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Ministerial — artėjančio 
karo pranašai

RAŠO BR. AUŠROTAS
Kas galėtų įspėti, kas sle- Ramiajame vandenyne, JAV 

piasi po paskutiniais JAV sustiprins s»ivo karo laivyno 
aukščiausiųjų pareigūnų žo- vienetus ligi maksimumo. — 
džiais ir Trumano įsakymu Tai yra pirmosios šios JAV po- 
pradėti vandenilio bombų ga- litikos kregždės. Kiti JAV ka- 
mybą, kurių viena, kaip tjei- iiai korespondentus nuramino, 
gia laikraščiai, galinti sugriau- kad „jiems nėra žinoma apie 
ti New Yorką, tas būtų tikras JAV jėgų 
aiškiaregis. "Šiuo metu yra to 
kia politinė bala, kurią dar 
labjau sudrumzlino britų ato
minės energijos fiziko dr. Kari 
Fuchs suėmimas. Todėl visai 
nenuostabus JAV patogiai gy
venančių sanatorių susirūpini
mas ištirti iš esmės,

kas gi yra kaltas už ato
minių paslapčių išdavimą

Stalinui,
Vienas didžiųjų N. Yorko 

dienraščių „N. Y. World-Te
legram and The Sūn“ vasario 
4 d. laidoje klausia: „Ar čia 
histerija, ar tikras karas ar tik 
psichologiškas karui pesiren- 
gimas?“

Štai keletas atsakingų pa
reigūnų pareiškimų, kurie tu
ri parodyti, kokiomis karingo
mis nuotaikomis dabar gyvena 
JAV visuomenė. Vasario 2 d. 
JAV gynybos ministeris Louis 
Johnson pareiškė, kad „Rusi
ja yra vienintelis pasaulio ag
resorius, kurį JAV turėtų nu
gramzdinti į pragarus, jeigu ji 
drįstų sukelti karą“. „Jeigu 
Juozas Stalinas pradėtų karą
4- tą vai. ryto, tai JAV kovo- 
pančios jėgos jį pasiektų jau
5- tą vai. Amerikos dabar ne
ištiks Pearl Harbor, nes sujun 
gus visas tris ginklų rūšis vie- 
nesna rankosna,

Amerika gali atremti 
bet kokį netikėtą 

puolimą“ —, 
tvirtino ministeris.

Tačiau kitas jo artimas ben
dradarbis aviacijos ministeris 
W. Stuart Symington Texaso 
valstijoje ragino stiprinti JAV 
jėgas, nes „komunizmo dikta
toriai dabar turį didžiausią že 
myno kariuomenę, oro jc^as ir 
nardomąjį laivyną“. Toliau jis 
prašė įsidėmėti, kad: 1. Už ge
ležinės uždangos įvyko ato
minis sprogimas. 2. Rusai gali 
įvykdyti staigų bet kurios JAV 
dalies puolimą atominėmis 
bombomis ir 3. JAV neturinti 
tinkamų priemonių šiam puoli
mui atremti“.

Symington toliau įrodinėjo, 
kad Rusija galinti pasiekti 
JAV teritoriją Aliaskoje per 5 
minutes ir kad kiti JAV mies
tai yra vos keletos valandų skri 
dimo nuo Rusijos bazių Sibire. 
Rusiją turinti pakankamai borm 
honešių įvykdyti tokius puoli
mus.

Tie, kurie nori sunaikinti 
Ameriką

šiuo metu turį pačias galingiau 
sias žemyno, oro ir vandens ka- 
io priemones, prieš kurias ne
galį varžytis JAV su sąvo są
jungininkais.

Šiuo metu Tol. Rytuose „vie 
ši ‘ JAV karinių pajėgų vado
vybė. Kai kurie laikraščiai 
tvirtina, kad po jų vizito Japo
nijoje ir kitose karinėse Pacifi- 
ko bazėse, JAV beisianti savo 
politiką toje planetos dalyje. 
Esą JAV atstovas Japonijoje

gen. MacArthuras turįs 
tiek svarių argumentų už

Formozos gynimą, 
kad JAV gynybos viršūnės 
veiks už tai, kad Formoza, kaip 
svarbi strateginė bazė, būtų iš 
laikyta Kinijos nacionalistų 
rankose.

Gal jalu daibar galima įspėti, 
kad dabartinio JAV karo laivy-

sustiprinimą Pači-

Vatikanas apie 
Lietuva

Vatikano radio paskelbė, kad 
Popiežiaus metraštyje suminėti 
Lietuvos vyskupai, kuriuos hol 
Ševikai suėmė, kalina arba iš
trėmė. Tokie yra Kaišiadorių 
vyskupas T. Matulionis, Tel
šių vyskupai: V. Borisevičius 
ir P. Raknanauskas ir Vilniaus 
arKivyskupas M. Reinys.

— Amerikoje mirė pirmasis 
lietuvių prelatas Amerikoje 
kun. Mykolas Krušas, šv. Jur
gio parapijos klebonas Čikago
je.

INDONEZIJA MEZGA 
RYŠIUS

Iš Indonezijos sostinės Dža- 
kartos pranešama, kad Indone 
z.įjos prezidentas Sukamo pa
darė kelionę į Indiją ir aplankė 
Indiją, Pakistaną ir Birmą, su 
kuriomis mezga ryšius. Tas 
v.Jstybes domina saugumo 
klausimai, nes iš šiaurės ritasi 
karo banga.

ČERVENKOVAS VALO 
BULGARUS

Maskvos įgaliotinis, daoar 
Bulgarijos ministeris pirminio 
kas, Červenkovas pradėjo pa
grindinį Bulgarijos kompani
jos valymą.

Valomi visi buvusio premje
ro ir Kominterno sekretoriaus 
Dimitrovo, Kolarovo ir pakar
tojo Kostovo šalininkai, kurie 
laikomi titoistais.

Pradėjus leisti Dimitrovo kai 
bas, jos pradėtos cenzūruoti ir 
manoma, kad netrukus bus vi
sai sustabdytas jų išleidimo 
darbas.

Červenkovas viešai pareiškė, 
kad Bulgarijos komunistų par
tija eina nukrypimo nuo gene
ralinės linijos keliu ir reikia gt 
rokai pravalyti, nieko nesigai- 
kit. Jis ypatingai puolė Tcr- 
peševą, Jugovą ir Cankovą 
kurie turi atsakingas pareigas.

NAUJAS SABOTAŽAS 
VENGRIJOJE

Vengrijos komunistų parti
ja susirūpinusi nauja sabotažo 
forma. Esą spaustuvės pradė
jusios daryti tokias klaidas, 
kurios kenkia santvarkai ir par 
vijai. Pav. viename Slali/io 
raštų vertime buvusi įvelta to
kia „klaida“ : „Sovietuose žmo 
nės pririšti prie vietos ir be 
partijos leidimo negali pajudė
ti iš vietos. Išvykti iš savo gy
venamos vietos, reikia gauti lei 
dimas“.

Suprantama, Stalino raštuo 
se to nėra, bet tikrai taip yra 
sovietiniame gyvenime, todėl 
vengrai, versdami Stalino raš
tus, ir įrašė'tą faktą. O Veng 
rjop partija dabar tą įrašymą 
skaito „korektūros klaida“...

Vyskupai bolševikų rankose.

fike‘ ‘.
Štai yra 

kurie yra 
šingi. Ko 
pat būtų sunku įspėti. Gal ban 
doma paveikti Kongresą, kad 
jis būtų „duosnus“ besvarstant 
karo biudžetą, o gal Rusijos pa 
vojus yra tikrai rimtas?

LENKIJOJE PRIVERSTINĖ
KARO TARNYBA

Komunistinis Lenkijos sei
mas priėmė priverstinio karei
viavimo prievolės įstatymą. Vi 
si lenkų vyrai, pradedant 18 
metų, turės atlikti karinę prie
volę. Rokosovskis lenkus ima 
į nagą ir pajungia Maskvos tar 
nybai.

NAUJA PRANCŪZIJOS 
VYRIAUSYBĖ

Bidault sausio 6 d. sudarė 
naują ministerių kabinetą, kai 
iš jo išėjo socialistų partijos 
atstovai.

— Iš Formozos kinų aviaci
ja smarkiai bombardavo Šan- DAILININKAS TELESFORAS VALIUS ILIUSTRACIJA RIEKĖS „KORNETUI“ 
chajų. (Dail. T. Valiaus dailės darbų parodos proga. Žiūrėk 8 pus lopį).

keletas pareiškimų, 
vienas kitatm prie- 
tuo siekiama taip

Vėl blokuojamas vakarinis Berlynas
Jau vėl kalbama apie orinį 

tiekimą.
Sovietų Sąjunga vėl pradėjo 

blokuoti Berlyno tiekimą. So
vietų valdžios parėdymu susi
siekimas su vakarinėmis Vokie 
tijos zonomis sumažintas 75%.

Dėl tokio elgesio, Vakarie
čiai protestavo ir nurodė, kad 
tokiu būdu yra laužomas Pary
žiaus susitarimas, kuriuo buvo 
nusistatyta Berlyno tiekimas 
leisti laisvai. Nežiūrint pro
testo, SSRS nesiliauja trukdy 
ti susisiekimo sunkvežimiais ir 
traukiniais.

Kolnfliktas tiek išsiplėtė, kad 
jau pradedama kalbėti vėl apie 
Berlyno tiekimą oro keliu, nors 
dabar Berlynas dar esąs viskuo 
aprūpintas.

Į konfliktą įsipainiojo ii 
karinė Vokietija. Kadangi 
žomas susitarimas, kuriuo 
vo nusistatyta leisti prekių 
si keitimą, tai vakarinės Vokie 
tijos kancleris Adenaueris,“re
aguodamas į rytinės Vokietijos 
suvaržymus, įvedė embargo 
plienui ir geležiai.

Kuo pasibaigs naujas susi
dūrimas dėl rytinės ir vakari
nės Vokietijų susisiekimo., dar 
nežinia, bet jis gali baigtis ir pa 
griežtėjimu, — tada jau beliks 
griebtis svaresnių argumentų 
bei priemonių. JAV dabar 
svarsto kontrpriemones.

BERLYNO KOMUNISTAI 
ARDO TVARKĄ

Prancūzų sritin įsiveržė gaujos 
komunistų.

Praėjusį sekmadienį gauja 
lytinio Berlyno komunistų įsi
veržė į Prancūzijoj sektorių 
ir bandė užimti vienį namą. 
Policija tą gaują išvaikė. Ko
munistai pasitraukė atgal į ru
sų sektorių. Suimtų nėra.

VOKIETIJAI GINKLUOTIS 
NELEIS

JAV generalinis komisaras 
Vokietijai Mac Loy kalbėda
mas Frankfurte, pareiškė, kad 
Vokietijai nebus leista nei ka- siformuoti. Ji, Anglijos pavyz 
riuomenės turėti, nei statytis džiu, nori sutvarkyti savo vals

SUSIDŪRIMAS DĖL ATO MINĖS ENERGIJOS 
KONTROLĖS

Jungtinėse Tautose vyksta 
dideli nesutarimai tarp vaka
riečių ir sovietų bei jų satelitų. 
Saugumo taryba SSRS atsto
vai su satelitais aplaido, nes 
:en dalyvauja Kinijos atstovas.

Dėl atominės energijos ne
susitariama, nes SSRS' nesutin 
ka su atominės energijos kont
role, kuriai pritarė daugumas 
Jungtinių tautų. Todėl SSRS 
tos komisijos posėdžiuose lie

va 
lau 
bu- 
pa-

tos komisijos posėdžųiosę 
dalyvauja.

Paskutiniu metu SSRS 
tovai išėjo ir iš socialinių 
kalų komisijos, nes ten buvo 
pasiūlyta patikrinti valstybes, 
ar ten nėra vergų darbo sto
vyklų ir priverčiamojo vergiš
ko darbo.

ats-
rei-

Iš rytnės Vokietijos bėga 
žmonės.

Vakarinės Vokietijos mims- 
terių pirmininkas Adenaueris 
prašo iš JAV pinigų bedar
biams išlaikyti, kurių vakarinė 
je Vokietijoje dabar esą jau 
1.350.000, tačiau kurių 1.300. 
000 yra atbėgėliai iš rytinės Vo 
kietijos.

TRUMANAS SUSIRŪPINO 
ANGLIAKASIAIS.

JAV prezidentas Trumanas 
paskyrė trijų asmenų komisiją 
skubiai ištirti angliakasių slrei 
ko priežastis ir skubiai jam re 
feruoti, nes angliakasių strei-

— JAV laivų statybos dar- kas pradeda atsiliepti krašto 
jininkai išsikovojo socialinį gyvenimui: stabdo fabrikų dar 
draudimą — pensijas, ligonių bą, eksportą ir gyventojams 

kenkia, nes stinga kuro.

RUSIJOJE AUGA 
ANTISEMITIZMAS

Rusijoje visais laikais pasi
reikšdavo gyventojų dalies nu 
sistatymas prieš žydus. Tas 
dažnai prasiverždavo aštriais 
išsišokimais — pogromais. Da 
bar žydų organizacijos kelia

— Amerikos darbo federa
cija pasisakė prieš Ispanijos 
Franco režimo pripažinimą ir 
siuntimą ten Amerikos atsto
vo. Federacija tai lygina su 
Kinijos bolševikų užgrobimu.

— Miaisto pareikalavimas 
pasaulyje šiuo metu pasiekė 
dar nebuvusių žmonijos 
joje ribų. Bet maisto 
stinga rytų kraštams.

ištori- 
ypač

minis— Saksonijos finansų 
teris Rehner pabėgo į vakarus 
ir paprašė prieglaudos.

kasas ir nedarbo draudimą 
kuriam lėšas skiria įmonės.

Prancūzijos susidūrimas su 
Rusija del Indokinijos

Prancūzija kuria imperijos bendruomenę.

Pasaulinės politikos areno
je vis daugiau atsiranda pai
niavų. Paskutiniu metu susi
kirto Prahįiūzija su Sovietų 
Sąjunga dėl Indokinijos, kurio 
je Prancūzija turi savo kolo
nijų — Kochinchiną, Kambo
džą, Annamą.

Maskvds ranka ilga. Ji pa
siekė ir Indokiniją, kurioje bu
vo sukurstytas komunistinis 
sukilimas. Žinoma, tuojau su
sidarė Kominformo direktyvo
mis, kaip ir Graikijoje, sukilė
lių „valdžia“, kurią Maskva, 
žinoma, tuojau pripažįsta.

Kadangi tas vykšta Prancū
zijos valdomose srityse, tai 
Praincūzija tai skaito kišimusi 
į jos vidaus reikalus. Todėl ki 
lo Prancūzijos protestai, į ku
riuos SSRS tuo 
guoja.

Prancūzija gi, 
artimesnę ateitį,

tarpu nerea-

numatydama 
pradeda per-

kamą, bet už tai visos drauge 
sudaro Prancūzijos imperijos aliarmą, kad Sovietuose labai 
bendruomenę.

Ar tuo būdu pasiseks Pran
cūzijai pasitraukti iš laiko dva 
sios verpetų kelio ir apsaugoti 
didelę savo imperiją nuo besi
veržiančio tautų apsisprendi
mo, sunku pasakyti, bet istori
jos raida Yra ta> kad tautos vis 
labjau susipranta, o susipratu
sios nori savarankiško gyveni
mo. Tiktai komunistai drums
čia taikos ir sugyvenimo van
denis ir siekia savo viešpatavi
me, ypač mažiau susipratu
sioms tautoms, nes tokias letig 
v.au valldyti.

Paskutiniu metu Prancūzija 
pripažino tūloms Indokinijos 
sritims kaip Viet-Namui, Kam 
oodžai ir Kochinchinai autono
mines teises, gaudama jų suti
kimą dalyvauti Prancūzijos 
tautų bendruomenėje.

— Čekoslovakijos komparti-
no v-ko admirolo Shermano pa karo laivų. Vokietija turi pa- tvbę bendruomeniniu principu: ja skundžiasi, kad Čekoslova- 
reiškimas, jog „atsižvelgiant į cifikuotis ir nebūti nauju karo atskiros valdomos sritys gauna kijos kasyklų darbininkai sa- 
rimtą nardomųjų laivų pavojų židinių. mažesnį ar didesnį savarankiš- dotuoja darbą ir nedirba.

išaugęs antisemitizmas. Po 
pretekstu naikinimo buržujų, 
persekiojami žydai; iš jų ati
mami pragyvenimo šaltiniai: 
žydai izoliuojami į atskiras vie
tas, iš kurių neturi teisės iš
vykti; į užsienius žydai nciš- 
1 idžiami. Taigi ekonominio 
suproletarinimo priedanga, žy 
dai esą persekiojami grynai an 
tisemitiniu metodu.

PASAULY TIKTAI VIENA 
IMPERIALISTINĖ 

VALSTYBĖ
Tiktai Sovietai kursto karus ir 

nesantaiką
JAV karo ministeris Johuso 

nas, kalbėdamas j Virginijos 
studentus, pareiškė, kad pa
saulyje yra tik viena valstybė, 
kuri kursto nesantaiką ir gali 
sukurstyti karą. Tai yra Sovie 
tų Sąjunga.

Su tuo faktu reikia skaitytis 
ii todėl reikia tokiam eventua
lumui pasiruošti.

„NE“ PLATINTOJŲ 
LAIMĖJIMAI TAŠKŲ 

SKAIČIUM.
K. L. T. Sudbury sk. . .151 J..
Jablonskis J. .  ............106
Dalius St..............................100
Skaistys J. Ged.....................785/,'.
Januška* P........................... 76
Toronto Skautai . . . . 73
Gumbelevičius E............... 52
Kojelaitis A........................ 45
indrelienė 0....................... 43
Smilgis E............................ 42
Gudas L. .......................... 40%
Sriubiškis B. . ............... 35%
Gudžiūnas K...................... 35
Noreika St...........................32
Kupčiūnas K.......................31
Parojus J.............................30
Prielgauskas Kl. ............ 29
Jarašiūnas St......................28
Skirgaila VI........................25
Pilkauskas J........................ 19%
Januševičius P.................. 16
Balnius J...................... 12
Venipkus V............................. 8
Frenzelis A.......................... 8
Andruškevičius ............... 4
Šaltenis J. .......... 3
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Mieli lietuviai!
Vasario 16-toji mūsų mintis jų žygių. Mes turime būti pa- 

perkelia į didžiųjų mūsų tautos 
laimėjimų dienas.

Vasario 16-ji drauge prime
na mums tragingą mūsų tautos 
dabartį ir mūsų didžiąją parei
gą prarstąją laisvę tautai vėl 
iškovoti.

Vasario 16-toji ypač šaukia 
mus, kurie palikome savąjį 
kraštą, kad, pasitraukę į nau
jas pozicijas, kovotume, iki 

, etuva bus išlaisvinta.
Per pastaruosius 5 metus

sirengę visiems evantualu 
mams.

Artimiausiu laiku Tautos 
bondui pastovių pajamų patik
rinimo reikalas Finansų Tary
bos buvo pakartotinai iškeltas 
visiems pasaulio lietuviams. 
Reikia eiti prie tremtinių jau 
išmėginto pastovaus — viena 
ar kita forma — apsidėjimo 
Lietuvos vadavimo reikalui.

Vasario 16-tosiojp metinės 
yra tradicinio Tautos Fondo 

temptomis jėgomis darėme, ką aukų vajaus diena. Šiemet šis 
galėjome, kad įvykiai nepa- tradicinis laisvinimo aukų va- 
kreiptų Lietuvos reikalo į blo- jus turi būti kiek galint ener
giją pusę, kad Lietuvos byla 
oūtų nuolat gyva. Nežiūrint 
kiek Lietuvai būtų palanki tarp 
tautinė padėtis, neturime už
miršti, kad tikrieji Lietuvos 
laisvinimo kovotojai esame mes 
patys ir kad mūsų pastangos 
turi nemažėti, bet vis labjau 
įsitempti. Lėšos Lietuvos lais
vinimo veiklai yra pilnutinė 
jos veiksmingumo sąlyga. Veik 
lai reikalingus piniginius ištek 
liūs galime ir privalome mes 
patys sudaryti. Vienas svar
biųjų įsipareigojimų kenčian
čiai ir žudomai Tėvynei — tai 
mūsų piniginė parama Lietu
vos laisvinimo kovai.

Gyvnedami vargo ir neži
nios dienas DP sto-klose, tretn so, nei širdies, 
tiniai vistik mokėjo atsisakyti 
net būtiniausio ir pastoviai dė
jo našlaitės skatiką bendram 
mūsų reikalui. Tremtiniam ap
leidžiant Vokietiją Tautos Fon 
das netenka žymios dalies ar
timų savo rėmėjų. Nežiūrint 
kraštutinio taupumo Tautos 
Fondo lėšos mažta. Lietuvos 
laisvinimui vadovaujantieji or
ganai jau skaitosi su pavojum, 
kad ištekliam mažtant negalės 
pilnai savo uždavinių įvykdy
ti ir darbui užsimoti taip, kaip 
reikalauja padėtis ir galimumai 
leidžia. Dėl to politinei veik
lai piniginių išteklių patikrini
mas darosi neatidėliotinas. 
Tautos Fondo pajamos turi bū 
ti nuolatinės, kaip nuolatinė 
yra pati laisvinimo kova.

M ės galime būti pastatyti 
prieš nenumatytus įvykius ir 
staigius sprendimus. Todėl 
Tautos Fonde būtina turėti 
kad ir kukli lėšų atsarga, kad 
kritišku momentu lėšų trūku
mas nesukliudytų būtiniausių-

gingiau pravestas, kad jaučia
mai papildytų mažėjančius Tau 
tos Fondo išteklius.

Vyriausiojo Lietuvos Išlais- 
v:nimo Komiteto ir Vykdomo
sios Tarybos vardu mes krei
piamės į Jus, Brangūs lietuviai. 
Padarykite viską, kas yra Jūsų 
galioje, kad šių metų Vasario 
16-tosios minėjimas kiek galint 
plačiau būtų panaudotas Tau
tos Fondui paremti. Nuo Va
sario 16-tosios aukų vajaus iš
davų daug pareis ir Lietuvos 
laisvinimo artimiausių darbų 
platesni ir siauresni galimumai. 
Todėl šiam aukų vajui tinka
mai pravesti nuoširdžiai Jus 
prašome nepasigailėti nei triū-

Pfullingenas, 1950. J. 23.
M. Krupavičius,

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini 
Komiteto ir vykdomosios 
Tarybos Pirmininkas.
Prof J Kaminskas,
Finansų Tarnybos 

ir
Tautos Fondo valdytojas a. i.

mo

Bendri nurodymai
Vajaus pradžiai nustatomas 

1950. 2. 12. terminas ir vajaus 
pabaigai — 1950. 2. 26. termi
nas

Surinktos aukos siunčiamos 
Tautos Fondo S< 'kyriui Ka
nadoje : Marija 
6642 — 3th Avė, 
Montreal, P. Q.

Visais vajaus
Tautob Fondo reikalais raštus 
siųsti: Prof. J. Kaminskas 
(14b) Reutlingen Lederstr. 94 
(Lit. Rotes Kreuz) Germany. 
Pfullingenas, 1950. I. 22.

Arlauskaitė;
Rosemount

ir apskritai

c

KOVOKIME PRIEŠ LIETUVOS IŠDAVIKUS

Chicagos ir apylinkių lietu
vių buvusių tremtinių susirin
kime (kuriame dalyvavo 500 
asmenų), įvykusiame 1950 m. 
vakario 3 d., „Tremtinių Na
muose, išklausęs B. Budgino 
pranešimo apie lietuvių komu
nistų išdavikišką veiklą 
nkoje, padarė sekančius 
rimus:

Kadangi lietuvių 
leidžiami laikraščiai 
„Laisvė“ bei jų organizacijos 
remia bolševikų okupaciją Lie
tuvoje ir tuo tiesiogiai prisi
deda prie lietuvių tautos žudy
mo.

Todėl turime visomis jė
gomis kovoti prieš „Vilnį”, 
„Laisvę” ‘ ir jų orgaįnizacijas 
demaskuojant jų komunistišką, 
antidemokratišką ir išdavikišką 
veiklą.

Kadangi lietuvių organi
zacijos, biznieriai ir pavieniai 
asmens, kurie garsinasi „Vilny 
je”, „Laisvėje“ bei dalyvauja 
įvairiuose jy organizacijų susi
rinkimuose remia! komunistinj 
judėjimą Amerikoje.

Ame- 
nuta-

kalba
Vilnis“,

Todėl Chicagos ir apylin
kės lietuviai buvę tremtiniai 
nutarė visomis jėgomis kovoti- 
-boikotuojant tas organizaci
jas, biznierius ir pavienius as
menis, kuriai remias „Vilnį”, 
„Laisvę“ ir jų organizacijas au 
komis, garsinimais bei savo 
veikla—nesinaudoti jų bet ko
kiais bizniniais ar profesiniais 
patarnavimaisč

Į Šitą kovą - boikotą kviečia
me visus Amerikos vietinius ir 
naujai atvykusius lietuvius.

Chicagos lietuviai buvę 
tremtiniai

P. S. Tas. pats tinka 
„Liaudies Balsui“.
< -- w---------------—XX-----

Laikinasis Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Organizacinis 
Komitetas šio sausio 5 d. po 
oėdžiavo ir ^varstė vietinių — 
apylinkių — KLB organizaci
nių komitetų sudarymo ir Ben- po vieną atst ovą nuo kiekvienos bendruomenės apylinkių komi- 
druomenės narių registravimo 
klausimus. Registracijos tai
syklės galutinai redaguoja
mos, o Kanados Lietuvių Bend 
ruomenės organizacinių komi- 
ictų sudarymo taisyklės priim
tos kaip seka:

Vyriausiu Kanados Lietuvių 
Bendruomenės organizacijos 
ir tarybos rinkimams pravesti 
organu yra laikinasis KLB or
ganizacinis Komitetas, sudary
tas iš Kanadoje faktinei vei
kiančių lietuvių centralizuotų 
organizacijų, kurių tikslai nė- 
>a priešingi Laikinojo Kanados 
Lietuvių Bendruomenės statu
to reikalavimams ir kurios sa
vo laiku pareiškė norą jame da
lyvauti atstovų, būtent : 1. Ka
nados Lietuvių Centro Tarybos 

atstovų, 2. Kanados Lietuvių zacijos rinktu atstovų.
Sąjungos 3 atstovų, 3. Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio 1 atstovo, 
4. Lietuvių Ateitininkų sąjun
gos 1 atstovo, 5. Lietuvių So
cialdemokratų organizacijos 1 
atstovo, ir 6. Lietuvių katalikių 
moterų sąjungos 1 atstovo.

Vietose - apylinkėse Kana
dos Lietuvių Bendruomenės or žiau, negu dešimt lietuvių, pa- 
ganizavimui bei tarybos rinki
mams pravesti sudaromi laiki
nieji Kanados Lietuvių Bend
ruomenės apylinkių organizaci
niai komitetai iš ne mažiau 
kaip trijų narių: pirmininko, 
iždininko ir sekretoriaus.

Laikinieji Kanados Lietuvių 
Bendruomenės apylinkių orga- 
nzaciniai komitetai sudaromi iš 
visų Laikinajan KLB Organi
zacinin komitetant įeinančių 
organizacijų atstovų ir visų to- 
K==3<K==^K==^<K==^KZ==^ 1

Rytine Vokietija verda
bu. Penktoji kolona, suorga- 1 
nizouta Vakarų špionažo, pla- ■ 
tindama nelegalius atsišauki- j 
mus“ ir „vykdydama plataus 1 
masto gaisrus'' stumianti į be
dugnę visą kraštą, o kaltinin- : 
kai, girdi, net į aukštas vietas 
įstengė pralįsti.

Kaip „Der Abend“ sausio 
28 d. num. tvirtina, Himmlerio 
įpėdiniais numatyti du asmens 
— Mielke arba Wultz. Mielke, 
anot „Der Abend“, 1931 me
tais Berlyne nužudęs du poli
cijos kapitonus, o dabar yra 
„liaudies ūkio vyriausios val
dybos generalinis inspektorius. 
Wultz buvo Goeringo aviacijoj 
genero'lu, apdovanotas riterio 
kryžium, nelaisvėj d.alyvavo 
„Freies Deutschland“ komite
te.

„Centralinės kontrolės komi 
sijos” viršininkas Fritz Lange 
steigiamos ministerijos veiklą 
apmetė nors trumpai bet aiš
kiai: — kartuvės ir šautuvai 
.naudingam tikslui“, galima 

irgi vartoti!
Amerikiečių „Die Neue Zei- 

lung žiniomis, „ministerija” 
turėsianti Vakarų Vokietijai 
specialų „informacijos“ sky
rių. Visi V. Vokietijos komu
nistų pranešimai bus siunčiami 
ne SĖD, kaip lig šiol, bet mi
nisterijai. Šiuo metu vykstan
ti „patikimų” atranka; ką at-

[ liekanti viena NKVD. Kohtra. 
t Špionažui būk vadovausiąs jau 

kartą minėtas A. Baumler, o 
jam padėsiąs buvęs general- 
feldmaįršalo Pauliaus adjutan
tas pulk. Wilhelm Adam.

SPAUDOS B-VĖS „N. L“ 
PRANEŠIMAS

Visi akcininkai, negavę iki 
šiol savo akcijų, maloniai pra
šomi nedelsiant pranešti savo 
dabartinį adresą, pažymint se
ną adresą, akcijų pirkimo metu, 
nes neturėjimas adresų, užvil- rnui svetimšaliams įvažiuoti į 
kiną akcijų išsiuntimą. ~

Taipogi visi, gavę akcijas, 
maloniai prašomi grąžinti pa
sirašytas šakneles, nes jos yra 
būtinos atskaitomybei.

Visais šiais reikalais prašom 
kreiptis į B-vės Šerų sekreto
rių p. Leoną Gudą, 2412 
Springland Avi1., Ville Emard, jų vienų 
Montreal 20, P. Q.

ki nie ji Kanados Lietuvių Bend 
ruomenės komitetai gali iš savo 
narių tarpo išrinkti 3—7 na
rių prezidiumą.

Laikinieji Kanados Lietuvių

tetai pradeda veikti prisiuntus 
Laikinajam Kanados Lietuvių 
Bendruomenės organizaciniam 
('centriniam) komitetui jo su
darymo protokolą.

Naujai sudarytas Laikinasis 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės apylinkės organizacinis ko

orgnaizacijos.
Apylinkėse, kuriose Laikina- 

jan Kanados Lietuvių Bend
ruomenės organizacinin komi
tetai! įeinančių organizacijų ne 
būtų, Laikinieji Kanados Lie
tuvių B-nės apylinkių organiza 
elniai komitetai sudaromi iš . _ „
visų iktų ten veikiančių lietu- mitetas. tuojau perima visą tos 
vių organizacijų, atitnikančių 
Laikinojo Kanados Lietuvių 
Bendruomenės statuto reikala
vimams, atstvoų.

Apylinkėse, kuriose būtų tik 
viena kuri nors organizacija, 
atitinkanti Laikinojo Kanados 
Lietuvių Bendruomenės statu
to reikalavimus, Laikinieji Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių organizaciniai komi
tetai, sudaromi iš tos organi-

apylinkės Kanados Lietuvių 
Bendruomenės organizavimo 
darbą. Visos veikiančios toje 
apylinkėje lietuvių organizaci
jos tam komitetui talkininkau
ja ir jį visokeriopai remia.

Laikinojo Kanados Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės komi-

teto nariai pasiskirsto pareigo
mis susirinkę pirmojo posėdžio.

Visus klausimus LKLB apy 
linkės kometetas taria papras
ta balsų dauguma. Balsams 
pasidalinus pusiau, nusveria 
pirmininko balsas.

LKLBAOK nariui negalint 
dėl kokių nors priežasčių eiti 
savo pareigų, joi vieton įei
na kitas tos pat organizacijoj 
įgaliotas atstovas ir apie ta* 
tuojau praneša Laikinajam' 
K LB organizaciniam komitetui 
(centro).

Kilusius neaiškumus spren
džia centrinis LKLB organiza
cinis komitetas.

Galutinė taisyklių redakcija^ 
bus paskelbta vėliau, bet orga-^L 
•lizacijos principų ji jau nebe
pakeis.

LOK.

ir

PADĖKOS
Širdingai dėkoju p. Antanui 

Klimui, padariusiam 40 rėme
lių, neimant atlyginimo už dar 
bą L. D. I-to ruošiamoms Dai
lės Parodoms Kanadoje. 
L. D. I-to Įgaliotinis Kanadai.

Telesforas Valius.
Torontas.

Vietose, kuriose dar nebūtų
jokių Kanados lietuvių orga- prieš 100 metų vieno 
nizacijų, bet kuriose susirastų 
bent dešimt lietuvių, pastarų
jų renkamas laikinasis Kana
dos Lietuvių Bendruomenės

organizacinis komitetas.
Vietose, kuriose susirastų ma

Rusija 1839 ir Rusija 1949 metais
Neal Stanford „Christian

Science Monitor” patiekia
fautų ir jų vyriausybių, tai 
grobuoniškos tų slavų agreso-

starte ji savo organizaciniams 
reikalams tvarkyti iš savo tar
po išsirenka seniūną ir jo pava 
duotoją, kurie užmezgą ir pa
laiko ryšius su artimiausiu, 
jiems patogiausiai pasiekiamu, 
apylinkės organizaciniu komi
tetu arba centriniu organizaci
niu komitetu Montrealy (Adre 
sas: 25 76 Sheppard St., Mont
real. P. Q.).

Apylinkėse su skaitlingomis 
lietuvių organizacijomis Lai-

Berlynas (Mūsų kor,), Kaip i 
ir tikėtasi, SĖD partija sviedė i 
politikos kaukę į kampą ir vi- ‘ 
su įžulumu pradėjo pulti krikš i 
čionių ir liberalų partijas. Mies i 
tuose ir kaimuose „įtūžusi tau- 1 
tos. dvasia“ demonstracijose 
reikalauja keršto prieš „naujus ; 
karo kiršintojus, provokato
rius, sabotažininkus ' ir JAV 
šnipų”. Šių partijų nariai me
tami iš valdinių tarnybų, šluo
jami lauk burmistrai.

Dresdene demonstrantai įsi
laužė į Saksonijos krikšč. par
tijos centro namus, sudaužė 
kas į rankas pakliuvo ir parei
kalavo suimti Saksonijos finan 
sų ministrį Rohner, kuris pa
darė išvadą — pabėgo į vaka
rus. Partijų leidžiamų laikraš
čių redaktoriai komunistų ša
linami ir pakeičiami savais. 
Prieš nepageidaujamus įstaigų 
pareigūnus įsakoma ruošti tar
nautojų streikai, kurie, neat
vykus. kitiems į darbą, jei su
spėja, drožia, kur akys neša. 
Kiti nė to nelaukia, nes neži
no, kieno pavardė rytoj pasi
girs iš SĖD paruošto „juodojo 
sąrašo”. Panašių įvykių neima 
noma suminėti, nes jie vyksta 
visoj zonoj, kaimuose ir mies
tuose.

Komunistai gavo įsakymą 
jau ir dabar SĖD grandim ap
klausytų demokratinių partijų 
likvidavimą pravesti prieš „rin 
kimus“, kurie turėsią įvykti 
dar šiais metais, užsmaukus 
jiems „Nacionalinio Fronto“ ke 
purę. Į akis krinta, kad taip 
vadinama Nacoinalinė Demo
kratų partija, įsteigta buvu
siems Hitlerio partijos na
riams, ne tik kad nepuolama, 
bet dar proteguojama. Iš šios 
partijos skiriami nariais į „Na
cionalinio. Fronto” tarybas, 
kur šalia jų būtinai turi būti ir 
Hitlerio armijos karininkai. 
Potsdame, pasak „Telegraf“, į 
tarybą paskirti buv. generolas- 
-majoras Dr. Korfes, pulk. 
Badsdorff ir pulk. - Įeit. 
Schonbeck.

Neužtenka neseniai įsteigto 
gestapo', prireikė steigti ir 

Staatssicherheitsministerium 
(„Valstybės saugumo ministe
rija“). — kad „apsisaugojus 
šnipų veiklos, kuri visoj vals
tybėj pasiekė pasibaisėtinų ri-

markyzo De Custine parašytos 
knygos „La Russie en 1839” 
apžvalgą. Pasirodo, ta knyga monė. 
šiandien Wasingtone skaitoma 
su dideliu susidomėjimu, kaip 
šaltinis šiandieninei Stalino Ru 
sijai pažinti.

De Custine „paviešėjo” Rusi 
joje caro Mikalojaus I laikais : 
tik 3 mėnesius, bet parašė ge- 
liausią tų ir dabartinių laikų ' 
Rusijos fotogrofiją, kur reikia 
tik carą Mikalojų pakeisti 
„draugu" ‘ Stalinu. Štai kelios 
ištraukos:

Rusų noras valdyti pasaulį: 
Neapsakomas troškimas, kokios : 
rūšies troškimas, koks gali įsi
šaknyti tik prispaustos tautos 
sieloje, ir gali semtis įkvėpimo 
iš visos tautos begalinio vargo, ' 
šiandien jaudina visų rusų šir
dis. Ši pagrindinai agresinga 
tauta gyvena padėtyje tokio 
nusižeminimo, tiek degraduo
jančio, kad atrodo ji tik beturi 
pasitenkinimą, tikėdamasi už
dėti tiraniją kituose kraštuose 
Ritėms žmonėms. Viltys pasi
pelnymo ir garbės, kokių ji ti
kisi iš to ateityje, padeda jai 
nukreipti savo mintis nuo tos 
gėdos, į kurią ji yra nugramz
dinta ; ir su ta viltimi nusiplau- 
li bei apsišvarinti iš tos gėdos 
— negarbingo savo viešosios 
bei asmeninės laisvės išsižadėji 
mo, tas keliaklūpščiaujantis 
vergas užpildo, savo sapnus pa
saulio viešpatavimo vizijomis“.

Rusijos pasiteisinimas. „Ca
rizmas mus moko, kad despo
tizmas niekuomet nėra tiek 
baisus, kaip kad jis skelbiasi 

. darąs gera; nes tuomet jis pa
sisavina teisę pateisinti savo vi- 

[ sus pasišlykštė inus žygius sa- 
: vo neva geromis intencijomis 
į ir verčia priimti visokias ligas 

po vaistų priedanga. Aiškus 
nusikaltimas gali triumfuoti 
tik vieną dieną; tai yra apga- 
vinga dorybė, kuri visą laiką 
klaidina žmonių protus“.

„Draugavimas su rusais”.
Čia Rusijoje net draugystė 
dalyvauja policijos priežiūro
je. Kaip galima jaustis laisvai 
su žmonėmis, kurie yra 
karingi, tiek paslaptingi 
liečia juos pačius, ir tiek 
geidūs, kas liečia kitus? 
kraštutinis įtarimas, su 
riuo į juos čia žiūri įvąirių 
klasių žmonės, yra perspėji
mas, verčias juos elgtis atsar
giai. ...Ši bizantinė valdžia ir 
tikrumoje visa Rusija visą lai 
ką žiūrėjo į diplomatinį kor
pusą ir vakariečius bendrai, 
kaip į pavydinčius ir piktus 
šnipus”.

Apie rusų keliones į užsie
nius. „Juo labjau aš matau 
Rusiją, juo labjau aš pritariu 
carų uždraudimui rusams ke-

, liauti į užsienius ir apsunkini-

pa tlCKlU gi OUUOI11SKOS tų SLČIVŲ 
prancūzo rių viltys gali pavirsti chime®

ra”.
De Custine asmeninė nuo-

Jei kada jūsų sūnus 
pridarytų nepaitenkintas 
Prancūzija, panaudokite ma
no receptą: patarkite jam, 
„keliauk į Rusiją“. Tai bus _ 
visų naudingiausia kelionė:® 
nes kas pamatys Rusiją, tasw 
bus patenkintas gyventi bet 
kur kitur. Visuomet yra ge
ra žinoti, jog yra tokia bend
ruomenės forma, kur laimė 
nėra įmanoma, dėlto, kad pa 
čiais gamtos dėsniais žmogus 
negali būti laimingas nebūda
mas laisvas“...

tiek 
kas 
žin- 
Tas 
ku-

Rusiją. Rusijos politinė sis
tema nepatvertų nei dvide
šimt} metų prieš laisvą susi
siekimą tarp Rusijos ir Vaka
rų”.

Apie ateitj. „Tačiau ta ža
vingoji ateitis, apie kurią ru
sai sapnuoja, nepriklauso nuo 

Jei aistros vakaruo
se nusiramins, jei harmonija 

Bendrovės Valdyba, bus atstatyta tarp Europos

— Tokio, prie SSRS amba
sados demonstravo karo belais
vių šeimos, kurios reikalauja pa 
sakyti, kur rusai padėjo jų vy
rus ir tėvus?

— Jugoslavijos mokslų aka
demijoje užs. reik. min. Karde
lis pareiškė, kad SSRS kompar 
tija mokslą plast atė 1 tokiu^ 
spąsjlus, kad joks mokslinis' 
darbas nebeįmanomas. Dėl to 
SSRS mokslas atsidūręs stag
nacijoje.

— SSRS atstovams pabė- . 
gus iš JT komisijų, Lenkijos 
atstovas Rudžinskis pasipikti
no ir atsisakė Lenkijos atstovo 
pareigų. Jis negrįžta į Lenki
ją, kurioje viešpatauja komu
nistų sauvalė ir smurtas.

— Rumunijos komunistų 
valdžia vėl susirūpino „valy
mu“, nes komunistų parttija 
yra nešvariausia partija pasau< 
lyje. Ji nuolat vjaloma, bet' 
nuolat nešvari ir nuolat reikia 
ją valyti. Z"

— Anglijos aukso atsargom 
dabair yra žemesnės negu Švei
carijos. Prieš karą Anglija tu
rėjo 6 kartus aukso daugiau 
negu Šveicariją.
roTTOTTOTTOTroinroiroinr

SVARBU SIU 
JŪRININKAMS!

. S. I. U. organo „Canadian 

. Sailor“ pranešimu, daugelis Ka 
i nados prekybos laivų, stovinčių 

Halifaxo uoste, yra pasiruošę 
labai trumpu laiku pradėti kur^ 
suoti.

Beveik kiekvieną dieną 
Hilafaxo S. I. U. halės yra pa- 
reikalajama visa laivo įgula. 
Ypatingai jaučiamas virėjų ir 
.našinų skyriaus darbininkų 
trūkumas. Todėl S. I. U. jū
rininkai pasinaudokite šia pro
ga ir kuo skubiausiai pasukite 
Halifaxo link.

Ta pačia proga pranešama, 
kad naujųjų narių priėmimas 
į S. I. U. prasidės tik balan
džio mėnesį, žemiau išvardin
tose SIU halėse: Headquarters 
Montreal, 512, McGill St., ar- 

■ ba 404, Lemoyne St,, Bagotvil 
le, Que, 20, Elgin St.; Fort 
William, Ont., 118%, Syndica 
te Ave; Halifax, N. S« 128%, 
Hollis St.; Port Colborne, Ont., 
1U3, Durham St.; Quebec, Que, 
.13, Cote de la Montagne; 
Saint John, N. B., 3, Ward St.; 
Sydney, N. B., 304, Charlotte 
St., Toronto, Ont., Illa, Jar
vis St.; Vancouver, B. C., 565, 
Hamilton St.; Victoria, B. C.» 
602, Broughton St.
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1950 metu ekonomines 
perspektyvos

RAŠO ST.
JAV išeinąs „Time“ perda

vė atostogaujančio Hon. Louis 
St. Lawrent, Kanados min. 
pirmininko, patikrinimą, kad 
1950 m. būsią sėkmingi metai 
dėl kurių jis turįs „labai opti 
mistišką nusistatymą“. Kar
iu, be jokių komentarų paduo
dama žinia, kad jau dabar Ka
nadoje pramonės darbininko 
vidut. uždarbis per savaitę pa
siekęs 43,78 dol.

Kad prie to būtų buvę pri- 
skaityta ir tokių „darbininkų“, 
kaip bosų, diretorių ir super
intendentų riebios algos, nie
kur nematyti, nepaduota.

Iš antros pusės, dėl tikrojo 
bedarbių skaičius Kanadoje 
susidarė aštroki ginčai tarp 
Darbo Ministerijos ir prof, 
sąjungos orgamz. darbininkų 
Labor Kongreso vadu. Kaip 
žinome, Darbo Ministerija kie
tai ginčijo dėl reiklao pradėti 
viešųjų darbų ai kit. „bėdos 
programas“, nes dar toli esą 
iki 300.000 bedarbių.

Kai darb. organizacijų vadai, 
paremdami savo nuomonę, pa 
tiekė sąrašą, kuriame bedarbių 
skaičius nurodytas specialybė
mis ir apygardomis, darbo vice 
min. Mac Namara labai susido 
mėjo, iš kur toks sąrašas gau 
tas?

Dalykas, kurį jis įtarė, tai 
kad tas sąrašas esąs išvogtas ar 
nukopijuotas iš jo ministerijos 
štabo per užpakalines duris, 
panaudojant pačius paskut. 
duomenis, kuriuos jiems su- 
siunčią darbo įstaigos vad. Na
tional Empl. Ofiice iš visos Ka 
nados; dėl to labai norėtų iš
aiškinti tą jo ministerijoje dir
bantį slapuką, Kuris lošiąs dvi 
gubą lošimą. Abu Labor Kon
greso vadai nurodė, kad tai 
juk nesanti jokia „karinė paslap 
tis“, kurią reikėtų slėpti nuo 
viešumos. Be to, bedarbių są
rašas Darbo min-jos kiekvieno 
mėn. gale buvęs siuntinėjamas 
nedideliam skaičiui oficialių as 
menų, kurių tarpe buvę ir juo
du, bet nuo to laiko kai bedar
bių skaičius pasiekęs 260.000, 
t. y. aukščiausią skaičių po ka
ro, jau esą 4 mėn. kai tokio ra
porto siuntinėjimas jiems bu 
vęs nutrauktas, dėl to, jie ir 
pasirūpinę gauti paskutines 
žinias jiems vieniems žinomu 
būdu. Tačiau tame nesą jokio 
nusikaltimo.

Kas dėl pačių viešųjų darbų, 
tai p. Mac Namara pasiliko 
prie savo nuomonės, kad dar 
per anksti apie juos kalbėti, 
kad darbą turį per 5 mil. žmo
nių, juo labjau, kad toks masi
nis nedarbas esąs tik sezoni-

JOGAUDAS.
nis reiškinys. Tačiau jo opo
nentai spyrėsi, kad 3 — 4 mėn. 
belaukiant sekančio sezono 
tiems bedarbiams labai „iš- 
džiūsią kišenės“, taip kad nau
jo sezono sulaukus teks vėl vis 
ką pradėti kaip naujai gimus, 
tai — viena iš blogiausių for
mų, kuri neduosianti žmonėms 
prasigyventi ir dėl to tai nega 
lį būti palikta jų „privačiu biz
niu“ .

Mums emigrantams iš Eu
ropos taip pat neatrado, kad 
tai ideali, pati geriausioji tvar 
ka šiuo atžvilgiu, ty., kada kri
tišku momentu stambi grupė 
gyventojų su šeimomis palie
kama lyg „niekcno žemėj“, ne 
sirūpinama jais, įpranta į vis
ką žiūrėti skeptiškai, nesibi
jau „ateities permainų“ (atvi
rai kalbant, bolševikų invazi
jos), nes jie visvien — nebe
turį ko prarasti!

Vienu žodžiu, karo vadas, 
kuris į 300.000 armijos užlei
dimą priešui pažiūri lengvapė
diškai, numodamas ranka, ne 
turi pagrindo save laikyti geru 
vadu, generolu, o jeigu jis, de
ja, taip daro, tai tėra vien — 
jo nuomonė, nors už rezulta
tus atsakomybę, kaipo taisyk
le, nešame visi. O faktai ver 
čia daleisti, kad ypač ūkiniai 
sunkumai — sutrikimai trau
kia užpakaly savęs ir politi
nius pralaimėjimus, didindami 
komunistų ir jų simpatikų 
„penktąją koloną“ demokrati
niame pasauly, kuriems lyg 
maitinančiu sandėliu yra ma
sės nepatenkintų, ūpą praradu 
šių žmonių, o tokiais, kaip is
torija rodo, visada būna masės 
neaprūpintų, arba blogai aprū
pintų bedarbių, įsitikinusių, 
kad jiems nebeliko „už ką ko 
voti” ir „ką beginti“.

Parlamento atstovai į šį da 
lyką taip pat atsiliepė. Mr. 
Coldwell CCF (Kanados soc. 
dem.) lyderis pareiškė, kad 
viešieji darbai turį būti pradėti 
kai bedarbių skaičius pasiekęs 
5% visų dirbančiųjų, o dabar 
esą jau 6% ir tie skaičiai, 
prasidėjus šaltam orui, dar 
smarkiai paaugsią. Jo partija 
ekonominį lauką visada laikiu 
si pačia svarbiausiąja darbo 
sritimi, siekiančia ne tik pilno 
apdraudimo nuo nedarbo (da
bar tik—dalinis), net ir uždar 
bio minumumo nustatymo, nes 
privatūs darbdaviai „demokra
tines laisves“ visada išnaudoja 
į dirbančiųjų sąskaitą. Prieš 
rinkimus liberalų partija taip 
pat tą viską žadėjusi, taigi jam 
teksią pasirūpinti, kad dabar 
taip greit „nepamirštų“.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Mr. Rolph Rogers, United States Indian Cycle Cor
poration pirmininkas steb; britų A. J. S. motorą dvi
račių ir motociklų parodoje Earls Cowt., Londone. 
Jo nuomone, šis motoras turės labai didelį pasiseki

mą Amerikos rinkoje.

Pa žergtoje Lietuvoje.
KULTŪROS PAMINKLAI.

1949. XI. 29 d. „Tiesa“ 
rašo:

— Lietuviški buržuaziniai 
nacionalistai mokėjo tik šūkau
ti apie kultūros ugdymą, bet iš 
esmės kultūros kėlimui nieko 
nedarė. Krašte istorinės vie
tos buvo apleistos, iš istorinių 
pilių imamos plytos, akme
nys“... Tik Tarybų valdžia su
sirūpino jų apsauga. Tame pa 
čiame straipsnyje patiekiami 
ir konkretūs Tarybų valdžios 
„rūpesčio“ dabar įradymai:

„Žinomasis Gondingos pi- 
apskr. ir valse. Barčiūnų pil
kapiai, visos Tarybų Sąjungos 
įžymiesiems archeologams ži
nomi kaip ypatingos vertės ar
cheologinis objektas, neatsa
kingų „kraštotyrininkų išknai
sioti... Iš Kretingos apskr. Sa 
lantų valsč., Latvių kaimo VI- 
-X amž, sen. kapio žvyras te- 
bevežamas net sunkvežimiais. 
Beveik visi piliakalniai ariami 
Šiaulių apskrityje. Meškuičių 
Jurgaičių Pilies kalnas ardo
mas“...

Toki tarybiniai „rūpesčiai““.

Britų . „Triump.h“ automobilis International Motor 
parodoje Earli Court, Londone. Tai naujausias šios 
bendrovės liuksusinis modelis, — suderinąs naujausį 
Britų ir Amerikos stilių. Yra 1,255 c. p. ir išvysto 

55 mylias per valandą.

KUO DABAR APGYVENDI 
NAMA RYTŲ PRŪSIJA

Toje Prūsijos dalyjb, kuri 
dabar yra valdoma komunisti
nės Lenkijos, 1949 metais bu- 
vo) atvežti iš Mandžiūrijos 
lenkai naujakuriai.

Charbine, Mandžiūrijoj, len 
kų kalba leidžiamas komunisti 
nis laikraštis „Ojczyzna“ — 
q,.Tėvynė“) yra tos žmonių 
pervežimo akcijos tarnyboje ir 
veda propagandą už persikraus 
tymą.

Ypatingai yra pervežami len 
kai iš vadinamos „Žaliosios Uk
rainos“ į rytų Prūsiją. Toji 
„Žalioji Ukraina“ yra tolimų
jų rytų. Sibiro dalis, prie Amū
ro upės, kur laike caro laikų 
buvo apgyvendinti lenkai kaip 
kazdkai. Jų ainiai dabar /per
keliami į rytų Prūsiją. Į Allens 
teino sritį atkelta 10.000 len
kų. Bet gi šie lenkai buvo at
vežti iš Kielco, 1,’ublino, Var
šuvos ir Lodzės vaivadijų.

Į kitas rytų Prūsijos vietas 
naujai atgabenta 22.700 lenkų 
žemdirbių šeimų. Iki šiolei į 
Prūsiją išviso atsiųsta 477.000 
lenkų ūkninkų šeimų.

Pasibaigus seniesiems ir pra 
ridėjus Naujiesiems Metams, 
Kaip atskiri žmonės, taip šei
mos ir tautos stengiasi pažvelg 
ii į ateitį, norėdami praskleist 
paslaptingąjį šydą, skiriantį 
mus nuo rytojaus. Taip pat ir 
laikraštininkai bando spėlioti, 
pasiremdami, kad ir tariamais 
autoritetais.

Jau kelinta savaitė New Yor 
ke plačiai skaitomas NYJA 
spausdina savo Romos kores
pondento pranešimus, kuriuose 
bandoma pažiūrėti „įvykiams 
į akis“ ir įspėti europinės ir 
azijatiškosios politikos raidą. 
Šiame straipsaiyje duosiu sam
protavimų santrauką, kurie tu 
retų pavaizduoti Anglijos gal
voseną apie save ir kaimynus.

Nepaslaptis, kad Amerika ir 
kiti 3 didieji, rašo Kari H. von 
Wiegand, skirdami gigantiš
kas sumas karo reikalams, sku 
biai ruošiasi sutikti artėjantį 
Marso vežimą, kuris savo sū
kuriuose gal nuskandins ne vie 
na, nepasirengusį atremti jo 
šėlimą. Ir kaip tik dabar, už 
diplomatinės uždangos, deda
mos visos pastangos, šiam or- 
kanui atitolinti, nes tautos be
velija gyventi „juodoje taiko
je“, negu liepsnoti atominio 
gaisro jūrose.

Romos korespondentas tvir- 
Angliojs pažiūros į kaimynus, 
tina, kad Anglijos vyriausybė 
mokėtų už taiką visokią kainą, 
išskiriant komunizmo įsigalėji 
mą D. Britanijoje. Visa inte
ligentija ir aukštoji visuomenė 
aiškiai supranta, kad kilus ka
rui tarp Amerikos ir Rusijos, 
Anglijos salos būsiančios pir
mosios atominio karo aukos.
Anglijoje ypač realiai vertina 

mas Prancūzijos vaidmuo 
ateities konflikte. Atsankin- 
giems pareigūnams yra puikiai 
žinoma, kad 5 milijonai Prancū 
ziojs komunistų žiūri į Staliną, 
kaip katalikai į Popiežių. To
dėl, nors prancūzus ir remtų 
Vakarai, šie vistiek negalės su 
laikyti raudonųjų tankų divi
zijų ir oro laivynų puolimo. 
Britai žino, kad rusai, lygiai 
kaip ir vokiečiai nesustos prie 
Reino, bet pasieks Pirenėjus, o 
gal pabandys ir nugalėti 4 km 
aukščio kliūtis.

Prancūzai yra puikūs žmo
nės, bet Prancūzija nustojo gy 
vavusi, kaip karinė galybė. At
rodot, kad jos jėgos yra išse
kusios. Jai trūksta vienybės, 
ir, karui kilus, ji neturėsianti 
kovos dvasios. Anksčįau į Pran 
cūziją buvo žiūrima, kaip j 
kontinento „aštriąją rapyrą“, 
bet šiandien ji yra tik „uurū-
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1950 metai „juodosios 
taikos“ metai

RAŠO BR. AUŠROTAS
dijęs kardas' *, galvoja apie 
Prancūziją, padėtį suprantąs 
britas.

Anglija dar ir todėl bijanti 
karo, kad jį laimėjus Vakarų 
Pusrutulio galybei — Ameri
kai, JAV ekonomiškai, politiš
kai ir kariškai valdytų pasaulį. 
Britanijoje dar pakankamai įta 
kingi yra tie sluogsniai, kurie 
lygai bijo Rusijos ir Amerikos 
dominavmo pasaulyje.

Todėl galvojama, kad Angli
ja, šiek (tiek atsiremdama į 
Prancūziją, visomis politiško
mis priemonėmis, bet. ne gąz- 
dindama karu, veiks Rusiją, 
kad ši būtų sukalbamesnė.,

Anglija vaidinsianti III-ją 
jėgą

Jeigu darbiečių vyriausybe 
nors ir maža persvara laimėt.. 
vasario 23 d. rinkimus, tada 
dėtų visas pastangas atšipai; 
duoti nuo per didelio JAV pn 
klausomumo. Anglija, kad „iš 
gelbėtų taiką“ stengtųsi išlai
kyti dabartinę padėtį tarp Ru
sijos ir Amerikos.

Anglijos socialistai ir kon
servatoriai yra baisiai pikti n 
nepatenkinti Trumano „anti- 
k.ilonalinės“ politikos krypti
mi. Kaip žinoma, Amerika sten 
giasi padėti labiausiai atsiliku- 
s?ms ir ūkiškai neišsivysčiu- 
sdems kraštams, kurių didžioji 
dalis yra buvę Europos kraštų 
kolonijos. Šių sluogsy.ių aky
le Amerika ir Rusija yra lygūs 
Anglijos priešai. Jie sako, kad 
viena gera kolonija yra vertin
gesnė už visokius Maršalio pla
nus...

Nepasitikėjimas nugalėtojais
Tačiau likusioji Europa, ku

rios dalis yra trypiama bolšev 
kiškų batų, o kita dalis dar 
džiaugiasi laisve, visiškai nepa 
sitiki nugalėtojais. Jie žadė
dami 1 asvę stūmė tautas į kan
čią ir mirtį, o laimėję viską už
miršo. Vakarų laimėtojai ati
davė bolševizmui Lietuvą, Ll 
viją, Estiją, Lenkiją, Rumuni
ją, Bulgariją, Vengriją, Ukra 
ną ir dabar Kiniją, — rašo Wie 
gand. Ir todėl vokiečiai da
bartiniam taikos laikotarp. 
parinko vardą: „Fauler Frit 
de“ — „supuvusi taika“. Ir 
daugiausiai už šitą pokarinę 
situaciją yra atsakingi JAV vy
rai, kurie pasirašė Jaltos sutar 
tį, tvirtina autorius.

KAS SKAITO
“NEPR. LIETUVĄ“ - 
REMIA LIETUVOS 
LAISVES KOVĄI
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1. Žmoniškumas yra vidinė, 
kilni, pastovi ir objektyvi lai
kysena kiekvieno žmogaus at
žvilgiu, pasireiškianti visų pri
gimtų ejuninių žmogiškųjų 
-.ertybių pripažinimu ir respek 
tavimu gyvenime.

a. Žmoniškumas yra laiky
sena, t. y., tam tikras nusista
tymas.

b. Žmoniškumas yra vidine 
laikysena ir plaukia iš įsitiki
nimo. Priešingu atveju tai bū 
tų dresūra, vaidyba 
mainiavimas.

c. Žmdniškumas 
laikysena. Žmogus 
artimui tik gero. Jis neieško 
sau naudos. Čia nėra pavydo 
ir egoizmo. Sveika ir tvarkin
ga savęs meilė derinasi su žmo 
aiškumu, nes žmoniškumas rei 
kalauja gerbti ir tas prigimtas 
asmenines žmogiškąsias verty
bes, kuriais glūdi paties žmo
niškumo nešėjo prigimtyje.

d. Žmoniškumas yra taip pat 
pastovi laikysena. Atsitiktinis 
žmoniškumo pasireiškimas yra 
dažniausiai arba tik jausmų 
jautrumo arba tam tikro ap
skaičiavimo padarinys. Pir
muoju atveju jis neturi jokių 
matyvų, yra tik jausmų daly
kas, antruoju — jo motyvai 
yra egoizmo padiktuoti.

e. Žmoniškumas yra objek
tyvi laikysena ta prasme, kad

Žmogiškosios vertybes
tikru, tariamu žmoniškumu, 
kad žmogus yra tiek vrtinamas, 
kiek jis patinka, kiek jis yra 
reikalingas, kiek jis yra nau
dingas. Dažniausiai gyvenime 
žmogus vertinamas ir gerbia
mas ne dėl to, kad jis žmogus, 
bet dėl turtų, užimamos vietos, 
išvaizdos, uniformos, profesi
jos, klasės, luomo, tautybės ra
sės, partijos ir panašiai.

Reikia su tuo sutikti, kad 
praktiškai gyvenime kiekvie
nas žmoniškumo pasireiškimas 
yra daugiau ar mažiau sąmo
ningas. Tai priklauso puo to, 
ar žmoniškumo pasireiškimai 
turi daugiau ar mažiau aiškių 
motyvų.

f. Žmoniškumas yra esmi
nių prigimtų žmogiškųjų ver- reikalauti ypatingų privilegijų 
tybių pripažinimas. Gyvenime ir pagarbos, bet kiekvienas pri- 
sutinkame tik šį ar tą konkre- vilegijų ir pagarbos reikalu Vi
tų žmogų. Kiekvienas konkre- mas, kuris pažeidžia prigimtas 
tus žmogus be prigimtų as- kurio nors žmogaus teises ir net vidinius jo organus, lygiai 
mens vertybių turi tam tikras pagarbą žmogui, yra visad nu- 
isigytas vrtybs. Kai kurios 
jų, kaip pav., profesija ir spe
cialybė, yra susijusios su pri
gimta teise tobulėti. Ta teise 
pasinaudodamas, žmogus gali 
pasidaryti amatininku, meni
ninku, inžinierių, mokytoju, 
gydytoju ir tt. Taigi visos įsi- 

jis plaukia pirmoj eilėj iš pri- gytos ir ypač su prigimta tei- 
gimtų žmogiškųjų vertybių pa 
žinimo. Paprastai gyvenime 
čia įsipina ir kitokį motyvai. 
Jei vyrauja tik „kitokie” mo
tyvai, tai turime reikalą su ne-

arba

yra 
linki

veid-

kilni 
savo

ma žmogus, o, tik paskui rezi- mėlynakį ar tamsiaakį, rytietį 
dentas, ministeris, gydytojas, ar šiaurietį ir tt.
inžinierius, mokytojas, meni
ninkas ir t. t. Be to, kiekvie- ra laikysena kiekvieno žmogaus 
na profesija yra gerbtina, jei atžvilgiu. Žmoniškumas turi 
ž.nogus savo darbe yra sąžinin būti rodomas sau, turi pareikš- 
gas, panaudoja tik leistinas n tavo asmens atžvilgiu ir kiek 
priemones ir nenusikalsta žmo vieno kito asmens atžvilgiu, ne 
niškumui. Fabriko darbinin- žiūrint jo vidinių ir išorinių 
kai, batsiuviai, siuvėjai, ūki- kūno ir dvasios prvalumų.

g. Žmoniškumas yra tam tik

KUN. KAZYS MAŽUTIS

ninkai žemės ūkio darbininkai 
ir tt. yra lygiai tokie pat žmo
nės kaip ir prezidentai, minis
terial, profesoriai, karininkai, 
mokytojai ir panašūs. Visuo 
meninė padėtis gali kartais

Paprastai gyvenime matome 
tik konkrečiau žmonės su viso 
mis būdingomis geromis ir blo
gomis jų savybėmis. Žmoniš
kumas turi reikštis kiekvieno 
konkretaus žmogaus atžvilgiu. 
Kaip gydytojas, puikiai žinoda 
mas žmogaus anatomiją, per 
tuos ar kitus rūbus mato žmo
gaus griaučius, raumenis ar

sias vertybes gyvenime pripa
žinti ir respektuoti reiškia, — 
jas laikyti tam tikra savo gal
vosenos bei veiksmų norma..

1. Žmogus yra vienetas. As
muo yra nepadalomas. Tat as 
mens pažeidimas vienu kuriuo 
nors atžvilgiu yra viso žmo
gaus pažeidimas. Žmonišku
mas reikalauja pripažinti ir pa 
laikyti visas prigimtas esmines 
žmogiškąsias vertybes, taigi pa 
grindines ir išvestines^ visas 
absoliučiai ir sąlyginiai būti
nas žmogaus teises.

2. Žmoniškumo pagrindas 
yra pirmoj eilėj ne koks nors 
gailestingumas, prigimtas no
ras kitam padėti, ne didesnė ar 
mažesnė žmogiškoji malonė, ne 
solidarumas, apskaičiavimas ar 
koks nors aklas būtinumas, tuš

Žmoniškumas tat yra iš pri
gimtų esminių žmogiškųjų vet 
tybių pažinimo plaukianti ir 
teisingumu pagrįsta pagarba 
žmogui.

Žmoniškumas yra laikysena, 
kurios reikalauja teisingumas, 
kuri pasireiškia pagarba žmo
gui, kurią konkrečiame gyveni 
me gali išlaikyti tik didelė mei
lė žmogui.

3. Žmoniškumo priešingybė 
yra gyvuliškumas.

Gyvuliškumas pasireiškia 
tuo, kad žmogus nepripažįsta 
arba nekreipia pakankamai dė 
mesio į prigimtas esmines žmo 
giškąsias vertybes savyje ar 
kituose, pav., girtuokliavimu, 
kito žmogaus išnaudojimu, to
kiais veiksmais, kaip žmogaus 
nužudymu ir panašiai.

Gyvuliškumas yra dažnai ne 
pastebimas, ypač kai jis pas'- 
rieškia mažuose dalykuose. Jis 
bujoja pamažu ir išlėto, daž
niausiai prisidnegęs kuriuo 
nors gražiu vardu, kilnia idėja. 
Jis gali išaugti iki plėšraus žvė 
riškumo.

Žmogus gali sugyvulinti bei 
nužmoginti pats save ir kitus. 
Tas sugyvulinimas bei nužmo
ginimas gali būti dalinis ir

dicija bei mada, bet teisingu
mas, kuris rekalauja atiduoti 
kiekvienam tai, kas jam pri
klauso.

Tiesa, šiaip jau gyvenime ne 
galima vadovautis vien tik tei- pilnutinis. Dalinis — kada 
singumu. Teisingumą visada žmogus yra sugyvulinamas vie 
turi lydėti meilė. Tačiau yra 
nusikaltimas meilės vardan ne 
kreipti dėmesio į visus teisin
gumo reikalavimus. Be to, nu
sikaltimas žmoniškumui yra 
pirmon eilėn nusikaltimas tei
singumui todėl, kad yra griež
ta pareiga kitą žmogų gerbti, 
atiduoti jam tai, kas jam pri
klauso.

taip ir žmoniškumas reikallau- 
ja pro visas tam konkrečiam 
žmogui būdingas savybes maty 
ti visas prigimtas esmines ver
tybes, matyti jame asmenį, 

žmogų.
h. Žmogiškųjų vretybių pri

pažinimas ir respektavimas yra 
vidinis žmogaus valios veiks
mas, kurį gali lydėti atitinka
mas nusiteikimas. Vidinė žmo 
gaus laikysna turi įtakos ir į 

Ji gali pasi

sikaltimas žmoniškumui.
Tas pats pasakytina ir apie 

neesmines prigimtas žmogišką
sias vertybes, kaip akių bei 
plaukų spalvą ir tt. Ir jos yra 
tam tikros vertybės, bet jų ne
galima statyti aukščiau esmi
nių prigimtų vertybių. Ir čia 
pirma reikia matyti esmę, o tik 
paskui, kad ir prigimtus bet 
atsitiktinius, neesminius prie
dus, pirma matyti žmogų, o žmogaus išorę, 
tik paskui baltaodį ar juodaodį, reikšti taip pat žodžiuose ir 

esmę, tik paskui priedus, Pir- šviesiaplaukį ar juodaplauki, ypač veiksmuose. Žmogišką-

se susijusios vertybės yra taip 
pat gerbtinos, bet žmonišku
mas reikalauja jas laikyti antra 
eilėmis. Pirma reikia matyti

nu kuriuo, sakysim, socialiniu 
atžvilgiu. Pilnutinis — kodą 
jis nužmoginamas visais atž
vilgiais: socaliniu, teisiniu, po 
litiniu, moraliniu ir tt.

Kiekvienas nusiakltimas žmo 
aiškumui palaiko ir ugdo gyvu 
liškumą,

(Mažasis žmoniškumo 
manifestas)
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Pagalvokime apie musu KULTŪRINE KRONIKA
mažuosius

Pereitų metų gale „NL“ bu 
vo rašyta apie „NL“ turinio 
patvarkymą. Buvo pasiūlyta 
keletas pageidavimų. Ta pro
ga „NL“ redakcija prašė ir 
daugiau skaitytojų pasisaky
mų. Išnaudodama tą progą, 
ir aš turiu vieną pasiūlymą. 
Nežinau, kaip gerb. Readkci- 
ja ir skaitytojai į tai atsilieps.

Mano nuomone, reikalas la
bai aktualus: vaikų skyrelio 
reikalingumas mūsų peroidinė- 
je spaudoje. Atrodo, kad mū
sų mažieji yra visai užmiršti 
lietuviško žodžio atžvilgiu. 
„Aušrelė“ ir „Gandras ir Gand 
lytė“, ačiū S. Zobarskui, tai ir 
viskas. O ar to užtenka?

Susigriebsime, bet bus per 
vėlu, kai po poros metų mūsų 
tžalynas, kuris dabar sunkiai 

ižo anglų kalbą, nebepaskai- 
ys lietuviškai. Mes nusteb

sime ir laužysime galvas, kaip 
tai atsitiko? O dabar paklaus 
kime, ar vaikas turi progos 
.urs vieną kartą per savaitę, ai 
•'tr mėnesį paimti į rankas lie- 

'ka knygą ar laikraštuką?
Jei kas turėjo elemen- 
kokią knygutę, tai ji 

ei s kartus perskaityta, o 
a ujo nieko. Vieni tėvai tai 
v čia ir, kiek gali padėtį gelbs

■ * i gi į tai jokio dėmesio ne 
a. Čia ir turėtų ateti į 

galbą mūsū dienraščiai ar 
vaitraščiai.
Turbūt kiekviena šeima skai 

to, kad ne vieną, tai kitą lietu 
višką laikraštį.

Įvedus tokį skyrelį, atsiras 
pedagogų ar šiaip mažųjų drau 
gų, kurie sutiks mūsų mažie
siems šį tą parašyti. O tada, 
jau tėvų pareiga, kad jų maža
sis ar mažoji, pradžioj padeda- 
mas-a, o vėliau ir pats-i vienas 
-s, jiems skirtą skyrelį perskai 
tys ir nekantriai lauks sekan
čio.

Dabar mes stebimės ir kar
tais net piktinamės, senaisiais 
ateiviais, kad jų vaikai jau ne
kalba lietuviškai, o apie raštą 
nėra ko nė kalbėti. Žinoma, 
mes čia tuoj randame atsaky
mą. Bet kai su mumis tas pats 
atsitiks, koks atsakymas bus 
tada?

Žinokime, kad ne visiems 
vaikams prieinama skautų or
ganizacija ar pradedanti veikti 
lietuviška mokykla, o laikraš
tis pasiekia net po tolimiausius 
kampus išblaškytus lietuvius. 

Vaikams tas sudarytų ne tik 
didelę naudą, bet ir džiaugs
mą. Tad nepagailėkime vie
tas ir laiko.

E. Šiurriienė.
Red. prieraas. Skaitytojams 

pageidaujant, vaikams skyrelis 
galėtų būti įvestas. Vaikai 
tikrai yra reikalingi savo pasi
skaitymų. Apie tai ,,NL’’ red. 
seniai galvoja ir jau tam ruo
šėsi. Bet Vytei Nemunėliui 
pradėjus leisti vien tiktai vai
kams skirtą gražų laikraštį 
„Eglutę“, mintis įvesti vaikų 
skyrelį „NL“ neteko savo ak
tualumo. Viena tddėl, kad sky 
relis negali atstoti viso gra
žiai leidžiamo žurnaliuko, koks 
yra „Eglutė“, o antra, atrodo, 
kad yra teisingesnis mūsų 
spaudos kelias — dirbti darbą 
specialybėmis: kai suaugusieji 
turi savo laikraščius, gerai, kad 
ir vaikai turi savo, ir muzikai, 
ii literatai — menininkai savo.

Na, bet jei skaitytojai pa
geidaus, teks ir tuo rūpintis.

Šia proga prisimintinas ,,Eg 
lutės“ adresas: Bernardas 
Brazdžionis: 107 Concordia 
St., Lawrence, Mass. USA. 
Kaina $ 3,50, atskiro nr. 30 et.

DAIL A ŠEPEČIO PARODOS PASISEKIMAS
Dail. Aleks. Šepečio dailės 

darbų paroda praėjo dideliu 
pasisekimu. Parodos atidary
mas įvyko sausio 2 d. Edmon- 
lono meno muziejuje, kuriame 
dalyvavo Edmontono miesto 
burmistras, Kanados parlamen 
to atstovai George Prudham ir 
Fred Mac Donald, Kanados 
menininkų federacijos pirmi
ninkas George Weber, kuris 
parašė p. Šepečio katalogui 
biografiją, beveik visa Edmon 
tono dailininkų kolonija, Ed
montono menininkų klubo pir
mininkas Gordon J. Sinclair, 
Edmontono meno muziejaus 
direktorius R. W. Hedley, dau 
gurno laikraščių redaktoriai, 
meno kritikai, daugelis visuo
menės, kurios tarpe didelis me
no mėgėjas ir mecenatas E. E. 
Pool e su žmona, daug dvasinin 
kų, na, ir keli lietuviai.

Parodos atidarymo kalbą pa 
sakė Federation of Canadian 
Artists pirmininkas p. G. We
ber, kuris be kita ko pažymėjo, 
kad tarpe įvežamos raumenų jė 
gos pasitaiko ir taip reikalingų

MIRĖ ARTISTAS 
CHADARAVIČIUS

Iš Lietuvos ateina žinios, 
kad mirė Vilniaus dramos artis 
tas ChadariviČius.

Chadaravičius dar jaunas vy 
ras buvo, bet jau gerokai iškilo 
kaip artistas. Baigęs Olekos - 
- Žilinsko teatro studiją, jis su 
eile kitų gabių aktorių pirmą
kart gražiai pasirodė „Dėdės 
Tomo lūšnelėje“. Vėliau R. 
Juknevičiaus režisuotame 
Hauptmano „Saulėlydy“. Tie
siog sužibo Vienuolio „1863 
metų sukilime“. Eilėje kitų 
veikalų jo talentas išaugo, ir 
Chadaravičius tapo didele mū
sų teatro jėga. Jo netekus, lie
tuvių teatrui padarytas žymus 
nuostolis.

Tomis pat žiniomis, mirties 
patale gulįs ir kitas gabus Vil
niaus dramos aktorius Jokna.

AIDAI AMERIKOJE
Išėjo pirmasis „Aidų“ nu

meris Amerikoje, padidinto for 
mato, gražiai, impozantiškai 

atrodąs. Turinyje: redaktoriaus 
A. Vaičiulaičio — žodis skai
tytojams, Z. Ivinskio — Šven
tieji metai, K. Pakšto — Ke
letas samprotavimų apie Lietu 
vos sienas, Vydūno — Žmogus 
ir gimtinė jo šalis, A. Vaičiu-

Kanadai kultūros bei meno žmo 
nių,kurie įsiliedami į Kanados 
gyvenimą, jį atnaujina naujo
mis idėjomis ir naujomis jų iš
reiškimo formomis. „Ši paro
da, jis pasakė, geriausis to įro 
dymas. Ji labai skirtinga nuo 
ligšiol matytų Edmcntone, o 
Kūriniai čia išstatyti rodo aukš 
tą autoriaus meno kultūrą ir 
didelį vaizdavimo skonį“.

P. Weber po to pakvietė vi
sus apžiūrėti parodos ir pats 
davė aiškinimus, vesdamasis 
žiūrovus nuo paveikslo prie 
paveikslo, nesigailėdamas gra
žių atsiliepimų ir apie darbus 
ir apie Lietuvą.

Dail. A. Šepečio paroda jau 
duoda gražių vaisių: jis jau pa 
kviestas dalyvauti Kanados gra 
iikų parodoje Toronto karališ
kajame muziejuje vasario pa
baigoje. Ši paroda bus kelia
ma iš miesto į miestą ir tęsis 3 
metus; pakviestas dalyvauti 
The Alberta Society of Artists 
kilnojamoje parodoje, kuri tę
sis metus.

Spauda apie A. Šepečio pa

liūtis — Milžinų daina, J. Žile 
vičius — V. Kudirka pirmoji 
lietuviškos muzikos kregždė, 
J. Gimbutas — Lietuviškosios 
architektūros kūrimas atsta
tant Lietuvą, kelių autorių ei
lėraščiai, apžvalgoje: literatū
ra, menas, mokslas, religinis 
gyvenimas, visuomeninis gyve 
mmas, politika. Leidinys gau
siai iliustruotas. Aidų adresas: 
Kennebunk Port, Maine, USA. 
Numerio kaina 55 et., metams 
Kanadoje $ 5,50.

ĮDOMI IR SVARBI 
KNYGA

„Naujo Žmogaus“ bičuhai iš 
leido kunigo Kazio Mažučio 24 
pusi, knygą — „Mažasis žmo
niškumo manifestas“, kurioje 
labai suglaustoje formoje su
formuluoti žmoniškumo princi 
pai.

Knyga vertinga. Ji atsklei
džia labai reikalingo mintijimo 
sritį, kuri šiandien yra tapusi 
didelės kovos arena. Regis, 
vieną neatsargumą kaikurie ku
nigai daro: kategorišką pasisa 
kymą prieš evoliucijos mokslą, 
kuris yra priimtas mokslo pa
saulio ir kurio vienu šulu kaip 
tiktai yra katalikų vienuolis 
Mendelis. Katalikams moksli
ninkams reikėtų daugiau įsigi
linti į Šv. Augustino raštus.

rodą labai gražiai atsiliepė. 
Pav., Edmontono vedamojo 
laikraščio) „The Edmonton 
Journal“ meno kritikas F. H. 
Norbury apie parodą rašyda
mas sako, kad A. Šepetys yra 
dailininkas su tam tikru Euro
pinės reputacijos svoriu. Jis 
yra studijavęs Europos centruo 
se ir atvykęs iš Lietuvos. Jis 
Jaugiau mėgsta vartoti tempe
rą. Būdamas realistas, jis ją 
vis dėlto vartoja svaingai, po
etiškai. Kritikas plačiau apsi
stoja ties atskirais kūriniais ir 
gražiai juos budina. Jis verti
na dailininko aliejinę tapybą, 
temperą, akvarelę ir grafiką, 
kuri esanti labai meistriška.

Paskutinėmis dienomis dai
lininkas gavo kvetimą perkelti 
parodą iš Edmontono j Calgary 
meno muziejų. Nors paprastai 
muziejus už patalpas imąs at
lyginimą, bet p. Šepečiui, kaip 
■kviečiamam, pažymi direkto
rius A. F. Key, nieko nereikės 
mokėti. Pasiūlė net dvi paro
dos atidarymo datas — balan- 
žio ar birželio mėnesius.

E dm.
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Kad galėtumėm lengiau su

prasti tuberkuliozės gydymo 
būdus ir tuos sunkumus, su ku 
r>ais tenka, susidurti begydant 
ligonį, turime nors labai bend
rais bruožais žinoti, kas yra 
tuberkuliozė ir kaip ji plinta.

Yra pakankamai įrodymų, 
kad tuberkuliozės liga yra taip 
pat sena, kaip pati žmonija. 
Bet tik prieš 68 metus (1882 
m.) vokiečių mokslininkui Ko 
chui pavyko susekti, kaip atsi- 
landa džiovos liga. Šio moks
lininko tyrimai neabejotinai įro 
dė, kad džiovos liga, yra apkre
čiama ir kad ją sukelia nepa
prastai maži gyvi organizmai, 
kurie dabar vidanami Kocho 
ciba tuberkuliozės lazdutėmis 
(bacilomis).

Ši lazdutė, kaip patsai pava
dinimas rodo, turi pailgą for
mą ir yra labai maža; dėdami 
šias lazdutes išilgai, viena pas 
kui kitą, į vieną milimetrą su- 
dėsme apie 200, į centimetrą 
2000, į vieną colį 4800 tokių 
lazdučių. Šie gyviai pasižymi 
nepaprastu gajumu. Deginan
čios rūkštys ir ėdantys šarmai, 
kurie sudegina ir suėda visa, 
kas gyva, tik labai sunkiai ga
li Įveikti tuberkuliozės bacilą.

Šituo tuberkuliozės bacilos 
atsparumu kasdien naudojasi 
tyrimų institutai, kai nori tub. 
bacilą išskirti iš daugybęs kito 
kių bakterijų. Pav., džiovinin
ke skrepliuose esti greta tub. 
bacilų, daugybė kitokios rūšies 
bakterijų. Norint tokiuose 
skrepliuose tirti tub. bacilas, 
jas atskiria nuo visų kitokių 
bacilų. Daroma šitaip. Skrep 
liūs apipila stipriais ėdančiais 
šarmais. Po kiek laiko šarmai 
ne tik viską užmuša skrepliuo
se, bet viską stačiai sunaikina, 
suėda; tik tub. bacilos vienos 
lieka gyvos ir sveikos. Mat, 
tub. bacilos kūnas perpus susi 
deda iš riebalinių ir vaško me
džiagų, kurios į bacilos kūną 
neįleidžia kenksmingų medžia
gų, ir jas apsaugo nuo tokių 
medžiagų veikimo.

Štai kodėl negali būti tokių 
dezinfekuojančių vaistų, ku- 
r.uos suleidus į džiovininko kū 
na, būtų galima jį pagydyti 
nuo džiovos, kaip tas daroma 
su dideliu pasisekimu gydant 
sifilio, gonorėjos, drugio (ma
liarijos) ir eilę kitų ligų, ku
ras sukelia tam tikros bakteri- 
j .s, arba mikroorganizmai.
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Džiova ir jos gydymas
RAŠO DR. B. MATULIONIS

■Dėka savo gajumo ir atsparu
mo, tub. bacilos iš ligonio, pa
tekę į aplinkumą .(iš ligonio 
skreplių, pūlių, kartais iš šla
pumo ir išmatų) gali ilgą laiką 
likti gyvos ir pavojingos svei
kiems. Pav., sausoje, vėsioje 
vietoje, kurios kasdieną sau
lės spinduliai neapšviečia be
tarpiškai, tub. bacijos gali iš
būti gyvos keletą mėnesių. Šal 
čio jos visai neboja; laikomos 
užšaldytos jos pasilieka gyvos 
daug metų. Net skystas oras 
(190 laipsnių šalčio turi pa
gal Celsijų!) neužmuša tub. 
bacilų. Bet tiesiogiai saulės 
spinduliai tub. badas užmuša 
per 10 — 20 minučių.

Į žmogaus kūną tub. bacilos 
patenka dažniausiai su įkvėpia 
mo oro dulkėmis arba su mais
tu. Džiovininkas, sergąs plau
čių tuberkulioze, kosti ir skrep 
liuoja. Jo skrepliuose esti dau 
gybė gy.ų Kocho bacilų. Pav., 
vieno džiovininko buvo tiksliai 
ištirti skrepliai; pasirodė, kad 
jis per parą (24 vai.) iškosėjo 
savo skrepliuose apie 25 mili
jardus tuberkuliozės bacilų!

Šitie baisūs skaičiai gal ne
būtų sveikiems tiek pavojingi, 
jeigu kiekvienas džiovininkas 
būtų nuo sveikųjų atskirtas ir 
laikomas sanatorijoje; bet taip 
nėra. Deja, džiovininkai net, 
labai dažnai savo ligos nenu
jaučia; jie jaučiasi gana daž
nai visai patenkinamai ir gy
vena bei dirba, ilgą laiką svei
kųjų tarpe. Štai jums pavyz
dys. Prieš keletą dienų turė
jau apžiūrėti į sanatoriją at
siųstą 22 metų merginą. Ji 
4 metus dirbo verpimo fabrike 
ir manė esanti sveika. Prieš 
porą savaičių į tą fabriką atvy 
ko Draugijos kovai su tuber
kulioze pasiųstas kilnojamas 
rentgenas ir pasiūlė nemokai 
visiems persišviesti ir jpatikrin 
tį savo plaučius. Ta proga per 
sišvietė ir minėtoji mergina. Ir 
kas pasirodė? Rentgeno spin
duliai paroldė,, kad ji serga 
plaučių džiova, kuri yra pasie
kusi paskutinę stadiją.

Žinoma, patikrinus skrep
lius, buvo juose rasta daugy
bė tub. bacilų. Šio atsitikimo 
neminėčiau, jeigu jis būtų tik 
išimtis ar bent retas atsitiki
mas ; deja, tap nėra. Sanato
rijų darbas kasdieną rodo, kad 
Žymiai mažesnė dalis atvyks
tančių gydytis turi praside-

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

Dieve, Tu viską gali
LIUDAS DOVYDĖNAS 

2.
Praėjo trys savaitės. Lapai 

nukrito, mažas kudlotas popo 
Mielačniko šunytis vis dažniau 
vakarais kojomis draskėsi prie 
menėje į vidaus duris, lietaus 
ir vėjo ūžavime geisdamas būti 
su visais šiltam šviesiam kam
baryje. Medžių nuogumas ir 
šakų siūbavimas krito popui į 
akis, o vėjo stūgavimas kėlė 
griaudžią nykią nuotaiką.

Popas buvo besirengiąs gul
ti. Trumpai ir baimingai su
urzgė skambutis.

Tikrais laikais popas greit 
atidarydavo duris, — dabar pa
tylom paklausė: „Kas ten?“

Valandėlę girdėjosi tik lie
taus žliaukimas per priebučio 
langų stiklus.

„Svoj, svoj“ — atsakė pri
slopintas balsas. Tik prada
rius duris, ūmai priebutin įsi
veržė šlapumu žvilganti žmo
gysta ir skubiai bėrė žodžius:

„Atsimeni, batjuška, aš pra
šiau palaiminimo. Gatvėje, 
ant šaligatvjo... Aš neisiu į 
jūsų kambarį, — langai neuž
daryti, gali kas pamatyti... Aš 
labai prašau jus vieno,..

„Bet kaip jūs naktį, ar jums 
nėra pavojaus? Klausė popas, 
baimės šiurpulio krečiamas, iš
vengdamas tikro atsakymo: 
jūs man galit nelaimę...

„Aš esu vieno pulkininko pa 
siuntinys, baigęs ruošą pusėj 
dešimtos, aš turiu būti karei
vinėje lygiai dešimtą. Aš su
spėsiu, batiuška, šiandien smar 
kus lietus, žmonių gatvėje ma
žai, — aš galėsiu bėgti gatve 
ligi pat kareivinės.

„Kas jūs esat, aš vis dar ne
žinau?“

„Esu iš Kirovogrado. Mano 
tėvas ir du broliai trisdešimt 
penktais metais mirė badu. Mo 
tina gyva ir dvi seserys. Mo
tina, išlydėdama kariuomenėn, 
man davė Kazanės Dievo Mo
tinos medalikėlį. Aną penkta
dienį, kai aš jus sutikau, aš 
medalikėlį laikiau rankoje ir 
pabučiavau kryžių. Man mo
tina sakė: „Gal būsi krašte, 
kur tikri — pateptieji kunigai, 
skelbia Dievo tiesas — papra
šyk palaminimo sau ir Kaza
nės Dievo Motinos medelikė- 
liui.

Iš kambario lango krintąs 
šviesos pluoštas nušvietė van
dens gyslą, tekančią nuo tam
soj varvančio jauno kareivio.

„Aš prašysiu, batiuška — 
ateinantį šeštadienį būti na
muose, t. y., šiuo laiku, apie 
dešimtą. Aš turiu labai gerą 
bičiulį, Aleksiejų. Pavardė, ži 
nia, nėra ką sakyti, nes, sovie
tuose vis be pavardžių. Alek
siejus baigė popo mokslus, la
bai slaptai... Jis turi šventi
mus, bet irgi ne iš tikrų rankų. 
Jis nori jūsū palaiminimo, tai 
mes abu... Labai geras mano 
draugas, ne bolševikas. Tikė
kit, auksinis žmogus. Jis dir
ba raštininku, štabe, bet tylus, 
gudrus — ir nieks nežino, kad 
jis yra Dievo tarnyboje. Tik 
aš žinau, aš irgi ruošiausi, aš 
nesuspėjau pasiruošti. Tai 
mes, jeigu jūs nebijot, mes 
ateisime. Mes neturim laikro 
džio, tai kelios minutės gali šen 
ir ten. Ateisim.

„Bet, njano vaikai, ar jūs 
nebijot?

„Reikia nebijoti... Bet aš dėl 
jūsų bijau. Uždenkit langus 
šeštadienį. Aš skubu. Duokit 
pabučiuoti kryžių... Ak netu
rit čia.. Tai duokit ranką. Mes 
tikrai būsim. Tai, tegu būna 
kaip sakyta... Iki pasimatymo, 
tėve.

Jaunuolis, minkštais, kaip 
kalės žingsniais, išsitiesė į nak
tį ir į lietaus čiurkšles.

Popas labai tyliai užrakino 
duris. Žmona užklausė iš gre 
timo kambario lovos:

„Su kuo ten, Anton?“
Popas Antonas Aleksejevi- 

čius Mielačnikas greit užgesi
no šviesą ir skubėjo į lovą — 
įo kūnu liejosi šiurpuliai, kaip 
lietaus srovės.

Lovoje, su žmona, norėjo 
greit ir gerai apsvarstyti, kas 
yra ir kuo gali baigtis visa ši 
painiava? 

• • •

Duktė Pelagija penktadie
nio vakare viena išėjo į gatvę 
ir ilgokai vaikščiojo siaura gat 
ve, ligi mūrinės kapinų tvoros, 
kur šakotų topolių šešėliai 
krito ant senų akmenų. Tyli 
mėnesiena vėsia ramia šviesa 
liejosi į kapų medžius, po aukš 
tai iškilusiu žvaigždėtu dan
gum.

Tos žvaigždės ir medžių še
šėliai ant senų mūrų sienų su
sirūpinimo liūdesiu virė 26 
metų popo dukters Pelagijos 
krūtinėje. Ji nebegalėjo sėdė
ti tėvų namų kertės kėdėje, 
kai tėvas, mama ir trim metais 
vyresnė sesuo Akulina nutarė 
taip padaryti. Motina kelis 
kartus pakartojo: „Gali kas pa 
matyti, tai ir sakys; „Popo 
dukterys su kareiviais... To
lna nešlovė, mano vaikeliai“.

„Taip, taip, jūs abi neseniai 
po dvidešimties metų, kaip gi 
aš galiu jūsų garbę į tokį pa

vojų statyti“, griebėsi ir tė
vas šitos dorai patogios moti
nos minties, nedrįstant, nebijo
ti ir savo baimę pasakyti.

Akulina, kaip visada, pritar
dama tėvams, įtraukė savo sto
rą sprandą į pečius ir su vis
kuo sūsitaikančiom apskritom 
akim žiūrėdama į lubas, paty
lom pasakė: „Ką aš, galiu ži
noti...“

Pelagija kone verkdama ti
kino, būsiant nežmoniška, ne
gražu : iš tolimos šalies savo 
tautiečių nepriimti, kurie gal 
pirmutinį ir paskutinį kartą 
nori aplankyti dvasininko na
mus. Ji nedrįso pasakyti tė
vui, kad tai jojo, kaip popo, 
šventa pareiga: sustiprinti jau 
nų vyrų pasiaukojimą ir pasi- 
i engimą sunkiam dvasininko 
pašaukimui, persekiojimų, pa
vojų šalyje — Rusijoje.

Bet buvo visų trijų patylo
mis sutarta: devintą valandą 
vakaro užgesinti namuose švie
są. Taip ir pasakė mama:

„Rytoj iš vidaus užleisim 
langų užuolaidas ir užgesinsim 
šviesą“.

Pelagijai akyse pasidarė 
tamsu ir ji išėjo į kapų gatvę.

Kai ji grįžo namo, visa prie
miesčio gatvė miegojo. Ir mė
nuo pasislėpęs už debesų, ūmai 
iš rytų atėjusių ir uždengusių 
žvaigždėtą aukštą padangę. 
J'yliai verdama vartelius, ji pa 
sijuto būtinos, šventos parei
gos pašaukta, ir ji tvirtai nu
tarė: ryt vakare išeisiu į gat
vę ir atokiau nuo namų su
tiktiems dviems jauniems vy
rams, pasakysiu:

— Devintą valandą sutarta 
užgesyti šviesą — jus bijo pri
imti mano tėvas, popąs Anto
nas Aleksiejevičius.

Tuo pačiu metu dar nemie
godamas, tėvas paspaudė moti 
nos ranką ir pritarė jos suma

nymui: ryt vakare Pelagijos po 
devynių niekur n išleisti.

• • •
Suurzgė skambutis, kažin 

kaip dusliai, prikimęs. Popas 
Antonas Aleksejevičius po pie
tų, nutaikęs, niekam nematant, 
į skambučio metalinį kaušelį 
Įkišo virtą bulvę. Popas, įtrau 
kęs galvą į pečius, regėjo vaiz
duotėje, skambučio šerdį me
taliniam kaušelyje grūdant bul 
vių košę.

Antrą kartą prikimštą, gerk
lės balsu sučirškė skambutis.

Visi namai tylėjo,.. Tik Pe
lagija apvertė pagalvės antrą 
pusę, nes anksčiau prigulėta 
pusė jau buvo drėgna nuo aša
rų, gausiai lietų po griežto tė
vo paliepimo gulti. — gulti su 
širdgėla ir apmaudu.

Skambutis tretį kartą ilgė
liau suknarkė, bet namuose nie 
kas nepajudėjo, nors ketverios 
poros ausų įtemptai klausėsi, 
girdėdamos savo širdžių pa
greitintą, kvapą užimantį pla
kimą.

Po valandėles viskas nutilo. 
Tik smulkaus lietaus lašai leng 
vai kliudė langų stiklus ir švel 
niai šnarėjo.

Ūmai ir vėl ilgai, garsiai su- 
hvarkė skambutis. Gal būt, jau 
ir virta bulvė buvo išplakta 
skambučio šerdies, — kartu 
garsiai ir irzliai nuskambėjo.

Popas atsisėdo lovoje. Jis, 
ištiesęs kaklą, klausėsi ir pa
tylomis, labai patylomis, pasi
skundė žmonai: .

— Taip žvėriškai antru kar 
tu užgulė skambutį. Dievo ne 
bijo.

Trečiu kartu vėl sučirškė. Ir 
susikoliojo, ir į popo miegamo
jo Jangą pradėjo barbantis.

Popas kitu metu ir kita byla 
būtų surikęs piktu žodžiu, šiuo 
atveju tylėjo storą antklodę 
v nt galvos užsitraukęs, kaip

nusikaltęs vaikas viskam pasi
ruošęs ir laukdamas dievai ži
no ko.

— Ei, batjuška Aleksejevi- 
čiau, atidaryk, aš baigiu šlap
ti !

Popas pasiklausė... Ar tai 
ne Gregorijaus Abakino bal
sas, popo iš Jonavos?

Grigorijų Antonas nusivedė 
į virtuvę, atsiprašydamas už sa 
vo dukteris ir žmoną, — kuri 
susirgusi, todėl visi anksčiau 
sugulę. — Tai todėl jūs su viš 
t^mis sutūpėt, — alkano elge
tos kąsniais valgydamas kum
pį, popas Gregorijus retkar
čiais braukė didelę rudą barz
dą.

Greit paguldžius Grigorijų, 
Antonas vikriai įvirto į lovą ir 
sukalbėjo poterius. Antru kar 
tu tą vakarą sukalbėjo, nes Be
kojo, kad viskas gerai pasibai
gė, kad du kareiviai Grigorijų 
pamatę, kaip pasakoja Gregori 
jus, greit pasišalino nuo durų, 
kad tie du atgal negrįžo ir ne
paskambino, kai virtuvėje de
gė šviesa.

Dėkojo Antonas Dievui už 
gerų dviejų raudonosios armi
jos jaunuolių pasiaukojimą ir 
drąsą Dievo tarnybai, dėkojo 
už savo šeimos ir gyvenimo sau 
gumą. ,

Dėdamas ant pagalvės nu
plikusią galvą, paglostė skystą 
barzdelę ir neapimamai Dievo 
galybei ir šlovei pasakė:

— Dieve, tu viską gali.
Tie popo Antono Aleksieje- 

vičiaus Mielačniko žodžiai, gal 
būt turėjo jį nunešti į Dievo 
galybės ir pasaulio platybių 
1: ukus, kur turėtų sutilpti jau
nuolio pasiaukojimo diegas ir 
seno dvasininko suvytę, seniai 
iškulti, šiaudai ir tikėjimo prie 
šų nepermaldaujančiai naiki
nanti ugnis.

Pabaiga.
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Koncertas
Hamilton, Ont. Sausio 29 d. 

Hamiltone viešėjo žinoma Lre 
tuvos operos solistė E. Karde
lienė. Jos kolaratūrinis sopra
nas, veik vienintelis buvo Lie
tuvos teatre, pats žymiausias. 
Dainininkė yra pasiekusi savo 
tobulėjimo viršūnes. Ji darbš 
ti ir rūpestinga. Ekspromptu 
ją sunku prisiprašyti dainuoti. 
Ji visada stropiai paruošia sa
vo repertuarą. Todėl ir šį kar
tą hamiltoniečiai ją pamatė vi 
soje savo aukštumoje. E. Ka.r 
delienė dainavo pirmą kartą 
Hamiltone, todėl koncertu su
sidomėjimas buvo labai dide
lis: publikos buvo pilna salė.

Be E. Kardelienės koncerte 
dalyvavo. Lietuvos op. solistas 
Petras Kovelis, čelistas p. Mo- 
tekaitis, smuikininkas p. Kai
rys ir dramos akotrė C. Dau
guvietytė. Programos daly
viai visi gražiai pasirodė. Ypa
tingo dėmesio verta E. Karde
lienė, kuri pirmoje daly daina
vo lietuvių kompozitorių kū- 
inius. Publikai ji taip patiko, 

jog buvo priversta bisuoti 
(komp. Kavecko „Na tai 
kas“). Visus lietuvių kompo 
zitorių kūrinius p. Kardelienė 
atliko su ypatingai jautria in
terpretacija, giliu pergyvenimu 
ir lietuviškos širdies nuotaika.

Labai malonų įspūdį darė 
dainininkės gražus tauįtnis kos 
iaumas, kuriuo visi žavėjosi, 
jo spalvos priminė Lietuvos 
laukų gėlių spalvas, o kartu pa 
jutome lyg dainuotų žaliųjų 
1 inkų grėbėjėlė. Čia didysis

Hamiltone
meno grožis buvo supintas su 
mūsų tautine siela. Antroje 
programos dalyje gerb. solis
tė išpildė arijas iš klasinių ope
rų, kurių žymiausia arija iš 
operos „Mignon“. Tose rolė
se ją teko daug kartų matyti 
Lietuvos Valstybės teatro sce
noje. Ką čia apie ją begalima 
pasakyti? — gal tai, kad ji te
bėra visame savo pajėgume ir 
klausytoją pagauna tikruoju 
meno grožiu, priverčia užsi
miršti kasdienybę, įneša sielon 
skaistų aukštojo, meno spindu
lėlį. — Po arijos kilo audra 
ovacijų .

Lietuvos operos solistas P. 
Kovelis yra vietinis Hamiltone. 
Todėl visiems jau gerai pa
žįstamas, daug kartų girdėtas. 
Patarlė sako, kad namų drus
ka nesūri. Bet tos patarlės ne
galima. pritaikyti mūsų myli
mam solistui. Jis meną ir sa
vo profesiją stato aukščiau vis 
ko. Jis kiekvienam pasirodymui 
labai atsidėjęs ruošiasi. Be dar 
nė karto jis neapvylė publi
kos. Ir šį kartą P. Kovelis bu
vo kaip puikus gražaus koncer
no dalyvis. Jis išėjo visai su 
nauju repertuaru, kuriam pa
ruošti reikėjo paaukoti labai 
daug laiko. Jo repertuaras 
taipgi susidėjo iš lietuvių kam 
pozitorių ir klasinių operos kū 
vinių. Viskas buvo atlikta be 
priekaištų. Didelio subtilumo 
parodė Kovelis piano partijo
se. Bet ne mažiau jis publi
kai patiko žinoma arija iš ope
ros Rigoletto „Širdys merge-

, už kurią publika jam su- 
i—.e ovacijų audrą.

Smuikininkas Kairys dar te
bėra jaunas. Bet jis jau yra 
tiek stiprus, jog savo smuiką 

Jo veik kaip profesionalas: 
onas lygus, švarus, grynos 

. jo aukštsios; taip pat pui- 
‘'..a skamba žeptiieji garsai; jo 
u cunika visai arti tobulumo ir 
gaunamas garsas paliečia klau 
sytojo sielą. Graži jo išvaizda 
ir puiki laikysena veikia žiūro
vo akį.

Smuikavimas padarė labai 
gerą įspūdį.

Čelistas Moteka' j u da
bar yra pasiekęs puikios tech 
nikos; jis pagauna ėok'us gra
sius ir grynus garsus, kurių ga 
Įima būtų klausytis ’Igas va
isi ndas. Motekaitis, kaip ir Kai
rys, publikai reikalaujant, bi- 
savo.

Dramos aktorė E. Dauguvie 
tytė šį kartą pasirodė su de
klamacijomis, tuo paįvairinda
ma ir taip jau turiningą šio 
Koncerto programą. Ji puiki 
ir gabi inter^retatorė. Binkio 
eilėrašti „Geies iš šieno“ Dau
guvietytė meistriškai padekla
mavo.

Koncertas užtruko apie 3 
vai., kurios nepastebėtai prabė 
go. Hamiltono sportininkai 
dar kartą parodė, kad jie yni 
veiklūs, moka skoningai pa
ruošti programą ir publikos ne 
apvylė. Todėl ji noriai lanko 
„Kovo“ klubo ruošiamas pra
mogas. Klubo pirmininkas K. 
Baronas, atidarydamas koncer 
ą, tarė pasveikinimo žodį, o 

pasibaigus, padėkojo tautie
čiams už gausų atsilankymą.

TILLSENBURGO LIEUVIŲKLUBAS IŠSIRINKO NAU 
JA VADOVYBE.

Sausio m. 8 d. pp. Augusti 
navičių ūky įvyko klubo narių 
/suotinis susirinkimas. Susi
rinkimo svarbiausias tikslas iš 
.rinkti naują valdybą ir apsvars 
.y t i Vasario 16 d. minėjimą.

Pirmininkas St. Augustina
vičius savo pranešime nurodė 
svarbiausius per metus klubo 
padarytus darbus, kurie dau
giausia apsiribojo šalpa ir kul 
tūriniu veikimu. Buvo sušelp
ti, pagal klubo išgales tremti
niai Europoj ir privatūs asme
nys. Metų eigoj suruošti kon
certai, piknikai ir paremta pi
nigais spauda. Ec to, iš pirmi
ninko pranešimo paaiškėjo, 
Kad pirmininkas ir kartu visa 
valdyba, kaip įstatai numato, 
po metų atsistatydina ir turi 
Luti išrinkta nauja klubo vado 
vybė.

Nauja klubo vadovybė iš
rinkta iš 5 asmenų vietoj 3 to
kia : pirm. St. Augustinavičius, 
vice-pirm. V. Narušis, sekr. V. 
Ignaitis, ižd. K. Pocius, narys 
J. Janušauskas. ! rev. komisi

ją išrinkti: V. Treigys, M. Ra- 
čys, J. Jurėnas.

Vasarių 16 d. minėjimui 
i engti komisiją sudaryti pave
dė naujai perrinktam klubo 
pirm. St. Augustinavičiui. Va
sario 16 d. minėjimą susirinki
mas nutarė atkelti į šeštadienį, 
vas. 11 ir minėjimą suruošti su 
paskaita ir dideliu koncertu, 
kviečiant atsilankyti iš kaimy
ninių apylinkių svečius.

Baigiant susirinkimą, klubo 
narys Liutkevičius pasiūlė pa 
gelbėti vienam lietuviui, Be
niui Petkui, padegėliui ir na
riai suaukojo $ 78: Klubas iš 
Kasos — 15, Liutkevičiai — 
20, Treigiai — 10, Mikėnai — 
10, Kisieliai — 5, Augustinavi 
čiai St. — 5, Januševičiai — 
3. Augustinavičiai Alb. — 2, 
Augustinavičius St. jun. — 2 
Račiai — 1, Narušis V. — 1, 
Ignaitis V. — 1, Žilvitis Pr. — 
1, Masys Ant. — 1, Jurėnas J, 
— 1.

Kaip vėliau teko patirti, klu 
has stengiasi sutraukti visus

lietuvius, kurie aiškiai yra nu
sistatę už Nepriklausomos Lie 
tuvos atstatymą.

ŠAUNIOS SUTUOKTUVĖS
Welland, Onų Nors nedide 

lė lietuvių kolonija, bet ir čia 
lietuviai kruta.

Štai sausio 28 d., susirinkus 
nemažam skaičiui lietuvių ( St. 
Mary’s bažnyčią, matėme, 
kaip mūsų klebonas sutuokė 
Edvardą Barauską su Ameri
kos lietuvaite Aldona Wosilius.

Iš bažnyčios nuvykome į 
„Rose Ville”, kur susirnko apie 
70 esmenų. Nemažas skaičius 
buvo ir Amerikos lietuvių.

Pietų metu buvo pasakyta 
keletas kalbų, sveikinant jau
navedžius. Apie 6 vai. išlydė
jom povestuvinėn kelionėn, lin 
kėdami linksmai praleisti laiką.

Visų nuotaika buvo gera ir 
nepajutome kaip ,priartėjo 12 
vai., dainuojant lietuviškas dai 
nas ir šokant.

Tad linkim p. p. Barauskam 
laimingo — saulėto gyvenimo, 
sukūrus gražią lietuvišką šei
mą.

Dalyvis.

6505 13th Ave., Rosemount, 
Montreal 36, Que.Tel. AMherst 0342
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Parduodam namus — Parūpinam visokiausią apdraudą 
Darom raštų ir dokumentų patvirtintus vertinius ir tt.

NUOLATINIS PATARNAVIMAS
ALBERTAS J. NORKEL1 ŪNAS, c. s. c.

dančią džiovą, o. didžiausioji 
dalis ligonių atvykstsi su toli 
pažengusa plaučių tuberkulio
ze.

Ketverius metus Vokietijoje 
dirbau DP sanatorijoje, per 
tą laiką per savo rankas pralei 
dau keletą šimtų DP džiovima 
kų; tik keliolika iš jų buvo at
siųsti su prasidedančia plaučių 
tuberkulioze, o visi kiti turėjo 
labai toli pažengusią ir jau se
niai prasidėjusią ligą; bet dau
gelis iš jų iki pat išsiuntimo į 
sanatoriją jautėsi neblogai ir 
visai nemanė turį plaučių džio 
vą. Iš to, kas pasakyta, tenka 
padaryti štai kokią išvadą. 
Džiovininkas labai dažnai ga
na ilgą laiką nenujaučia savo 
ligos, gyvena ir dirba kartu su 
sveikais; kosėdamas jis iškoš
ti milijonus bacilų; nežinoda
mas savo ligos, jis nesisaugo, 
ir dažnai savo skreplius nu
spjauna į šalį. Išdžiūvę skrep 
liai dulkėmis pakyla į orą; tub. 
bapilos gajos ir ilgą laiką lie
ka gyvos. Su oro dulkėmis 
bacilos kvėpuojant patenka į 
sveiko žmogaus plaučius ir ga
li juos susirgdinti džiovos liga. 
Pavojus didelis, nuolatinis ir 
jis yra visur, kur žmonių esti, 
nes kas nors gali turėti dar ne
atpažintą džiovos ligą. Nere
tai pasitaiko ir tokių džiovinin 
kų, kurie savo ligą žino, bet 
negalį ar nenori gydytis sa
natorijoje. Tokie ligoniai la
bai dažnai savo ligą slėnia, 
kad galėtų dirbti ar bent lais
vai pasilikti kartu su sveikai
siais (bažnyčia, kiyo teatras, 
autobusas, restoranai ir tt.).

Antras labai pavojingas džio 
va apsikrėtimo šaltinis tai 
maistas, teisingiau tariant, ne 
pasterizuotas arba nevirintas

karvės pienas. Didelis procen
tas pagerintos veislės karvių 
serga tuberkulioze ir jų piene 
(sti gyvų tuberk. bacilų. Nuo 
tokio pieno dažniausiai apsi- 
krečia vaikai, jei pienas esti ge 
namas nevirintas, ne pasteri
zuotas, arba blogai pasterizuo 
tas. Kur vaikai vartoja tokį 
pieną, apsikrėtimų tuberkulio
ze procentas esti gana didelis.

Todėl kova su karvių tuber 
kulioze yra kartu kova su vai 
kų tuberkulioze. Šiais sumeti 
mais USA vyriausybė 1917 m. 
pradėjo planingą kovą su kar
vių tuberkulioze ir iki 1940 m. 
tai kovai išleido 280 milijonų 
dolerių. Žinoma, dar daugiau 
dėmesio buvo kreipiama bejar- 
piškai kovai su tuberkulioze 
žmonių tarpe. Vien tik džio
vininkams gydyti ir jiems at
skirti nuo sveikųjų USA turi 
90 tūkstančių vietų sanatorijo 
se.

(Bus daugiau)

Koncertą aplankė ir daug senų 
kanadiečių tiek iš miesto, tiek 
ir kitur — iš Londono, Delhi, 
Toronto ir kaimų.

Čia dar noriu atskirai pam:- 
nėti, kad Lietuvos operos so 
iistė E. Kardelienė -,ą pačią die 
ną per pamaldas giedojo Ha
miltono. lietuvių bažnyčioje. 
Kun. Dr. J. Tadarauskas dar 
kartą įrodė aukštą kultūringu 
mą. Jis žino, kas tikintį žmogų 
patraukia, todėl viešnią pats 
pakvietė pagiedoti. Ją vaišino 
ir globojo. Tai yra kultūrin
go dvasiškiu pavyzdys, kaip 
reikia elgtis su menininkais. 
Bažnyčioje buvo tiek daug žmo 
nių, kad visi nesutilpo ir daug 
kas stovėjo už durų — lauke. 
E. Kardelienė giedojo Gounod 
Ave Marija ir Maldą už Tėvy
nę, Dambrausko. Giedojimas 
padarė tokį didelį įspūdį, kad 
daugelis graudinosi, verkė — 
prisiminę dabar pavergtą tėvy
nę Lietuvą ir jos nelaimes.

Alg. Girdvainis.
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8 PHARMACIE MONTREAL

Turite giminiu ar draugu,

kenčiančiu nuo ligų
justi gimtojoj saly?

PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDICINIŠ

KŲ REIKMENŲ.

* JUOZAS GRUBEVIČIUS į
w MĖSOS IR VISOKIŲ VAIKOMŲJŲ PRODUKTŲ gi KRAUTUVE
y Senieji ir naujai atvykusieji tautiečiai maloniai prašo- « 

mi atsilankyti mano krautuvėje: *
§ 856 DUNDAS ST. W., TORONTO. TEL.: WA 1512. |

Visiems sąžiningai patarnauju. Pristatymas į namus. «

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

žavimus, dažymą ir kt. §
E Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ g
M (B. M. Dodon)

2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208 m V■,  . . _________ <
---------XX XX------ XX~...... XX...............XX XK—---XX

Siuntinys Nr. 1—$6.90
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. saliami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bek.
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 sv. 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

SAVO
BA1GU-

FARMACIJOS MOKSLĄ BEIRUTE, J.A. VALSTYBĖSE. JI YRA SPECIA-
PASKIRTA JUMS ASMENIŠKAI PATARNAUTI JŪSŲ GIMTĄJA KALBA.

ATSILANKYKITE PAS MUS ASMENIŠKAI ARBA RAŠYKITE MUMS 
GIMTĄJA KALBA. KREIPKITĖS PAS MISS MARIA MICHAILOW, 
ŠIĄ 
LIAI

MES
GAMINIŲ, TAIP PAT STREPTOMYCINO, PENICILLINO IR ĮVAIRIŲ SERUMŲ

TURIME PILNUS RINKINIUS AUKŠTESNĖS KOKYBĖS EUROPIETIŠKŲ

RECEPTAI MŪSŲ SPECIALYBĖ

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

Savininkas — vaistininkas C. E. DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVĖ

HA. 7251 pieną ir naktį HA. 7251 |
XX 1 xx—.■■"-XK1L.L,.- . XX— ■ ' XV------------XM-------------MX—UK- - -Vk- . -MM—............. W~.....

Sotus Alkanam Padėk
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.

2 sv. (b<> 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. ryžiu
2 sv. (be 3 ozs.) k. tauku
2 sv. (be 2 ozs.) margarin.
1sv.kakavos
1 dėž. (400 gr.) grietinės
1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos

sv. šokolado

Siuntinys Nr. 69—$6.80
2 sv. 3 ozu. rūkytų lašiniu

1 dėž. (385 gr.) sviesto
1 d. (415 gr.) kiaul. mės.
2 sv. 3 ozs. cukraus
•J šokolado
tozs. 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.
1 sv. 2 ozs. cukraus
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr. 

Va sv. šokolade.
1 dėž. (400 g) margarino
I sv. pieno miltelių

Siuntinys Nr. 77—$6.90
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. (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. tauk-
1 sv. 2 ozs. rūkytu lašiniu
1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos tuvo.,
1 sv. ryžių

Siuntinys N r. 93—$6295
5 sv. degintos kavos
5 sv. kiaulinių t aunu

Siuntinys Nr. 94
A. 5JJ sv. šokolado $4.50
B. 8 sv. bičių med. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40
D. 10 sv. ryžių . . . $3.30
L. 10 sv. džiov. slyv. $3.60 
L 5*4 sv. margar. $3.50 
K. 8 sv. apelsinų marmala

de ................. $.300
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Vasario 16 d
HAMILTONO PRANEŠI

MAS
Kanados lituvių Bendruome 

nės Hamiltono apylinkė ren
gia Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo Vasario 16 d. 
minėjimą, kuris įvyks Hamilto
ne, Lenkų Veteranų salėje, 
754 Barton st. E (pirmas tram 
vajaus sustojimą už Sherman 
avė), vasario mėn. 19 d. (sek
madienį) 7 vai. vakaro.

Maloniai kviečiami visi lie
tuviai gyvenanti Hamlitone ir 
jo apylinkėse, šitos mums taip 
iabai reikšmingos dienos pami
nėjimo- iškilmėse dalyvauti.

Be to, kviečiami visi, kaip 
Hamiltono ir jo apylinkių, taip 
ir plačiosios Kanados žemyne 
gyvenanti tautiečiai pasiklau
syti transliacijos vasario 16 d. 
proga per Hamiltono C. K. O. 
C. radio stotį banga 1150 va
sario 15 d. 8—8% vai., kartu 
primemant savo bičiuliams ir 
pažįstamiems angliškai kalban 
tiems ir kit. kanadiečiams mi
nėtu laiku įjungti savo radio 
aparatus.

Valdyba.

VASARIO 16 D 
LETHBRIDGE

1950. II. 18. Lethbridg'o 
KLT skyrius rengia Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą, 
zruris įvyks Lethbridge, Mar
quis hotel — 4th Ave. 5.

Lethbridg'o KLT skyrius 
kviečia visus, apylinkių lietu
vius, kurie nerengia minėjimų, 
dalyvauti 16 vasario šventės mi 
nėjime.

Programoje: iškilmingas ak 
ras; lietuvių tautiniai šokiai; 
deklamacija; kvartetas ir po to 
bendra vakarienė.

Pradžia 7 vai. v.

LONDONIŠKIS TURI 
RAŠYTI TEISYBĘ.

„NL” Nr. 2 (145), dėl pa
talpintos p. Londoniškio kores
pondencijos „KLT Londono 
skyrius veikia“, turiu pareikš
ti, kad šioje korespondencijoje 
paduotos žinios visiškai nesu
tinka su tikrenybe ir tuo pačiu 
yra neteisingai apšmeižti keli 
asmenys, paminint net mano 
pavardę ir veikiančią organiza 
ciją. Prašau p. Londoniškį mi 
mėtą korespondenciją atšaukti 
ir apšmeižtuosius atsiprašyti. 
Pageidaujama, pasisakyti savo 
tikrą pavardę.

Dėl šios korespondencijos 
turiu paaiškinti: 1949. X. 30 
d. buv. Londono KLT skyrius 
visuotiniam susirinkime yra 
persiorganizavęs pagal PLB 
pagrindus į Londono apylinkę.

XI. 13 d. buvo pirmasis po 
persiorganizavimo susirinki
mas. Jam pasibaigus, toje pat 
patalpoje, buv. KLT skyr. pir
mininkas p. Skvarnavičius, ne 
norėdamas prisidėti prie peror
ganizuoto veikimo, šaukė ant
rąjį susirinkimą vardu KLT 
skyr., į kurį iš viso teatvyko 
jo kviestieji trys asmenys.

Prieš šio susirinkimo atida
rymą, aš užklausiau p..Skvar- 
navičių (susitikęs koridoriuje), 
ar galim mes, keli asmenys, iš 
pirmojo susirinkimo pasilikti 
jo kviečiamajame susirinkime. 
Pastarasis atsakęs — jis su mie 
lu noru nedraudžiąs. — Tokiu 
būdu aš, ir dar apie 33 asme
nys, priklausantys PLB Lon
dono apyl., šiame susirinkime 
pasilikome.

Neturint KLT skyr. narių 
net susirinkimui pravesti, p. 
Skvarnavičius susirinkimo pro 
tokoJui surašyti pakvietė PLB 
narį p. Kalnėną. Ir tokiu bū
du skaitėsi susirinkimas pra
dėtas.

Vėliau į šį susirinkimą niekas 
. neįsiyeržė. Jokių provokacijų

KLT skyriaus valdyba., šiame susirinkime nebuvo, o
XX Z»C~ XX

apie 
apy- 
112,

tik aš, gavęs balsą, užklausiaus 
ar teisėtas šis susirinkimas ir 
kiek tikrų narių KLT skyr. 
jame yra? Tada p. Skvarnavr- 
čius ėmė dalinti atspausdintus 
įstojimo pareiškimus į KLT, 
prašydamas užpildyti, idant pa 
aiškėtų skaičius narių. Nie
kam neužpildžius, savaime su
sirinkimas likvidavosi.

Londono kolonijoj yra 
130 lietuvių, iš jų į PLB 
linkę raštiškai yra įsirašę 
apie 12 nesideda prie jokio lie
tuviško veikimo ir tik 3 — 4(?) 
save laiko KLT skyriaus na
riais.

Prieš persiorganizavimą į 
PLB apylinkę, buvusiame KLT 
skyriaus sąrašuose buvo apie 
40, narių. Tad dabar čia aišku, 
■kas skaldė ir kas jungia Lon
done lietuvius. Apie smurtus 
i*~ anarchiją p. Londoniškis te
gu pagalvoja, kur juos taikyti, 
nes iki šiofl Londone to nesi
girdėjo.

Jeigu Londone ir veiktų KL 
I skyrius, būtų malonu, tik 
gaila, kad buvusioji valdyba 
perėjo į PLB 
vieną — prie 
naujai 
ko.

Tad prašau p. Londoniškį, 
vašant 
sos prisilaikyti.

A Patašius■ ■

apyl., išskyrus 
to privedusį, o 

sudaryti neatsiranda iš

■korespondencijas, tie-

SIŪLOMAS DARBAS . . 
mergaitei Fish & Chips 

valgykloje.
Kreiptis kasdien adresu: 

5101 Bananntyne Ave, Verdun.
83

CRANK GRINDING CYLINDER BOR1NC
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 atli ekamas pagal naujausias 
madas. — Klijentai priimami: kasdien vakarais nuo 5 v 
30 min., šeštadieniais visą dieną, šventadieniais iki 10 

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

(visai arti lietuvių bažnyčios).

K A ■ B CT T Jk C ūmesnes vietas užėmė Šveica-
J Įp Irt. B rija, Olandija, Suomija ir Aust

rija. Iš satelitinių Sov. Sąjun- 
užsirašiusiųjų 500 komandų g(JS vaistybių — čekoslovaki- 
oeliko jau tik 16. ;os> Lenkijos, Vengrijos ir kt.

Prancūzų spauda, rašydama šiose pirmenybėse dalyvių ne- 
įpie šį turnyrą, pažymi, kad fi
nalą lengvai turėtų laimėti OS 
Marseille komanda (3 rinkti
nės žaidėjai), tgčiau įvąirūs ne 
tikėtumai yra taip pat galimi, 
ypač iš FC Mulhouse koman
dos pusės, sumaniai vadovau
jamos lietuvio V. Grybausko, 
Couburg' o repšininkų ir Lou- 
cnt klubo, kuriame žaidžio lat
viai Zebelinš ir Baumanis.

Kbr.

V. GRYBAUSKAS IR TO
LIAU ŽAIDŽIA PRANCŪZI

JOJE
Žinomasis lietuvis krepšiniu 

kas — V. Grybauskas, atrodo, 
visiškai aklimatizavosi Pran
cūzijoje, kur ir toliau žaidžią 
krepšinį prancūzų FC Mulhau- 
ze komandoje. Šiuo metu, buv. 
koviečio komanda, kurią jis 
pats ir treniruoja, 70 devynių 
žaistų pirmenybių rungtynių, 
stovi pirmoje vietoje.

Prancūzijoje vykstąs vieno 
minuso sistemos krepšinio tur
nyras, einąs prie pabaigos. Iš

LEVACKE 20 LIETUVIŲ.
Levack Mine, Ont. Čia gy

vena iš seniau 3 šeimos lietu
vi!. 3 viengungiai, viena nau
ja, tremtinių ir keletas vien
gungių. Viso susidaro apie 
20 žmonių. Visi darba nikelio 
kasyklose. Gauna po $ 1,24% 
et už valandą. Jokios tauti
nės veiklos nėra, bet laikraščių 
prenumeruoja visokių. Pernai 
buvo butų krizė, bet tas klausi 
mas išsisprendė kai pastatė 60 
gyvenamų namų.

Dabar galima butų ir pasi
rinkti, pradedant nuo 5 dol. iki 
37 už mėnesį, o viengungiai gy
vena bendrabuty ir moka už 
savaitę 12 dolerių.

Miestelis stovi tarp kalnų, 
turi bažnytėlę, keletą krautu
vių, mokyklą, kiną ir banką. 
Gyvena čia ir vienas žydelis iš 
I ietuvos, iš Garliavos ir turi 
neblogą biznį.

PASAULIO KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS ARGENTI

NOJE
Šiemet bus pravestos pirmo

sios, oficialios, pasaulio krep
šinio pirmenybės Argentinoje. 
Iš Europos valstybių, tose pir
menybės^ dalyvauti galės 4 ko 
mandos. Ta proga, Nicoje įvy 
ko kvalifikacinis turnyras, ku
riame Egiptas u Prancūzija, 
xtaip Europos meisteris ir vice 
meisteris nedalyvavo, kadan
gi jiems ir taip suteikta teisė 
tose pasaulio pirmenybėse žais

Po karštų kovų, tą kvalifi
kacinį turnyrą, laimėjo Italija, 
’veikdama Ispanijos rinktinę, 
pasekme 44 : 36 (21 : 19). 
Tenka pažymėti, kad italus tre 
niruoja amerikietis Van Zendt, 
o ispanus — lietuvis M. Ruz- 
gys.

Trečia vieta, atiteko Jugos
lavijos rinktinei, kuri laimėjo 
prieš Belgiją — 36 : 22. To- 

buvo.
Tektų dar pridurti, kad Lie

tuvos — Europos krepšinio 
tvirtovės vardas — nebuvo ir 
čia pamirštas. Jis, šiame tur
nyre, su kitom Pabaltijo vals
tybėm, buvo dažnai linksniuo
jamas. Kbr.

LONDONO LIETUVIŲ 
SPORTO KLUBAS,

Sausio 29 .d, įvyko Londono 
lietuvių sporto ir socialinio klu 
do metinis narių susirinkimas. 
Klubo pirmininkas p. Bulaitis 
apibūdino sunkią klubo padėtį, 
ir prašė tautiečius rimtai susi
rūpinti. Paaškėjo, kad klubas 
turi skolų, kurios susidarė per
kant žemę, namą, darant„rernon 
tą ir kt. Susirinkime buvo iš
keltas klubo tarnautojams ai 
gų sumažinimo klausimas, bet 
nieko konkretaus nenutarta.

Vietinė, Šv. Onos moterų 
draugija, matydama, kad klu
bas skęsta skolose, pirmoji iš
tiesė pagalbos ranką. Moterys 
sutiko arbatos barą iš eilės ap
tarnauti nemokamai. Bus pa
darytas 6 mėnesių bandymas.

Išrinkta valdyba: Bulaitis— 
pirm., Š|emeta ižd. ir VI. Ru
dzevičius — sekr. Sekretorius 
gauna algą, pirmininkas ir iž
dininkas dirba be atlyginimo.

Valdybai padėti tvarkyti kul 
tūrinius reikalus išrinktas iš 
15 asmenų komitetas.

Viktoras Vytenietis,

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA 
CLEANERS 
& BYERS CO.

MONTREALIS 2832 Allard

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

Taipgi valome visokiau
sios rūšjes 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.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti TRenmorc 1135 
(galimą pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135

s O Aukšta kokybe žema kaina
Siuntiniai į visus Europos kraštus išskyrus SSRS 

per US Parcel Post.
Užsakymuose prašoma rašyti AIŠKIAI siuntėjo ir gavėjo 

adresą, pakieto numerį ir jo kainą.
STANDARTINIAI PAKIE TAI;

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

XKZT.'_ XX
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Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

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

Kreiptis vakarais po 6.30 vai.
itii

XE

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

(plytelėmis)
% sv. arbatos (Lipton,

1 sv. džiov. vaisių

2
1
1
5
5
1
1

sv. rūkytų lašinių
sv. kiaul. taukų
sv. ryžių
sv. kviet. miltų
sv. cukraus
sv. razinkų
sv. deg. pup. kavos

yz sv. arbatos (Lipton) 
1 sv. džiov. vaisių 
1 sv. razinkų 
1 sv. džiovintų vaisių

Nr. 7

$

6.75

5 sv. kiaul. taukų
sv. kviet. miltų
sv. cukraus
sv. razinkų
sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

yz sv. arbatos (Lipton)

5
5
1
1

Nr. 9

$

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

(skardinėse po 1 sv.)
% sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2 sv. cukraus

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

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

Nr. 2

$

5.65

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

y2 sv. kakao
sv. arbatos (Lipton)

1 sv. pien. šokolado 
(plytelėmis)

2 sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių
y2 sv. sūrio
2 sv. alyvos (Mazola)

Nr. 5

$

5.85

3 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus

sv. deg. pup. kavos
1 sv. razinkų
sv. džiovintų vaisių

2

1

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

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

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

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

*

JOE HAVER 5

Radio Tarnyba
visų rūšių aparatai.
RAndolph 4708.

Taisomi
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.

Nr. 8 

$ 
5.65

6.00

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

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

(plytelėmis)

Nr. 10 
$ 

7.10

10 sv. kiaul. taukų Nr. 11
5 sv. malt. pup. kavos $
(skardinėse po 1 sv.) 7.10

18 sv. kiaul. taukų Nr. 12 
$

5.95

ruošiame INDIVIDUALIUSPagal atskirą* kainoraštį
maisto pakietus.

Teiraukitės dėl siuntų didesniais kiekiais.
KITI SIUNTINIAI

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

REIKALAUKITE MS Ų KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG’D

4S6 West 63rd Street, Chicago 21, III. Telefonas Wen two 
rth 6—4107.

S. MAZULAITIS
Lietuvia 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

XXXXZX3XSZXXZZX.

TRenmore 5661

E.
VISOKIAUSIAS DRAUDIMAS 

gaisro, apiplėšimų, nelaim. atsit., automobilių *r 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, lietuviika muatika
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Nepasisekusios raudonuku kombinacijos

I veiksmas—Prieš susirinkimą
Džo Lapevičius: (Rašo „LB“

korespondenciją apie Vytauto 
klubo susirinkimą ir skaito pas 
kutinį sakinį) : — ...„dipukai, 
Norkeliūnui padedant, iš klu
bo pasiryžę išstumti visus se
nuosius klubo narius“... (Tri
na rankas). Taip! Kova vyksta 
ir pasigailėjimo nėra. Visos 
priemonės, siekiant tikslo, tin
ka,-sako vadas Stalinas. Meluo 
ti juo daugiau! Visgi dalim 
melo patikės. Ypač kaikurie 
senieji. Ką jie išmano... Gera 
juos vedžioti už nosies. Taip 
mus mokina kominformas, to>- 
kie įsakymai iš Maskvos. Bet 
senuosius klubo narius reikia 
glostyti, lankyti namuose ir 
stipriai įkalibinėti... (staiga at- 
ridaro durys ir įsiveržia John 
Likelis).

John Likelis: Susimildamas, 
Džo! Kas dedasi! Juk tie di
pukai, Norkeliūnui tikrai padės 
visus mus — „rytų demokra
tus“ — iššluoti... Tiktai pama 
nyk: jie pereitą sykį pravedė 
tokią rezoliuciją, kad mums 
visi keliai uždaryti! Jei taip 
eis ir toliau, tai mums nepasi
seks nei klubo sugriauti. O pa- }lUgę žmonės 
gal mano nuomonę — jei jau 
ne mūsų, tai tegul ir ne jų... 
Tegul sau Liqueur Commision 
nešasi... Velniop!

Džo L.: Nesikarščiuok, drau 
gas. Mano jau sugalvota: Mes 
pareikalausim perbalsuoti tą 
protokolą. Pakelsime triukš
mą, pasakysim, kad balsavimas 
buvo neteisėtas ir visa bus ge
ru. Aš jau daugelį prikalbė
jau...

John L, Gražiai kalbi, bet ar 
pasiseks? Norkeliūnininkai ir
gi turi galvas. Manai jų puo
dynės, kaip daugelio mūsiš
kių?! Tiesa, kai ką iš mūsiš
kių galima prikalbėti, bet kai 
ateina laikas, jie jau ir nesi- 
orientuoja., bijo, nusigąsta... 
*inai gi, besmegeniai..

Džo L,: Yes, Džani, — tu 
kalbi teisybę. Bet nereikia nu 
siminti. Tu pasiūlyk tą proto
kolą perbalsuoti, aš pasiūlysiu 
įrašyti dienotvarkėn, Juozas 
Šunaitis pradės baubti, mes pa 
laikysime, ir bus all right!... 
Mastysi, kaip praeis. O kai jau 
bus tai padaryta, mums beliks 
liktai nubalsuoti, kad protoko
las atmetamas. Tada juos 
griebs Liqueur Commision ir 
bus baigta. Ir tą Vytautą di
dįjį mes palydėsime į Mont 
Royal... (trina, rankas ir šaipo
si). Džanuk, atilsėk prieš le
miamąjį mūšį...

Ii veiksmas — metinis 
susirinkimas

Triukšmas. Kalbų ūžesys, 
pro kurį kartais ryškiau pasi
girsta. Juozo Šunaičio atskiri 
šauksmai: „Tarybininkai! Nor- 
keliūni'ninkai! Kardelinin- 
kai ...

Norkeliūnas: Kas norį pa
sisakyti dėl protokolo, kurį su
sirinkimas anąkart priėmė? At
simenate, šermopai, kad aną
kart buvo perskaitytas ir pri
imtas protokolas, kuriame bu
vo užprotokoluotas bormanų 
raštas likerių komisijai. Tie
sa sakant, mes buvome sutarę 
lą raštą praleisti švelniau, bet 
kad tie ponai draugai neišlaikė 
susitarimo, todėl teko tas raš
tas paskelbti. Čia jums prime- 
namaT lead jau visiems žinomie 
ji aštuoniolika, reikalaujant iš 
aukščiau, gali būti tiktai šer- 
inonai, bet nei rinkti, nei bet 
kurioms pareigoms negali būti 
išrenkami. Tai, kas dėl to no
ri pasisaikyti?

John Likelis: Tai yra netei
singa. Mes reikalaujame tą 
klausimą perbalsuoti. Dabar 
yra metinis susirinkimas. Jis 
yra teisėtas, nes dalyvauja du 
trečdaliai šėrų. Aną protokolą 
siūlau perbalsavimui, kaip pri
imta nepilno susirinkimo.

Mykolas Rudas: Paremta!

Paremta! 
perbal-

Tai, 
vyrai?

kas čia 
Tik ką 
perbal-

1.. bus su kliubu? Jūs gi ži
.e, kad tuo būdu jūs jam ga-

1. adarysite...
■>žo, Mykolas, Juozas, Jo

nas: (choru): Bauuu, vauuu!.. 
Po mūsų nors ir tvanas!... Kas 
mums tas Vytautas Didysis,
kas mums klubas, jeigu ne įfogįa; 
mes!...

Norkeliūnas: Jums — tik 
jūs. Bet yra šėrm max, kurie 
Įdėjo pinigus. Jie ns'r.e tas 
pats. Prašau balsuo k Balotai 
paruošti.

Valandai praėjus.
Norkeliūnas: Balsavimo re

zultatus girdėjote. Protokolas 
patvirtintas. Einame sekančių 
diencltvarkės punktų svarsty-

NAUAS LIETUVIŲ TRANSPORTAS 

IŠVYKUSIŲ LIETUVIŲ j KANADĄ 
1950 m, sausio mėn, 27 d, laivu „SS SAMARIA“

36

sąrašas. 48. Misevičius Petras 59
58
27

•19.
50.

,, Marija
„ Gertrūdaiiiut «ų

1. Sodaitienė Marijona 34 51. Motuzas Augustė 43
2. Sodaitytė Eleonora 9 52. Legentaitis Lisa 48
3. Sodaitis Kęstutis 4 53 Plėčkaitis Gerda 24
4. Vaškienė Ona 33 54. Šeduikis Balys 27
4. Vaškys Simas 3 55. „ Olga 24
6. Vecerkienė Natalija 55 56. Starkutis Stasys 27
7. Vyšniauskas Henrikas 61 57. ,, Konstancija 28
8. Vyšniauskienė Jieva 51 58. „ Eugenijus 4
9. Andriulis Jonas 26 59. „ Birutė 2

10. Gencius Uršulė 59 60. Vakaras Jonas 51
11. Gencius Vytautas 18 61. „ Jonas 2
12. Genciūtė Janina 14 62. Kun. Sabas Antanas 42
13. Ivenaitis Jonas 61 63. Augaitis Juozas 71
14. Ivenaitienė Ona 58 64. „ Agota 70
15. Maciulevičius Balys 59 65. Beržys Marija 62
16. ,, Kazė 56 66. Gražulienė Margareta 70
17. Šaltenytė Regina 4 67. Kulienė Eleonora 40
18. Pranckevičius Vincas 55 68. ,, Osvaldas 4
19. ,, Magdalena 57 69. Mockevičius Anastazija 26
20. Razokas Jurgis 37 70. „ Juozas 4
21. ,, Elzė 32 71. „ Jonas 3
22. „ Regina 6 72. „ Marija 2
23. „ Gerhardas 4 73. Švedienė Vanda 28
24. ,, Petras 3 74. „ Margareta 12
25. Mordzevičius Vatlraude 26 “5. Stašaitienė Antanina 46
26. ,, Raimundas 2 76 ,, Antanas 17
27. Povilaitytė Lilija 36 77. Mažeika Petras 29
28. Slapkauskaitė Regina 33 78. ,, Erikas 31
29. Becher Ella 25 79. „ Kazys 28
30. ,, Uršulė 3 80. Raudonaitis Petras 49
31. Mažeika Juozas 68 81. Raudonaitis Elena 42
32.Miežlaiškienė Stasė 26 82. „ Vytautas 14
33 ,, Birutė 6 83. „ Jonas 23
34. „ Levutis 2 84. Malkas Egonas 33
3 5. Naruševičius Pijus 65 35. Buragienė Agota 75

jomis. Turi būti atvirkščiai 
viskas, kaip įvyko. Bet gi, tik
ri sneikai tie tarybminkai... 
Atvirai sakant, pervėlai susi
griebėme... Kad jį kur tą Dža- 
nį. Tuojau pasiūlė, o man net 
ligi atapinčių nugėlė. Na, sa
kau sau, blogai bus!... Įsivelsi- 
ine... Ir aš gi, kvaišas, vieton 
susilaikęs, dar ir vietą tam klau 
Ūmui nurodžiau dienotvarkė-

Bet prisipažinkime: Ju- 
gerai padarė. Švariai

mus apstatė! Tiktai neturime 
nei parodyti, kad taip yra. Aš 
cnbar parašiau, ilgą straipsnį 
ir įrodau, kad viskas gerai, ir 
kad Norkeliūnas pralošė... At- 
tiras durnelių, kurie patikės...

John: O manai, kad .patikės? 
Ne, brolyti, koks gi tikėjimas, 
kad balsavo už Norkeliūną, o 
ne už tave ir mane?!

Džo: Tavo tiesa ! Daugumas 
vis dėlto suprato, kad Norke
liūnas nori klubą išlaikyti, o 
mes., pats gi žinai... Vis del
ta patikėjo Norkeliūnui... bes- 
t.jos. Ką besakyti. Tarp savęs 
galime pasakyti: Švariai mus 
apstatė ir teisingai padarė. 
Tiktai, Jonai, ša! Nė mur mur, 
kad pralošėme... O tai dar 
gausime pylos iš kominformo... 
Viską turime nuduoti, kad 
jiems blogai išėjo. Vėl turime 
gerai pūsti, kad vėl neteisėti 
l'alsavmai...

John: Ką jau, drauge, pada
lysi? Ne durni jie, kad ir tie 
senieji...

Džo: Tavo teisybė... Bet 
turime laikytis!... Toks tėvo 
ir mokytojo Įsakymas... Bet 
Ljaurybėš jie, kad jiems!... 
Vaje, vaje, kaip galvą skelia... 
Atnešk man 7 up ar Brom zel- 
cer’o, Džany..č Blogai... (alps
ta)- Šermonas,

KLUBINĖ TRAGEDIJA
Džo Lapevičius: Aš siūlau 

įrašyti į dienotvarkę po borma- 
nų patvirtinimo.

Šunaitis: Raremta, parem
ta !..

Norkeliūnas: Prieš nėra? — 
Priimta. Prašau toliau.

Po valandos.
Džo L.: Na, gana šito triukš 

mo. Mes atsisakome nuo pro
tokolo perbalsavimo.

Mykolas Rudas:
Ves! Mums nereikia
savimų...

Norkeliūnas: 
dabar dedasi, 
reikalavote, kad būtų
suota. Ir dientovarkės vietą 
nurodėte. Jūsų valia išpildy
ta. O dabar jau nereikia? Kas 
gi čia darosi?

Šunaitis: Yes! Mums nerei
kia perbalsavimų! Bau, vauu 
u.... Bau, vauuu!..

Norkeliūnas: Jūs gi vyrai, 
atrodo, ne vaikai. Pjrma pra
šėte įrašyti tą perbalsavimą į 
dienotvarkę ir net vietą dienot 
varkėje nurodėte, o dabar jau 
nereikia?... Montrealio oras 
taip staiga nesikeičia,^^kaip jū
sų nuomonės... Bet mes gi su- 

>... Laikykimės rim 
tai. Kartą jau nusistatėme per 
balsuoti, tai ir perbalsuokime. 
Tikrai gi, kaip sakote, dabar 
metinis susirinkimas, susirin
kimas teisėtas, nes dalyvauja 
du trečdaliai šėrų, — todėl ir 
nutarimai mūsų turės visą tei
sėtumą.

Šunaitis: Bauuu, vauuu... 
Nereikia... Mes jau apsigalvo
jome, kad bus negerai... Bauuu, 
vauuu!... Mykoliukai gelbėki- 
mes... Šalin Norkeliūną!... 
Šalin!...

Norkeliūnas: Vyrai, aš pasit 
trauksiu ir man bus geriau. Bet

■ ■ HAMILTQNQ LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS „KOVAS“ į

Dipukai ne kvai 
už tave nekvai- 
ir neapmokami, 

reikėjo, siūlyti 
Matei gi, kad 

O dar vadas, tė-

III veiksmas.—Po susirinkimo,
Džo Lapevičius: apsirišęs 

galvą šlapia skepeta. Prakai
tuoja ir rašo, rašo...

John L. (įbėgdamas uždu 
sęs) : Na, ar nesakiau tau, Džo, 
kad bus bėda! 
ii! Jau tikrai 
bsni... Nors 
Ir kurių galų 
perbalsavimą! 
Jų dauguma...
vas ir pravadyrius...

Džo: Na, jau tu man suverti 
visus didžiojo mūsų vado, tėvo 
ir mokytojo titulus... Matai, 
atvirai sakant, kas tinka Jupi
teriui, tai netinka jautukui. Bet 
reikia ieškoti išeities. Mes ne
pasiduosime!.. Aš dabar rašau 
,,Blogam Balsui“ koresponden 
ciją: Va, atsimink mums duo
tas direktyvas: „Meluok išsi
juosęs, — vis kas nors prilips! 
O kai prilips, tai prię to prie
lipo ir daugiau kabinsis. Gal 
gi nežinai, kad visos priemonės, 
siekiant tikslo,, tinka. Todėl 
aš ir verčiu viską aukštyn ko-

GAUTI LAIŠKAI: 
•Juozui Žitkui.

Petronėlė 
Bronius

38. Birzvil.kaitė Mėta
39. Bindvainytė Stefą
40. Kantauskaitė Aldona
41. Kinciūtė Elma
42. Sarapinas Aldnoa
43. Budreckis Kazys
44.
4 5. Kulys Alfredas
4 6. Kyzelis Gustavas
4'7. „ Paulina

65
13
18 
18 
17
17
17
54

Leokadija 44
19
65
59

Rev K. Ve Šarka^ 
(23) Bremen - Vegesack 

IRO Interzonal Staging Centre 
Camp Grohn 

Germany - U. S. - Zone.

«»»»»» Ml
NAUJAI ATVYKUSI EMS 

“N. Lietuva” siunčiama sko
lon, tik praneškite savo adresus

š. m. vasario mėn. 18 d., šeštadieni, rumunų salėje, 20 Muiray St. W (netoli SNR stoties), rengia I-ąjį Hamiltone

Užgavėnių kaukiu balių
PUIKUS ORKESTRAS!

Tradiciniai lietuviški blynai. Minkšti ir kieti gėrimai. Už gražiausj vakaro kostiumą skiriama
PINIGINĖ PREMIJA

• Pradžia 6 vai. vakaro. HLSK „KOVAS“.

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

1109 Brown Blvd. Verdun.

BA LT ICKA
Lietuvis batsiuvį s.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave., VERDUN. 
Tel. YO 0669.

LIETUVIŠKAI — ANGLIŠ
KI ŽODYNAI.

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

Be to, dar galima gauti to 
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.

— 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. VĮ6* 
toje supakavimas ir pašto patarnavimas be atskiro 

atlyginimo.

2450 ST. CATHERINE E.--------

į

£

LIETUVIŠKA

baldu krautuve
IR DIRBTUVĖ

Parduodame sofas, fotelius, — sėdimus ir miegamus. ! i
Taipogi taisome ir aptraukiame naujai senus baldus ir ‘ 1 

keičiame į naujus. 
Priimame užsakymus.

SAV. JOHN KAMICHAITIS,
ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO ! i 

..899 BLOOR ST. prie Ossington g-vės. TORONTO, ’ 
Ont- Telefonas LO 1438. 3

SAFE INC.
MONTREAL, P. Q. — TEL. BE 4506.

MONTREAL BRANCH, 1410 STANLEY ST. 
ROOM 320.

Senas, patyręs vyriškų ir moteriškų rūbų

LIETUVIS SIUVĖJAS
SKINKIS

LAIKE VIENOS SAVAITĖS PRISTATOMAS MAIS
TAS TAMSTŲ DRAUGAMS BEI GIMINĖMS VO
KIETIJOJE IR AUSTRIJOJE UŽSAKANT SKUBOS

ORDER|!
CARITAS „C“ VOKIETIJON (į visas zona*) IR 
AUSTRIJON papiginta kaina
2 
2 
2 
1

JUOZAS

Siuvimas geriausiomis ir prieinamiausiomis sąlygomis.
Didelis pasirinkimas įvairių medžiagų.

2540 Sherbrooke East, Montreal. Telefonas: FR 8493.

sv. Daniško margarino, 
sv. grynų riebalų, 
sv. virto steiko 
sv. kumpio ir bekono, 

1 sv. vynioto kumpio su 
jautiena,

% sv. kepeninio pašteto, 
J4 sv. kakao,

2 sv. baltų miltų,

^*882’33

........................... $.10.00
sv. degintos kavos,
sv. gabalinio cukraus, 
sv. ryžių,
sv. kondensuoto pieno, 
sv. evaporuoto pieno, 
sv. džiovintų razinkų, 
sv. saldžiojo šokolado, 
sv. gryno medaus, 
sv. uogienes — braškių 

ar serbentų.

PASIRINKTINAI —

2
2
2
1
1
1

4
1
2

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

2102 FULLUM ST. AM h erst 0694

-------XX............. XX---- ------ ~XX ■ ■ XX - XX XX— " XX-------------XX

LIETUVIS SIUVĖJAS K
J. INDRELĖ

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

202 St. Cla.rens Avė., Toronto. Tel. ME 8522 U
XK

TEKSTILĖS UŽSAKYMAI
į 1000 TAŠKŲ —VOKIETIJON (J VISAS ZON ) $ 11 00 $ 
£ MAISTO SKUBOS UŽSAKOMAI PASIRINKTI- ’ —X 
j NAI — 840 taškų — Vokietijon (tik į Vakarų z.) §
£ ir Austrijon ................................................................. $ 11.00 J#
? MAISTO SKUBOS UŽSAKYMAI PASIRINKTI-
/ NAI — 600 taškų — Didžiojon Britanijon...........$ 10 00 X
5 TAUKŲ UŽSAKYMAI—1J S V GRYNŲ RAFI- ’ f 
K NUOTŲ TAUKŲ SKARDI NĖSĖ, sumažinta kn $ 5 00 8 

CUKRAUS UŽSAKYMAI —10,4 sv., gr., balto ra- g
įr finuoto cukraus Vokietijon (į Vakarų zonas ir X
» Berlynan) ir Austrijon. Rusų zonon šis užsaky-
K inas nesiunčiamas’ ................................................. $ 2.25 §
S Svarbi naujiena! Siuntinių gavėjai, gyvenantieji to- K 
§ liau nuo artimiausiojo siuntinių išdavimo, punkto, gali K 
g pasiųsti orderį į mūsų canntrinį sandėlį Vokietijoje, g 
g (ar Austrijoje). Siuntinys bus nedelsiant pristatytas. g 
§ Pašto persiuntimo mokestis yra: Vokietijoje — 1.00 § 
8 DM., Caritas „C“ siuntiniui, ir DM 0.40 taukų bei cuk- X 
g raus siuntiniui. Austrijoje Oe. S. 1.00 Caritas „C“ § 
g siuntiniui ir Oe. S. 0.40 taukų bei cukraus siuntiniams. įt 
y Mes garantuojame skubų ir saugų pristatymą. X
$ Siųskite pinigus tik Money Orderiais — rašykite ą i š- $ 
$ k i a i adresus. Rašykite mums angliškai bei vokiškai, g 
g Naujas pilnas kainoraštis pagal pareikalavimą.
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Montreal Atsisaukimas i Montrealio Toronto
DAILININKO VALIAUS

DARBŲ PABRODA ATIDAROMA VASARIO 16 D.
Vasario 16-tos dienos iškil

mei pritaikoma žymiojo mūsų 
grafiko modernisto Profeso
riaus Telesforo Valiaus grafi
kos darbų paroda.

Kūriniai jau yra atsiųsti iš 
1 oronto, kame dabar dailinin
kas gyvena, ir bus išstatyti pa
rodai YMCA salėse: 18? St. 
Catharine East.

Paroda bus atidaryta kaip 
. tiktai Vasario 16 dieną, ket

virtadienį, 8 valandą vakaro. 
Apie tai pranešama visiems tau 
trečiams, kurie visi maloniai 
prašomi į parodos atidarymą 
atsilankyti, ypač, kad po va
landos, t. y. — 9 vai., l?us prof. 
A. Tamošaičio paskaita apie 
dail. T. Valių, jo kūrybą ir pa
rodos eksponatus.

Dailininko darbai gražiai 
įrėminti ir puikiai sutvarkyti. 
Parodos paruošimas vyksta dal 
lininko Prof. Antano Tamošai
čio priežiūroje.

Parodą ruošia Lietuvių Dai
lė* Institutas. — 
irime Vasario 
karo parodos 
į parodą!

VASARIO
MONTREALYJE

Šiemet Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo šventė — 
Vasario 16-ji — bus švenčia
ma labai iškilmingai ir gražiai, 
kaip dar niekuomet.

Plati ir išbaigta tos dienos 
minėjimo programa bus pa
skelbta sekančiame „Nepriklau 
somos Lietuvos’ ‘ numeryje. Da 
bar tiktįai anonsuojama, kad 
Vasario 16 dienai minėti ko
mitetas, kuris atsovauja visas s 
Montrealio lietuvių organiza
cijas, organizuodamas Vasario 
16-sios minėjimą, numatė visą 
didelę tos dienos, kuri bus mi
nima vasario 19 dieną, progra
mą: pamaldas lietuvių bažny
čioje, dailės parodą ir aktą - 
- koncertą, kuriame dalyvauti 
kviečiami šie artistai: J. Aksti
nas, K. Barauskas, A. Dikinis, 
E. Kardelienė, J. Kvietytė, B. 
Pūkelevičiūtė, B. Vaitkūnaitė, 
K. Veselka, B. Žaganavičiūtė. 
J. Akstino vadovaujama tauti
nių šokių grupė, A. Piešinos 
vadovaujamas mišrus choras ir 
vyrų oktetas.

Iš artistų 
kad bus solo 
ro bei okteto 
tiniai bei išraiškiniai šokiai ir 
draminnkų patektas specialus 
tai dienai papuoštas vaizdas. 
Vieni iš pakviestųjų-dalyvaus 
bažnyčioje, kiti salės scenoje: 
1200 Bleury St. Akto pradžia 
numatyta 4 vai. pp.

Sekančiame „NL“ numery 
bus paskelbta visapusiškai pla 
ti informacija.

IMIGRACIJOS BIURO
PRANEŠIMAS.

Visi tie, kurie sudarė darbo 
sutartis savo giminėms atvykti 
į Kanadą, tačiau jie dėl tam 
tikrų priežasčių išvyko į kitas 
valstybes, skubiai prašomi pra
nešti jų pavardes ir kas su
tartis sudarė. Jeigu ateityje 
kam reikės atsikviesti jau kitur 
emigravusį giminaitį, neberei
kės pildyti atskirų blankų, o 
tik reikės pakartoti prašymą.

Visi tie, kurie sudarė darbo 
sutartis savo giminėms, bet jų 
adresai yra pasikeitę, prašomi 
pranešti naujus adresus jų ir 
savo.

Visi tie, kurie yra atsikvietę 
sužadėtines-ius ir pagal .pasi
žadėjimus susituokę, ’ prašomi 
prisiųsti sutuoktuvių metrikų 
nuorašus.

Minėtus pranešimus prašoma ros fabriko.

Todėl neužmirš 
16 d. 8 vai. va- 
atidarymo. Visi 

(k).

16 ŠVENTĖ

sudėties matyti 
dainavimas, cho- 
dainavimas, tau

Isetuvius
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 

VASARIO 16-OJ1
Lietuva savo istorijoje yra 

keletą kartų pergyvenusi ne
mažus sunkumus, bet pati di
džiausioji mūsų tautos tragedi 
ja vyksta šiandien per bolševi
kų okupaciją. Šimtai tūkstan
čių žmonių išvaromi iš savo 
krašto į tolimąjį Sibirą ir kon
centracijos stovyklas, kad šal
čiu, kankinimais ir badu mir
tų lietuviai už komunistų par
tijos viešpatavimą.

Atspąriausieji lietuvių tau
ros sūnūs — partizanai veda 
prieš krašto okupantus negai
lestingą ir žūtbūtinę kovą. Jie 
kovoja už .savo tėvynę pasiry
žę žūti, kad Lietuva galėtų gy
vuoti, kad ji galėtų būti lais-

siųsti Immigration Office, 301 
Bleury St. Montreal.

Kas nori pranešimą siųsti 
lietuvių kalboje, prašoma siųs
ti KLCT Imigr. skyriaus var
du 3A 4-th Ave., Ville Lasalle, 
Montreal, P. Q.

DĖMESIO 
MONTREALIEČIAI!

Sekmadienį, vasario 12 d. 5 
v. p. p. Montrealio „Vaivos“ 
vyr. skautės ir skautai Vyčiai 
rengia laužą, kuris įvyks 324 
Demontigny East. Visi nuo
širdžiai kviečiami atsilankyti ir 
praleisti linksmai sękmadienio 
vakarą. Pamatysite skautiš
ką programą, paragausite lie
tuviškų sumuštinių, žagarėlių 
spurgų — pončkų, gerai pasi
šoksite, grojant brolių Lapinų va ir nepriklausoma. Lietuvos 
muzikai ir atrasit ten daug 
tų įvairenybių.

Prasidės punktualiai.
Įėjimas 75 et.

Važiuoti St. Catherine 
St. Denis ir eim«nt St. Denis 
aukštyn, pirmoji kertanti gat
vė bus Demontigny.

MŪSŲ LIGONYS
Gauta žinių, kad visuomenės 

veikėjas Vincas Treigys (Sim
coe) serga ir kojai turėjo da
ryti operaciją.

Praėjusią savaitę dirbtuvėje, 
lūžus kopėčioms, iš aukštai nu 
krito Juozas Kuprevičius (Vii 
le Lasalle) ir nusilaužė kairią
ją ranką. Dabar jis vaikščioja 
su sugipsuota ranka, kuriai su
gyli reikės kelių savaičių lako.

Šiomis dienomis nelaimį at
sitiko su Kaziu Luku, kurio au 
tomobilis susidūrė su tramva
jum. Nukentėjo p. Lukas, ku
ns paguldytas į St. Lucas ligo
ninę (Lankyti galima ketvirta
dieniais ir antradieniais nuo 
?y2 iki 9 vai. vakaro ir sekma
dieniais tarp 2 ir 4 v. pp.J ir 
J. Vaškys, kuris tačiau tiktai 
truputį sužalojo kaktą.

Visiems nelaimių ištiktie
siems linkinąa. greito pasveiki
mo ir geros sveikatos. (k).

NAUJIEJI MŪSŲ 
BIZNIERIAI

Malonu konstatuoti, kad vis 
daugiau lietuvių pradeda sava
rankišką darbą — imasi sava
rankiško biznio — verslo.

Praėjusią savaitę L. Girinis 
atidarė valgyklą Atwater St. 
749 nr. Telefonas WE 0619. 
Drauge ten pat bus knygų bei 
lietuviškų plokštelių platinimo 
punktas.

Valgykla jauki, švari, kul
tūringa.

Antras faktas: „Palanga“, 
esanti 2575 Ontario St. East, 
restoranas, nors lietuvišku var
du, bet jau buvo patekusi j ne
lietuvių rankas, bet dabar P. 
P»aradinskas ir F. Sakevičius ją 
nupirko ir pradėjo darbą.

Tai vis labai malonūs faktai, džiūnas klubo metinio veikimo 
Ta pačia proga mes primena- apžvalgoj pranešė, kad laike 
me GG Tautiečiams, kad jie praėjusių metų buvo nudažyta 
palaikytų savo tautiečių įstai
gas bei įmones, jas lankytų ir 
remtų, ypač tas, kurios skel
biasi „NL“.

ANGLŲ KALBOS KURSAI
Anglų kalbos kursai, nemo

kamai, veikia Ville Emard ir 
Point St. Charly. Vienur ir ki
tur kursai esti pirmadieniais ir 
trečiadieniais nuo _Į9,3(T iki 
21,30 vakaro.

Ville Emarde kursai veikia 
5940 BLVD Monk, De Levis 
mokyklos patalpose, III aukš- 

i tas, įėjimais iš galo; Point St. 
( narly — mokykloje prie elekt

ki-

iki

partizanų auka yra pati didžiau 
šia. Jie alukoja už tėvynę s 
gyvybę.

Mūsų tautos žmonės yra iš
siskirstę trijose grupėse: vie
ni dar tėvynėje Lietuvoje pri
versti vergauti krašto engėjams 
komunistams, kiti ištremti ken 
čia Sibiro taigose, o mes tretie
ji esame išblaškyti po laisvąjį 
pasaulį. Mūsų broliai tėvynė
je pavargę nuo kovų, o Sibi
ro tremtiniai šalčio, bado., 
skurdo ir ligų kankinami šau
kiasi mūsų pagalbos vaduoti 
juos, vaduoti savo kraštą — 
tėvų žemę Lietuvą.

Pasaulio politinė atmosf< ra 
vis tvankėja ii mūsų pastangos 
atgauti savo kraštui laisvę, tu 
ri dar sustiprėti. Mes padavę 
vienais antram ranką, turime 
stoti į darbą už Lietuvos ne
priklausomybę. Mūsų žmonės 
gyvendami svetimuose kraštuo 
se turi galimybę kartu su parti 
zanais kovoti už tėvų žemės

laisvę, nes mes čia laisvose ša
lyse galime pasakyti pasauliui 
tikrąją teisybę, apie Lietuvos 
kančias, atskleisdami klastingo 
komunizmo žiaurumus. Iš 
mūsų gali pasaulis sužinoti 
apie ano meto Lietuvos Klestė
jimą. Mūsų darbas paleng
vins Lietuvai atgauti nepriklau 
somybę.

Vasario 16-oji Lietuvos Ne
priklausomybės šventė, tai tin
kamiausia diena paminėti, pa
gerbti, prisiminti senąją tėvy
nę Lietuvą. Mes visi nepamirš 
kime, kad esame mažos, bet kil 
nios ir garbingos tautos sūnūs 
ir dukros, kad galime didžiuo
tis esą lietuviai. Tad visų lie
tuvių pareiga, garbė, džiaugs
mas ir pasididžiavimas švęsti 
i: minėti savo tėvynės Letuvos 
Nepriklausomybės dieną 16-ąją 
vasario.

Mūsų 
rengiasi 
visiems 
siems ir 
ir suaugusiems reikia atsilan
kyti į šią didžiąją šventę, jos 
minėjimą — aktą ir koncertą, 
kad kuo iškilmingiau galėtume 
visi bendrai ją švęsti. Mergai
tės ir moterys kviečiamos atei
ti į iškilmes taukiais drabu
žiais pasirėdžiusios.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė turi būti kiekvieno lietu 
vio švenčiama. Šią' šventę 
Montrealyje rengia visos or - 
ganizacijos bendrai. Ji bus 
švenčiama vasario 19 d. Taip 
... i ateidami į tautos dieną tu- 
■ ...me progos savo kuklia au- 

paremti Lietuvos reikalu*.
Montrealio šventei ruošti 

komitetas.

menininkai atsidėję 
šventės programai, o 
lietuviams, ir senie- 
naujiesiems, mažiems

Jei kartais link Verduno kada keliausi, neužmiršk 
sustabdyti arklių. . .
APSILANKYK

lietuviškoj valgykloj

TORONTO LIETUVIAI PLAČIAI MINĖS 
16 VASARIO

Vasario 16 d. 20 vai. Toron
to „Caritas* ‘ ruošia bažnytinį 
koncertą, Šv. Agnietės bažny- 
čioĮje, priešais lietuvių bažny
čią.

Vasario 18 d. 11 vai. iškil
mingos pamaldos Toronto Ka
tedroje, Church St.

Po patmaldų vykstama prie 
City Hali, kur uždedamas vai
nikas prie paminklo žuvusiems 
Kanados kariams.

Vasario 19 d. 14 vai. viešas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventės minėjimas lenkų salė
je, Queen - Dovercojirt gt. 
kampas.

Kviečiami visi lietuviai skalt 
lingai į šiuos parengimus atsi 
lankyti.
Toronto Lietuvių Organizacijų 

Komitetas.
SKAUTŲ-ČIŲ SUEIGA

Vasario 12 d. 5,30 vai. p. 
parapijos salėj šaukiama iš

kilminga Toronto skautų-čių 
tunto sueiga vasario. 16 dienai 
paminėti. Nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti skautų-čių tėvai 
ir bičiuliai. Tuntininkas.
SKAUTIŠKOS VESTUVĖS

Sausio 28 d. Toronto lietu
vių bažnyčioje klebonas kun. 
Ažubalis sutuokė jūros skautę 
M. Paškevičiūtę ir jūros skau
tą, vyr. sfkilt. A. Vasiliauską. 
Jaunuosius atlydėjo bažnyčion 
būrys draugų, Lietuvos kun. 
„Vaidoto“ laivo jūrofe skau
tai, Kanados rajono skautų va
das, Toronto tuntininkas ir ki
ti. Pamergėmis buvo jūros 
skautės Emilija Strazdaitė ir 
Birutė Grabauskaitė, pabroi- 
liais — jūros skautai Vaškelis 
ir Vafsiliauskas (jaunojo bro
lis). Pamergės ir pabroliai bu
vo pasipuošę jūros skautų uni
formomis.

Vestuvių pokylis įvyko p. p. 
Laurinavičių namuose, kurie 
tėviškai rūpinosi jaunaisiais ir

P

svečiais. Nenuilstanti letuv.ė 
ka daina, skautiška nuotaika ii 
nuoširdūs linkėjimai palydėjo 
mielus Marytę ir Antaną j 
skautiškos šeimos vedybinio 
gyvenimo kelią. Alė.
SMAGUS ŠOKIŲ VAKARAS

Sausio 21d. Kanados Lietu
vių Moterų. Bendruomenės To
ronto apylinkė suruošė šokių 
vakarą. Jaukioje YMCA sa
lėje, puikiam orkestrui grie- ( 
žiant, Toronto jaunimas sma- .1 
giai praleido vakarą.

Šokius paįvairino konkursas 
už ilgiausiai išsuktą lietuvišką 
polkutę ir gražiausiai pašoktą 
valsą dovanoms laimėti. Jury 
komisija, sudaryta iš svečių — 
p. Čeponio ir p. Pundzevičiaus, 
šeimininkėms p. Indrelienei ir 
p. Stepaitienei talkininkaujant 
ir publikai vienbalsiai pritariant 
paskyrė p. Seliokaitei ir p. Kai 
riui dovanas už gražausią val
są. Daug nuoširdaus juoko 
įnešė ilgiausiai iššoktos polkų 
tės premijavimas. Jaunimas at 
kakliai sukosi ir nepasidavė 
orkestro greitėjančiam tempui, j 

Praėjus 20 minučių ir vis dar ' 
gerokam porų skaičiui bešo
kant, apdovanoti buvo p. Race 
vičienė ir p. Barauskas, kurie 
sąžiningiausiai nuo pat pra
džios iki galo iššoko tikrą tė
viškės kaimo polkutę. Alė.

KEMPTENO STOVYKLOS 
LIETUVIŲ ŽINIAI

Palaikymui tradicinių vie
ningų ryšių tarpusavy ir ap
tarti, kaip ištiesti pagelbos ran 
ką likusiems tautiečiams Kemp 
teno stovyklose, yra šaukiamas 
vasario 18 dieną % 9 vai. vak. 
Lietuvių valgykloj, 870 Dundas 
Str. W. Tel. PL 7060, visų iš 
Kempteno atvykusių lietuvių 
susirinkimas.

Iniciatorių vardu 
Dr. Juozas Kaškelis.

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 Ę0 centų.
Adresas: 2161 St. CatherineEast. Telefonas: CH 0480.

i KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

į Įvairūs užkandžiai ir gėrimai. 5j i
J Valgių pasirinkimas. K J
5 Čia pat įsteigtas lietuviškos knygos platinimo centras, g | 
į Pasirinkimui naujausi ir veriingiausi leidiniai. Taip pat • < 
| čia gaunamos pirmosios Kanadoje lietuviškos plokštelės. M
§ Atdara nuo 6 valandos ryto iki 1 valandos nakties. S J 
g 749 ATWATER ST. TEL. WE 0619. M !
g SAV. L. GIRINIS. 8

Winnipeg
WINNIPEGE NULEISTA GELEŽINĖ UŽDANGA.

Winnipeg© lietuvių klubo su sirinkimas sulaužė klubo 
konstituciją.

Matulevičius, M. Vidrikas, Ja 
siulioinis, Samelionis, Savickas, 1 
P. Ponkus ir Bareikis. Kont
rolės komisija: A. Urbonas, J. 
Dambaras ir Paknienė.

Apsvarsčius kai kuriuos ki
tus klubo klausimus, buvo pri
eita prie naujų narių priėmimo 
klausimo. Naujų narių priėmi
mas prieš rietus buvo suspen
duotas su tikslu rasti lengvinau 
i jas sąlygas įstoti į klubą nau
jiems nariams. Šiam susirinki 
niui buvo gauta 15 naujų pa
reiškimų įstoti į klubą nariąis, 
daugumoje buvę tremtiniai. 
Diskusijose naujų narių priėmi 
rno klausimu pasisakė už pn- 
ėmimą: P. Yauniškis, A. Urbo 
naš, O. Urbonienė, V. Zavads
kienė, A. Pauplis, J. Januška, 
Pr. Matulionis, J. Subačius, V. 
Daubaras, P. Januška, J. Dam 
baras, K. Pranevičius ir kiti. 
Prieš naujų narių priėmimą: P. 
Gudžiūnas (klubo pirm.), V. 
Lepeška (klubo tvarkytojas), 
M. Vidrikas, K. Beniušis, V. 
Steponavičius ir kiti. Po gana 
ilgai užtrukusių diskusijų nau
jų narių priėmimo klausimas 
buvo pastatytas balsavimui ir 
gauti rezultatai 24 už priėmi
mą ir 30 prieš priėmimą. Šiuo 
mi balsafvimu klubas galų ga
le aiškiai ir viešai parodė savo 
tikrąjį veidą. Klubas nuleido 
geležinę uždangą prieš naujus

■ narius. Nutarimas nepriimti 
naujų narių kartu būvą sulau
žymas dabartinės konstiteijos, 
kuri sako, kad „visi lietuvių 
rasės asmenys, turintieji 16 me 
tų amžiaus ir gyveną Manito- 
□cs provincijoje, gali būti šio 
klubo nariais“. Šiuo nutarimu

Vasario mėn. 5 dieną Win- 
nipego Lietuvių klubas turėjo 
visuotinį savo narių susirinki
mą.

Klubo pirmininkas P. Gu—

suolai. Tai ir vi- 
kultūrimč klubo 

Toliau paaiškė- 
praėjusius metus

drabužinė ir 
sas lietuvių 
veikimas, 
jo, kad per 
klubas padarė $ 3.225,— gry
no pelno, o skolos turima mo
kėti už namą $ 6.300.

Išrinktas 1950 metams klu
bo komitetas sekančios sudė
ties: Pr. Matulionis, P. Gudžiū 
nas, G. Paliliūnas, P. Januška, 
Kizas, V. Steponavičius, A.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

vedusių porai arba 2 mergi
noms. 8314 Outremont Avė., 

PA r k Ext., Tel. CA 8875.
Teirautis po 5 p. m. ir šešta
dieniais bei sekmadieniais visą 

dieną.

IŠNUOMOJAMI
du atskiri kambariai. Pagei
daujamos mergaitės arba vedu
siųjų poros, kurios pačios ga
mintus! sau maistą. Yra visi 
patogumai. Teirautis nuo 6 iki 
10 vai. vakaro, išskyrus šešta
dienius ir sekmadienius, adre

su: 6378 — 12th Avė, 
Rosemount.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

TELEF TR 0870.

MES SUTEIK AME JUMS

TEISINE-KALBINE PAGALBA
Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus 
perkant ir parduodant. Parūpiname paskolą ir ap- 
draudą. Atstovaujame įstaigose ir įmonėse. Sudarome 
dokumentus bei patvirtintus vertimus. Giname lietuvių 
interesus Kanadoje ir kituose kraštuose. Jums patar
navimus atlieka teisininkai ir kalbininkai, studijavę Š. 
Amerikos bei Europos universitetuose.

JONAS JUSKAITIS <
108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494 

Skyrius: 750 Dundas St. W., Toronto; Tel. WA 0006

Londono lietuviu dėmesiui!
SKELBIMAS

P. L. B. Londono, Ont. apyl. 
Valdyba š. m. vasario 26 d. 3 
v. p. p. Londone, Masonig 
Temple salėje — 240 Queen 
Ave., ruošia

VASARIO 16 DIENOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 

ir kartu
KONCERTĄ,

Koncertinę dalį išpildys Kau 
no Valstb. Teatro solistai p. 
Radzevičiūtė ir p. Kovelis n 
žymus smuikininkas p. Kairys. 
Deklamuos p. Šalna. Tautiniai 
šokiai ir pirmą kartą lietuvių 
skautų pasirodymas Londone.

Kviečiame visus vietos n 
apylink. lietuvius kuo skaitini 
giausiai dalyvauti. Valdyba.

SKELBIMAS
P. L. B. Londono apyl. V-ba 

vasario 18 d. Londone — Ont 
ukrainiečių salėje — 625 Lu-
* ..... MM—■— -W~  M

t

gard St., ruošia Užgavėnių pro 
ga

BLYNŲ BALIŲ.
Bus įdomi programa: žavi 

muzika, premijuojami šokiai ir 
žaidimai.

Kviečiami visi kuo skaitlin
giausiai dalyvaut..

Pradžia 7 v. v. Valdybai.
U "■ . L’.' 1 LW~' . . 1 XX—....... M

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
WELLANDE ■

Čia veikiančiųjų lietuviškų - 
organizacijų iniciatyva ruošia
mas bendras Neprklausomybės 
šventės paminėjimas, kuris 
įvyks vakario mėn. 19 d. St. 
Marys bažnyčios salėje Kel
iems Avė; Bus 10 vai. iškilmin 
gos pamaldos, tuoj po to Sie
tas ir meninė dalis. Numatomi 
kino lietuviški vaizdai. Aukos 
Tautos Fondui paremti.

Šventei ruošti tarporganiza- 
cinis komitetas kviečia, visus 
Wellando ir jo. apylinkės lietu
vius šios šventės minėjime 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

J. Kutka.
VASARIO 16 

ST. CATHARINĖJ
1950 m. vasario mėn. 18 d. 

: K. L. S. St. Catherines sky-

buvo uždėta dar viena tamsi 
dėmė ant iki šiol veikusio visų 
Kanados lietuvių Manitoboj 
vardu klubo.

Sekantis susirinkimas numa
tytas šaukti laike vieno ar dvie 
jų mėnesių, kada išrinkta komi liūs ruošia Nepriklausomybės 
sija, konstitucijai peržiūrėti ir 
papildyti, jau nebeieškos pa
lengvinimų naujiems nariams 
įstoti, bet kaip tą klausimą dar 
toliau nuvilkinti. Jf Ign.

Šventės minėjimą. Ta proga 
statomas vieno veiksmo veika- 
ičlis „Paslaptingoje žemėje“. 
Režisuoja p. V. Grabauskienė.

A. N.
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