė tuberkuliozė; antram, 
nors plečiasi pamažu, bet at
kakliai, beveik nesulaikomai; 
trečiam ji plečiasi greit; ap
imtas kūno dalis griauna, nai
kina. ir turi aiškiai piktybinį 
pobūdį.

Kodėl taip esti, tai labai svar 
bus ir kartu labai sunkus klau 
simas, į kurį medicinos moks
las ir šiandien negali duoti pil 
no atsakymo. Tik ateities ste
bėjimai ir moksliški tyrimai 
gal būt išspręs klausimus, į 
kuriuos šiądien nėra atsaky
mo. Netenka aiškinti daug, 
kad kovoti su tuberkuliozės li
ga, sėkmingai gydyti sergantį 
ligo>iį, galima tiktai tada, kai 
pačios ligos visos ypatybės yra 
gerai išaiškintos ir žinomos. 
Šiandien medicinos mokslas dar 
negali pasigirti, kad jam būtų 
pavykę, nežiūrint didžiausių 
pastangų, išaiškinti ir suprasti 
tuberkuliozės ligos visas ypa
tybes. Jau vien dėlto šiandien 
kiekvieno tuberkuliozės Ligos 
atsitikimo sėkmingas gydymas

kartais ir nesėkmingas esti. 
Bet, antra vertus, reikia pasa
kyti, kad dabar, dėka moderniš 
kų tuberkuliozės gydymo bū
dų, kasmet tūkstančių - tuks
iančiai pasveiksta tokių džio
vininkų, kurie gydomi tais bū
dais, kurie buvo vartojami 
prieš keletą dešimčių metų, 
niekados iš savo ligos nepa- 
sveiktų. Tuo aš noriu pasa
kyti, kad nežiūrint visos eilės 
dar neištirtų ir neišaiškintų 
tuberkuliozės reiškinių, nežiū
rint stokos tobulesnių vaistų, 
dabartiniai džiovos gydymo 
būdai tiek pasistūmėjo pirmyn 
ir patobulėjo, kad tūkstančiai 
pagydomi tokių džiovininkų, 
kurie seniau būtų buvę laikomi 
nepagydomais.

Tiek džiovos ligos pažinime 
(diagnostikoje), tiek jos gy
dyme padaryta milžiniška pa
žanga. Šiandien galima tikrai 
pasakyti, kad didžioji daugu
ma nepagydomų džiovininkų 
yra tik ligoniai, kurie gydymą 
pradeda per vėlai. Jei liga pa
stebėta laiku, jei panaudotas 
tikslus gydymas ir tuojaus, di
džiausioje daugumoje atsitiki
mų galima tikėtis pasveikimo. 
Tiktai turint prieš akis padary 
tas pastabas, galima kalbėti 
apie tuberkuliozės gydymą.

Kaip minėjau, tuberkuliozės 
ligos pasireiškimai esti nepa
prastai įvairūs; todėl ir gydy
mo būdai esti taip pat įvairūs, 
tai lengva suprasti. Kaip nė
ra tuberkuliozės ligos visados 
vienodo pasireiškimo ir vysty
mosi, taip nėra ir negali būti 
kiekvienam sergančiam džiova 
vienodo ir to paties gydymo.

Kalbėdamas apie tuberkulio
zės gydymą tik trumpai pami
nėsiu pačius gydymo pagrin
dus, teisingiau — tik pačią gy 
dymo būdų idėją.

(Bus daugiau)
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nų į rytus ir pietryčius su aukš 
tais kalnuotais krantais ir dau 
• . u daubų vad. „Coulee“ nu

jaučiu net po keliasdešimt
_ _lų.
spėjama, kad visas Kanados 

prerijų kraštas prieš daugelį 
tūkstančių metų buvo didelis 
ežeras, ką liudija iškasamos 
suakmenėjusios žuvys.

Prerijų kraštas yra labai 
derlingas, taip pat čia gausu 
žemės turtų: randant žibalo, 
anglies ir labai nau.Lag '.s na
tūralinis gazas (dujos). Kli
matas : saulėtos ir sausos va
saros. Žemės ūkiui tarpti la- 
ori trūksta lietaus. Palyginti 
trumpos, bet kartais labai šal
tos žiemos. Nuolatiniai gana 
stiprūs vėjai rudenį sukelia 
aulkių debesis, o žiemą sniego 
pūgas. Žiemą labai dažnai ap- 
si’anko labai šiltas pietų vaka
rų vėjas vad. „chinok“; jis iš
veja iš prerijų ne tik šaltį, bet 
ir sniegą.

Prerijų žemės ūkis.
Pirmieji vakaių Kanados ko 

lonistai vertėsi daugiausia gy
vulininkyste. Ir dabar dar yra ka gryno pelno $ 75. 
labai didelių „Ranchų“ gyvu- , --------------------
hų ūkių, kas labai nuostabu,hų ūkių, kas 
kad gyvuliai perneša be tvar
to kartais be pastogės labai 
šaltas žiemas ir nesušąlą.

Ūkiai daugiausia sėja vasa
rinių kviečių. Pjauna kombai
nais ir šiaudus palieka lauke 
žemės tręšimu mažai rūpinasi, 
bet laiko juodą pūdymą, kas

SIUVĖJAI
St. Morkūnas ir Ip. Kazlauskas 
siuva ir taiso iš savų ir klientų 
medžiagų vyr. ir mot. rūbus 

1109 Brown Blvd. Verdun.

Lietuvis batsiuvį s.
Pataisymai ir užsakymai.

5355 Verdun Ave., VERDUN. 
Tel. YO 0669.

ke- 
my 
su-

ketveri metai ir sėja dobilus, ku 
r.iuos užaria trąšai.

Visas kraštas padalintas 
turkampiais po kvadratinę 
l>ą. 36 ketvirtainės mylios
c aro Towushijo ir sunumeruo 
Us pagal tvarką. Kiekvienos 
mylios šonais iš pietų į šiaurę 
palikti žemės ruožai keliams ir 
kas dvi mylios iš rytų į vaka
rus irgi suprojektuoti keliai 66 
pėdų pločio. 1 kv. mylia turi 
r, 40 akrų 1 akras apie 0,40 ha.

Vidutinis neįriguotos žemės 
ūkis skaitomas 1 kv. mylia 640 
akrų ir vidutinis iriguotos že
mės ūkis % kv. mylios 160 
akrų. Žemės kaina įvairuoja. 
Neįriguotos vidutinės žemės 
10 — 40 už akrą, iriguotos vi
dutinės — $ 40 — 150 už ak
tą.

Galhnybės įsikurti
Čia dažnai pasitaiko^ kad vie 

:ių metų derlius padengia že
mės kainą pav.: cukrinių run- pajėgia 
kelių geras derlius 15 tonų iš 
akro duoda pajamų $ 200. $ 14 
už toną, ravėjimas ir 
50, transportas apie 
mės išdirbimas per 
metus apie 50, viso $

kasimas 
25, že- 
dvejus 

125, lie-

Kviečių ūkis, jei būna geri 
metai, duoda geresnį pelną. 1 
akras 40 bušelių $ 80, užsėji- 
masi ir darbas be to pajamų 
mokestis sudaro apie 7 30, lie
ka gryno pelno $ 50, tai yra ge 
• os neįriguotos žemės kaina.

Įsikūrimas žemės ūky Čia 
nesunkus, tik reikia pradžiai 
i urėti keletą tūkstančių ir at
sisakyti nuo miesto patogumų 
koletui metų.

Šiuo laiku prerijų krašte vyk 
domi milžiniški irigacijos pro
jektai. Daromos užtvankos ir 
kasami kanalai. Pravedus irri- 
gaciją visai pasikeičia ūkinin
kavimo būdas. Iš kviečių ūkio 
pereinama prie cukrinių runke 

.‘ų, kukurūzos, agurkų ir itų 
daržovių auginimo, kas reika
lauja daug daugiau darbo ran 
kų.

Šiuo laiku labai daug stam
bių žemės savininkų parduoda 
dalį savo žemės, nes jos nebe- 

išnaudoti. Irigacija 
duoda galimybės gyventi ir 
dirbti, bent kelis kartus dau
giau žmonių ir tuo atsiranda 
vietos naujiems emigrantams, 
su visomis ūkio mašinomis ir 
po metų kitų pasidaryti ūkio 
>avininku.

Lietuviai
Prerijų krašte yra keletas 

lietuvių gražiai jsukūrusių. Ta 
■ er miestely geriausi namai ir 
naujausios markės automobi
liai priklauso ūkininkams. Pa
statytas milžiniškas cukraus 
fabrikas ir numatoma ateityje 
išplėsti cukrinių runkelių ir dar 
žovių auginimą, o gyventoją 
skaičių padidinti bent dvigu
bai įsileidžiant naujų emigran
tų. 3.

Kad lietuvis nebūtų pasku
tinis, mes gyvendami nedauge 
lis tolimojoj prerijų šaly norėtu 
me painformuti susidomėjusius 
Žemės ūkiu tautiečius, o ateity 
jc gal ir asmeniškai per laiškus 
Suteikti konkretesnių žinių.

A. Bajoras,
P. F. R. A: Taber: Alberti-.
K

PAPYLDYMAS
„NL“ 2 nr. žinutėje „Padė

ka St. Catharines lietuviams’ 
nebuvo skelbti aukavusieji pv 
$ 5 M. Abromaitis ir Pr. Mži 
kauskas.

... '.'KK
Kas yra 5.000?

— Tai naujo “Nepriklauso
mos Lietuvos’’ vajaus šūk?rt

LIETUVIS SIUVĖJAS
J. INDRELĖ

priima vyriškų rūbų (paltus ir kostiumus) užsakymus. 
Didelis pasirinkimas įvairiausios medžiagos. Prieina
mos kainos.

202 St. CIarens Avė., Toronto. Tel. ME 8522
-- ------ --------------------------------- MK-’mtk- MM"-' s»r---vv—

LIETUVIŠKAI — ANGLIŠ
KI ŽODYNAI.

Įsigykime ką tik iš spaudos 
išėjusį V. Pėteraičio, kišeninio 
formato mažąjį lietuviškai -
- anglišką žodyną su tartimi, 
žodynas yra virš 400 psl. Kai
na $2.50.

Be to, dar galima gauti tu 
paties autoriaus didįjį žodyną
- 30.000 žodžių, kurio kaina 
$5.— ir liuksusiniais išleistą 
$8.—.

Užsakymus su pinigais siųs
kite :

1. Mrs. Andruškevičienė -
- Pėterailytė, 5155 Bourbon- 
niere, Apt. 6, Montreal, Que.

2. St. Darg’s, 83 Euclid 
Ave., Toronto, Ont.

3. A. Miškinis, 576 
Str., London, Ont.

4. J. Klimavičius, 636 
ks Ave., Vancouver, B.

York

Haw- 
C.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

Senas, patyręs vyriškų ir moteriškų rūbų

LIETUVIS SIUVĖJAS
JUOZAS SKINKIS

Siuvimas geriausiomis ir prieinamiausiomis sąlygomis.
Didelis pasirinkimas įvairių medžiagų.

2540 Sherbrooke East, Montreal. Telefonas: FR 8493.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

TAVO PATIES 
SARGYBOJE.

į
fe

Šiandieną Kanados Karinių 
Pajėgų vyrai atlieka labai svar 
bų uždavinį, jie prisideda prie 
taikos gynimo.

Didžiausia dalis jaunų vyrų,priklausančių
mūsų Karinėms Pajėgoms, tai puikiai apnio 
kyti specialistai, rimti jaunuliai, turintys įdomų 
užsiėmimą ir gerbiami savo krašto piliečių.

Karinėms pajėgoms reikalingi vyrai.
Kreipkitės į artimiausią priėmimo punktą, arba rašy 
kit į Krašto Apsaugos Vyriausiąją Būstinę, Ottawoj, 
pažymėdami ginklų rūšį, kurią pasirinkot.

PAREMKIT KANADOS KARINES PAJĖGAS
Aukšto kokybe — žemo kaino I % sv. arbatos (LiptonJ 

Siuntiniai į visus Europos kraštus išskyrus SSRS 11 sv- džiov. vaisių_____
per US Parcel Post. 12 sv. rūkytų lašinių

Užsakymuose prašoma rašyti AIŠKIAI siuntėjo ir gavėjoj J *-uukM
adresą, pakieto numerį ir jo kainą. j 5 sv’ kviet. mįity
STANDARTINIAI PAKIE TAI: |5 sv. cukraus

________ _ Į1 sv. razinkų
1 sv. deg. pup. kavos 
54 sv. arbatos (Lipton) 
1 sv. džiov. vaisių 
1 sv. razinkų
1 sv. džiovintų vaisių

2 sv. dešros Saliami
2 sv. kiaul. taukų
2 sv. maltos pup. kavos

(skardinėse po 1 sv.)
2 sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių

Nr. 1 

$ 
6.10

5 sv. kiaul. taukų
2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. deg. pup. kavos 
% sv. arbatos (Lipton)
3 gab. tualet. muilo

Nr. 4 
$ 

5.95

Nr. 7

6.75

5 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
1 sv. razinkų
1 sv. malt. pup. kavos 

(•kardinėję)
j4 sv. arbatos (Lipton)

6.00

Nr. 9

5 sv. kiaul. taukų
5 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)
2 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)

Nr. W 
$ 

7.10

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
2 sv. maltos pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)
*4 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2 sv. cukraus

Nr. 2

5.65

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

% sv. kakao
J4 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2sv.cukraus
1 sv. džiov. vaisių
Yz sv. sūrio
2 sv. alyvos (Mazola)

5.85

Nr. 8 

$ 
5.65

10 sv. kiaul. taukų
5 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėse po 1 sv.)

iNr. 11 
$ 
7.10

18 sv. kiaul. taukų Nr. 12
$ 

S.95
ruošiame INDIVIDUALIUS

2 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėse po 1 sv.)

1 sv. kakao
*4 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. džiov. vaisių
2sv. cukraus
2 sv. kiaul. taukų

Nr. 3

5.30

1 sv. kiaul. taukų
1 sv. rūkytų lašinių
1 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėje)
1 sv.cukraus
1 sv. pien. šokolado

Nr. 6

4.45

-----------13 sv. kiaul. taukų
15 sv. kviet. miltų 

Nr. 5 |5sv. cukraus
2 sv. deg. pup. kavos

1 sv. razinkų
1 sv. džiovintų vaisių

Pagal atskirą kainoraštį
maisto pakietus.

Teiraukitės dėl siuntų didesniais kiekiais.
KITI SIUNTINIAI

Vaistai penicilinas ir kt. Pinigai į visus Europos kraštus, 
I Vakarų Vokietiją 100 DM — $ 22.00.

REIKALAUKITEMSŲ KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG’D

456 West 63rd Street, Chicago 21, III. Telefonas Wentwo
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Šviesos pragiedruliai Winnipege
Rodos, lyg slogučio nusikra šaukiamajam susirinkimui dar 

tėm. O taip buvo sukaustęs botvarkė, aptarti kiti einamie- 
vvinipegiečių kūną ir gal net ji vargų reikalai, 
dvasią, kad, tarsi, 
laisvai negalėjom.

Bet atėjo laikas, kada ope
racija buvo neišvengiama. Aks 
liną tam davė Manitobos lie
tuvių nenuilstąs raudonųjų prie 
šas Nr. 1 — Povilas Liaukevi- 
čius, per lietuviškus Kanados 
ir JAV laikraščius, šaukdamas 
v’enybėn ir kviesdamas susi- 
linkiman sausio 22 d. Lietuvių 
klubo salėn. Jo šauksmas šį 
kartą nenuėjo veltui. Pirmiau- 
sia sukluso org-jų valdy

bos. K. L. S-ga ėmėsi iniciaty
vos ir Jurgio Račio kambarėly 
sukvietė Winipege veikusių 
org-jų valdybų pasitarimą. 
Nebuvo užmiršta nė viena org- 
ja, veikianti tiesioginiu vardu. 
Išskirta tik „literatūros drau
gija“ — vilkas avies kaily. Ats 
lovavo KLT Winipego skyrių 
— Aleksas Urbonas, KLS-gos 
Wpg. skyrių valdybą kuone 
pilnoje sudėtyje; jaunimo klu
bą — Jrg. Račys ir Bruno Stun 
džia, Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Pašalpos Dr-ja — Antanas 
Matulevičius; Lietuvių Katali
kių Moterų d-ją — Bujokienė 
r p. O. Urbonienė ir Parapijos 

komitetą 
, Lietuvių klubas savo atstovo 
neatsiuntė. Gaila), KL S-gos 
Wpg. syriaus prmininkas p. 
Šmaižys pąaškino sušaukimo 
liksią ir beveik be jokių disku
sijų ir ginčų susitarta steigti 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Winipege skyrių. Tam 
tikslui iš 4 org-jų (Pašalpinei 
dr-jai ir Parapijos k-tui kaip 
specifiniams organizaciniams 
vienetams neįeinant) buvo su
darytas Laikinasis Org. K-tas 
i jį deleguojant po 2 nariu iš 
kiekvienos. S-ga — p. Šmaižys 
ir Vyt. Dargužas, Tarybds — 
Pr. Matulionis ir ,A. Urbonas. 
Jaunimo klubtfę • j. Stanaitis 
ir J. DambarasįJir LĖ Moterų 
D-ja —-p. V. /Šmaižienė ir p. 
O. Urbonienė. Tuo pačiu me
tu apsisprendžiamą S-gos, Ta
rybos ir aunimo klubo veiki
mą šių org-jų rėmuose laiki
nai suspenduoti, kol pirmųjų 
dviejų centrai susitars, gi vi
sas jėgas kreipti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės ašin.

Antras ir paskutinis LOK- 
(o posėdis įvyko 20 sausio p. 
Urbonų bute. Suprojektuota

XX

atsikvėpt

p. Kurauskas.

Per pūgas ir Šalčius 80 my
lių sukalęs, Povilas Liaukevr- 
čius buvo maloniai nustebin
tas. Abejojęs, ar daug atsiliep
sią į jo šaukimą, rado jau daug 
ką ir konkretaus padaryta, 
dirvą susirinkimui visiškai ne
blogai paruoštą.’

Sekmadienį sausio 22 d. 3 v. 
p. p. Lietuvių klubo salė prisi
pildė vos ne pilnutėlė. Atėję, 
neapsivylė Prieš susirinkimą 
Br. Motuzų lietuviškas filmos, 
pasiekusios Winipegą energin
go Romo Michalausko rūpes
čiu ir pastangmis, nukėlė visus 
mintimis į ežerų ir smūtkelių 
kraštą — gražiąją Lietuvą

Pradėdamas susirinkimą P. 
Liaukevičius džiaugiasi gražiu 
būriu susirinkusiųjų, dėkoja 
išgirdusiems jo atsišaukimą, 
primena kenčiančios Tėvynės 
skausmus ir kviečia visus bend 
ram darbui. Salė aidi nuo plo
jimų.

Darbo prezidiuman pirmi
ninkauti pakviečia J. Šmaižį, 
sekretoriauti J. Stanaitį. Su
sirinkusiems pritariant, ir kitų 
kandidatų nepasiūlius, kvies
tieji imasi darbo. P. Liaukevi 
čius paprašomas likti prie pre
zidiumo stalo garbės pirminin
ku. Prasiseda rimtoji dalis. 
Jai nemaža ruoštasi, ginčytasi. 
Darbotvarkėje numatyti kal
bėtojai pagausėja. Pirmuoju 
taria žodį dvasios vadvas Tė
vas Placidas. Ramiai, šaltai, 
įtikinančiai kviečia vienybėn 
visus kolnijos gyventojus.

P. Šmaižienė paseka pasaką 
apie mirštantį Levą ir jo vai
kus, nepajėgusius šluotos per
laužti, gražiai pailiustruodama 
„vienybėje — galybė“ reikš
mę.

Pr. Matulionis perskaito 
„Lietuvių chartą“ ir paaiškino. 
Jurgis Račys primena Lietuvos 
tragediją, tremtinių ir senųjų 
emigrantų pareigas kenčiančiai 
Tėvynei ir kraujuojaončių par 
tizanų ir ašarose paplūdusių 
motinų ir seserų vardu šaukia 
visus draugėn, sudaryti kumš
tį prieš pasaulio marą bolše
vizmą ir jo raudonuosius paka 
likus.

Jurgis Januška kelia aikštėn 
slapukavimą, bijojimą švesios. 
Perskaito anoniminį laišką, grą

W-------------XX ------

ARGENTINOS LIETUVIU BALSAS
Nepartinis. Eina 22 metai.

Prenumeratos kaina Kanadu $ 3. Mokestį siųsti laiš
kais, arba banko čekiais. ,

CASILLA DE CORREO 30 3, BUENOS AIRES.
ARGENTINA.

~XX XX - XX—---- X

S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjas

Priimu vyrų ir moterų drabužių užsakymus iš 
savos ir klijentų medžiagos. Vėliausios Europos ir 
Kanados mados. Kaina prieinama.

6920 Monk, Blvd Ville Emard, Montreal, Tramvaj. 36

TRenmore 5661

E. DUMAS
VISOKIAUSIAS DRAUDIMAS

gaisro, apiplėšimų, nelaim. ateit., automobilių K kt.
1 — 4 Ave. VILLE LASALLE.

Lankydami gražiąją Montrealo vasarvietę Ville Lasalle aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
SAVININKAS ANTANAS MATULIS

Edward St. 7682. Montreal
{vairūs užkandžiai, šilti ir šalti gėrimai, lietuvtAka muxil>»

==į4=======į€=======į€=========jf=======je^.===į4===jį== 
Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1064 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que. Tel.
TR 5929, priima pataisymams įvairius .] 
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai, 
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus

Kreiptis vakarais po 6.30 vai.
i_ri_ ...n........... i " i . i Hji " ~*

laikrodžius. 
Kainos že- 
garantuoja.

tūnantį suskaitytomis dienomis. 
Daugelis šypsosi, bet rimčiau 
galvojant, verkti norėtųsi. Tai 
ryškus pavyzdys, prie ko wi- 
mpegiečiai buvo priėję, kad net 
tokiais niekšiškais grūmoji
mais pradėjo lietuvio vardą 
tepti. Č. Kurauskas siiūlo dar 
vieno recepto neužmiršti, — 
tai tolerancijos, 
tiai nutarama steigti 
Winipego. skyrių:

Skelbiama trumpa 
ka, gi jos metu vykdoma 4 
vietose narių registracija.

Pradedama II-ji dalis. Pir
mininkas prašo sudaryti man 
datų komisiją, j. Malinauskas, 
J. Didžbalis ir K. Stanislovai- 
cytė gauna pasitikėjimą.

Nusistatoma v-bos narių skai 
čius. 7. Juoda lenta išmargi
nama vardais ir pavardėmis. 
Dalis atsisako kandidatuoti. 
Balsavimas slaptas. Kortelės 
išdalintos. Viso 1O4._ Tiek įsi
rašo nariais. Mandatų komisi
ja suranda balsavomo korteles 
ir pradeda skaičiavimą. Tuo 
laiku s-mas sprendžia kitus 
klausimus. Lietuviška mokyk
la nevienam nemigos priežas
tis. Pr. Matulionis, P. Šmai- 
žienė, J. Dambaras, štai jau 
pirmieji tuo sielojasi. Bendra 
r įsų nuomonė — duokit lietu
viukams lietuvišką mkyklą ir 
tai kiek galima greičiau. Jog 
Račys kviečia visus prisidėti 
aktyviai minint vasario 16-tąją. 
Iškyla korespndentų klausi
mas. Tai vienas iš aštriausių 
viso vakaro laikotarpyje. Pa
sisako bent keletas. Korespon 
dentų Winipege niekad netrū
ko, tik jiems objektyvumo ir 
tlerancijos ribos niekada nebu
vo žinomos. Apeliuojama į jų 
sąžinę, prašant nepilti druskos ciai keliasi naujam gyvenimui, 
ant neužgijusių žaizdų.

Jau ir balsai suskaičiuoti. 
Balsų dauguma valdybon iš
rinkti: J. Šmaižys 79 b., Jrg. 
Račys 77, J. Stanaitis 62, Jo
ana Klimaitė 53, č. Kuraus
kas 53, Myk. Januška 56, Vyt. 
■Dargužas 50. Kandidatais į 
yaldybą: Ant. Matulevičius 42, 
J r. Matulionis 41, J. Damba- 
ras 33.

Revizijos k-jon V. Zavads-

Vienbal- 
P. L. B.

pertrau-

MUSU SPORTAS
JACK SHARKEY - ŽUKAUS KAS WINIPEGO RINGE.

Daugumas nenorėjo tikėti,-lapyje įsidėjo Šarkio nuotrau- 
kad mūsų Šarkis, jau toli gra- ką su dviem lietuvaitėm ir gan 
žu perkopęs boksininko am
žių, dar bandytų savo laimę. 
Taip ir buvo. Sarkis sausio 26 
dieną buvo ringe, bet jau ne 
boksininkas, o rungtynių teisė
jas. Dar prieš jam atvykstant 
PLB Winipego skyriaus valdy 
ba imasi konkrečių žygių, per 
vietos angliškąją spaudą iškel 
dama jo lietuviškąją kilmę, nu 
važiuoja į aerodromą jo pasi
tikti, o rungtynių pertraukos 
metu tautiniais rūbais pasi
puošusios lietuvaitės G. Saimi- 
ninkaitė ir M. Jakubėnaitė įtei 
kia jam dovanų.

Paklaustas, ar jau daugiau 
nesiboksuojąs, gan greitai at 
š tina: „O, taip, su savo žmo
na !..“.

Didieji Winipego dienraš
čiai plačiai aprašė Šarkio boksi 
rinko kelią, pailiustravo nuo
traukomis, o „Winnigeg Free 
Press“, lab.jausiai skaitomas vi 
soje Manitobos provincijoje, 
sporto skyriaus pirmajame pus

Rienė, A. Pauplis ir J. Malinaus 
kas.

Parengimų komisijon gana 
gausus energingų entuziastų 
būrys: V. Šmaižienė, Pr. Šopa- 
ga, Petr. Januška, Vincas Ja
nuška, M. Jakubėnaitė, A. Sai 
rmnikaitė, St. Bujokas.

Dar kartą abu pirmininkai 
t garbės ir darbo) dėkoja susi
rinkusiems už kantrybę (o jos 
tikrai reikėjo išsėdint virš 4 
vai.) linki geriausios sėkmės ir 
s-mas baigiamas. Sieloj šian
dien šventė. Tautos Himnas 
aidi, veržiasi gatvėn, vinipegie

Nauja išrinktoji P. L. B. Wi 
ripego skyriaus V-ba, susirin
kusi pirmojo posėdžio 24 d. 
sausio, pasiskirstė pareigomis:

Pirm. — Jonas Šmaižys, 
Vcp. — Jonas Stanaitis. Sekr.
— Joana Klimaitė. Finansų 
sekr. ir iždininku — Vyt. Dar 
gužas, Darbo ir imigracijos 
reikalams — Myk. Januška, 
švietimo ir Kultūros rūkalams
— Jurgis Raėys ir Česlovas
Kurauskas. Jrg. R.

TONY’S RADIO SERVICEI
V*sų rūšių pataisymai.
SAV. TONY MASYS 

1728 FRONTENAC ST.
f Telefonas: GR. 1249. MONTREAL.

HAVER

įdomiu užrašu.
Mūsų tautietis dar puikiai ži 

nomas spartininkų ir mėgėjų 
larpe. Vos tik pasirodžius au
ditorijoje, kur vyko rungtynės, 
tūkstantinė minia žiūrovų šau- 
l ė jo vardą, kad rodės lubos 
pakils. Ovacijoms, atrodė, ne
bus galo. Šilta buvo krūtinė
je lieutviams, sėdintiems žiū
rovų tarpe, smagu ir malonu 
v,siems kitiems tautiečiams ki
tą dieną skaitant laikraščius, 
kur keliose vietose pabrėžia, 
kad Šaris gimęs lietuvis.

< Jrg. R.

HAMILTONO LSK „KO
VAS“ VISUOTINIS SUSI

RINKIMAS.
Vasario mėn. 5 d., sekmadic 

nį, po pamaldų, Hamiltono lie 
tuvių parapijos salėje, šaukia
mas visuotinis HLSK „Kovas1 
susirinkimas, kurio dienotvar- 
Kėje, svarbiausiu punktu, yra 
naujos HLSK „Kovas“ valdy
bos rinkimas.

Nors HLSK „Kovas“ yra 
įsikūręs tik prieš pusę metų, ta 
Čia u Kanados lietuviams jis 
yra pažįstamas ne tik sporti
niame gyvenime, bet taip pat, 
kaip stipri Kanados lietuvių 
kultūrinė organizacija.

Tenka, palinkėti, kad „kovie 
čiaį“, išrinkę naują valdybą, 
nenuleisi ųi rankų ir dar su di
desne energija, dirbtų Hamil
tono mieste — trečioje, lietų
jų skaičiumi, kolonijoje Ka
nadoje. Kbr.

IŠ HAMILTONO KREPŠI
NIO PIRMENYBIŲ.

Vykstančiose Hamiltono ka 
talikų bažnyčių krepšinio pir
menybėse, po pirmo pralaimė
jimo lietuvių parapijos krepši
ninkų prieš Holly Samily ko
mandą, atrodė, kad ir prieš 
pernai metų, trečios vietos lai
mėtoją — Katedros krepšiniu 
kus, laukia panašus likimas. 
Tačiau šį kartą, mūsiškiai išė
jo su tvirtu pasiryžimu laimė
li. Ir gausiai susirinkusių lie
tuvių žiūrovų neapvylė, laimė 
darni pasekme 48 : 24 (28:9) 
ir parodydami tikrai neblogą 
žaidimą.

Sausio mėn. 23 d. įvyko svar 
biausios mūsų komandos pir
menybių rungtynės, tarp nenu 
galimo Hamiltono meisterio — 
St. Patrich bažnyčios krepši
ninkų ir lietuvių parapijos ko-

mandos. St. Patrich į aikštę 
išeina su savo pagrindiniu 
„penketuku“ in corpore, mu 
siškiai — pasiliūosavę porai va 
ii.ndų iš popietinio darbo, at
vyksta į rungtynes tiesiai iš 
fabrikų, norėdami būti .jau ly
giaverčiu priešu, taip pat pil
name sąstate.

Pirmosios minutės nieko ge 
ro nežada: St. Patrich veda 
5.0, 7:1. Mūsiškiai nenusime
na, pradeda vesti „šaltesnį“ 
žaidimą ir rungtynių pasekmė 
mažėja. Esant po> 14:14 lįę-, 
guviai atsiplėšia j 16:14 irįT 
ma kėlinį užbaigia savo «iaū) 
•—19:17. \

Atrodo, kad meisterio sostas' 
dreba. Žiūrovų tarpe matyti^ 
susijaudinimas: nejaugi lietu
viai gali šį vakarą laimėti prieš 
meisterį?

Prasideda antras kėlinys. 
Anglai, gavę naujų nurodymų / 
iš savo trenerio, pakeičia žaidi-\ 
mo taktiką, išnaudoja lietuvių 
nuovargį (tiesiai iš darbo į 
rungtynes!) n paskutiniame 
ketvirtyje įmetė net 16 taškų, 
ko pi1 n užtenka rungtynių 
laimėjimui. Pasekme, 48 : 28 
(17 : 19) St. Patrich naudai, 
mngtynės ir baigiamos. Dėl 
antros vietos šiose pirmenybė
se, greičiausiai varžysis Ka
tedros, Holly Hamily ir lietu
vių parapijos — Šv. Panelės/ 
Vilniaus Aušros Vartų krepši- v. 
įlinkai.

Artimiausių lietuvių krepši
ninkų rungtynų tvarkaraštis 
yra sekantis’: vasaro mėn. 6 d. į 
prieš lenkų parapiją, vasario ■ 
mėn. 10 d. — prieš Šv. Antano 
— italų krepšininkus.

Visų rungtynių pradžia 8 
vai. vakare, 376 Maiurti E, mo 
kyklos salėje. Kbr.

JAU PASVEIKO 
ED. VAITKUS.

Kaip praneša anglų sapuda, 
žinomas Amerikos sportinin
kas lietuvis E. Vaitkus jau vi 
siškai pasveiko ir artimiausiu 
metu vėl pasirodys aikštėje.

Kbr.

TAUTIEČIAI! Rašykite “Ne
priklausomai Lietuvai’’ iš visų 
plačiosios Kanados vietų. Ra-, 
šykite apie savo gyvenimą, 
darbus, uždarbius, vargus ir 
pasisekimus. Kelkite sumany 
mus. Siūlykite projektus. Ra 

šykite — kaip galite.

NAUJAI ATVYKUSIEMS 
"N. Lietuvą” siunčiama sko
lon, tik praneškite savo adresus

SAFE INC

Radio Tarnyba
Taisomi

TELEFONAS
63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.

visų rūšių aparatai.
RAndolph 4708.

- MONTREAL, P. Q. 
MONTREAL BRANCH, 

ROOM

— TE L. BE 4506.
1410 STANLEY S 
320.

Laike vienos savaitės pristatomas maistas Tamstų drau
gėmis bei g ir..: ims Vokietijoje ir Austrijoje užsakant 
skubos orderį I
CARITAS
AUSTRIJON papiginta kaina
2
2
2
1
1

I VICTORIAi CLEANERS Ii! & DYERS CO
• EXPERT CLEANING & DYEING 

SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. 1 
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \ 
CITY-WIDE PICK-UP

AMD DELIVERY \ 
’FUR AND GARMENT STORAGE

M O N f RE ALIS 2832 Allard

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

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.
Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.
IJėl informacijų prašome 

telefonuoti TRenmore 1135 
(galimą pašaukti lietuviškai

Lietuviai savininkai.\
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135

X 
X

,C“ VOKIETIJON (į visas zonas) IR | 
...........................$ .10.00 | 

sv. degintos kavos, X 
sv. gabalinio cukraus, g 

sv. ryžių,.§
sv. kondensuoto pieno, g
sv. evaporuoto pieno, g
sv. džiovintų razinkų, g
sv. saldžiojo šokolado, g
sv. gryno medaus, »
sv. uogienes — braškių g

ar serbentų. g
Tekstilės užsakymai pasirinktinai — 1000 taškų
— Vokietijon (j visas zonas g
Maisto skubos užsakymai pasirinktinai—840 tas- g
kų — Vokietijon (tik j Vakaru zon.) ir Austrijon $ 11.00 g
Maisto skubes užsakymai pasirinktinai — 600 
taškų — Didžiojon Britanijon ........................ 7
Taukų užsakymai — 10 sv. grynų rafinuotų tau
kų skardinėse, sumažinta kaina ........................ $
Cukraus užsakymai — 10,4 sv., gryno, balto ra
finuoto cukraus Vokietijon (j Vakarų zonas ir 
Berlynan) ir Austrijon. Rusų zonon šis užsaky
mas nesiunčiamas' ................................................. $
Svarbi naujiena! Siuntinių gavėjai, gyvenantieji 
liau nuo artimiausiojo siuntinių išdavimo punkto, 
pasiusti orderį į mūsų centrinį sandėlį Vokietijoje, 
(ar Austrijoje). Siuntinys bus nedelsiant pristatytas. 
Pašto persiuntimo mokestis yra: Vokietijoje — 1.00 
DM-, Caritas „C“ siuntiniui, ir DM 0.40 taukų bei cuk
raus siuntiniui. Austrijoje Oe. S. 1.00 Caritas „C“ 
siuntiniui ir Oe. S. 0.40 taukų bei cukraus siuntiniams. 
Mes garantuojame skubų ir saugų pristatymą.
Siųskite pinigus tik M o n e y orderiais — rašykite a i š- 
k i a i adresus. Rašykite mums angliškai bei vokiškai. 
Naujai pilnas kainoraštis parai pareikalavimą.

% 
%

2

sv. Daniško margarino, 
sv. grynų riebalų, 
sv. virto stoiko 
sv. kumpio ir bekono, 
sv. vynioto kumpio su 

jautiena,
sv. kepeninio pašteto, 
sv. kakao, 
sv. baltų miltų,

2
2
2
1
1
1
/2

1
2

10.00

5.00

2.25
te

gali
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PAIEŠKOJIMAIPADĖKOS
KLCT-bai, NL B-vei, KL — Ona Pogeželskis, gy 

Tautinės S-gos V-bai ir kitiems 200 av. Franklin, Rosevelt 200 
laiškais sveikinusiems mūsų su
tuoktuvių proga, širdingai dė
kojame.
Jėva ir Kostas Andruškevičiai.

Gilaus liūdesio .ir skausmo 
ištiktai, dėl mano Brangaus 
Mylimo vyro A. A. Vytauto 
Bielskio mirties., visiems, kurie 
mane užjaučia, — užuojautas 
gautas per „NL“ laikraštį, 
telegramos, laiškai ir asmeniš
kai, nuoširdžiai dėkoju.

A. A. Vytauto draugams, kū 
rėjams - savanoriams, cale- 
goms teisininkams — Canado- 
je, KLCT ir „NL“, KLCT 
Montrealio skyriui, pp. Viz- 
girdamas, P. A. J. Aleksiui— 
gyv. Waterbury, P. Dr. By- 
laičiui su šeima iš Berwyn Illi 
neis iš USA, pp. Dunčikams, 
pp. šakaliniams iš Toronto, pp. 
E. ir Alinai Ratkevičiūtėms, 
pp. Ratkevičiams, pp. adv: 
Landsbergiui su žmona iš Vo
kietijos; taipogi esu dėkinga 
Villeseliečiams už materialinę 
pagalbą — pinigais gavau $ 
31,50, įteikė man pp. Ant. Ma
tulis su Kaz. Leknicku. širdin
gas didelis dėkui Mrs. Miller- 
-Juškevičienei, už rūpinimą ma
no vyrui, būnant ligoje namuo 
se ir St. Mary's ligoninėje. Lan 
kė kiekvieną dieną, negailėda
ma savo brangaus laiko bei svei 
katos. — Tai motiniškas — 
šventas pasiaukojimas dėl mū
sų vargšų, netekusių Tėvynės.

Su Didžia Pagarba
Mirusiojo žmona 
Stasė Bielskienė.

oanaiaiaaisuhSijahSissiiaiaifcSĮaiaiamjĮ* 
ST. CATHARINĖJ

PASILINKSMINIMAS
Vasario mėn. 11 d., šeštadie 

nį, St. Catharine j 177 Niagara 
st. didelėj ir jaukioj Ukrainie
čių salėj ruošiamas šokių va
karas. Turtingas bufetas su 
Įvairiais gėrimais ir skaniais 
užkandžiais. Maloniai kviečia 
mi visų apylinkių lietuviai at
silankyti. Į salę važiuoti auto
busu ,,Facer st.' kuris išeina 
>š James st. prie kino ir susto
ja arti minėtos salės.

Rengėjai.

gyv-

Bruxelles, Belgique, prašo at
siliepti Rimdžius Stasę, atvy
kusią Kanadon su vaikais 
26. 9. 49 laivu ,,General Bun- 
dy“.

— Antanina Vinickaitė, Au 
pusto ir Anelės Berlinskaites 
duktė, kilusi iš Navasodų km., 
Žąslių vai., Trakų apks., ieško 
savo dėdžių taip pat kilusių iš 
Navasodų km., Žąslių vai., Tra 
ku ap.„ atvažiavusių į Kanadą 
prieš 30 — 40 metų. Jei kas 
apie juos žino, prašau praneš
ei Antaninai Vinickaitei: 2704 
Cote St. Cathreine, Rd., Mont
real, P. Q.

iNKIETAS IR ŠOKIAI 
W1NNIPEGE

Vasario mėn. 11 d. 8 v. vak: 
I/etuvių Klubo patalpose

<. ' nitoba Avė 240), Organi 
ūs Komitetas Vasario

lu- jjai paminėti ruošia bank 
i -r šokius. Puikūs su
muštiniai, gaivus alutis ir jau 
ki nuotaika garantuojama.
Gautas pelnas skiriamas džio 
vininkams lietuviams trem
tiniams Vokietijoje paremti.
Kviečiami visi — ponai, drau 
gai, bičiuliai ir t. t.

Or g. K-tas.

XK

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiusti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

— Antanas Gegužis', atvy
kęs į Kanadą kaip siuvėjas, 
prašomas atsiliepti šiuo, adre
su: A. Matonis, 78 Tancred St., 
Sault Ste Marie, Ont.

KAS SKAITO
“NEPR. LIETUVĄ” - 
REMIA LIETUVOS 
LAISVES KOVĄ!

nue Hamilton, Ontario, Cana-
— Paieškomas Augustascla.

Gavėnia, Kanadon atvykęs iš — S. Kviecinskui iš Toron- 
Lietuvos 1927 metais, Sutkių to yra gautas vienas laiškas iš 
km. Kidulių valsčiaus, Šakių 
ap., gimęs 1903 mt. Ieško 
pusbrolis Andrius Kasparaitis, 
kuris prašo atsiliepti ar žinan
čius apie jį pranešti, Lydai Ka 
žemėkienei: 100 Grant, Ave-

Žukauskaitės - Ruigienės Lai
mutes. Prašom jį kreiptis nu
rodant tikslų adresą į LTB 
Centrinę Kartoteką, Muench- 
cn 27, Rauchstr. 20. Germany 
US Zone.

2450 ST. CATHERINE E.--------- — MONTREAL
Viena minutė kelio nuo Lietuvių Klubo

MIKE GROCERY
SAV. MIKAS REINETAS TEL. CH. 0989
Alus. Didžiausias įvairių prekių pasirinkimas. Geriau
sia vieta siuntiniams paruošti siuntimui į Europą. Vie
toje supakavimas ir pašto patarnavimas be atskiro 

atlyginimo.

i ĮVAIRIŲ MAŠINŲ (karu) TAISYMAS: į

1
 motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal dide- D 

lį spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš | 
sugedimo vietos kasdien išskyrus sekmadienius nuo 8 $ 
vai. ryto iki 7 vai. vak. iššaukiant telefonu JU 4773.1 
Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis.

G. KERAIT1S,
IMPERIAL AUTO COLLISSION, 
561—567 KEEL ST. TORONTO, Ont.

Z /

§

5505 13th Ave., Rosemount, Ž 

Montreal 36, Que. S

MONTREAL ENTERPRISES REC'D
Tel. AMherst 0342

Parduodam namus —- Parūpinanti visokiausią apdraudą 

Darom rastų ir dokumentų patvirtintus vertimus ir tt.

NUOLATINIS PATARNAVIMAS
ALBERTAS J. N OR KELI ŪNAS, c. s. c.

PHARMACIE MONTREAL
Turite giminiu ar draugu.

kenčiančiu nuo ligų

Įusu gimtojoj saly?

PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDICINIŠ

KŲ REIKMENŲ.

ATSILANKYKITE PAS MUS ASMENIŠKAI ARBA RAŠYKITE MUMS SAVO 

GIMTĄJA KALBA. KREIPKITĖS PAS MISS MARIA MICHA1LOW, BAIGU
SIĄ FARMACIJOS MOKSLĄ BEIRUTE, J.A. VALSTYBĖSE. JI YRA SPECIA
LIAI PASKIRTA JUMS ASMENIŠKAI PATARNAUTI JŪSŲ GIMTĄJA KALBA.

f

MES TURIME PILNUS RINKINIUS AUKŠTESNĖS KOKYBĖS EUROPIETIŠKŲ 

GAMINIŲ, TAIP PAT STREPTOMYCINO, PENICILLINO IR jVAIRIŲ SERUMŲ

RECEPTAI MŪSŲ SPECIALYBĖ

MONTREAL PHARMACIE
916 ST. CATHERINE EAST, MONTREAL, P. Q.

Savininkas — vaistininkas C. E. DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVĖ

HA. 7251 DIEN4 m n aktįHA. 7251

LIETUVIŠKA

baldu krautuve
IR DIRBTUVE

Parduodame sofas, fotelius, — sėdimus ir miegamus.
Taipogi taisome ir aptraukiame naujai senus baldus ir 

keičiame į naujus.
Priimame užsakymus.

SAV. JOHN KAMICHAITIS, 
ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO

..899 BLOOR ST. prie Ossington g-vės. TORONTO, 
Ont. Telefonas LO 1438.

33333CC

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

VIRBALI ELECTRIC REG’D
TEL. DO. 3655

Lietuvis Elektros Kontraktorius
Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas 

Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

Savininkas: STASYS VIRBALAS, TEL. DO. 3655
816 JEAN TALON, W, MONTREAL

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

Mes suteikiame Jums
TEISINĘ IR KALBINĘ PAGALBĄ

Jūsų sutarčių ir kitų dokumentų sudarymas, prašymų 
surašymas, patvirtintų vertimų padarymas — lietuvių, 

anglų, prancūzų, vokiečių bei kt. kalbomis
Atstovavimas ir tarpininkavimas įvai
riais reikalais įstaigose bei įmonėse.

Lietuvių interesų gynimas Kanadoj ir kituose kraštuose. 
Jums patarnavimai atliekami bendradarbiaujant teisi
ninkams ir kalbininkams, studijavusiems Š. Amerikos ir 

Europos universitetuose.
JONAS JUŠKAIT15

108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494 
Skyrius: 750 Dundas St. W., Toronto; Tel. WA 0006 v

M

CRANK GRINDING CYLINDER BORIN t
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED 
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St Catherine

SIUVĖJAS AP. BERESNEVIČIUS

Priimu vyrų bei moterų rūbų užsakymus iš savo ir kli- 
jentų medžiagų. Darbas atliekamas pagal naujausias 
madas. 
30 min

- Klijentai priimami: kasdien vakarais nuo 5 v 
šeštadieniais visą d .eną, šventadieniais iki 10 

vai. ryto ir po pamaldų iki 2 vai. po pietų. 
2471 MESSIER ST. MONTREAL, QUE.

(visai arti lietuvių bažnyčios).

JUOZAS GRUBEVIČIUS
MĖSOS IR VISOKIŲ VAIKOMŲJŲ PRODUKTŲ

Senieji ir naujai a
mi atsilankyti mano krautuvėje:

tvykusieji tautiečiai maloniai prašo- 
A 1

856 DUNDAS ST. W., TORONTO. TEL.: WA 1512. | 
Visiems sąžiningai patarnauju. Pristatymas į namus, Ą

h Lietuviška moterų kirpykla į
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- į

žavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ 

(B. M. Dodon)
2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

i

■XX ■ xx---- xx---- XK XK" XK~~ „XX HM'* HK
Siuntinys Nr. 1—$6.90
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. saliami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarin. (400 g)

Siuntinys Nr. 3—$6.60
4 sv.. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus—$3.95

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kvt. miltų $2.60
B. 20 sv. kvt. miltų $3.40
--------------------------------------- !
Siuntinys Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 av. degintos kavos
1 sv. šokolado

Siuntinys Nr. 12—$5.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos
2 sv. cukraus

Siuntinys Nr. 14—$5.80
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo

Siuntinys Nr. 19——$9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių 

taukų ...........$ 4.60
C. 15 sv. grynų kiaulinių

Sotus Alkanam Padek
AID OVERSEAS, INC., 4851S. ASHLAND AVE., CHICAGO 9, ILL. USA.
Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 
Prašykite pilno siuntinių sąrašo. Pristatymas trunka apie 18 dienų. Užsaky

dami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą, siuntinio numerį ir jo kainą.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 

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

i sv. (be 2 ozs.) j. mėsos 
taukų ........ $ 6.40

D. 37 sv. grynų kiaulinių 
taukų ....... $10.95

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 5.50
B. 5 sv. degintos ka

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

Siuntinys Nr. 34—$5.80
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. degintos kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 dėžutė apelsinų marmėk

Siuntinys Nr. 42—$6.95
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. degintos kavos

Siuntinys Nr 43—$7.50
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. (be 2 ozs.) kumpio
1 dėž. (400 gr.) grietinės
1 dėžutė kepen. dešros
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
1 sv, 3 ozs. kiaul. taukų

Siuntinys Nr. 63—$9.95
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. piln. rieb. sūrio
2 sv. 3 ozs. cukraus
2 sv.3 ozs. ryžių
2 sv. (be 3 ozs.) k. taukų
2 sv. (be 2 ozs.) margarin.
1sv. kakavos
1 dėž. (400 gr.) grietinės
1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos
y2 sv. šokolado

Siuntinys Nr. 69—$6.80
2 av. 3 ozs. rūkytų lašinių

1 dėž. (385 gr.) sviesto
1 d. (415 gr.) kiaul. mės.
2 sv. 3 ozs. cukraus

šokolado
1 ozs. arbatos
2 sv. degintos kavos

Siuntinys Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos
1 sv. 2 ozs. avižinių dribs.
I sv. 2 ozs. cukraus
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr. 

l/2 sv. šokolado
1 dėž. (400 g) margarino
1 sv. pieno miltelių

Siuntinys Nr. 77—$6.90
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 bv. (be 2 ozs.) k. taukų
1sv. kakavos
1 sv. šokolado
1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių

Siuntinys Nr. 90—$5.00 
1 sv. 2 ozs. kiaulin. tau k 
1 sv. 2 ozs. rūkytu lašinių 
1 sv. 2 ozs.. deflros 
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavo0 
1 sv. ryžių

Siuntinys Nr. 93—$6.95 
5 sv. degintos kavos 
5 sv. kiaulinių tauxų

Siuntinys Nr. 94
A. Sy2 sv. šokolado $4.50
B. 8 sv. bičių med. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40
D. 10 sv. ryžių ... $3.30 
5. 10 sv. džiov. slyv. $3.60 
L 5y2 sv. margai. $3.50
K. 8 sv. apelsinų marmala

de ........................ $.300
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Montreal
DAIL. T VALIAUS GRAFI KOS DARBŲ PARODA 

MONTREALYJE

vavo visi į tą vakarą atsilan
kiusieji. Kostiumą laimėjo pp. 
Stasė ir Kazys Griciai (2142 
Montgomery St.). Dar dauge 
lį vertingų ir gražių fantų iš
lošė kiti tautiečiai.

šokių metu susidomėjimą su 
kėlė „kortų valsas“. Bendrai, 
vakaras buvo gražus; jauni
mui patogus pasišokti ir gra
žiai praleisti laiką.

Parengimų komisija darba
vosi prie bufeto, jai padėjo p. 
E. Salalytė, p. K. Leknickas ir 
J; t. Visiems — ir svečiams ir 
talkininkams — didelis ačiū.

ir 
ir

LOK POSĖDIS
Laikinojo KLB Organizaci

nio komiteto posėdis paskirtas 
šį sekmadienį, vasario 5 d., 15 
valandą „Nepriklausomos Lie
tuvos“ redakcijoje.

SIURPRYZAS 
PP ŠILERIAMS•

Sausio 28 d. pp. Elenai 
Albertui Šilėnams švogerio
brolių iniciatyva buvo suruošta 
penkiolikos metų vedybinių su 
kaktuvių staigmena, kurioje 
dalyvavo apie 40 asmenų. Su
kaktuvininkams pareikšta daug 
sveikinimų, gerų linkėjimų ir 
įteikta vertingų dovanų. Ba
lius, vykęs p. Virbalo bute, už 
sitęsė ligi vėlyvos nakties.

ATVYKSTA MUZIKAS
A KAČANAUSKAS■

Žinomasis muzikas Algirdas 
Kačanauskas, komp. A. Kača- 
nausko sūnus, gavo leidimą įva 
žiuoti Kanadon ir jau laukia
mas atvykstant.

Vienas žymiausių mūsų gra- baigta Spaudos baliaus loterija, 
likos atstovų adil. Prof. T. Va žinoma, didžiausį susidomėji
mus (dabar gyvenantis Toron- mą kėlė Tautinis kostiumas, 
te), ruošia savo darbų parodą kurį paruošė Meno Akademijos 
Montrealyje. Bus išsatyti 38 studentės, vadovaujamos pp. 
medžio ir linoleumo raižiniai, A. A. Tamošaičių. Loterija 
k-dėtas monografijų bei knygų, buvo nemokama ir joje daly- 
kurias dailininKas savo darbais 
yra iliustravęs. Kūriniai jau iš 
siųsti ir yra pakeliui į Montre- 
alį.

Dail. T. Valius 1937 metais 
baigė Kauno Meno Mokyklos 
prof. A. Galdiko vedamą grafi
kos studiją. Jau pirmaisiais 
darbais atkreipė visuomenės 
dėmesį, o kritikos buvo labai 
palankiai įvertintas. Paskui 
daugelyje parodų matome dail. 
T. Valių, kaip vieną stipriau
sių musų grafikos atstovų. Jo 
kūriniai kupini lietuviškos dva- 
tios su mažu palinkimu į mis- 
liką ir simbolizmą.

Vokietijoje, dalyvaudamas 
daugelyje parodų, dail. T. Va
lius susilaukė labai gerų ne tik 
lietuvių, bet ir kitų tautų spau
dos ir meno žinovų atsiliepi
mų.

Paroda Montrealyje bus iš
kilmingai atidaryta Vasario 16 
dienos proga. Laukiama dide
lio šia paroda susidomėjimo. 
Smulkesnės informacijos apie 
i etą ir laiką bus peskelbtos vė
liau.

„NL“ SPEKTAKLIS 
KONCERTAS

. Sausio 28 d. KLCT suruoš
tasis vakaras —spektaklis-kon- 
certas — praėjo gražiai ir sėk
mingai.

Pirmoje programoj daly bu
vo jaunutės K. Gytytės šokis 
„Lūpų pieštukas“. Jai pianu 
grojo p. A. Jakubauskaitė.

Po to solo dainavo p. Birutė 
Žaganavičiūtė: padainavo ispa 
nų komp. A. Lara dainą apie 
Granadą, J. Strauso „Kai bu
vome jauni“ ir Puccini ariją iš 
op. „Madame Butterfly“. P-lė 
R. Žaganavičiūtė turi gražų, 
šilto tembro, malonų soprano 
ir jau gerokai pralavintą bal
są, kuriam dar reikia sutvirtėti, je Šv. 
Taipgi dainininkei verta rim- draugija, pirmininkaujama p. 
tesnį dėmesį atkriepti į dikciją. Onos Motuzienės, suruošė me- 
Bendrai gi, solistė klausyto- tinę vakarienę, kuri labai gra- 
jams padarė gerą, malonų įs- žiai pasisekė. Vakarienėje at- 
pūdį ir susilaukė šilto jos pri- silankė per 300 žmonių, kurie 
ėmimo. P. M. Pilon gražiai, 
meniškai akompanavo.

Šia proga pasakytina, kad 
p, B. Žaganavičiūtė Montrealy 
laimėjo net du radio konkur
sus, kurių viename gavo pini
ginę, dovaną, o kitame laikro
dėlį. Linkėtina jai sėkmė.

Antroje'daly ėjo p.S. Ba
rausko paruoštos komedijos 
premjera „Jonas nusižudė“. 
Primityvi tai komedijėlė, bet 
ji scenos mylėtojams neblogai 
pasisekė suvaidinti. Kaikurie 
momentai buvo nedirbtinai įti
kiną r kėlė žiūrovų nuotaiką, 
kaip pav. Kamščio (Striaupas) 
su tarnu (Žitkus) kąikurios 
mizanscenos -— priesaika, su
sirūpinimas „mirusiu“ Ragai
šiu. Gaila, tiktai, kad vietomis 
jų kalba nebuvo girdima, kai 
tuo tarpu Ragaišis (Kerberis) 
turi puikią dikciją. Kurmis 
(Piečaitis) ir Marytė (M. Ku- 
dirkaitė) turėjo visai mažas ro 
les. Žodžiu, mūsų scenos my
lėtojams komedija nepalygina
mai lengviau duodasi, negu 
drama.

Visiems programos daly
viams KLCT vardu buvo gra- šia. linksmą laužą, 
ž’ai padėkota. niai kviečiami atsilankyti. Pa-

Programai pasibaigus, vyko matysite įdomią skautišką pro 
šokiai, grojant puikiai salės ka- gramą, ir pasijuoksite už iš- 
pelai, kuri groti nešykštėjo ir. 
svečius patenkino.

Šokių pertraukoje buvo iš- kų juodos duonos sumuštinių,

SĖKMINGA F.LZBIETIEČIŲ 
VAKARIENĖ

Sausio 29 d. Parapijos salė- 
Elzbietos savišalpinė

užpildė beveik visą salę.
Vakarienė buvo graži ir pra 

ėjo labai geroje nuotaikoje. 
Seimininkės dėjo gražių pastan 
gų, kad svečiai būtų patenkin
ti. Taip ir buvo.

Vakarienės metu buvo įvyk
dyta suaukotų fantų loterija, 
kurią linksmai pravedė klebo
nas kun. J. Bobinas.

Vakarienei paįvairinti du šo 
kius pašoko mažoji šokėja K. 
Gytytė. Po vakarienės buvo 
šokiai, prie patefono muzikos, 
kurie nusitęsė ligi nustatyto 
laiko.

Šeimininkės ta pačia proga 
prašo atsiliepti ir atsiimti kaž
kieno pamestus ar paliktus 
daiktus — du skėčius ir amži
nos plunksnos viršelį. Tie daik 
ta yra pas draugijos veikėją p. 
Vaupšienę: 6347 Hadley St., 
Ville Emard. Be to, prašomas 
atsiliepti asmuo, kuris rado vie 
nos ponios pamestus karolius.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Vasario m. 12 d., sekmadie

nį, 5 v. p. p. Montrealio Vyr. 
skautės ir skautai Vyčiai ruo- 

Visi malo-

tisus metus.
Paragausite skanių lietuviš-

D. L. K. VYTAUTO KLUBAS

kiekvieno šeštadienio vakarą ruošia

S O K I U S
Puikioje lietuviškoje salėje prie geros BROLIŲ LAPINŲ 

muzikos maloniai kviečiami visi lietuviai jaukiai 
ir linksmai praleisti laiką.

Pradžia 8.30 vai. vakaro. įžanga Q0 centų.
Adresas: 2161 St. CatherineEast. Telefonas: CH 0480.

jnEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Winnipeg
WINNIPEGIECIAI RUOŠIASI VASARIO 

16-TOSIOS MINĖJIMUI.
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo šventė — Vasario 
16-toji Winnipege šiemet bus 
minima sekmadienį vasario 
mėn. 19 dieną, Winnipego 
Lietuvių klubo salėje. Šventei 
ruošti komitetą sudaro: p p.. J. 
Stanaitis, J. Klimaitė ir Ant. 
Matulevičius. Šventei pritai
kytą paskaitą skaitys Vet. 
Gyd. V. Kurauskas. Po pas
kaitos numatoma įdomi meni
nė dalis. Įėjimas visiems ne
mokamas.

Bankietas ir šokiai. Šventei 
ruošti komitetas (šeštadienį) 
vasario mėn. 11 dieną 8 vai. 
vakaro Winnipego Lietuvių 
klube rengia smagų pasilinks
minimą — šokius su alumi ir 
užkandžiais. Įėjimas ir 5 stik 
lai alaus tik 1 dol. Parengimo 
pelnas skiriamas šventės ruo
šimo išlaidoms padengti ir Vo
kietijoj likusioms lietuviams

esantiems sanatorijose, 
ma.sto produktais paremti.

P. P. J.

WINNIPEG© L. K.
MOTERŲ D-JA, 

vasario m. 12 d. 3 vai. p. p., L. 
Klubo salėje, Manitoba 240, vi 
šiem?, Winnipego lietuvių ko
lonijos vaikučiams ruošia, 
linksmą operetę „Žvėrelių na
melis' ‘.

Toliau programoje: vaiku
čių choras, solo dainos, dekla
macijos ir tt.

Programą išpildys, L. K. 
Mot. D-jos pirmininkės p. 
Smaižienės paruošti vaikučiai.

Visi Winnipego lietuviai, 
riek su šeimomis, tiek viengun 
giai, maloniai kviečiami, šiame 
— pirmame, mažųjų pasirody
me dalyvauti.

Wpg. Lb K at. Mot. D-ja.

SEIMININKĖMS
PARUOŠĖ DIPL.

(Tęsinys

Virta žuvis drebučiuose

Kaip ankščiau minėta, išvirti 
2 — 3 sv. išvalytą žuvį (palie
kant galvą ir uodegą) papuošti 
daržovėmis. Sudėjus į pailgą 
didelę lėkštę, apipilti žuvies sul 
iiniu ir užšadyti.

AGR. J. ŠIPELIENĖ.

iš 143 nr.)

Viską kariu išmaišyti gerai ir 
dėti į lėkštę. Viršuje prismaigs 
lyti iškeptus laužiukus.

Žuvies mišrainė

Išvirtą ar iškeptą žuvį su
pjaustyti nedideliais gabalė
liais, pridėti keetą kietai virltų 
pjaustytų kiaušinių, pridėti 
druskos, pipirų pagal skonį, už 
pilti majonezu ir papuošus 
duoti staan.

SALDŪS VALGIAI.
Laužiukai aguonų masėje

Proporc.: 1,5 stikl. miltų, 1 
kiaušinis, 1 šaukštas aguonų, 3 
šaukštai cukraus, truputis van
dens.

Darbas: Viską, kas propor
cijoj pasakyta, gerai sumaišyti, 
tešla turi būti kieta. Sumin- 
kius iškočioti labai plonai iš
pjaustyti įvairius angeliukus, 
varpelius, gyvuliukus ir tt, ii 
sudėjus į blėtą iškepti. Iške
pus susmaigstyti į paruoštą 
aguonų masę.

įvairių vaisių putelės.

Proporc.: 1 stikl. saldžios
vaisių sunkos, 3 lapai žalati- 
nos.

Darbas: Želatiną užpilti po
ra šaukštų vaisių sunkos ir pa
šildyti, kol želatina išsileis. Iš
leistą žalatiną supilti į sunką u 
plakti kol pasidarys putos. Iš
plaktas putas sudėti į formą ir 
užšaldyti. (Formą išplauti šal
tu vandeniu ir išbarstyti cuk
rum). Putelę duodant Kūčių 
stalan, galima papuošti aukš
čiau minėtais laužiukais.

Pastaba : Čia gaunama įvai
rių vaisių paruoštų ,,Jell-O“. 
pakelio turinį, išleisti verdan
čiam vandeny ir kai ataušta, 
plakti plaktuvėliu, kol pasida
rys putos.

Aguonų masė.

Proporc.: 1,5 stikl. aguonų, 
citrina, cukraus pagal skonį, 
stikl. migdolų.
Darbas: Aguonas nuplikyti

verdančiu vandeniu ir sumalti. 
J sumaltas aguonas sudėti nu
valytus, supjaustytus migdo
lus, citrinos sunką ir cukrų.

1 
u

Įvairių vaisių Šimkienės 
(kisieliai).

Šimkienės gali būti skystos 
vidutinės ir kietos. Prie kietų 
sunkienių duodamas koks nors 
padažas, pagamin'as iš pieno. 
Duodant Kūčių stalan kietą 
Šimkienę, tinka aguonų pienas.

Vienai stiklinei saldžios vai 
siu sunkos imti 2 šaukštukus 
krakmolo. Į verdančią sunką 
pilti maišant šaltam vandeny 
išleistą krakmolą, ir kai užver
da atkelti nuo ugnies.

Norint turėti kietesnę sun- 
kienę, reikia krakmolo kiekį 
atatinkamai didinti.

INŽ NAGINIONIO 
PASKAITA

Inž. S. Naginionis šį šešta
dienį, vasario 4 d. 20 vai. YM 
C A salėje, 183 St. Catherine E, 
skaitys antrąją dalį paskaitos 
apie statybą. Be ko kita jis 
palies ir šių kraštų statybą.

VASARIO 16 DIENOS 
MINĖJIMAS

bus Bleury gatvėje, salėje po 
bažnyčia, kur pernai buvo Tau 
• os šventės minėjimas. Komi
tetas posėdžiauja ir sparčiai 
ruošia programą.

PAPILDYMAS
Praeitame „NL“ numery ra

šant apie siuvėjų unijos susi
rinkimą, kur kalbama apie sky 
liaus atstovavimą, buvo pra
leista dalis sakinio, kuri turi 
būti tokia: „...gal didžiausia 
priežastis, kad skyrių atstovau 
ja biznio agentas ne iš šių tau
tybių, kurios priklauso šiam 
skyriui“.

meistriškai paįvairintų daržove 
mis, o svarbiausia — ten rasi
te tradicinių Užgavėnių valgių, 
kurių paslaptį tesurasite ten.

Pasišoksite, kad net kvapą 
užimtų ir kad pasakytumėte: 
šokau, kad net kulnys rūko.

Vietovė bus paskelbta vė
liau .

PADAUGĖJO MOKINIŲ 
LIETUVIŠKOJE

MOKYKLOJE
P. Ališausko vedamoje Ville 

Lasalle, 72 — Fourth Ave, mo
kykloje lietuvių mokinių skai
čius pakilo ligi 16-kos. Šioje 
mokykloje mokoma lietuviškai 
1ų dalykų, kurių nei anglų, nei 
prancūzų mokyklose nemoko
ma. Mokslas šioje mokykloje 
vyksta kas šeštadienis nuo 1 
iki 4 valandos po pietų.

Visi lietuviai leiskite vaikus 
į šią mokyklą, kurioje jie pa
pildys savo žinias, daugiau išsi 
lavinsi, išmoks lietuviškai ir 
anglų bei prancūzų mokyklose 
pasidarys pirmaisiais moki
niais. Garbė tiems tėvams, ku 
rie savo vaikus leidžia į lietu
višką mokyklą!

MĖLYNOJO KRYŽIAUS 
draudime dalyvaujantiems pra 
nešama, kad reikia žiūrėti mo
kėjimo terminų. Kas nenori 
toliau būti draudžiamas, prašo 
mas pranešti telefonu FR 8934 
arba adresu: 2576 Sheppard 
St., Montreal, P. Q. p. P. Juš
kevičienei.

IŠNUOMOJAMI
2 kambariai, vienam arba 
dviem asmenims, su arba be

* maisto.
5725 — 16 Ave. Apt. 6, 

Rosemount.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

167 — 3 Ave , Ville Lasalle.
Tel. TR 9659
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Toronto
PAGERB 7.S LIETUVOS
Kanados Lietuvių Moterų 

Bendruomenės Toronto apylin 
kė sausio 28 d. „Charda“ sve
tainėje surengė Lietuvos Ge
neraliniam Koasului Kanadoje 
p. Vytautui Gyliui su Ponia pa 
gerbimo — susipažinimo vaka 
lą. Į malonių šeimininkių jau
kų pobūvį atsilankė didelis skai 
ėius organizacijų atstovų ir 
svečių. Gerbiamą Konsulą su 
Ponia raštu sveikino Lietuvos 
Įgaliotas ministeris Washing
tone P. Žadeikis, Įg. ministe
ris Londone B. Balutis, Lietu
vos generalinis konsulas New 
Yorke J. Budrys, Gen. Konsu
las Čikagoje P. Daudžvardis, 
KLCT „Neprikl. Lietuva“ ; 
rėvai Pranciškonai St. Cat ba
rinėje ir St. Cathrinės bei Wel 
lando lietuviai.

Žodžiu sveikino: KLMB To 
ronto apylinkė, Hamiltono lie
tuvių parapijos klebonas, To
ronto lietuvių organizacijų ko 
raitei as, Hamiltono lietuvių 
bendruomenė, Lietuviai sava
noriai - kūrėjai, L. Politkalinių 
Sąjungos Toronto skyrius, K. 
L. Tarybos Toronto skyrius, 
Kanados Lietuvių skautų va- 
cJjja, LAS, Lietuvių Evangeli
kų Susivienijimas Toronte, To 
ronto lietuviai socialdemokra
tai, Lietuvių Studentų Sąjun
ga Toronte; KS „Šviesa“ To
ronto skyrius, SLA Toronto 
kuopa, „Daina“, Gerbiamo 
Konsulo asmeniniai draugai, 
senieji lietuviai ateiviai Toron 
te, Sporto klubas „Vytis“, Ha 
milto lietuvių pradžios mokyk
los vedėjas, Toronto vyrų cho- 
las, Toronto meno mėgėjai, 
Toronto tautinių šokių grupė, 
1 oronto vyrų oktetas.

Atsakydamas į pasveikini
mus, gerb. Konsulas tarp kit
ko pareiškė: „...reikia tikė
tis. kad ir tie, kurie čia šian
dien nedalyvauja mūsų tarpe, 
supras savo klaidą ir eis prie 
bendro darbo”.

atstovų organą, 
su Montre 

paruošia- 
druomenės 
sudarymo 

ūkia apylinkės

N. N.

EINAMA PRIE P. L. 
BENDRUOMENĖS 

SUDARYMO

Praėjusį sekmadienį Toron
to Lietuvių Organizacinis Ko
mitetas buvo sušaukęs visu. To 
ronto organizacijų ir organi
zuotų vienetų atstovų susirin
kimą. Buvo aptartas Vasario 
16 dienos minėjimo pravedi- 
mas. Svarbiausiu susirinku
siems 20 organizacijų atstovų 
svarstyti patiektu dienotvarkės 
punktu buvo Kanados Lietu
vių Bendruomi : ės Toronto 
apylinkės sudarymo klausi
mas. Atvirai pasisakius dėl 
metodų, buvo pnei’.a prie susi
tarimo. Nutarta sudaryti 9 
organizacijų
kuris palaiky . 
alio LOK, vykdys 
nuosius K. L. Be: 
Toronto Apylinkės 
darbus, ir ii.
vadovybė bus sudaryta, eis To 
ronto lietuvių reprezehtavimo 
pareigas. Tas pareigas orga
nas perims iš dabar egzistuo
jančio Organizacinio Komite
to po Vasario 16 d. paminėji
mo surengimo.

Į organą susirinkimo atstovų 
slaptu balsavimu išrinktos šios 
organizacijos: KLT, KLS, So
cialdemokratai, LAS, Lietuvių 
Evangelikų Susivienijimas To 
ronto, Kat. Kultūros draugija, 
..Verslas“, Skautai, SLA. Iš 
kiekvienos minėtųjų organiza
cijų įeis po vieną atstovą. Tie 
!) atstovai savo nuožiūra pasi
skirstys pareigomis.

J. J-tis.

GENERALINIS KONSULAS
šiuo metu yra gautas jo Jais 

kas, kad Velykų proga ruošia
si aplankyti savo giminaičius, 
gyvenančius Toronte.

Šią progą būtų pravartu iš
naudoti Toronto sportininkams 
suruošiant stalo teniso rungty
nes su geriausiais Toronto ang 
lų stalo tenisininkais, nes VI. 
Adomavičius yra vienas geriau 
siu mūsų tremties stalo tenisi
ninkų, daug kartų laimėjęs 
piieš Vokietijos meisteriu^

Sporto klubas gali suslĄ 
betarpiškai su p. Adomavičiį 
šiuo adresu: 1
1103 Monmouth Ave, Linden,*

New Jersey, U. S. A. 
Stasys B.

LAS SUSIRINKIMAS
Lietuvos Atgimimo Sąjū- i 

džio Toronto Skyrius vasario ' 
mėn. 4 d. 14 vai. 229 College 
St. salėje (prie Spadina) šau
kia visuotiną narių susirinkimą.

Nariams dalyvavimas būti
nas. P. jaučiančius kviečiame 
atsilankyti.

LAS Toronto Skyriaus 
Valdyba,

LIET. EVANGELIKŲ 
DĖMESIUI!

Liet. evangelikų susipažini- . 
mo vakaras įvyks ne kaip anks ’ 
čiau paskelbta, š. m. vasario 
mėnesio: 21 dieną, bet ne vasa
rio mėnesio 4 dieną 7 vai. va
karo YMCA patalpose (Colle
ge - Dovercourt kampas). Pro 
gramoje: 1. kuklios vaišės, 2. 
Šokiai prie geros muzikos pa
įvairinti gėlių valsu, skrajo
jančiu paštu, loterija ir kito
mis staigmenomis. Visi liet, 
evang. kviečiami gausiai atsi
lankyti ir atsivesti savo drau
gus bei pažįstamus.

Kult, komisija,
VAKARAS LABDARYBEI

Vasario 4 d., šeštadienį, 8 
vai. vakaro Toronto „Caritas“ 
rengia šokių vakarą su menine 
programa. Šokiams grieš pui
kus orkestras. Įvyksta jau 
lietuviams gerai žinomoj Šv. 
Stanislovo lenkų parapijos erd 
vioje ir gražioje salėje, Denison 
St. (arti Quen W. gatvės) To
ronte.

Šiame krašte sveikas ir pa
jėgus kiekviena? asmuo gali už 
sidirbti sau pragyvenimą. 
Žmogus susirgęs ilga ir sunkia 
liga ar šiaip dėl kitų kurių 
nors priežasčių jis .ir jo- šeima 
patekę į nelaimę — skurdą yra 
reikalingi visokeriopos pagal
bos. Tokių nelaimingu atsitiki 
mų ir dabar turime, kuriems 
reikia skubiai padėji. Malo
niai kviečiame visus kuo skait- 
'ingiausiai dalyvauti. Savo at 
silankymu prisidėsite prie šal
pos darbo — padėsite nelai
mės ištiktiems. Pelnas skiria
mas lietuvių šalpos reikalams. 
„Caritas“ komitetas Toronte.

DIDELIS LAS KONCERTAS 
TORONTE

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Toronto skyrius sausio 14 die
ną suruošė aukšto meno kon- 
pertą, kurį labai gražiai atliko 
visiems gerai žinomi meninin
kai iš USA Vincė Jonuškaitė, 
Vladas Ivanauskas ir pianistas 
Al. Mrozinskas.

Ta pat proga, buvo paminė
ta ir Klaipėdos atvadavimo su
kaktis. Sukakties proga trum- 

1 pą paskaitą saite skyriaus vi- 
. cepirmiriinkas Edmondas Mi- 
1 aauskas, apibūdinęs Klaipėdos 
• reikšmę, Klaipėdos lietuvių ko 
: vas už krašto išsilaisvinimą iš 
■ vokiečių okupacijos ir pasiūlęs 

atsistojimu pagerbti kritusius 
už Klaipėdą kovotojus.

Pasibaigus koncertui, meni
ninkai buvo gausiai apdovanoti 
gėlėmis. Skyriaus pirminin
kas Balys BakeviČius, uždary
damas koncertą, tarė padėkos 
žodį. Steponas Tautgina®,

LAUKIAMA 
VL ADOMAVIČIAUS.

Žinomas mūsų sportininkas 
Vladas Adomavičius šiuo me
tu gyvena JAV.

Yearly Subscription Rates:

Canada...............................  $4.00
Other Countries............ $4.50
Australia ........................... $5.00

sc kantj žodį.

Nepriklausoma Lietuva
3a Fourth Ave., V‘lle Lasalle, — Montreal, Que. Canada 

Telefonas: TR. 9735
Prenumerata Metams:

Kanadoje ..........................  $4.00
Užsieny ............................. $4.50
Australijoje...................... $5.00
žodžių — $1.00, toliau po 3 et. už kiekvienų 

Kiti skelbimai — pagal susitarimą.
Adresų pakeitimai 25 c. (smukių skelbimų — už pirmus 15 

Paieškojimų kaina $1.00, smullkiais paSto ženklais).
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