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„AMERIKOS BALSAS“ PASIREIKS LIETUVIŠKOMS TRANSLIACIJOMS
„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ ATSTOVO JAVPRANEŠIMAS IŠ NEW YORKO.

Lietuviškoje spaudoje jau 
yra tilpusi eilė pranešimų, kad 
nuo šių metų liepos 1 d. Jung
tinių Valstybių užsienių rei
kalų ministerijos vadovauja
mas „Amerikos Balsas — 
Voice of America“ pradėsiąs 
transliacijas lietuvių kalba. 
Aišku, kad toks Amerikos vy 
riausybės nusistatymas dar 
labjau pabrėžtų savo teigia
mą nusistatymą dėl mūsų Tė 
vynės — Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo. Turėda
mi pranešimus savąja kalba,

Sąmokslas 
Leningrade

„NEPR. LIET “ BENDRA 
DARBIO PRANEŠIMAS.
Plačiais plaraais suorgani

zuoto sąmokslo Leningrade su 
sekimas Sov. b-goj pagreitino 
mirties bausmės įvedimą — 
tai patyręs ,Der Abend“ iš 
Sov. Kontroljnei komisijai ar
timų sluogsnių.

Į sąmokslą įvelta apie 200
Pakštais vietas užimančių as-
menų — kartnirikų, partijos 

ir valdžios pareigūnų. Sąmoks 
luį vadovavo maršalas Govoro 
vas

Govorovas ėjo Leningrado 
karinės apygardos komendan
to pareigas, iš kurių jį 1946 
metais pašalino. Sąmokslinin
kų branduolį sudarė raud. ar
mijos politinė vadovybė, Le
ningrado miesto savivaldybės 
valdininkai, ir net saugumo 
ministerijos pareigūnai. Są
mokslą susekus, tylių tyliau
siai prasidėjo valymo akcija, 
bet žinios vistiek prasisunkė 
net iki Karlshorsto (Berly
ne), kur aukštų karininkų tar 
pe kilo nerviškumas. Su są
mokslu ankštai susijęs ir į 
Rusiją karininkų pagreitintas 
grąžinimas., kurie, perorgani
zavus Sov. Kar. Administra
ciją (SMA) į Sov. Kontr. Ko
misiją (SKK), buvo likę be pa 
rcigų. Kadangi Karlshorstas 
dėl sąmokslo oficialiai pasisa
kyti priešinasi, spėliojama, kad 
sąmokslininkų tinklo apimtis 
nesuspėta išregsti. Iki šiol 
susekti sąmokslininkai yra Le 
rungrado pertvarkyme nusi
pelniusio Serg. Kirovo šalmin 
kai. Kirovas likviduotas 1934 
m. gruodžio 1-mą d.

Sąmokslininkų tikslas — 
steigimas didžiosios (be fede
racinių pagrindų) Rusijos res 
publikos su sostine Leningra
de.

Sąmokslininkai ęperavo 
Kremliaus duotų sovietų tau
toms gyvenimo sąlygų pageri 
nimui pažadų nepildymu ir, 
antra, Stalino - Malenkovo kli 
Ros vedamos ekspansijos poli
tikos pavojingumu, kuris šuo
liais artina į karą. A.

—• VLIKas tariasi su vaka 
rinės Vokietijos valdžia, 

mes galėtume skelbti lietu
viams apie mūsų veiklą visa
me pąsaulyje, kas dar labjau 
suburtų mus kovoje už Lietu
vos išlaisvinimą.

„N. L.“ redaktoriaus J. 
Kardelio prašomas, š. m. va
sario 23 d., buvau priimtas vie 
no atsakingo JAV užsienių

Montrealio visuomenė, susirinkusi didžiulėje salėje minėti Vasario 16 d. šventės. Į susirinkusius kalba Montrealio mieto 
atstovas p. Savigne. Foto J. Wachnianyn.

Susidūrimo s su Maskvos satelitais
KONFLIKTAS APIMA VENRIJĄ IR PLEČIAMAS PAGRIJĄ, RUMUNIJĄ, BULGAGAL MASKVOS DIREKTYVAS

Paskutinės savaitės politikos 
dėmesio centre buvo du pagrin 
diniai dalykai, kurie pirmiau
sia traukė visų dėmesį, — tai 
Anglijos parlamento rinkimai 
ir vakarinių demokratijų konf
liktas su Maskvos satelitais.
Anglijos parlamento rinkimai, 
kurie smulkiau aprašyti 3-me 
šio numerio puslapyje, užsibai
gė tokiais rezultatais, dėl kurių 
pradėta spėlioti, kad Anglijoje 
netrukus turėsią įvykti antrie
ji rinkimai, nes šie rinkimai 
nors darbiečiams davė daugu
mą, tačiau tokią nežymią, kad 
parlamentas tvirtai darbingos 
daugumos neturės. Turint 
prieš akis faktą, kad parlamen 
to nariai balsuoja pagal sąžinę, 
o ne būtinai pagal partinę dis
cipliną, lemiamais momentais 
gali neduoti Daibo partijai dau
gumos, o konservatoriai ir tos 
daugumos neturi. Vyriausy
bei laikytis visą laiką, kaip ant 
peilio ašmenų, ir nemalonu ir 
nepatogu. Todėl, spėjama, kad 
darbiečių vyriausybė greičiau
sia panorėsianti klausimą aiš
kiau pastatyti ir padaryti ant
ruosius rinkimus.

Toks spėliojimas, žinoma, 
gali ir nepasitvirtinti, nes Dar
bo partija, praeitos kadencijos 
metu turėjo didelę praktiką, la 
bai gerai išsivalė nuo netikro 
elemento ir todėl tie nariai, ku 
rie dabar sudaro jos frakciją, 
galima prileisti, bus tvirti ir 
laikysis kietai. Tokiu atveju 
ir ta dauguma, kuri dabar yra, 
bus stipri ir pastovi, o tas jau 
garantuos darbo rimtį, — ir ne 
reikės naujų rinkimų.

Tačiau, parlamentas vis dėl
to bus ant ribos, beveik pusiau 

reikalų minister'jos pareigū
no, kuris betarpiškai vadovau 
ja visoms transliacijoms sve
timomis kalbomis. Minėtas pa 
reigūnas pareiškė:

— JAV užsienių reikalų 
ministerijos „Amerikos Bal
so“ skyrius yra padaręs vis
ką, kad lietuviškoji progra

jaus, tarp konservatorių ir dar- 
oiečių nubrėžtų darbo gairių, o 
tai jau didelis skirtumas. Ir 
tas gali privesti prie pakartoti
nio tautos atsiklausimo.

Vakarų konfliktas su sutektais.
Esmėje tai yra vakarų sžemo- 

kraiijų konfliktas su Sovietų 
Sąjunga, tiktai perkeltas į 
Maskvos satelitų plotmę. Ma
tyt, Maskva kol kas pati atvira' 
į konfliktą eiti nenori, todėl pa. 
siuntė savo palydovus ir per 
jucfs vakarams bando „įkirsti“ 
šaltojo karo fone.

Tų įvykių centre tuo (ar?u 
yra JAV diplomatinės misijos 
atšaukimas iš Bulgarijos. Mas 
kva, pasak Amerikos Balso, no 
xi dar labjau atsiriboti nuo va
karų, dar stipriau užsklęsti ge
ležinę uždangą ir pasidaryti ter 
ra incognita. Tuo tikslu ir 
Anglijai Vengrija pasiūlė su
mažinti savo , atstovybę ; t uo 
tikslu Maskva ii kai kurie jos 
satelitai suvaržė atstovybių 
darbininkų judėjimą po savo 
teritorijas. Visa daroma tam, 
kad niekas nežinotu, kas SSRS 
dedasi: kaip žmonės gyvena ir 
kaip galvoja.

Prileidžiama, kad tuo pačiu 
Maskva nori dar atsikeršyti už 
jos šnipų nuteisimą (Gubiče- 
vo byla). Maskvai, pagavus 
šnipus, mažėja „išradimų“ ga
limybės. Todė' atstovybių su
varžymai pareikšti ne tiktai 
.Maskvoje, bet ir Bukarešte ir 
Budapešte. Tai bus padaryta 
ir kitose satelitinėse valstybė
se.

Achesonas yra pareiškęs 
spaudai, kad Rumunijos ir Ven 
grf.jos valdžios elgiasi analogiš 
kai Bulgarijos valdžios elgse

ma prasidėtų <uoj po liepos 1 
d. 1950 — 1951 metų užs. 
reikalų ministerijos sąmatoje 
yra numatytos sumos, kurios 
įgalintų lietuviškos progra
mos pradėjimą naujausiais 
biudžetiniais metais. Dabar 
<is reikalas yra svarstomas 
jungtinėse Senato ir Kongre

nai. Todėl tenka laukti ir tų 
pačių rezultatų.

Komunistai kituose frontuose, 

taip pat nerimsta. Malajuose 
bando perversmą daryti. Prieš 
perversmininkus stojo kovon 
350.000 Malajų savanorių. Ko 
vos vyksta.

Korėjoje komunistai iš šiau
rinės dalies apšaudė Jungi mių 
Tautų komisiją, kuri inspekci
niais tikslais važinėjo pietinės 
Korėjos pasieniu. Komunis
tai,, kaip iš to matyti, nesivaržo 
nachališkai elgtis net su Jung
tinių Tautų organizacijos ats
tovais.

Turėdamas šiįai prieš akis, 
Indijos parlamentas priėmė 
specialų įstatymą, nukreipi ą 
prieš totalistus — fašistus ir 
komunistus, kurie nepripažįsta 
demokratinių principų. Pagal 
,ą Indijos įstatymą, visokį to
talis! ai — fašistai ir komunis
tai bus suimami ir izoliuojami.

Kovoti su totalistine sauvale 
ir JT Ekonominė ir socialinė 
taryba nutarė imtis tyrinėti 
priverčiamojo vergiškojo dar
bo naudojimą SSRS ir kituose 
kraštuose. Yra reikalavimas 
pareikštas, kad visos valstybės 
įsileistu tam tikslui sudarytą 
Jungtinių Tautų komisiją, ku
ri turėtų teisę tirti priverčiamo 
jo darbo stovyklas. Visos vals 
tybės su tuo sutiko, tiktai So
vietų Sąjunga ir jos satelitai 
nesutinka įsileisti tyrėjų, nes 
t -n tikrai veikia nacinės ir dar 
tusesnės vergų darbo ir kan
kinimo stovyklos.

Ši savaitė pabaigta JAV di- 
p’»matinių santykių nutrauki 
mu su Bulgarija ir „įžanga“ į 

so biudžeto pakomisėse. Šiuo 
momentu dar yra sunku paša 
kytį, ar Kongresas prašomas 
pinigų sumas paskirs.' Apy
tiksliai šio reikalo išsprendi
mas yra lauktinas kovo gale 
ar balandžio pradžioje.

Jeigu reikalingi pinigai bus 
paskirti, tada yra numatyta 

naujus nutraukimus, nes taip 
arogantiškai pradeda elgtis Ru 
munijos ir Vengrijos valdžios 
su JAV ir paskutinėmis dieno
mis ir su Did. Britanijos ats
tovais.

Taip vakarų santykiai su So 
vietaįs diena po dieneli, darosi 
vis labjau įtempti ir vis aštres
ni. Prie gero tas tikrai neve
da. (k)

AMERIKOJ SUTARTIS 
SU KANADA

Vašingtone pasirašyta Ka
nados sutartis su JAV dėl Nia 
garos ir Šv. Lauryno upės van 
donų išnaudojimo. Sutartis ga 
lios 50 metų. J; numato išnau 
dojimą ir apsaugą Niagaros 
krioklio ir Šv, Lauryno upės.

ABSOLIUTI BULGARIJOS 
GYVENTOJŲ DAUGUMA 
STOVI UŽ DEMOKRATIJĄ

JAV atstovas Bulgarijoje 
Heath su visu šttabu išvyko. 
Pakeliui turėjo jau kelis pasi
kalbėjimus su spaudos atsto
vais. P. Heath pareiškė, kad 
absoliuti Bulgarijos gyventojų 
dauguma yra priešinga komu
nistiniam režimui. Visi ūkinin 
kai yra nusistatę prieš kolcho
zus. Todėl nuolat daromi ,.va
ly nąai“, Iš teismų padaryta 
parodija. Viskas klastojama, 
falsifikuojama ir meluojama.

— Komunistams lyginant 
Čekoslovakijos darbininkų at
lyginimus su Sovietų Sąjun
gas, teko sumažinti algas, dėl 
to kilo streikų ir net maištų, Če 
koslovakijos valdžia griebėsi 
represijų.

— Singapūre suimtas Indo- 
lozijos sukilėlių vadas Vester 
lingas.

kasdieninė 30 min. transliaci
ja. Atsižvelgiant į laiką ii ki
tas sąlygas, galima laukti, kad 
originalioji programa bus p 
duodama pakartotinai net ke
letą kartų. Tačiau yra svar
biausia, kad būtų paskirti pi
nigai, o tada lietuviai galės 
džiaugtis savo programomis 
gimtąja kalba“, — baigė ma
lonų intervju State Depai la
ment pareigūnas.

Br. Aušrotas.
N. Yorkas, 1950. II. 23.

Politines 
naujienos

IŠ „NEWSWEEK“ 
PERISKOPO

JAV prez. turi apsispręsti, 
ar vykdyti ekonominę Fair 
Deal, ar vesti Europos ir kitų 
kraštų rėmimą. Pirmuoju at
veju reikia daug pinigų, kad 
paremtų ūkininkus, pakeltų 
švietimą, pastatytų naujų na
mų ir įvykdytų socialinės glo
bos planus. Bet ir užsienio pro 
grama reikalinga daug pinigų. 
. .Kol kas dąr nieko neskelbia
ma, bet „psichologinio karo“ ‘ 
komitetas, kuris yra sudarytas 
prie JAV Tautinės Gynybos 
Tarybos, jau baigė parengia
muosius darbus pradėti užjū
rių propagandą. Netrukus apie 
šį faktą būsią viešai paskelbta.

Amerikiečių žvalgyba tikri
na pranešimus, kad rusai pla
čiu mastu vartoja hipnotizmą. 
Viename pranešime patvii tin
tas įtarimas, kad rusai pavaito
ję hipnotizmą kardinolo Minds 
?ent.y teisme, prieš tai panau
dodami vaistus.

Vengrijos komunistu 
surengtas teismas amerikie
čiai Vogeler yra: 1. atsilygini
mas už Gubitčev'o, Hiss ir ki
rų komunistei teismus ir 3. 
stengimasis paniekniti ameri
kiečius satelitinių kraštų gy
ventojų akyse, kur amerikie
čiai naudojasi dideliu orumu.

Mažėja de Gaulle 
šalininkų skaičius ir įtaka. D? 
Gaulle viltys greit ateiti pr; • 
valdžios vairo net neužsimena
mais.

Dabar paaiškėjo, kad britų 
komunistų delegacija via Pra
na slaptai praėjusį mėnesį ap
leido Londoną. Dar nežinoma 
Kieno iniciatyva ši kelionė įvy
ko: ar jie buvo pakviesti ar iš
vyko savo asmeniška rizik'. 
Tačiau žvalgybos pranešm' 
rodo, kad kelionė turint'- '" 
lą patarti Kinijos kom 
ittms, kaip vesti pr-jpagr 
prieš Vakarus. Šiai grupei 
dovauja Dauglas Springh.il . 
britų komunis*ų partijos tauti
nis organizatorius, kuris 1943 
m. buvo kalinamas už nusižen
gimus prieš Oficijalių Paslap-

Br. Aušrotas.

DLK Vytauto klubo choras, vedmas Aleksandro Piešincia, Vaisario 16 dionos minėjime
Montreally. Foto J- Wachnianyn.

Montrealio tautinių Šokių šokėjų grupė, vedama J. Akstino, Vasario 16 dien. minėjime.
Foto J, Wachnianyn.

Springh.il
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Konkretus KLB-nes 
organizavimo darbas

statyti ryšį ir įsijungti į visos 
Kanados lietuvių 
KLJB organizavimą.

Trečias žingsnis, 
KLB laikinuosius 
organizacinius komitetus ir 
mos įregistravus centre, pagal 
KLB-LOK aplinkraštį, yra re 
gistravimas Kanadoje gyve
nančių tautiečių. Šiam reika
lui 7 (150)-me „Nepriklauso
mos Lietuvos* numery yra 
paskelbtos Kanados lietuvių 
registracijos taisyklės. Pagal 
pridėtą prie taisyklių foimą, 
reikia registruot ti visus Ka
nadoje gyvenančius lietuvius. 
Šis darbas yra sudėtingesnis 
ir didesnis. Šis darbas yra 
didesnės ir platesnės pras
mės. Visų pirma, svarbu su
žinoti, kiek gi Kanadoje yra 
’ie tuvių bei lietuvių kilmės 
žmonių? Šiam reikalui re
gistruojami visi be jokių iš
imčių lietuviai. Kitas jau rei 
kalas tos registracijos duome 
nig) panaudoti KLB rinkimų 
reikalui. Rinkimai vyks pri
silaikant KLB laikinojo sta
tuto, kuris bus paskelbtas ir 
išsiuntinėtas vėliau.

Reikia pastebėti, kad komu 
nistai jau pradėjo prieš tai 
kampaniją. Jie savo drau
gams siūlo vyli laukan regis 
tra torius. Nors labai gaila, 
kad jie atsisako lietuvybės, 
I et vis dėlto reikia suregis
truoti ir juos. Jų vaikai tik
riausiai bus geresni lietuviai, 
negu jie patys. O kiekvienas 
lietuvis mums yra reikalin
gas ir brangus. Laikinieji 
apylinkių organizaciniai ko
mitetai sugebės užregistruoti 

visus lietuvius taip, kad ne
reikėtų niekam nei varyti, nei 
oūti išvarytam lauk. Ne bū
tinai reikalingas tam regis

truojamojo sutikimas. O kar 
totekoje nesunku atžymėti, 
kas neatatinka statuto reika
lavimų.

Tokiu 
si o KLB 
mai yra 
kretūs, prašoma tiktai veikti.

KLCT Sp. ir Inf. Sk.

B. Lietuvos prezidento Dr. K. Griniaus kalba
Mieli 
tėvų 

riai

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Laikinojo Organizaci
nio Komiteto (sutrumpintai: 
KLB - L,OK arba dar trum
piau: LOK) aplinkraštis vi
siems Kanados lietuviams Nr. 
1 aiškiai pasako, kas reikia da
ryti ir kokių veiksmų imtis 
pradedant konkretų visos Ka- 
nadds lietuvių bendruomenės 
organizavimo reikalą.

Tačiau šiuo dar papildomai 
kreipiamasi visų pirma į Kana 
dos Lietuvių Tarybos skyrius, 
su jos centru (KLCT) bendra 
darbiaujančias organizacijas ir 
tas organizacijas, kurios palai 
ko bet kokį kontaktą, arba, 
bendrai, domisi KLB organiza 
Ivimo reikalu, kad jos imtųsi 
inciatyvos visose vietose, kur 
tiktai yra kokie nors organiza
ciniai susibūrimai ir pradėtų 
KLB organizavimo darbus.

Pirmasis žingsnis, einant 
prie to tikslo, yra sudarymas, 
suorganizavimas Laikinojo 
Apylinkės Komiteto. Taisyk
lės organizuoti laikinuosius 
KLB apylinkių, organizacinius 
komitetus yra paskelbtos 6 
(149) š. m. „Nepriklausomos 
Lietuvos“ numery. Jomis ir 
galima vadovautis, koi KLB- 
LOK išsiuntinės tas taisykles 
KL,T skyriams ir kitoms orga
nizacijoms. Taisyklės pasako, 
kaip reikia tuos laikinuosius 
apylinkių organizacinius komi 
tetus sudaryti.

Antras žingsnis, sudarytus 
KLB Laikinuosius apylinkių 
organizacinius komitetus įre
gistruoti cnetre šiuo adresu: 
KLB-LOK. 2576 Sheppard 
St., Montreal, P. Q.

Atkreiptinas dėmesys tų 
vietovių, lietuvių, kur nėra jo 
kios organizacijos ir kur nėra 
daug lietuvių Maloniai pra
šoma tokiu atveju bet kam iš 
■vietos tautiečių imįt.is inicia
tyvos ir sudaryti komitetą, 
iet'gu lieuvių daug, arba iš
rinkti seniūną, jeigu tautie
čių nedaug. Su artimiausiu 
kurios nors apylinkės komite
tu arba tiesiogiai su centru nu 
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■» i

£ KLCT Meno Mėgėjų Grupėj
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šeimą per

sudalius 
apylinkių

būdu, visi artimiau- 
orgamzavimo klausi 
aiškūs ir visai kon-

y
y Mielus bendro darbo kolegas, KLCT Menoi Mė- 
£ gėjų Grupės dalyvius p, ONĄ GRIŠKELYTĘ ir p. 
B VYTAUTĄ SABALĮ, sukūrusius lietuvišką šeimos ži- 
S dinį, nuoširdžiai sveikiname ir linkime gražios ateities

TRANSLIUOTA VASARIO 16 
mą, už kurį mirties bausmės 
susilaukė nacių vadai. Netoli 
ta valanda, kai ir šiuos tautų 
naikintojus pasieks teisingu
mo ranka. Visi nusikaltėliai 
prieš lietuvių tautą ar Jie būtų 
iš Sovietų Sąjungos atvykę, ar 
vietos išdavikai ir parsidavė
liai, susilauks tnikamos baus
mės.

Praėjusio karo pabaigos są
myšyje bolševizmui pavyko ga 
na plačiai išsiplėsti. Į jo rep
les pateko visa eilė buvusių 
laisvų tautų, ir jie nori įsivieš
patauti visame pasaulyje. Bol 
ševizmas visomis priemonėmis 
ginkluojasi, iš jūsų atimama 
paskutinė kapeika, kad butų 
galima sukelti sąmyšiai kituo
se kraštuose. Bet juo bolševiz 
m is daugiau plečiasi, juo jis 
daugiau ir silpnėja. Laisvo
sios pasaulio tautos suprato ir 
pamatė, kas yra tikrasis žmoni 
jos priešas. Jos suskato oi’gani 
zuotis ir tvirtai pasipriešinti jo 
užmačioms. Jungtinių Ameri
kos Valstybių milžiniška pa
rama Vakarų Europos valsty
bėms, Šiaurės Atlanto Paktas 
su bendro karinio Vakarų Eu
ropos štabo sudarymu, pradė
tasis Jungtinių Amerikos 

Valstybių ginklų tiekimas Va 
karų Europai, susirūpinimas 
Rytų Azijos įvykiais ir penk-

Broliai įr $eser>, savo 
žemėje svetimųjų žiau- 
persekiojaroa lietuviai!

Vasario 16-sics dienos pro
ga sveikinu Jus, mano bran
gūs tautiečiai! Linkiu pasiry
žimo ir ištvermės, kenčiant 
sunkias fizines ir dvasines kan 
čias. Nuoširdžiai linkiu su
laukti tos dienos, kai vėl iš oku 
nantų priespaudos kelsis laisva 
demokratinė Lietuvos Respub
lika,

Gerai žinau Jūsų iki šiol per 
gyventas kančias, Šimtai tūks 
tančių nieku nenusikaltusių lie 
tuvių brutalios rusiškos NKV 
D prievartos yra išplėšti iš 
gimtųjų sodybų ir išgabenti į 
baisiąsias Arktikos ir Sibiro 
koncentracijos stovyklas. 
Tūkstančiai lietuvių žuvo prie 
vartos mirtimi NKVD rūsiuo
se ir kalėjimuose. Dažnai jų 
lavonai ištisas dienas laikomi 
miestelių aikštėse. Visas tur
tas iš jų atimtas. Esaje pa
versti beteisiais baisios siste
mos vergais. Tautinė lietuvių 
kultūra sugriauta ir jums viso 
mis priemonėmis brukama ru
siška bolševikinė doktrina, Jū 
sų kasdieninis gyvenimas — 
ašaros, kančios ir baimė.

Okupantai Lietuvoj vykdo 
tarptautinį genocido nusikalti- 
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» Musų mielus prietelius J. ir F. SAFRONČ1KUS svei- 
| kiname ir kartu džiaugiamės sulaukus brangaus sūnelio. 
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LIETUVIŲ TREMTINIŲ BENDRUOMENĖ VOKIETI
JOJE PERSITVARKO PASAULIO LIETUVIŲ B-NĖS 

PAGRINDAIS.
LTB Apygardų ir Apylinkių 
Valdybomis.

1949 m. gegužės 19 d. demo 
kratiniu būdu 1 metams išrink 
tas LTB Centro Komitetas eis 
PLB-nės Vak. Vokietijos 
Krašto Valdybos pareigas iki 
jo kadencijos pabaigos, jis pa
ruoš ir praves PLB-nės Kraš
to Tarybos rinkimus pagal 
FTB Krašto (Vokietjoje gyve 
©ančių lietuvių) statuto pro
jektą. Dr. Eug. Noakas, 

už Pirmininką.

LTB Centro Komitetas sa
vo 1950. U. 11d. posėdyje nu
tarė LTB-nės organizaciją su
derinti su VLIKo priimtais ir 
paskelbtais Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės (sutrumpintai 
PLB) santvarkos nuostatais.

Nuo 1950 m. vasario 16 d. 
LTB Centro Taryba vadinsis 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Vak. Vokietijos Krašto Ta 
rvba; LTB Centro Komitetas 
PLB-nės Krašto Valdyba;

E X
g P. MARYTĘ GRAŽULYTĘ ir p. JONĄ ANDRULE- * 
G VIČIŲ, sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikinu ir lin- 3 
§ kiu saulėto gyvenimo. «
s Bronė. §e* n]

I p-lę SOFIĄ JONELYTĘ ir p.JONĄ ALIONĮ, sukūru- | 

w sius lietuvišką šeimą, sveikiname ir linkime daug laimės. « S1 .3
g Ona ir Henrikas, g

Laikas ta deme nuplauti
Paskutinis Winnipeg© lietu- < 

via klubo susirinkimas atida
rė akis ir tiems, kurie iki šiol i 
nematė ar nenorėjo matyti. Bu Į 
tent, kad tas klabąs tikrai yra : 
lietuvių tik iš vardo, o savo : 
širdyje ne tik nelietuviškas, 
bet ir pragaištingas visam, kas 
ietuviška. Kalbant apie kiu- i 
bo „širdį“, čia reikia suprasti 
tą vidujinį ratelį asmenų, kurie : 
tą klubą faktiškai vairuoja. '

Būkime bešališkiausi, kiek 
norime, tačiau ir iš šalies žiū
rint, kažkas, atrodo, netvarko
je. Būtent: patiriame, kad 
klubo valdyba patiekė visuoti 
nam susirinkimui apsvarstyti 
15 norėjusių įstoti klubo na
riais prašymus. Valdyba pati 
nepatiekė jokio aiškaus argu
mento, kodėl visus tuos prašy
mas perduoda susirinkimui, o 
nė vieno pati nepriėmė, nei at 
metė. Neva argumentai buvę 
tie, kad valdyoa nenorėjusi im 
tis atsakomybės ir, be to, esą, 
■kad naujų narių priėmimas 
esąs laikinai suspenduotas iki 
būsianti „pataisyta“ klubo 
konstitucija.

Kas dėl tos formalios pusės, 
tai viena, niekas negirdėjo, 
kad klubui būtų reikalas keis
ti ar taisyti konstituciją, nei 
dėl ko keisti? Tuo tarpu kons 
titucija nieko nekalba apie nau 
jų narių priėmimo suspendavi
mo galimybę, o kalba, kad kiek 
vienas Manitoboje gyvenąs 
lietuvis, sulaukęs 16 metų, tu
ri pilną teisę įstoti to klubo na 
riu. Antra, konstitucija taip 
pit sako, kad naujus narius 
priima arba atmeta klubo val
dyba, ir nieko nesako apie 
priėmimą ar atmetimą per vi
suotinį susirinkimą. Todėl: ir 
vienu ir kitu ai veju matyt , kad 
čia kažkur guli šuo pakastas, o 
tas „šuo“ ir yra — faktinujų 
k ubo viešpačių Įsikalta baimė, 
esą įsileidus naujų narių, ga
li jų daugumas patekti į valdy 
bą ir tada „jie“ būsią „išmes
ti“ iš klubo. Kaip nuo to apsi 
Jraudus, jų supratimu, leng
viausias būdas visą naujų na- 
i'ų priėmimą palikti susirinki 
mui, kaip aukščiausiai, beape- 
liacinei institucijai, kuroje, da 
bartine narių sudėtimi, „savų
jų“ skaičius tebėra didesnis, 
taigi slaptu balsavimu gali bū
ti nušauti du kiškiai vienu šū
viu — ir naujų norių neĮsiieis- 
ti ir asmeninės atsakomybės iš 
sisukti.

Čia ir pareiname prie tos 
misterijos, kas tie „jie“, kurie 
taip saugosi naujų narių? Į 
tai mums nebereikia patiems 
a* sakyti. Į tai jau atsakė Win- vardą nuo nepagrįsto įtarimo! 

dnipego viešosios nuomonės ir J. Pr.

oficialių vietų asmenys, kurie 
kai kuriems lietuviams primi
nę, kad lietuvių klubas yra lai , 
komas komunistiniu ir visi tie, : 
kas su tuo klubu turi ką bend- , 
ra, lakomi tos dvasios šalinin
kais. . .

Kadangi lietuviai Winnipe
ge kito savo centro tautinei ar 
kultūrinei veiklai neturi, tai ką 
mes ir berengtume savo klu
be, viskas Winnipigo autorite
tų nuomone yra... komunistiš
ka!

Dabar bene bus aiškiau, ko 
dėl lietuviai Winnipege iki šiol 
taip neturi vardo. Kai ukrai
niečių, islandieČių ir kitų tau
tybių visa veikla randa vietos 
Winnipeg© spaudoje, tai mū
sų net tokie įvykiai, kaip vasa- 1 
Ko, 16 praeinami tylomis. Ir 
nenuostabu.

Rodos niekur kitur iš lietu
vei kolonijos pusės, ar tai se
nųjų ar naujųjų ateivių nebu
vo tiek rodyta tolerancijos to
kių ar kitokių požiūrių atžvil
giu, kaip Winnipege. Ne dėl 
to, kad čia j savo tautos išsigi
mėlius būtų žiūrima su kokia 
simpatija, bet dėl to, kad čia, 
ypatingai čia, buvo manyta, 
kad tie lietuviškieji „komunis
tuojantieji“ yra tik laiko ir ap 
linkybių suklaidinti, šiaip geri, 
žmonės, kurie daugiau girdė
dami, patys įsitikins klydę ir 
grįš iš paklydimo. Bet pasiro
do, vilkas vis į mšką žiūri, ir 
s. i, pagaliau tas vilkas pasi
junta prilenktas prie tvoros ir 
parodo savo dantis.

Kas lietuviams lieka daryti? 
Viena aišku, kad Winnipeg© 
ietuviams reikia nusiplauti tą 
dėmę, kuri visiems čia prime
tama per komunistiškai dažytą 
klubą. Todėl, arba reikia klu
bą tikrai apvalyti nuo to gėdi
nančio raugo, arba jį palikti ir 
pasiieškoti kitos vietos, ko to- 

. liau nuo šitos. Tačiau, iš kitos 
■ pusės reikia turėti galvoje ir 
. tas faktas, kad tas klubas nėra 
i nupirktas, atremontuotas, iš

laikytas ir veik išmokėtas tų 
apie 30 grupės, kuri dabar jį 
palaiko tokiu, koks jis yra sa
vo sąmoningais ar nesąmonin
gais balsais (sekdami savo 
„vado“ rankos kėlimo techni
ką). Jam padėjo ir prisidėjo 
savo parengimais ir dalyvavi
mais veik visi Winnipeg© lie
tuviai, kuriems negalima leisti 
užmesti tos gėdingos komuniz 
mo enigmos! Todėl, kokia ta 
operacija ir bebūtų, ji pasida
rė būtina nebe vien klubo, bet 
dar labjau visų Winnipeg©, lie 
tuvių labui — apginti lietuvių

D. PER „VOICE OF AMERICA*4.
tųjų kolonų naikinimas yra Pasaulio istorijoje yra gausu 
rmtas laidas, kad bolševizmas pavyzdžių, kad vergų armijos 
ne tik bus sulaikytas, bet ir 
atstumtas atgal. Savo pajėgu
mui stiprinti ir užkirsti kelią 
bolševizmo plitimui, kasmet 
Vakarų pasaulyje išleidžiama 
milijardai dolerių. Išrandami 
nauji, vis tobulesni ginklai, 
ypač atominiai. Prezidentas 
Trumanas įsake pradėti gamin 
t i nepaprasto pajėgumo vande 
nilio bombas. Laisvojo pasau
lio politiniai veiksmai eina Lie 
tuvos išlaisvinimo kryptimi.

Laisvėje gyveną lietuviai 
nuolatos kelia balsą apie jūsų 
nežmoniškus persekiojimus. 
Jie reikalauja, kad tarptauti
niai organai ištirtų okupantų 
Lietuvoje įvykdytus nusikalti
mus ir kad būtų sustabdytas 
lietuvių tautos naikinimas ir 
blaškymas. Lietuvos laisvės 
kovai telkiamos gausios lėšos. 
Šią laisvės kovą nuoširdžiai 
r-‘mia. visi šiapus geležinės už
dangos atsidūrę lietuviai, ypač 
Amerikos lietuviai. Laisvųjų 
lietuvių kovai vadovauja 'Vy
riausiasis Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas ir Amerikos Lie 
tuvių Taryba, kuriuos remia 
gausios pasaulio lietuvių or
ganizacijos. Senųjų mūsų išei 
vių eiles gausiai papildė nau- 
iųjų laikų tremtiniai. Vien tik 
į Jungtines Amerikos Valsty
bes atvyko apie 20 tūkstančių 
lietuvių tremtinių. Po keletą 
tūkstančių jų įsikūrė Didž. 
Britanijoje, Kanadoje, Austra
lijoje ir Pietų Amerikoje. Vi 
sų jų pasiryžimas iškovoti Lie 
fuvai laisvę yra nepalaužiamas.

Gerai įsidėmėkite, kad bolše 
vizmas nėra nenugalimas. Ne
žiūrint jo didelių ir klastingų 
laimėjimų praėjusio karo pa
baigoje, jis, kaip ir buvo, taip 
ū pasilieka milžinas su moli
nėmis kojomis. Laisvasis de
mokratinis pasaulis yra pakan 
karnai pajėgus * nušluoti nuo 
žemės paviršiaus bolševizmą, 
kaip buvo nuš’uotas fašizmas 
ir nacionalsocializmas. Ameri 
kos Jungt. Valstybių ir jos są 
jungininkų neįsivaizduojamai 
aukšta medžiaginė gerovė, di
di kultūra, neturįs pavyzdžio 
technikos lygis ir vis nauji iš
radimai, milijonai laisvų pilnų 
niciatyvos ir sumanumo žmo
nių gali užtikrinti pergalę 
prieš despotiškąjį bolševizmą.

visuomet subyrėdavo, 'kai tik 
jos susidurdavo su laisvais ko 
votojais.

Todėl, nors jūs šiandien ir 
gyvenate ddižiuose pavojuo
se, bet nenustokite vilties, kant 
rybės ir pasitikėjimo Lietuvių 
Tautos ir Valstybės prisikėli
mu. Gerai žinau, kad svetimo 
ji priespauda persekioja ne tik 
kiekvieną jūsų žingsnį ir žodį, 
bet stengiasi pavergti ir jūsų 
mintis. Atmeskite svetimą 
klasingą propagandą! Išsau
gokite savo žmogiškąjį ir lie
tuviškąjį tautinį padorumą! 
Visus įvykius ir pavergėjų pa 
gyrus vertinkite kritiškai. Vi
somis galimomis priemonėmis 
gelbėkit vieni kitus ir padėki
te vieni kitiems pergyventi 
sunkiuos'us'laikus. Sąmonin
gai venk'te neprasmingų aukų. 
.Šiuo ms*lu svarbiausias visų 
mūsų uždavinys, kad juo didės 
uis lietuvių skaičius išliktų ir 
fiziškai ir moraliai sveikas. At 
siminkite visuomet, kad juo 
sunkesnis kasdieninis gyveni
mas, ypač dabar prievartos 
kolchozuose, juo labjau oku
pantas šėlsta, juo labjau jūsų 
širdyse- turi klestėti Tėvynės 
meilė, tautinė visų lietuvių vie 
nybė ir visų bendrai -vykdo
mas apsisaugojimas. Sunkiau
siais laikais kaip tik kiekvie
nas lietuvis turi išlikti tvirtas 
ir atsparus, kaip tas „ąžuols 
drūts prie Nemunėlio!“

išgyvenę šiuos siaubingus 
metus, nusikratę okupantų 
vergijos, mes patys atkarsime 
savo laisvą ir demokratinę 
Lietuvos Respubliką, Lietu
va bus teisinė valstybė, kurio
je kiekvienas pilietis naudo- 
jis visomis žmogaus ir piliečio 
laisvėmis ir nūs užtikrintas 
kiekvienam socialinis gerbū
vis. Bus įvykdyta tikra žemės 
reforma ir sukolchpzintieji 
ūkiai ir kitos nuosavybės bus 
grąžintos tikriesiems jų savi
ninkams, Vėl a t kursime ūki
nį Lietuvos gyvenimą, atgai
vinsime tautinę kultūrą, moks 
lą ir meną. Kiekvienas bus 
laisvas, saugus ir sotus mūsų 
busimoj gražiojoje Lietuvoj.

* Tegyvuoja, persekiojamoji ir 
naukinamojų bet gaji ir atspa
ri Lietuvių Tauta!

KANADOS LIETUVIŲ
Kanados Lietuvių Sąjungos 

Centro Valdyba oficialiai pa- ; 
skelbė savo „veto“ Kanados < 
Lietuvių Moterų Bondruime- . 
nės organizavimui. Girdi, „To 
kia atskira Moterų Bendruo
menė nėra numatyta nei VLI 
Ko paskelbtame Pasaulio Liet. 
Bendruomenės Statute, nei vi
sų susitarimu jau priimtame 
PLB Kanados krašto statute“. 
Ir todėl, „KLS-gos C. Valdy
ba tokiam atskiros Moterų 
Bendruomenės kūrimui nepri
taria“ .

Niekas to pritarimo iš KLS 
gos nelaukė ir neprašė.

O kodėl KLS-ga pritaria Ka 
nados lietuvių moterų skaldy
mui partijomis, ideologijomis, 
pasaulėžiūromis?

Kanados Lietuvių Moterų 
Bendruomenės organizavimas 
yra aiški reakcija i KLS-gos 
pritariamą Kanados lietuvių 
moterų skaldymą partijomis.

Ir labai gerai daro moterys, 
kurios sudaro Kanados Lietu
vių Moterų Bendruomenę, kad 
išlaikytų jų vienybę ir tautinį 
solidarumą. KLM Bendruo
menėje sutelpa visos moterys 
lietuvės — visų srovių, visų ti 
kylių, visų sričių. KLMB jun
gia visas moteris bendram tau
tiniam darbui PLB ir KLB sta 
tūtų rėmuose, kuriems KLM 
B-nės statutas nesipriešina,

• Atvirkščiai — vienas kitą pa- 
■ remia. Tai yra tiktai remtinas 

ir skatintinas darbas.
Net keista, kad organizaci

ja, kuri pretenduoja į rimtą or 
ganizaciją, dėl savo srovišku- 
moi neišlaiko rimties ir atvirai 
parodo partinius savo ragus.

Visos moterys visur kvie
čiamos sudaryti KLMB. sky
rius, kurie vienytų visas lietu-

SĄJUNGOS VETO,
ves moteris ir priešintųsi jų 
s-caldymui srovėmis, kaip tą 
daro partines, stovinės organi
zacijas sudarančios!

KLMB įjarė.

„JEREMIJAUS RAUDOS“.
„T. Žiburiai44 dėl Kinijos 

likimo pradėjo __ \
raudas“: girdi, va, žiūrėk, mes 
jau stovime bejėgiai prieš 800 
mil,jonų bolševikų imperiją (iš 
kurių frontui galį būti, anot jų, 
panaudota 100 milijonų) ir 
raud. bangos vis labjau užlie
ja pasaulį.

Nors tiesos tame yra, bet ji 
v: a „12 be 5 minučių“. Tiesa, 
pastebėta per vėlai, kad sulai
kius įvykių eigą. Ji charakte
ringa tiems žmonėms, kurie vis 
prieštarauja socialinėms ir 
ekonominėms reformoms, ga
linčioms iš anksto užkirsti ke
bą bolševizmui, o lieja ašaras, 
kai jau „šaukštai būna padėti 
po pietų“. Juk ir gen. Čang- 
ikaišeko pralaimėjimo kaltė ta
me, kad jis, deja, per lengvu 
rankos mostelėjimu buvo atme 
ięs žemės reformos projektą, 
palikdamas ryžių rajonus ir to 
liau stambiems žemvaldžiams, 
nors tam ir prieštaravo jo ame 
rikoniški patarėjai (Stilvel- 
lis, gen. Wcdemeyeris ir kit.).

Grėsmė Vakarų pasauliui 
yra baisi, bet „Tėv. Žiburiai44 
vietoje lieti pesimizmo — pa
lūkos ašaras, turėtų apsidairyti 
aplink, kad pamatytų realų 
laktą: ta „baisioji imperija“ 
nėra vieninga — ji molinis mil 
žinąs, kuris, jei anglosaksų va 
dai, nepražiopsos momento, 
gali lengvai sudužti, nes apie 
.90% jos piliečių, dėl baisių 
totalizmo priemonių, yra aiš
kioje opozicijoje. Jogaud&s.

„Jeremijaus
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ANGLIJA TEBEINA I NAUJUOSIUS MODERNIUS LAIKUS
SENASIS IR KAUJASxS ANGLUOS PARLAMENTAI

Kas domėjosi bent kiek An 
glijos istorija, tas neabejotinai 
galvojo, kokius sunkius ir pro
tarpiais net kruvinus kelius 
yra išėjusi anglų tauta, kovoda 
ma už laisvę, teises ir nuolati
nę pažangą. Atrodo, kaž kas 
nepaprastas, kažkokios ypatin 
gos jėgos bando surakinti An
glijos salų gyventojus jų nuola 
tinėse pastangose tobulinti gy 
venimą. O tauta, kaip tyčia, 
nuolat gyva, nerami ir nenu
ilstamai siekianti pažangos.

Anglijoje, kaip ir visame są 
monėjančiame pasaulyje, kaip 
kokia paslėptoji jėga veikia Di 
džiosios Prancūzų revoliucijos 
šūkiai: lasvė, lygybė, brolybė.

Laisvė čia visiems aiški. 
Apie brolybę ne vieni angiai 
galvoja. Kristus iškėlė didelį 
obalsį: Mylėk artimą, kaip 
pats save. Deja, tas šūkis te
belieka šūkiu. Net bažnyčia 
nelabai susirūpinusi ji konkre
čiai realizuoti. Gražus tiksiąs, 
b< t, atrodo, tolimesnės ateities 
reikalas. Pirma reikia nuga
lėti didžiąją neapykantą, kuri, 
deja, kaip piktas keras — ke
roja, lapoja ir dygiai šiaušia
si. . .

Daug realesnis yra lygybės 
reikalas. Tuo anglai konkre
čiai susirūpinę. Ir daro kon
krečių žygių lygybei įgyven
dinti.

O nelygybės Anglijoje tuo 
tarpu yra dar labai daug. Ne 
ūktai nelygybės, bet ir atsili
kimo. Ir keista, kad toks pro
tingas vyras, kaip Winstonas 

Bernard Johnicon, jaunas ba
ritonas, su savo motina, daina
vimo mokytoja, Hamiltono 
ladiofone. Baritonas yra pri- 

ntas ir dalyvaus CBC operos 
kompanijos transliuojamose 

operose per Kanados CBC 
radio.

Churchillis, o paskui jį ir visa 
ionservatorių partija, stipriai 
laikosi... atsilikimo. _ Ne vel
tui, gal, iš viso anglus vadina 
konservatoriais.

Kas juos veikia? Gal padė
tis salų, kurios yra atskirtos 
nuo kontinento vandenimis? 
Tiesa, siauri tie vandenys, bet 
vis dėlto pėsčias jų neperori- 
si. Ir per juos negalima maty
ti nei Prancūzijos, nei Olandi
jos, nei Belgijos taip, kaip tai 
mato šių kraštų žmonės vieni 
kitus, lyg ūkininkai, mūsiškai 
sakant, per ežią, ar per tvorą. 
Ir be kalbų pastebi vieni kitų 
gyvenimą, vienį su kitais ir be 
kalbų pasikalba — akimis — 
pamato. O tai vis dėlto veikia. 
Ne veltui juk Sovietų Sąjunga 
užsidarė geležine uždanga; pa 
sienius per kelis kilometrus 
padarė negyvenamus, neperina 
tomus. . . Žodžiu, Anglai gy
vena salose ir gyvena savaimin 
gu gyvenimu. Kaikuriais atve 
jais — lyg ne Europoje. . . ku
ri perdėm visa pasikėlusi į nau 
jus moderniškus laikus, į nau
ją gyvenimą. Tai, žinoma, kai 
Lama turint prieš akis konser
vatorius, kurie taip ir nepaju
dėtų iš vietas, jeigu ne daibie 
čiai.

Bet darbiečiai jau padarė 
milžiniškas reformas, kurios 
yra vertintinos kaip nekruvina 
revoliucija. Tiktai trumpai pa 
^įžiūrėkime. Keturių metų lai 
kotarpyje darbo partija, kurios 
žmonės valdo Angliją, yra ne
paprastai daug nuveikusi: Per 
tą laiką suvalstybintas Brituni 
jos bankas, anglių kasyklos, 
geležinkeliai, sausumos susisie 
kimas, aviacija, elektros ir du- 
ų gamyba, telegrafas, plieno 

pramonė. Šie suvalstyb mimai 
š esmės pakeitė ekonominę 

Anglijos struktūrą. Toliau, kas 
ypač svarbu darbo žmogui, 
darbiečių vyriausybė, turėda
ma daugumą parlamente, įve
dė draudimą ligos ir nedarbo 
atvejais ir nemokamą teisinę 
pagalbą. Tai nepaprastai svar 
bi reforma darbo srityje, kurią 
dabar seka ir Amerika. Čia, 
be ko kita, giūdi „pakastas 
šuo“, kodėl konservatyvieji 
Amerikos sluogsniai nemėgsta 
Anglijos darbiečių vyriausy
bės. . .

Maža to, darbieč ai apkarpė 
sparnus plačiai išsiskėtusioms 
I ordų rūmams — t am tiki am 
konservatorių ir konservatiz

mo lizdui. Ir te-sinėj srity pa 
darė tūlų reformų.

Tiesa sakant, ros reformos, 
kad ir revoliucinėmis mėgsta
mos vadinti, bet, pagal „ang
lišką būdą“ gana konservai y- 
viškos. Jos jokiu būdu negali 
prilygti kad ir Nepriklausom >s 
Lietuvos socialinėms refor
moms. Todėl, jos labai nepa
tinka konservatoriams, bei jos 
ne visai patinka ii ^arbiecių 
masei, kuri iš jų daugiau lau
kė.

Savaime aišku, kad viena yra 
•.’orėti, grožėtis svajonėmis, o 
kita yra patirti realybę, kad ir 
tų pačių svajonių. Įesminta 
svajonė — tampa jau realybe, 
ir netenka savo viliojančios 
traukos.

Ir vis dėlto darbo žmones, 
kurių Anglijoje yra dauguma, 
t is dėlto suprantamai pasitiki 
darbo žmonių valdžia, iš ku
rios tikisi išpildant bent svar
biausius reikalavimus.

Reikia čįar suminėti labai 
žmonišką darbiečių valdžios 
užsienių politiką. -Ii davė ne-
priklausomybę Indijai, Pekis- 
lanui ir Ceilonui, o Airijai ir
Burmai nesipriešino visai išei
ti iš Anglijos Tautų Bendruo
menės — ComrnonweltK o.

'liesa, darbečių vyriausybei 
nepasisekė, kaip jos vadovas 
•luoširdusis Bevinas buvo pa
sakęs ir užsimojęs, įgyvendinti 
savo programos (jis svajoja iš 
bet kurios Anglijos stotelės 
pirklį geležinkelio bilietą į bet 
kurios kitos šalies bet kurią 
stotelę ir keliauti lasvai ir ne
varžomai jokių sienų), bet tai 
ne nuo jo parėjo. Ir ne vieno
je šioje srityje Anglijos daii>.f

Jurininkų kvintetas, dainuojąs per Kanados radio.

cių užsienių politika susdūrė namas 1945 metų Anglijos par
s : tarptautinėmis kliūtimis, 
„urių viena yra absoliutiškai 
nenugalima — tai Sovietų Są 
iungos, kuri nuo viso laisvojo 
pasaulio yra atsiribojusi tvir
čiausia kalėjimo geležine už
danga.

Einant prie dabartinių par
lamento rinkimų, galima saky
ti, kad jie atvaizduoja tą amži 
nai nenurimstantį anglą — 
nuolat ieškantį ir nuolat nepa
tenkintą.

Bet prieš tai keletas faklinų 
duomenų. Anglijos parlamen
tas, kuris buvo paleistas vasa
rio 3 d., buvo išrinktas 1945 
metais. Karas dar nebuvo visai 
pasibaigęs (ėjo kovos su Japo
nija), bet jau ėjo į galą. Bet 
prieš tai buvęs parlamentas 
jau buvo išlaikęs visą karą ir 
susilaukė 10 metų egzistenci
jos. Jis buvo Karo laimėtojas 
frontuose, bet jis pralaimėjo 
'inkimuose, nes 1945 metų par 
lementas gavo darbo partijos 
absoliutinę daugumą — 393 
atstovus prieš 239 visų kitų 
partijų. Be to prie darbo par 
'įjos prisijungė dar kitų parti
jų 5 atstovai, o darbiečiai iš sa 
vo tarpo pašalino 5 atstovus 
už sųnpatijas komunistams. 
Konservatorių gi partiją par
lamente rėmė valst. liberalai ir 
nacionalistai. Taip tas paila- 
rnentas išgyveno. 4 metus ir 
vykdė darbiečm pažadėtą rin
kikams programą. Tiktai pa
skutinių, jau suplanuotų ir jau 
karaliaus pasirašytų reformų 
a sisakė, ligi bus išrinktas nau 
j-s dabartines parlamen us.

Dėl vaizdumo čia pa.u>k;; 
mi ir skaičiai, kuriais palygi 

lamentas ir šis — 1950 metų 
parlamentas.
Balsų gavo:

1945 m. 1950 m.
Darb. 11.992.292 13.248.957
Kons. 9.058.020 12.450.403
Liber. 2.239.668 2.634.482 
V. lib. 759.883 —
Komunist. 102.780 91.746
Common. 110.634 — ■ •

Nacional. 142.906 17.580
Nep. darb. 46.976 4.112
Neprikl. 325.203 74.347
Įvairūs 195.233 144.811
Vietų gavo: 1945 m . 1950 m.
Darbo partija 393 315
Konservatoriai 189 296
Liberalai 12 9
Valstiečiai lib. 13
Ulsterio unionistai 9
Nepr. darbo part. 3
Nepr. liberalai 8 1
Komunista.i 2 0
Airijos nacional. 2 2
Škotijos nacional. 2
Commonwelth 1
Nepr. darbiečiai 1 
Nepr. unionistai 2

1945 m. balsavimo teises tu-
įėjo apie 33 milijonus, o šie
met apie 34 milijonus. 1945 m. 
balsavo apie. 75% turinčių tei 
ję balsuoti, o šiemet — apie 
85%. Už darbiečius šiemet 
balsavo 46%, už konservato
rius — 43%, už liberalus — 
9% ir už komunistus — 0,3%. 
Tokie yra 1945 m. ir 1950 m. 
vasario 23 dienos rinkimų duo 
menys, pagal pirmuosius baisa 
vimų skaičiavimus.

Dėl jų tuo tarpu tiek gali
ma pasakyti. Jie yra tikras 
anglų veidrodis. Darbiečiai 
pralaimėjo 78 vietas dėl nepa
kankamo ryžtingumo ir tūlo 
„lupčiojimo“. Jiems pakenkė 
ir Chuichillio mestas šūkis — 
susitarti su Stalinu. Anglijoje 
deja, vis dar yra žmonių, ku
rie galvoja, kad su Stalinu ga
rma susitarti. Tai tikrai ang 

š as galvojimas, nors ir labai 
naivus. O kadangi tokių nai
vėlių vis dėlto yra, tai ir Chur- 
cailio pažadas susitarti su S'ta 
Jir.i juos veike.

Te' ar- palvai-:na> tai 
tas faktas, kad anglai komunis 
.uis jau visai nusivylė. Komu 

suos? rinkimuose pia- 
ialmėjo absoliutiškai. Jų va
das 1945 m. rinkimuose gavęs 
15.000 balsų, šiuose tegavo tik 
<ai 4.000. Ne tiktai komunis
tai. negavo parlamente nė vie- 
nos vietos (turėjo 2), bet ir nė

vienas išmestųjų iš darbo par 
tijos už simpatijas komunis
tams taip pat neišrinktas į nau 
jąjį parlamentą. žodžiu, ko
munistai pra.aimėjo visais 
frontais.

Po rinkimų dabartinių Anglį 
jos premjeras — Darbo pairi 
jos lyderis At.lee pareiškė, kad 
Darbo partija, kaip gavusi dau 
gumą mandatų, sudarys dar- 
biečių kabinetą ir jis pats, 
Atllee tam kabinetui vadovaus. 
Pagal tradiciją, v si minis! t- 
riai atsistatyo.no, Kad galima 
būtų kabinetą pertvarkyti.

Taigi, Anglija tvirtai eina į 
naujuosius moderniuosius lai
kus darbiečių nužymėtomis re 
f >rmų gairėmis. Jw Darb.

TASMAN IJOJ GAVO
SPECIALYBĖS DARBŲ
Savo direktoriaus L. R. Da- 

'. es - Graham asmenyje susi
laukėme draugiško nuoširdu
mo. Jo pastagomis lietuvis H 
Surkevičaus darbininku dirbo 
tik 3 mėnesius, vėliau buvo per 
keltas į laboratoriją ir daba, 
icn dirba, kaip chemikas-ana 
liukas; lietuvis Vyt. Stasiuky
nas dar sutarčiai nepasibaigus, 
buvo pasiųstas į Viktorija, 1- 
dabar yra 400 naujakur. 
ninku, buvusių karių, sod : 
reikalams veterinarijos gydyt 
u. J. Pečiuliui, kaip pienini 

kui specialistui, sudarytos 7. 
iygos dirbti pieninėje, Vikt<> 
sijoj; latvis A. Laula dirba c< 
mento fabriko raštinėje, k 
sąskaitinnkas. Niekeno prašy 
,nas nebuvo atmestas ar neis 
klausytas. (M. L

Winnipeg© CBC darbuotojas 
Fiddler, aranžuojąs senus 

šokius.

NEŽINOMOS PLANETOS ŽVALGAI STEBI MUSU ŽEME
Skraidančios lėkštės yra tikros

Paryžiaus: savaitraštis
„Samedi - Soir“ ir Hambur
go „Die Welt“ atpasakoja 
Donald Keyhoe sensacingą 
straipsnį, kurs, be to, yra at 
spausdintas Amerikos žur

nale „True“, argumentuojan
tį prielaidą, kad kažkokios 
kitos planetos gyventojai ku 
ris1 laikas vykdo žvalgymo 
skridimus į mūsų žemės at
mosferą.

Donald Keyhoe yra vie
nas geriausių Amerikos 
aviacijos specialistų, buvęs 

Lindbergo bendradarbis ir 
Pensacola skraidymo insti
tuto narys, kuris po 25 me

tų tyrinėjimų aerodinamikos 
srityje priėjo sensacingų iš
vadų, kad paskutiniais me
tais ypatingai pagausėjęs 
paslaptingų skraidančių 
„lėkščių“ ir milžiniškų „ci
garų“ pasirodymas yra ne 
kas kita, kaip žvalgymo vi
zitai iš nežinomų pasaulių, 
tikslu pažinti, kas yra mūsų 
žemės gyventojai, kokia jų 
santvarka, technika ir gyni
mosi pažanga ir — prilei
džiama — ar saugu ir kada 
sueiti į kontaktą. . .

„True“ įsidėdamas Do
nald Keyhoe straipsnį, nuo 
savęs pridėjo:

Tai yra įdomiausias ir 
svarbiausias rašinys, kokį 
mes kada esame i/lėję. Jis 
yra visiškai tikras. Mes ga
lime dokumentais paremti 
kiekvieną Čia suminėtų įvy
kį. Mūsų blaivus, apgalvo
tas įsitikinimas yra, kad šia

me straipsnyje padarytos iš
vados yra faktas. . ., kad 
skraidančios lėkštės yra tik
ros.
Po aštuonių intensyvaus ty

rinėjimo mėnesių True Maga
zine priėjo šių išvadų:

1. Per pasKutiniuosius 175 
metus Žemės planeta buvo sis
temingai iš arti stebima gyvų, 
protingų būtybių iš kažkokios 
kitos planetos.

2. Stebėjimų intensyvumas 
ir vizitų į Žemes atmosferą aaž 
numas žymiai padidėjo pasku
tiniaisiais dvejais metais.

3. Susisiekimo priemonės 
tiems stebėjimams ir tarpplane 
tariniam stebėtojų transportui 
buvo pažintos ir nustatytos to 
kios: Tipas I, mažas, bepiloti- 
nis, disko formos lėktuvas, ap
rūpintas kažkokia televizijos 
ar impulsams perduoti forma; 
Tipas II, labai didelis (iki 250 
pėdų skersmasčio) metalinis 
disko formos lėktuvas, veikiąs
helikopterio principu; Tipas 

III, dirižablio formos, bespar
nis lėktuvas, kuris, Žemės at
mosferoje, veikia pagal Pran- 
dtl kėlimo teoriją.

4. Tų vadinamų „skraidan 
čių lėkščių“ stebėjimų bei ty
rinėjimų formų savitumai nie
kuo ypatingai nesiskiria nuo 
amĮerikiečių jau gerai supla
nuotų formų erdvei tyrinėti, 
kas yra tikima įvyksiant per ar 
timiausius 50 metų. Yra pa
grindo tikėti, kad tačiau kokia 
nors kita galvojančių būtybių 
rasė yra maždaug pustrečio 
šimtmečio tarpu mus pralen
kusi.

Prielaidą, kad los „lėkštės“ 
yra nepaprastai greiti, tolimo 
skridimo prietaisai, pastatyti 
kur nors mūsų Žemėje, pasiro
do, ir Amerikos aviacijos žiny
ba įtikinančiai paneigia. Es.ą tai 
i.’fkštų neįtikėtiną technikos 
pažangos šuolį, neįmanomą dar 
net Amerikos mokslininkams 
ir planuotojams.

Stulbinanč os iš pirmo po
žiūrio, True išvados pilnoje 
• aktų šviesoje- esančios logiš
kos ir galimos. Kada po 1947 
metų liepos mėnesio „skraidan 
čiųjų lėkščių“ sensacijų jos bu 
vo bandoma išaiškinti haliuci
nacijomis, hipnozu, oro balio
nais, Neptūno., Veneros arba 
Merkuro planetomis, tuo tar
pu Jungtinių Valstybių kaio 
aviacijos vadovybė įsteigė 
„Project Saucer“ institutą 
tl >ms keistiems reiškiniams 
tiru ir tai paslapčiai išspręsti. 
Tas institutas veikia iki šiai 
•lenai ir šiandien gauna pagris 
tus pranešimus apie pastebė
tus keistus lėktuvus, maždaug 
pc dvyliką kas mėnuo!

Kai kurie tyrinėtojai piadė- 
jo tyrinėti ir praeities užrašus 
ir nustatė, kad pirmieji keisti, 
į diskus panašūs lėktuvai bu
vo pastebėti danguje jau 1772 
metais. Tai tik dar labjau su
stiprino įsitikinimą, kad tuose 
reiškiniuose glūdi milžiniškas 
reikšmės dalykas.

TRAGIŠKAS LAKŪNO MAN 
TELIO NUOTYKIS

Naujausių laikų reiškiniai 
suteikė svarbios medžiagos 
tiems reiškiniams vertinti. Pra 

dž-ai patiekiamas Mantelio nuo 
rykis. 1948 m. sausio 7 d. apie 
i. 15 vai. po piet apskritas 
daiktas, spėjamai mažiausiai 
2 50 pėdų skersmasčio, buvo 
pastebėtas viršum Madisonvil
le, Kentucky, JAV. Lygiai 
1.30 vai. tam daiktui pradėjus 
s risti linkui Fort Knox, valst 
policija perspėjo to forto va
dovybę. Po penkiolikos mi
nučių Godmano aviacijos ba
zės stebėtojai, per 90 mylių 
atstu nuo Madisonville, paste
bėjo tą diską skrendant per tos 
bazės lauką. Atrodė, kad tas 
daiktas kybo vienoje vietoje ir 
jį matė daugumas tos bazės 
karininkų. Kartais, atrodė, iš 
:o sklido rausva žara. Bazės 
komendantas, pulk. Guy F. 
Hix, paliepė susisiekti per ra
dio su trimis karo lakūnais, 
skridusiais karo lėktuvais F 51 
per Fort Knox arti Godnūin 
Field pakeliui į Louisville. 
Skridimui vadovavo kapitonas 
Thomas F. Mantell Jr., pasi
žymėjęs pilotas. Mantelis (uo 
jau atsiliepė ir pranešė, kad jis 
yra kontakte su tuo „daiktu“, 
reiškia jį seka.

Lygiai 2.45 vai. Mantelis 
per radi© pranešė į Godmaną, 
kad „daiktas“ yra stačiai vir
šum jo, priešakyje. Jis pareiš
kė : „Dabar aš artinuos! prie 
jo, noriu gerai įsižiūrėti. Jis 
yra stačiai prieš mane ir skren 
da maždaug puse mano lėktu
vo greičio. Tas daiktas, atro
do, metalinis ir yra milžiniško 
dydžio. . .“ Per dvidešimt pen 
■kias minutes Mantelis ir kiti 
du F-51 veltui stengėsi pasi
vyti daiktą. Mantelis vėl pra 

nešė, kad „daiktas“ kyla vir
šun ir paspartina savo greitį 
’ygšai su jo greičiu, kas reiškė 
360 mylių per valandą. Pasie
kus 18.000 kiti du lėktuvai, įsi 
maišę į debesis, pametė, Man- 
telį iš akių ir daugiau jo nebe- 
suradę po 5 m nučių nutraukė 
vijimąsi ir nusileido Godmane. 
Lygiai 3.15 vai. Mantelis pa
šaukė, pranešdamas, kad jis ne 
gali pasivyti to objekto ir jei 
jis nepriartės kol pasieks 20. 
000 pėdų, tai jis liausis besivi
jęs. Tai buvo visiškai supran
tama, kadangi Mantelis neturė 
jo su savim deguonio.

Tai buvo paskutiniai žodžiai 
iš Mantelio. Jo kūnas buvo 
-astas vėliau netoli nuo Fort 
Knox ir jo lėktuvo laužai buvo 
išbarstyti per mylią aplinkui. 
Nustatyta, kad lėktuvas suby
rėjo ore.

Vėliau tą pačią d eną pana
šus diskas, greičiausiai tas pats, 
buvo pastebėtas viršum Lock- 
bour oro bazės prie Columbus, 
Ohio. „Jis skrido greičiau kaip 
500 mylių p. v.“ kaip praneša 
ma raporte. „Jis švietė nuo 
baltos iki gintaro spalvos ir iš 
jo užpakalio buvo matoma 
penkis kartus už jį patį ilgesnė 
gintaro spalvos degėsių juos
ta“ .

Forto Kn'ox įvykis buvo 
spaudoje aprašytas" sensacin
gai, bet ir fantastingai. Buvo 
bandyta aiškinti, kad Mante
lis vijosi karo laif/yno kosmi
niams spinduliams tirji balio
ną, tačiau tokio baliono ten vi
sai nebuvo. Aviacijos vodovy- 
bė bandė paaiškinti, kad tas 
daiktas buvusi Veneros plane

ta, paskui savo paaiškinimą pa 
neigė. Tas pats paslaptingu
mas supa viršum Lockboinc 
oro bazės 500 mylių per vi. 
sbridusį daiktą. Jei 1 ai būtų 
buvęs balionas, jis būtų turė
jęs skristi 500 p. vai. prieš vė
ją, ir ten taip pat jokių balio
nų nebuvo. Kas tad atsit ko 
su Manteliu, geriausiu pilotu 
ir jo lėktuvu, geriausia JAV 
karo mašina, kurios skeveldros 
po to buvo rastos išbarstytos 
ant žemės mylios plote? Karo 
medicinos buvo nustatyta, kad 
Mantelis buvo miręs lig aar 
•.r t žemės nenukritęs. Iš visų 
spėjimų labjausiai įtikinąs, at
rodo vieno Montelip draugo pi 
loto pasakymas„Aš manau, 
kad Mantelis darė tai, ką jis 
pranešė darysiąs — jis pasivi 
jo tą daiktą. Aš manau, arba 
jis susidūrė su juo, arba, dar 
tikriau, jie numušė jį. Jie ga
lėjo pamanyti, kad jis taip at
kakliai vydamasis, nori juos 
numušti“. Pagaliau karo avia 
cijos vadovybė išleido reikš
mingą pareiškimą, kuriame jie 
pripažino, kad nėra aiškių duo 
menų kol kas patvirtinti ar pa
neigti paslaptingų į lėktuvus 
panašių nepažįstamos statybos 
erdvės skraiduolių buvimą. . . 
Pranešimas baigiamas skatini
mu civiliems gyventojams, vi
sus teįkius pastebėtus reiški
nius tuojau pat pranešti Pro- 
jekt Saucer skyriui per arti
miausias karo, aviacijos"ir t. p. 
vietas. Tas pranešimas pa
skelbtas 15 mėnesių po Mante
lio mirties, baigiamas žodžiais: 
„Tas paslaptingasis objektas, 
kurs lakūną nuvijo į mirti, vis 
tebėra nesuprastas“. (d. b.)

atsistatyo.no
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Kaip mokiniai nuga 
lejo cara

RAŠO DR. KAZYS GRINIUS
1896 m. atžymėtini, nes tais 

metais lietuviai buvo privertę 
Rusijos caro biurokratus stam 
boką nuolaidą padaryti. Štai 
Mintaujos valstybinės gimnazi 
jos lietuviai katalikai mokiniai 
atvirai pasipriešino maskolini- 
mui ir davė mūšį Rusijos impe 
perijos vyriausybei. Mūšį lai
mėjo lietuviai vaikai.*)

Dalykas buvo toksai, kad 
vieną dieną lietuviai mokiniai 
atsisakė kalbėti gimnazijos mal 
dą prieš mokslą maskoliškai. 
Krmiau visi mokiniai turėda
vo kasdien prieš pradėdami mo 
kytis kalbėti maskoliškai mal
delę, kuri prasideda žodžiais: 
,,’preblagi Gospodi, nispošli 
nam blogodet...“‘ (maloniausias 
Viešpatie, atsiųsk mums savo 
malonę...). O kai pamokos pa 
sibaigia, tai klasė vėl turi kiią 
maldelę maskoliškai kalbėti: 
Blagodarim Tebe, Sozdateliu... 
(Ačiū tariame Tau, Sutverto- 
jau... Maldelių žodžiai ir sa
kiniai buvo katalikų tikybai ne 
priešingi, jei nepaisyti to, kad 
reikėdavo melstis maskolių kai 
ha, kas popiežiaus katalikų baž 
nyč'iose buvo nuo seniau už
ginta ir kad vienoj maldelėj 
buvo minimas Rusijos caras. 
Užsienių lietuvių laikraščiuose 
daugiau kaip 10 metų varoma 
propaganda prieš dievininmą 
caro ir prieš jo valdymo sant
varką (Aušra, Varpas, Ūkinin 
kas, Apžvalga) buvo jau savo 
pėdsakus tautoj palikę ir net 
vaikai suprato, jog su caru, su 
jo talkininkais reikia nuolatos 
kariaut, nes kas jiems gera 
yra, tai lietuviams pražūtis.

Po tokio mintaujiškių lietu
vių žygio, gimnazijos vyriausy 
bė, ypač maskoliškoji jos pusė, 
jiašėlo, maištininkų dali tuo
jau pavarė iš gimnazijos be tei 
sės mokytis bet kurioj Rusijos 
imperijos mokykloje. Kitus 
te maišto dalyvius mažesnėmis 
baudomis palietė. Bet dalis tų 
prasižengėlių nenuleido rankų 
ir savo prašymais pasiekė net 
carą ir popiežių.

Mintaujiškių žygis
Rodos, kad Mintaujos lietu

viai gimnazistai, tuomet jau.bu

*) Kiek smulkiau apie 1897 
m. laimėjimus žiūr. V. Kudir
kos Raštuose, II t. pp. 348— 
354.

vo susiorganizavę į slaptą „Kū 
cikio“ draugiją, tą žygį dėl 
maskoliškos maldos buvo su
tartinai padarę. Be to, jiems 
slaptai padėjo mokytojas Jo
nas Jablonskis. Koksai buvo 
Įsikišimas gimnazijos katalikų 
kapelionų, negaliu pasakyti. 
Bet oficialiai, turbūt, nei Jab 
lonskio, nei kapeliono į tą byla 
neįvėlė.

Rodos, dar tais metais Min
taujoj, apygardos teisme tarna 
vo kandidatais keletas lietu
vių, tai M. Lozoraitis, M. Če
pas, A. Krikščiukaitis, VI. Ma
čys. Galėjo ir jie gujamiesiems 
mokiniams teisinę pagalbu su
teikti.

Nuostabiai tvirtas .nukentė
jusiųjų mokinių laikymasis pa
galiau privedė prie netikėtų re 
zultatų. Galingasis šeštosios 
žemės kamuolio dalies valdo
vas, Rusijos caras, tą kovą su 
iiteuvių vaikais pralaimėjo.

1897 m. biržalio 25 d. pasi
rodė caro Mikalojaus II toksai 
įsakymas:

„Bendrą visiems mokiniams 
krikščionims tose mokyklose, 
civiliško skyriaus, kur yra 
daug kitų tikybų mokinių, per
mainyti į atskirą maldą, paėjai 
tikybas, sutinkant su ritualu 
kiekvienos tikybos“.

Pagal tą caro įsakymą turė
jo gimnazijose lietuviai katali
ke i maldą prieš mokslą lietuvis 
kai. Bet pasirodė, kad minis
terial, mokyklų apygardų glo
bėjai, general gubernatoriai, 
caro įsakymo, bandė neklausy
ti. Šiaulių gimnazijoj mokiniai!, 
sužinoję tą caro reskriptą, nu
stojo kalbėję maldą prieš mo
kymą rusiškai. Pasidarė moki 
nių maištas, kurį pašaukta po
licija turėjo malšinti. Vienoj 
Kauno gubernijos mokykloj 
Kunigas su mokiniais lietuviais 
katalikais, neklausydamas ruso 
mokytojo, ėmė kalbėt tą mal
delę lietuviškai, bet maskolius 
mokytojas su keiksmais sustab 
dė ir privertė mokinius mels
tis maskoliškai, nors tai atsiti
ko keliems mėnesiams praėjus 
po caro duoto įsakymo. Mat 
caro galybė pačių valdininkų 
akyse buvo žymiai nusmukus 
ir jo manifestų nenorėdavo pa 
reigūnai vykdyti.

Caro valdymo santvarka jau 
1397 m. buvo gerokai apipuvu-

JONAS NEVARDAUSKAS
TAU

Žiūrėk, kokia graži žiema, kaip snaigės krenta.
O mūs širdy pavasaris ir saulė.
Žiūrėk, padangėm balti debesėliai slenka, 
O širdžiai mažas šis pasaulis. . .
Jei tu ilsėtum, kur alyvos kvepia baltos, 
Kai puošia mėnuo sidabru klevų alėjas. . . 
Dabar kelionėj tavo rankos šaltos, 
Tik tebežydi skruostai nuo audrų ir vėjo.
Prie tyliai plakančios širdies leisk man priglausti, 
Išvargusias akis, kad pailsėt galėtum.
Nenoriu nieko aš tavęs Čia klausti, 
Jei būtum ten — pavasariu žydėtum.
Žiūrėk, kokia graži žiema, kaip snaigės krenta, 
Ir mes lyg tėviškės gimtąjam kaime.. .
Tau akys merkias. . . Ir sapnai gal slenka: 
Kaip dykumomis karavanas neša, laimę, . .
Gal tu matai, kaip kloniuos ievos žydi, 
Kaip grįžta paukščiai į gimtosios žemės krantą. 
Sugrįšim, čia mums laimės niekas nepavydi, 
Žiūrėk, kokia graži žiema, kaip snaigės krenta. . .

si. Atsimenu, 1905 m. Mari- iškovojo visos Rusijos mokyk- 
jampolės pradžios mokyklos lose teisę melstis mokyklose pa 
mokytojas Motiejus Andziu
laitis man pasakojo savo pasi
kalbėjimą su Suvalkų pradžios 
mokyklų direktorium Nenad- 
kevičium (maskolium).

— Aš užvedžiau kalbą apie 
caro Mikalojaus II 17-30 d. 
spalių 1905 m. manifestą ir 
k'.tusiau direktoriaus, kaip da 
bar bus su dėstomąja kalba mo 
kykloje? Į tai, pyktelėjęs di
rektorius man atrėžė, pasako
jo Andziulaitis: Nekalbėkite 
man apie tą manifestą, tai ne 
caro manifestas, bet š . . . . ir 
jis turės būt panaikintas. —- 
Ir teisybė, Varšuvos, general 
gubernatorius jau tuomet ca
ro to manifesto visai neklau
sydamas, baudė žmones, į Ar
changelską, į kalėjimus, karo 
lauko teismai šaudė žmones, 
įdomiausia, kad patsai caras 
buvo atsiuntęs Varšuvos gene
ral - gubernatoriui geneioiui 
Skalonui padėką, kad jis teisin 
gai buvo supratęs manifestą ir 
gerai jį vykdąs... Ir čionai su 
caro įsakymu dėl mokyklų mal 
du išėjo ta pati istorija. Caro 
įsakymas nepatiko valdinin
kams ir jie jo nepildė, kebus 
mėnesius viikino, versdami vai
kus rusiškai melstis.

Bet vis dėlto, pagalios, tas 
paliepimas pradėjo būt taiko
mas ir ne tik lietuviams, bet vi
siems katalikams. Juo pasinau 
dojo Rusijos imperijoj gyveną 
katalikai lenkai ir vokiečiai, o 
gal ir čekoslovakai.

Tokiu būdu kelios dešimtys 
Mintaujoj besimokiusių lie
tuvių katalikų vaikų 1896 m.

PRAGARO

Džiova ir jos gydymas
RAŠO DR. B, MATULIONIS

5.
Deja, ne kiekviename džio-tiniuoju metu pradedama pla- 

vos atsitikime galima pasiniu čiai vartoti ir dažnai su gra 
Joti pneumatoraksu. Labaižiu pasisekimu naujas būdas, 
dažnai atsitinka, kad susirgti-kurį vadina pneumoperitoneu- 
si plaučių dalis j/.iauga pncrnu: Vietoje krūtinės, oras lei- 
krutinės sienos, tada į krūtinę ūžiamas į pilvo ruimą; prilci- 
įieistas oras spaudžia ne ser-džiama keletas litrų oro. Oras 
gančią plaučių dalį, nes prie snausdamas į visas juses iške- 
jos negali prieiti, bet sveikąją lia j viršų diafragmą (užudang 
dalį. Suspausta sveikoji plau-čius), ant kurios guii plaučiai, 
čių dalis nebegali alsuoti; už diafragma kildama į viršų, pra 
ją turi alsuoti sergančioji da- deda spausti pačius plaučius, 
lis, atlikdama dabar dvigubąPasirodo, kad tokiu būdu spau 
darbą. Šitoks pneumatoraksas ūžiami plaučiai visų-pirma su
yra ligoniui žalingas, nes jissispaudžia tose vietose, kur 

ne tik negydo, net ligai dar pa yra džiovos židinys ar kaver- 
deda greičiau plėstis. na. Šįs gydymo būdas yra dar

Tokiais atsitikimais, pasku- gana naujas, bet jau daugelyje

KULTŪRINE KRONIKA
gal savo tikybos reikalavimus.

Priežastis tokio caro nusilei- 
d:mo buvo ta, kad Mintaujos 
lietuvių mokinių protestas bu- 
v'- visoj Europoj laikraščiuose kovo 26 d. Severance saiėje 
išgarsintas. Visam pasauliui 
pasidarė aišku, kad caro vieš 
į atijoje nebuvo tikybos lais- 

ės, nors caro pareigūnai visa 
dos ir visur skelbdavo, jog Ru 
sijoj yra pilniausia, tikybos lais 
vė. Lenkijos mokyklų kapelio
nai jau 1881 m. vasarą buvo su 
sitarę nedėstyti katalikų tiky 
bos Rusijos viešpatijos mo
kyklose rusų kalba. Bet nieko 
iŠ to sumanymo neišėjo, nes ku 
nigai sutarto boikoto neišlaikė. 
Atsisakiusius nuo rusų kalbos 
tuojau pakeitė kiti, kai Mikne- 
vičius, Bukauskas ir kiti. Mat 
tai kovai nebuvo panaudoti mo kų instrumentų „simponinį or- 
i.jniai ir užsienio spauda.

PASIRODĖ
„SPORTO DIENOS

Anglijoje (92, Belgrave Rd., 
Olham, Lancs, England) jau 
pridėjo eiti Sporto Sąjos lei
džiamas sporto laikraštis „Spor 
to Dienos“, kurių 1 nr. išėjo 
10-ties puslapių, rotatorium 
spausdintas ir, kaip redakcija 
sako: „kuklus pavidalu ir dar 
kuklesnis turiniu“, bet užsirno 
jęs, jei sportininkai parems, 
augti, plėstis ir tobulėti. Re
daktorius V. Steponavičius. 
Kanadoje „SD'‘ atstovauja p.

ČIURLIONIEČIAI PRADE-S TALINAS „SMŪTKEL1S“
DA KONCER TUOTI. Vilniškis „Tėvynės Balsas" 

Vasario 16 d. Clevelande pir rašo, kad Lietuvos smūtkelių 
iną kartą pilniau pasirodė Čiur 
žionio ansamblis. Tačiau pil
nas jo pasirodymas paskirtas

CJevelande, balandžio 16 d., 
Čikagoje, Operos salėje, balau 
džio 29 ir 30 d. — Pittsburghe, 
birželio 6 d. — Toronte.

Čiurlioniečių ansamblis da
bar turi 50 dalyvių, kurio atski 
ri dalyviai sudaro ansamblius: 
vyrų chorą, moterų chorą ir 
mišrų chorą, tautinių šokių šo 
kėjų grupę, lietuviškų pučia
mųjų instrumentų orkestrą 
kanklfų orkestrą ir mišrų lie
tuvių tautinių instrumentų or
kestrą (kanklės, skudučiai, 
lumzdeliai, rageliai, birbynės ir 
ilgosios triūbos), atseit-lietuviš

kestrą. Visi šitie ansambliai 
veikia kiekvienas skyrium, įvai 
riomis kombinaejomis ir visi 
bendrai.

Ansamblio vedėjo Alfonso 
Mikulskio pareiškimu, ansamb 
lis turįs pagaminti spalvotą fil 
;ną, kuris paveizduotų lietuvig 
kas vestuves.

— Dirigentas p. Kučiūnus 
iš Los Angeles persikėlė į Či
kagą.

— Lietuvių kultūros vaka
res įvyko vasario 26 d. Water
bury. Dalyvavo op. sol. Jonus 
kaitė, rašytojai Brazdžionis ir 
Gustainis ir dramos artistas 
H. Kačinskas.

— Pietinėje Prancūzijoje
Baronas (31 Spadine, Hamil 
ton, Ont.). Geriausios naujam 
laikraščiui sėkmės .

dirbėjai dabar esą įpareigoti 
dirbti Stalino „smuikelius' ‘ 
Vienas jų J. Laurinkus Mask
voje už Stalino „smuikelį“ ga 
ves premiją... Štai, ligi ko pr‘ 
eina sovietinė beprotybe. Sta 
linas komunistams jau die- 
vac„.

gyvenąs rašytojas Jurgis Sa
vickas parašė romaną „Dega 
žemė“.

RAŠTAI
2 nr., vasario

KALENDO-

NAUJI
„EGLUTĖ“ 

1950 metų.
„Keleivio“

RIUS 1950 metams. Kaina 50 
et. Boston, USA.

„DARBAS“ — kultūros ir 
visuomenės mokslų žurnalas— 
□ 36 Broadway, S. Boston, 27, 
Mass.

Canadian Broadcasting Cor
poration ANNUAL REPORT. 
Metinė Kanados radio bendro
vės apyskaita.

— Kolumbjos Medellino 
konservatorijos direktorius pa 
dėjo lietuviams gauti fortepi
joną, kuriuo dabar niokosi ei
lė lietuvių vaikų skambinti.

— Vilniaus dramos teatro 
i tudija, kuriai vadovauja artis
tas A. Škėma, įsikūrė Brookly- 
ne, N. Y.

— Vilniaus operos solistas 
V. Baltrušaitis apsigyveno Ka 
lifornijoje.

— Rašytojas St. Santvaras 
bando pastoviau įsikurti Busto 
ne, Mass.

— Kasely veikusio lietuvių 
ansamblio vedėjas artisaas Bet
ras Maželis apsigyveno Cleve
lande ir dirba Čiurlionio an
samblyje.

Tu supranti Aldona, Vilnius pilyje, — mostelėjo jis ranka 
yra mano dvasios tėvynė. Aš ant gretimo kalno dunksančių 
niekur taip nesijaučiu esąs na- pilies griuvėsių link.
rme, kaip tame mieste. — Tu paskutinis stabmel-

— Ir aš nemainyčiau Vii- dys, — nusijuokė Aldona 
n.aus į jokį kitą pasaulio mies- — Kažin, brangioji, ar pas
tą, — pasakė Aldona klaidžių- kurinis? Pakrapštyk bet kurio 
dama žvilgsniu tarp miesto lietuvio dvasios lukštą, ir tu

Jis mūsų visų dva- [ouiubjs jįor jį ijiaj aap įsuj u:ą 
dystės pėdeakų. Mano moti
na paprasta kaimietė ir gera 
katalikė — mano tėvai tik vė
liau persikėlė gyventi į Kauną 
— kurdama ugnį, visada ją 
peržegnodavo. Kai aš klausda
vau, kodėl ji taip daranti, ji

pasakytai artimas, tartum tuo
se bokštuose, rūmuose ir pa
minkluose yra įmūrytos ne tik 
tavo prosenolių, bet ir paties 
mcymiškiausios vizijos. Ku
nigaikščių miestas — iš tolimų 
amžių atvilnijanti simfonija, 
kurios garsuose be atvangos

— Bet vistiek tu jos negali 
pavyti. . .

— O kas bus jei pavysiu?
— Galėsi ranką pabučuioti.
— Dėl tiek neapsimoka. . .
Tuomet ji pasiuntė jam oro 

bučinį ir vėl, skėtodamasi ran
komis, ėmė kopti skardžiu. Jis 
ją pavijo keliais šuoliais, pačiu grumiasi didingi tautos garbės bokštų, 
po už rankos, 
pusiausvyros, aukštielnink 
virto jam į glėbį. Jis ilgai bu- 
čaivo jos drėgnas lūpas.

— Leisk, uždusinsi. . .
— Matai, tu niekur negali 
manęs ištrūkti. . .
— Kad aš niekur ir nenoriu 

iš tavęs ištrūkti. . .
Jie abu juokėsi.
— Leisk, žmonės pamatys! • vietoje įspaudė savo pėdsaką į
— Ką jie pamatys?
— Kad medžiotojas negali 

pagauti stirnos pamušta koja!
Sulig tais žodžiais ji išspru 

do jam iš glėbio ir vėl pasilei
do kopti aukštyn. Jis pavij. 
ją tik prie kalno viršūnės.

— Apgavike, 1u tyčia lei
dais pagaunama ten, apačioje!

— Aš norėjau, kad tu mane 
pabučiuotum. . .

— Ak tu! . . — norėjo jis ją 
vėl apkabinti, bet, pamatęs sto 
vintį atsirėmusį į Trijų Kryžių 
mūrą nepažįstamą, besišypsan
tį vyrą, susilaikė, ir jie, paėjė
ję i kitą mūro pusę, sustojo ant 
skardžiaus, nuo kurio kaip ant 
delno matėsi visas miestas.

Vilnius po jų kojomis atro
dė, lyg fantastinė, įvairiaspal- 

-— Pavyki! — šūktelėjo ji vė Šventaragio Slėnyje pražy- 
ir kniupdama pasileido kopti į . dusi gėlė, kurią pasodino ir 
kalną. amžius puoselėjo lietuvio ran-

Jis juokėsi ir nepajudėjo iš ka ir kuri savo nuostabiu gro- 
vietos. žiu viliojo ir šiandien tebevilio

— Ko tu juokiesi? — atme- ja kaimynus. Rodos, tu tą 
t ė ji savo geltonas garbanas su miestą esi kažin kada matęs lyg 

. per sapną, rodos, jis yra tavo j _____
•— Tu kniumpi, kaip stirna seno, seno ilgesio įsikūnijimas, jį žiūriu, juo artimesnis ir bran 

pamušta koja. Kunigaikščių miestas tau neiš-gesnis jis darosi mano širdžiai.

VYT. ALANTAS

POŠVAISTES
VIENĄ VAKARĄ VILNIUJE,
savo roma- 
Pošvaistės“, 
pačią pra

rinkinys — 1934 m.: „Už
tvanka“ — drama, pirmą kar 
tą pastatyta Kauno Dramos 
teatre 1923 m. 
tuvoje“ — drama 
K. D. T 
Naujo“ —

Vyt. Alantas 
ną „Pragaro 
kurio ištrauką, 
džią, mes čia patiekiame sa
vo maloniems skaitytojams, 
parašė jau gyvendama trem 
tyje 1946 — 1948 m. „Pra
garo Pošvaisčių“, t. y. pa
skutiniojo karo, fone auto
rius vaizduoja vienos meilės 
istoriją, ypatingai kreipda
mas dėmesį į psichologinius 
ir moralinius savo didvyrių 
išgyvenimus ir pabrėždamas 
tą mintį, jog didieji katakliz
mai toli gražu negrąžina žmo 
nių prie Dievo... Romanas 
tebėra rankraštyje.

Be tOį tremtyje Vyt. 
Alantas išleido novelių kny
gą „Ant Siūbuojančios Že
mės“ ir „Dramos Veikalai“. 
Paskutinėje knygoje tilpo 
pradėta rašyti Lietuvoje ir 
baigta Vokietijoje trijų 
veiksmų drama „Aukštadva
ris“ ir Lietuvoje parašyta ir 
pirmą kartą Vilniaus Dra
mos teatro pastatyta kome
dija „Buhalterijos Klaida ’ 
Atvažiavęs į Ameriką, Vyt. 
Alantas baigė rašyti Vokie
tijoje pradėtą 4 v. komediją 
„Ragučio Šaltinėlis“. Kiek 
teko patirti, dabar jis dirba 
prie naujo veikalo — trage
dijos „Partizanai“.

Kiti Vyt. Alanto veikalai: 
„Artisto Širdis“ — pirmasis 
novelių rinkinys, pasirodęs stodama.
1931 m.: „Tarp Penkių ir •— <- •
Septynių“ — kitas novelių pamušta koja.

šios tėvynė.
— Apsigyvenęs Vilniuje, aš

Gaisras Lie 
1933 m. 

„Gyvenimas iš 
pjesė, pirmą kar

tą pastatyta Vilniaus Dra
mos teatre 1942 m. Be to, 
1939 m. pasirodė jo knyga 
— straipsnių rinkinys kul
tūros klausimais „Žygiuo
janti Tauta“.

Vyt. Alantas studijavo 
Lietuvos ir užsienio univer
sitetuose. 1929 m. jis baigė 
aukštuosius mokslus Pran
cūzijoje ir gavo Literatūros 
Licenecijato laipsnį. 1930— 
1934 m. jis dirbo Lietuvos 
Telegramų Agentūroje „El
ta“, kaip prancūzu skyriaus 
redaktorius, o nuo 1934 m. 
antros pusės iki 1939 m. bu
vo „Lietuvos Aido“ vyriau
sias redaktorius. 1941 — 
1944 m. — Vilniaus Dramos 
Teatro direktorius.

Dabar gyvena Detroite.
Red.

iš

VIENĄ KARTĄ VILNIUJE

ir ji, netekusi himnai su sunkiųjų gadynių
at nevilties atodūsiais, nugalėtų- _ _

jų senųjų tautos dievų širdį dar labjau ėmiau ilgėtis Lietu- 
drąską atsisveikinimo atsidū- vos senovės, — tęsė tolau kiek 
sėjimai su naujųjų dievų per- patylėjęs Girkalnis. — Kai žiū 
galės psalmėmis — amžinas 
geležinio Vilko staugimas tuo 
se praeities atskambiuose su
silieja su amžinuoju Te Dėsni. 
Mūsų prosenoliai giliai šioje

N' ries krantą, miestą galingais 
mūrais apvedė ir amžinai bu
dinčias sargybas išstatė jo kuo 
įuose; joks priešas negali tų šentovės ilgabarzdį Krivių Kri 
mūrų paimti ir jokios amžių 
kandys negali pagraužti jų pa
matų, nes Šventaragio Slėnyje 
pasislėpusios lietuvių tautos 
širdies plazdėjimas yra galin
gesnis už priešų smurtą, ne
apykantą ir gruoboniškumą, 
nes nėra pasaulyje galybės, ku 
ri užgniaužtų gyvą, amžinai 
plazdančią tautos širdį.

— Apie ką tu galvoji? — 
paklausė Aldona po ilgo tylė
jimo.

— Klausausi, kaip plazda 
mūsų tėvynės širdis, — atsakė 
jis mąstingai. — Man rodos, 
kad ten, po mūsų kojomis, ūžia 
ne modernus miestas, bet ošia 
šventieji gojai su amžinosios 
Ugnies aukurais ir kad bažny
čių bokštai vystosi ne artėjan
čių sutemų migla, o iš alkų ky
lančiais dūmais. . . Aš nieka
dos negaliu iki soties atsigro
žėti tuo miestu: juo ilgiau aš į

iiu į tą miestą nuo kalno, ro
dos, nematau nei tų bažnyčių, 
nei rūmų, nei naujoviškai grįš man atsakydavo nė kiek nesvy 
tų gatvių. Kur stovi, štai, Ka
tedra, man vis tebeošia šimta
mečiai ąžuilai, ir jų pavėsyje 
teberūksta Perkūno aukurai. 
Rodos, aš tuojau pamatysiu į 
Katedros aikštę išeinantį iš

vaitį, apsuptą vaidilučių, gie- i 
dančių himnus Lietuvos die
vams. Bažnyčios čia stovi lik 
penkerį šimtai metų, o kiek am 
žiu prieš tai ošė čia ąžuolynai 
?r rūko aukurai? Tūkstančius 
metų. Senieji dievai Šventara
gio slėnyje pralaimėjo mūšį, 
bet kiek amžių jie ten viešpa
tavo? O amžiai nuo tautos v«i 
do taip greit nenudyla. Krikš 
čionybė atėjo iš svetur, o sena 
sis tikėjimas buvo lietuvių tau 
tos genijaus padaras. Gal dėl 
to mane taip ir vilioja krivių 
krivaičių Lietuva. Kai mano 
mintys nukrypsta į praeitį, aš 
•stengiuos praplėšti jos krikš
čionišką uždangą ir paklajoti 
’jo šventųjų ąžuolynų ir pilių 
Lietuvą, iš kurios dvelkia ro
mantika, poezija ir kažin koks 
neišsakomas liūdesys. Kažin 
ką duočiau, kad man kas atsuk 
tų atgal istorijos filmą ir kad 
aš galėčiau atsisėsti prie puo
tos stalo anoje, štai, Gedimino

ruodama, jog ugnelė reikia my 
lėti ir gerbti, kad ji nebūtų pik 
ta. Jos žodžiai skambėdavo gi 
liu įsitikinimu. Mūs motinos, 
pačios to nenuvokdamos, išlai
kė ugnies kultą iki mūsų dienų. 
Kiek dar rasi mūsų kaime stab 
nieldybės likučių! O, atsime
ni, prieš pat karą Kaune mirė 
paskutinis oficialus Lietuvos se 
nųjų dievų garbintojas kuni
gaikštis Beržanskis-Klausutis. 
Toks senojo tikėjimo atkaklu
mas mane žavi. O paimk mū
sų aušrinnkus: ar jie nebuvo 
tam tikra prasme stabmel
džiai? Mokykloje mus mokė, 
xad jie, ėmę garbinti Lietuvos 
praeitį, norėdami pažadinti lie 
tuvių tautinę sąmonę. Bet ko
kią Lietuvą jie kėlė aikštėn: 
stabmeldišką ar krikščionišką?

1 Tik stabmeldišką, nes mūsų is 
i toiija .taip fatališkai susiklos 

♦ė, kad mūsų valstybės ir tau
tos žlugimo pradžia maždaug 
sutampa su krikščionybės pra
džia. Lietuvoje. Pavyzdžių tau 
tinei sąmonei žadinti reikėjo 
ieškoti kunigaikščių ir krivių 
krivaičių Lietuvoje. Aušrinin 
k?i aną Letuvą nuoširdžiai my 
Įėjo ir šiandien mums aišku, 
kad, ieškodami žiežirbų tauti-
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sa'iatroijų vartojamas labai 
plačiai ir pasiekti gydymu re
zultatai dažnai esti tikrai geri.

Bet vėl tasai nelemtas 
„bet": nevisus ligonius galima 
gydyti ir pneumoperitoneumu. 
Kartais kavernų sienos pasida 
io tokios storos ir kietos, kad 
nei pneumatoraksas, nei pncu- 
moperiioneumas nieko negali 
jums padaryti. Tada i pagalbą 
ateina chirurgo peilis. Dar te 
bėra gyvas garsus Berlyno 
prof. Sauerbruch, kuris prade 
jo operuoti plaučius. Pradžio 
jc chirurginis plaučių tuber
kuliozės gydymas buvo sun
kas. Nuo operacijos mirdavo 
iki 10% ligonių; operacijos 
rezultatai irgi dažnai būdavo 
nepatenkinami, nes ir po opera 
rijos nemažai ligonių likdavo 
nepagiję. Operacija yra vadi
nama torakoplastika. Nesvei
koje krūtinės pusėje didesnė 
dalis 6 ar 8 viršutinių šonkau
lių išpjaunama; po operacijos 
toji krūtinės pusė pasidaro 
taip siaura, kad visai suspau
džia nesveiką plautį. Suspaus
tos kavernos užgyja ir ligonis 
pasveikta. Nors po operacijos 
ligonis alsuoja tik viena krūti
nės puse, bet nežiūrint to, jis 
lieka darbirfigas ir pakanka
mai pajėgus.

Bet kartais kavernos sienos 
esti tokios stiprios ir kietos, 
kad nė torakoplastikos operac. 
nieko negali padaryti tokioms 
kavernoms; arba labai dažnai 
plaučių džiova įsimeta į bron
chus (plaučių alsavimo t.akai, 
panašūs į vamzdelius). Jokia 
torakoplastika negali bronchų 
suspausti. Jei sanatorinis ir 
vaistų gydymas bronchų tuber 
kuliozės nepagydo, tai lieka 
tik vienas kelias — sergantį 
plautį, su jo nesveikais bron
chais, ar su senomis, kietomis 
kavernomis visiškai iš krūti
nės pašalinti. Beabejo, tai la
bai didelė ir pavojinga opera
cija. Bet šių dienų chirurgija 
y-a tokią didelę pažangą pada 
nusi, ypatingai Amerikos 
Jungt. Valstijose, kad ji ii šios 

5505 13th Ave., Rosemount, 
Montreal 36, Que.

MONTREAL ENTERPRISES RECD
Parduodam namus — Parūpinanti visokiausią apdraudą 

Darom raštų ir dokumentų patvirtintus vertimus ir tt.
NUOLATINIS PATARNAVIMAS

ALBERTAS J. NORKEL1 ŪNAS, c. s. c.

Tel. AMherst 0342

nei sąmonei vėl įžiebti Amžino 
sius Ugnies aukuruose, jie ne
klydo. Per mokyklą ir mes,
jaunoji karta, paveldėjome auš jo. jis paėmė jos kitą ranką ir Vilnius panešėjo į seną paviii 
rininkų sukurtą Lietuvos pra- tęsė toliau: jeną, apsiraizgiusį pavasario
eities didybės ir grožio kultą. 
Tik aklas gali tvirtinti, kad 
lietuvio širdyje visiškai išblė
so Amžinosios Ugnies meilė.

Aldona nieko neatsake. Pa
kėlusi galvą, ji pažiūrėjo į l'ris 
Kryžius, išdidžiai ir ryškiai 
baltuojančius viršum jų galvų 
sutemų fone, ir pagalvojo, ar 
jos sužadėtinio žodžiai jų ne
įžeidžia. Bet gilintis į tą mintį 
ji nenorėjo. Nepažįstamasis, 
kurį jie rado įkopę į kalną, jau 
seniai buvo dingęs. Jie buvo 
vieni, pakilę viršum miesto ir 
pasaulio. . . Ji jautė aplink sa
vo liemenį sužadėtinio ranką ,r 
tą akimirką nieko daugiau ne
norėjo galvoti

— Vilnius, tu ir mūsų abie
jų laimė. . . Žmogui beveik per 
daug — patylomis pasakė ji, 
padėdama savo galvą jam ant 
peties.

Paskui jai dingtelėjo į galvą 
kita mintis, ir ji juokdamasi 
pridūrė:

— Bet jei mes gyventume 
Ariogaloje, ar nebūtume tokie 
pat laimingi? Ar Duonelaičio 
„Metus“ įrištum į pergamentą 
ar paprastą kardoną, vistiek jų 
reikšmė pasiliktų ta pati.

— Vilnius mūsų meilei, 
kaip brangūs rėmai geram pa 
veikslui kaip pergamentas 
Duonelaičio raštams. Aš la
bai džiaugiuosi, kad mes susiti 
kome Vilniuje, o ne kur kitur. 
O dabar, brangoji, sėskime ir 
pakalbėkime apie reikalą.

Jie atsisėdo ant skardžiau, 
ir Girkalnis, paimdamas savo 
sužadėtinės ranką, tarė:

— Šiandien aš parašiau ta-

Kur gi
6-me „NL“ nr. p. A. Pata

šius reikalauja rašyti teisybę. 
Tai geras reikalavimas, ir jam 
negalima nepritarti. Tiktai, 
kodėl pats p. Patašius to tei- 
kalavmio nesilaiko?

P. Patašius rašo, kad KLT 
Londono skyrius persiorgani
zavęs į PLB apylinkę, ir ten 
pat rašo, kad KLTarybos Lon- 
lono skyrius darė susirinkimą. 
Neabejotinai aišku ir p. Pata
šiui, kad jeigu KLT Londono 
skyrius daro susirinkimą, tai 
jis egzistuoja ir nepersioigani- 
zavo dar į PLB skyrių.
Todėl p. Patašius rašo netei

sybę, kad jis persiorganizavo.
Jis galėjo rašyti, kad Londo 

ne susiorganizavo PLB Londo 
no apylinkė. Dėl to niekas 
jam nieko negalėtų prikišti. 
Bet kol KLT skyrius veikia, 
kol jo pirmininkas nešaukė jo 
kio persiorganizavimui daryti 
susirinkimo, tol toks teigimas 
vra nesiskaitymas nei su for
malumu, nei su faktais.

P. Patašius neteisybę parašė 
ir apie KLT Londono skyriaus 
narių skaičių. Dabar jų yra ne 
3, bet 18. Yra ir pilną valdyba, 
ir revizijos komisija. Todėl rei 
kia labai apgailestauti, kad. p. 
Patašius nesiskaito su elemen
tarine taisybe ir teisėtumu.

Maža to. Pati ar, greičiau- 
svi, prikalbėta iš KLT Londo-
XLL XX—■■■XX" W.......X

operacijos nebebijo. Operaci
ja yra vadinama pneumektomi 
jos vardu.

Didesnėse U. S. A. sanatori 
jose netik torakoplastika, bet 
n<t pneumektomija (viso plau 
čio išpjovimas) šiandien, pasi
darė, galima sakyti, kasdieni
nė operacija. Operacijos re
zultatai puikūs; mirtingumas 
dėlei torakoplastikos nuo 10% 
krito iki vieno procento mažos 
dalelės. Pneumektomija, kuri 
prieš 10 metų buvo ligoniui ly 
gi mirties sprendimui, šiandien 
teduoda tik apie 8% mirtingu
mo, o kiti pasveiksta, (d. b.) 

vo tėvams ir paprašiau tavo 
rankos.

Ji dar labjau glustelėjo link

— Vokiečiai nebesigiria sa
vo laimėjimais Rytuose: jie 
tr tukiasi. Nežinia kas mūsųlau 
kia. Jei mūsų tėvynę užguls 
d ir didesnės nelaimės, aš no
riu, kad mes būtume kartu. 
Kai gausiu tavo tėvo sutikimą, 
mes susituoksime, štai ten, 
apačioje, prie katedros didžio
jo altoriaus, kur kadaise, sako, 
kūrenosi Perkūno aukuras.

— Tik gaila, kad ten nebus 
Ii rivių Krivaičio, kuris mus pa 
lamintų, — nusijuokė Aldona, 
bet paskui rimtai pridūrė: — 
Ir aš norėčau, kad mūsų jeng 
tuvės įvyktų Vilniuje, bet bi
jau, kad iš to nieko neišeis, nes, 
žmau, tėvai norės, kad mes su
situoktume mūsų parapijos baž 
nyčioje. Mama man ne kaitą 
yra užsiminusi, kai aš tekė
sianti, ji norinti, kad mano 
jungtuvės įvyktų ten pat, kur 
ji pati ėjo prie altoriaus ir kur 
mano senelė prisiekė ištikimy
bę savo vyrui, būtent, mūsų 
parapijos bažnyčioje. Matai, 
lapai sena mūsų šeimos tradi
cija: aš nenorėčiau jos laužyti.

— Gal padarysi išimtį?
— Aš mielai padaryčiau, 

bet mama nesutiks.
— Kągi, reikės pagerbti ta 

vo šeimos tradicijas, — palylė 
jęs pasakė jis.

— Mes būsime labai laimin
gi, tiesa, Leonai?

— Kaip dievai.
— Mes gyvensime Vilniu- 

’■<?
— Tik Vilniuje.
Temo. Bažnyčių bokštai tir 

po sutemų rūkuose. Tamsiai 
mėlyna, žvaigždėta padangė iš 
kažin kurios varpinės sklido

SUDBURYS ORGANIZUOSIS TIKTAI PAGAL KLB — 
LOK NURODYMUS.

no skyriaus pasitraukė buv. ka 
sii. nkė p. K. Lechavičiūtė. 
Š'.ai ir jos pare.škimo tekstas: 
„Pranešu, kad iš vaidybos na
rio — kasininkės pareigų atsi
sukau“. Tai gal ina suprasti. 
Niekas negali jai uždrausti at
sisakyti tų pareigų. Bet p. K. 
Lechavičiūtė Kanados Lietu
vių Tarybos Londono skyriaus 
kasos neperdavė naujam jos ka 
sininkui p. Antanui Sungailai, 
o. kaip girdėti, perdavė naujai 
susiorganizavusiai PLB Lon
dono apylinkei. Jei .s tikrųjų 
taip yra, taigi yra jau ne tiktai 
neteisingas darbas, oet tai jau 
yra nusikaltimas, už kurj teks 
atsakyti kaip už pasisavinimą 
svetimų pinigų, jeigu ji savo 
klaidos neatitaisys. Labai ne
norėta svetimame krašte imtis 
<cs nemalonios procedūros, ir 
daryta pastangų gražuoju su
sitvarkyti, bet kai gera valia 
žmones apleidžia, nenorint, 
kaip sakomu ir verkiant, ten
ka sudrausti blogybes. Jei kas 
mergaitei taip elgtis „patarė“, 
■•urėtų tuojau klaidą atiatisyti, 
nes tikrai bus nemalonu, kai 
mergaitei visam amžiui bus su 
tepti dokumentai.

Galima tvirtai užtikrinti, 
kad KLT Londono skyrius nie 
ko neturi prieš Pasaulio Lietu 
viu Bendruomenės Londono 
apylinkės susidarymą, kaip p. 
Patašius rašo. Tegyvuoja. Mes 
į tokią organizaciją persiorga
nizuoti nenumatome, nes KLB 
—LOK organizacija ne PLB, 
bet Kanados Lietuvių Bendruo 
menę. Č'a ir mes būsime daly 
viai. Bet kam rašyti neteisy
bę ir žeminti tą organizaciją, 
kuri nieku nedavė priežast.es 
tai daryti?

Kur gi mūsų lietuviškas kuk 
• urnas? Kur mūsų noras būti 
vieningais, jeigu net papras
čiausio padorumo nenorime lai
kytis? Londoniškis.
naujaiatvykušiems 

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

lėti, iškilmingi varpų dūžiai. 
Mitas pavasario oras kvėpejo 
jaunais pavasario pumpurais.

vijuokliais.
— Žinai, Aldona, — po ilgo 

tylėjimo vėl prabilo Girkalnis, 
— tokiomis akimirkomis, kai 
šis vakaras, aš imu tikėti po
etų žodžiais, kai jie kalba apie 
nuskendusias sielas laimės ka • 
ralystėje. Aš esu taip laimin
gas, kaip tik mirtingasis gali 
būti laimingas: ir kartu aš 
esu neramus, kaip turtuolis bi 
jas, kad plėšikai neišplėštų jo 
aukso. Savo laimėje aš jaučiu 
slankiojantį nelaimės šešėlį. 
Gal ir teisūs tie, kurie tvirtina, 
kad visiškos laimės nesą. . .

— Ko tu bijai, Leonai? — 
nusišypsojo ji. — Juk aš su ta 
vimi amžinai, — šnabždėjo ji 
jam į ausį, tvirtai apsikabinda 
ma aplink kaklą. Am-žj-nai. . . 
Supranti?

Jam pasirodė nuostabu, kad 
tas žodis „amžinai“ nuskam
bėjo jos lūpose nei naiviai, nei
neįtikinamai: jis jautė jų gilią 
tikrovę.

— Aš žinau, mano miela, 
bet karas. . .

Ji neleido jam toliau kalbėti 
ir savo lūpas prispaudė prie jo 
jo. Paskum ji pasakė:

— Mūsų meilė galingesnė 
už karą. ..

Nusileidę nuo Trijų Kryžių 
kalno paneriu, jie ėjo Žaliojo 
tilto Įtink. Neries sraunioje 
tėkmėje maudėsi mėnulis. Gre 
ta Žygimanto gatvės išsitiesu
sią alėja vaikščiojo susiglaudu 
sios poros. Kažin kur Rytuose 
liejosi kraujas, o Vilniaus pa
vasaris raizgė savo burtus gam 
teje ir žmonių širdyse.

(Daugiau bus).

Sudbury, Ont. Vasario mėn. 
16 d. „Tėviškės Žiburių ’ 7 nr. 
Korespondentas J. V. iš Sudbu 
ly, Ont. rašo:

„Vasario 16 d. paminėjimą
• engia KLT skyrius. Kad tą 
dieną nesuskaldyti lietuvių vi
suomenės į dvi dalis, KLS sky 
rius nuo atskiro tos dienos mi
nėjimo atsisakė. . .

„Sudburio lietuviai girdi, 
kad kitose lietuvių kolonijose 
persiorganizuojama į KLB, 
nors Centro Organizacinis Ko
mitetas savo darbo dar nėra 
baigęs. Jeigu tas komitetas sa 
vo darbą dar užtęs kokį pusnie 
t į, tai ir sudburiečiai gali per
siorganizuoti į KLB ir be jo nu 
rodymų. Daug kas teiraujasi, 
kodėl tas Organizacinis Komi
• etas per 8 mėnesius negalėjo 
reikalą sutvarkyti“.

Kadangi vasario 16 diena vi 
i tems lietuviams yra labai bran 
gi, tai KLT Sudburio skyr., ne 
norėdamas sulaukti ruošto 
bendro 8-tos rugsėjo minėji
mo pasekmių, nutarė imtis ini- 
cia tyvos.

Kanados L. S-gos pirminin
kas J. Vaičeliūnas buvo kvies
tas į bendrą minėjimo oaiengi
mo posėdį, bet pareiškė negalįs 
atvykti, kadangi blogai jau
čiąsis. Be to, jam, kaipo KLS 
Sudburio skyr. pirmininkui, bu 

jį h
5 Jei kartais link Verduno kada keliausi, neužmiršk *

sustaibdyti arklių. . . $
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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.
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— MONTREAL
Viena minutė kelio nuo Lietuviu Klubo

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

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

atlyginimo.

I
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itadio Tarnyba |
Taisomi visų rūšių aparatai. §

TELEFONAS RAnddph 4708. |

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO. §
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1
 LIETUVIS SIUVĖJAS __  fi

J. INDRELĖ 
priima vyriškų rūbų (paltus ir kostiumus) užsakymus. S 
Didelis pasirinkimas įvairiausios medžiagos. Prieina- Į
mos kainos. '202 St. Clarens Avė., Toronto. Tel. ME 8522 į 
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Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

.......~MM--------------MM-" ' ^IW—MM——W   >«• ■—■>

Į ,PALANGA“ RESTORANAS 
vėl perėjo į lietuvių rankas.

B
ie kiekvienu metu atsilankyti. Atdara die- 
Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Gali
ai lietuviškai ir kanadiškai. Puiki muziku 
jalima praleuti kaip Palangoj.SAV. DU PRANAI.
5t, E, (prie Frontenac st.) Tel. CH 0554MM, ... , MK yMKZ——MKT.'J

vo pasiųstas kvietimas raštu. 
Praslinkus trumpam laikui, 
per jų valdybos narį buvo pasi
teirauta, kas manoma daryli 
dėl vasario 16-tos rengimu? 
Kadangi tai valdybos narys tei 
lavosi pas pirmininką, ar jis 
yra gavęs kvietimą, bet šis pa
reiškęs, jog nėra gavęs (taip 
buvo tikėtasi) tai, kad neįvyk 
tų nesusipratimų, dar kartą, 
oet jau per valdybos narį 
J. D. buvo pasiųstas kitas kvie 
timas. Tačiau ir šito „nega
vo. . .“ Vėliau, laike KLS su
sirinkimo vešai pirmininkas 
f uvu užklaustas: „Kaip bus su 
vasario 16-tos minėjimo die
na?“. Atsakė, jog nieko apie 
• ai nežinąs.

Esant tokiai padėčiai, mato
si, apie kokią vienybę p. J. V. 
rašo ir ko jis siekia.

Kas link KLB organizavi 
mo, tai jis nėra niekeno įpare 
gotas kritikuoti KLBL Organ 
zacinį Komitetą.

Gerb. p. J. V.! Tai, kas 
tamstai kartais pasiseka isar 
dyti per keletą dienų, negal 
vok, kad per tiek pat laiko ga
lima vėl viską sulipdyti!

Visame Sudburyie laukiama 
bendra informacija iš KLBL* 
Organizacinio komiteto, tačiau 
nesame pasiruošę pagal p. J. 

V. organizuotis be centro nu
rodymų.

Nebenorime turėti daugiau 
lokių ardytojų. Sudburis jau 
turėjo progos pasimokyti.

Algimantas.
„PROGRESYVIAUSIS“ IS 

„PROGRESYVIŲJŲ“
APSIVOGĖ...

.Vancouver, B.C. Dideiio ti
ražo laikraštis „The Vancou
ver Sun“ paskelbė žinią, apie 
safeway krautuvės vagišių, Al 
girdą Grinkų. Kadangi jis yra 
ne „eilinis“ lietuviškos kilmės 
„progresyvusis“, o Vancouve- 
lio liet, komunistų kuopos, su
sidedančios iš 126 narių, sek
retorius, tai gal pravartu bū 
tų paminėti trumpas skelbtos 
žinios turinys.

Alg. Grinkus, gyv. 855—8th 
Ave. Vancouver B. C. Polici
jos Teisme š. m. vasario 10 d. 
buvo nuteistas pinigine bauda 
$ 75 už vagystę iš safewey 
krautuvės.

Grinkui išeinant iš krautu
vės, jos vedėjas patikrino jo 
nešamas prekes. Atskirame 
krepšy rastos devynios prekės, 
karias jis sakėsi pirkęs kitoje 
safeway krautuvėj ir rodė pa
kvitavimo kortelę. Tik „gai
la“, kad ženklai ant prekių pa
tikino, jog prekės iš šios kiau 
tuvės. Taigi Grinkus pirkęs 
vienoj krautuvėj prekes, nune 
šė namo ir po to nuėjo l kitą 
tos pačios rūšies krautuvę ir 
prisidėjo tokių pat prekių ant
rą kartą pagal pakvitavimą pir 
moj krautuvėj.

Kiek žinoma, Alg. Grinkus 
yra šeimos galva ir jau ilgas 
la kas nerodo noro prie kokio 
nors darbo, išskyrus komunis
tinį.

Vancouverietcs.
LIETUVIAI D. P VOKIE
TIJOJE GREIT flRPSTA.

Šių metų sausio mėn. pra
džioje žemutinės Saksonijos 
apygardoje, kur lietuvių D. P. 
buvo didžiausias skaičius, bu
vo belikę tik 2.600 stovyklose. 
Tuo tarpu tebeveikia šioje apy 
gardoje tik 5 stovyklos: Diep
holz, Vehnen, Watensledt 
Lehrte ir Stocken. Beliko cik 
2 gimnazijos: Diepholze ir Yeh 
nen (Oldenburg). Stovyklų ir 
apygardų komitetų vadovybė 
baigianti išemigruoti ir nebėra 
kam vadovauti.

Iš Baltų Taryboj Detmolde 
paskutiniai lietuviai jau pasi
ruošę į užjūrio kelionę. Ma.m- 
fna, kad šiuo metu visose zo
nose esama dar apie 10.000 lie
tuvių, bet manoma, kad greit 
beliiksią tik apie 2.000; tai bus 
asmenys, kurie V viso negalį 
emigruoti: invalidai, ligoniai 
senyvo amžiaus žmonės. I. R. 
O. paskubomis rengianti ligo
niams ir sen'aliams namus. Vo 
kiečiai vis daugiau perima si o 
vykių tvarkymą ir aprūpinimą.

Bėgą iš Belgijos anglies ka
syklų lietuviai D. P. esą talpi
nami į grynai vokišką stovyklą 
Friedlande, kur išlaikymas esąs 
geresnis, kaip I. R. O. stovyk
lose.

1'1 MIT'I "-^XX:. T.'.'TS
— Lenkijos konsulas Pills- 

bourghe atsisakė grįžti j Len 
kija ir prašo JAV prieglau? 
dos.

— Prancūzijos komunistui 
norėjo išprovokuoti angliška 
siu ir geležinkeliečių streiką, 
bet komunistų užmačios nepa
sisekė.

-— W|lhelmas Seisser, ku
ris manktino nacių kadrus, pu- 
vkirtąs rytinės Vokįetijos sau 
gurno ministeriu.

— 23 Lenkijos vyskupai su 
card’molu Sapieha pryšakyje 

paskelbė raštą, kad valdžia ne 
persekiotų katalikų bažnyčios.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

TR 9659

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

1109 Brown Blvd. Verdun.

BALTI CKA
Lietuvis batsiuvį*.

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

prie%25c5%25beast.es
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NAUJI LIETUVIAI KANADOJE
Išvykusių lietuvių į Kanadą lkvykusieji 1949 m. gruodžio 

1950 m. sausio mėn. 8 d, laivu 
„General Muir“ ir to pat 

nėšio 10 d. laivu
„D. E. Beverbrae“ 

sąrašais
Jungmeisterienė Adelė 
Jungmejsterytė Nijolė 
Steponaitis Veronika 

„ Henrikas
Vidugirienė Valerija 
Vitartienė Janina 
V’tartytė Eugenija 
Vitartas Jonas 
Žutautienė Stasė 
Kuncevičius Antosė

„ Klirudius
„ Silvia

Laugalienė Ona 
Valaitienė Ona

,, Vygantis 
Ciaucionienė Ona

„ Algimantas
Kairienė Juzefą 
Kairys Romualdas 
Laniauskaitė Elena 
Mažulaitienė Matilda 
Rimkus Kazys 

„ Hustina 
„ Laimus 
„ Beatris

Karaskienė Saiiomėja 
Laugalys Jadvyga

„ Vytautas 
Mickevičius Irena

„ Algimantas
„ Jonas
„ Kymantas

Sadauskienė Vladislava 
Zabrickas Benediktas 
Verbickas Vincas

„ Stasys
„ Magdalena
„ Stasė
,, Teresė
„ Lina

Virkutienė Helga
„ Johana 

Pilipavičius Bronislava
„ Romualdas
„ Lina

Barauskas Feliksas 
Daniliauskas Vincas

„ Magdalena
„ Vytautas
„ Valerija

Jankovičius Leonidas
„ Marija

Jonušas Kostas
,, Elvira
„ Romanas
„ Virgaudas 

Karbacienė Adelė 
Lukauskaitė Ona 
Miknevičius Nadiežda . . 
Kf nstavičienė Vanda 
Kenstavičius Leopoldas 
Morozevičienė Valtrautė 
Morozevičius Raimondas 
Ruibienė Irena 
Ruibys Petras 
Vaičiūnienė Aldona

mė-
mėn. 12 d. „Gen. Balin'

Freidankas Gustavas
„ Teresė

Haltnerienė Joana
„ Tatjana

Medelis Romualdas 
Poderis Vytautas 
Urbsalytis Pranas 
Vaitas Antanas

„ Stefanija 
Aleknavičienė Veronika 
Augėnas Vytautas 
Butrimas Vytautas 
Kaknevičius Juozas 
Rūkštelis Bronius 
Gureckas Vilis 
Gustys Stefanija

„ Vilfredas
„ Gertruda 

Jasinskas Irma
„ Irena

Krygeris Olga
„ Irena
„ Hilda

Namikas Ona
„ Raimundas

Bliznikas Jonas
„ Adelė
„ Vidas

Andriukaitytė Erna
„ Vanda 

Jurkštaitytė Ema
„ Ona

Juozuoktienė Mikasė
„ Edvardas

Berčiūnas Ruth

Butmonaitė Bronė
Dilba Jurgis 
Dobilas Antanas

„ Kunigunda
„ Vytautas 

Erdman Augustė 
Eidukaitytė Marytė 
Gudauskas Elzė

„ Gražina
G t imas Ewaldas

„ Ruth
„ Hans-Ditmar 

Gvazdaitienė Regina
„ Algirdas
„ Aldona

Labinienė Veronika
„ Raimundas 

Matveičikaitė Augustė
„ Eugenija
„ Povilas 

Mikšys Jonas 
Naujokas Martynas

„ Madė
,, Jonas
„ Augustas
„ ..Juozas

Pileckas Vladas
„ Juzė
„ Gražina 

Šapauskienė Juzė 
Stųkas Vytautas 
Ulickas Editė

„ Irena
I tirtulis Jonas 
Tschaikowskyj Wilhelmas 
Grajauskienė Petronėlė

,, Antanina
„ Bronius
„ Algirdas

Gylys Valerijonas
„ Barbora

Lukšys Jonas
„ Stasė
„ Ignas
,, Algimantas
,, Joana

Petravičius Vytautas
Ulaitis Justinas

,, Veronika
Ivanauskaitė Jadvyga

,, Richardas
Bičinauskienė Janina

,, Vytautas
„ Romas

Buškevičienė Emilija
„ Liudmila

Rev. K. V. šarka,

— Kas yra 5.000?
— Tai naujo “Nepriklauso

mos Lietuvos” vajaus šūkis!

FILATELIJA.
Išleistas naujas

LIETUVOS IR KLAIPĖDOS
pašto ženklų kainininkas No
rintiems susipažinti siunčia

mas nemokamai.
Perku Lietuvos ir kitų valsty
bių pašto ženklus, rinkinius. 

Priimu taip pat komisan.
J. LIUB1NSKAS, 
922 W. 33th St

1 CHICAGO 8, Ill.

ŠACHMATAI
TORONTO ŠACHMATIN1N KAI ŽENGIA PIRMYN.

Trejos rungtynės — trys lai 
mėjimai. Šiuo rezultatu Po
lonio miesto šachmatų pirme- 
nubėse gali šiuo metu pasigirti 
;ik dvi komandos — Ukrainie
čiai ir Lietuvių sporto klubas 
„Vytis”. Po jau aprašyto lai
mėjimo prieš ,,Gambit“ 3% : 
2% sekė laimėjimas prieš Cent 
lai YMCA 6 : 0. Laimėjimą 
YMCA atidavė be kovos, nes į 
rungtynes neatvyko jų 2 žaidi- 
kai, tačiau lietuviai dovanų ne
prašo, įrodė ten pat draugiško 
se rungtynėse laimėdami 5.1.

P. Vaitonis
R. Paškauskas
J. Matusevičius
R. Rimas
H. Stepaitis
P. Guobys

Lietuviška moterų kirpykla į
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

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

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

Edward St. 7682, Montreal
įvairūs užkandžiai, šilti ir šalti gėrimai, lietuvifka nwitilta

Lankydami gražiąją Montrealo vasarvietę Ville Lasalle aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
SAVININKAS ANTANAS MATULIS

VICTORIA 
CLEANERS 
&. DYERS CO.

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

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \ 
CITY-WIDE PICK-UP

AMD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2832 Allard

HK-........."K

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

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), : 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva- : 
me sagas ‘r pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 

(galima pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135
XK

& ? 
M X st y

i

Naujitėlės riešuto medžio 
lovos su spyruoklėmis ir 

matracais —
| $ 27 95.
į Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

I; B. LACAILLE,
si 6225 Monk Blvd.,

Ville Emard TR 0712

M

£

X

y

Vasario 17 d. sužaistos tre
čios pirmenybių rungtynės 
prieš Hart - House (Universi
teto rinktinė, pereitų metų To
ronto miesto meisteris) koman 
dą. Kadangi priešo titulas vi
sados sukelia tam tikrą pagar
bą, tai ir Vytiečiai „dėl viso 
nikio” savo eiles sustiprino ži 
nomu mūsų mesteriu P. Vaito 
niu, kuris po sunkaus dienos 
darbo užmiršo poilsį ir sėdęs į 
autobusą mielai prisistatė , į 
talką” torontiečiams.

Rungtynių rezultatai:

— R. F. Rodgers
— L. H. Neatby
— Dr. J. T. N. Atkinson
--E. V. Shulman
— Dr. C. C. Gotlieb
— J. B. Mac Donald

Bendras rezultatas 
sporto klubo „Vytis“ naudai.

Paskutinės ir lemiamos rung 
tynės Toronto!, meisteriui iš
spręsti įvyks kovo 3 d. tarp 
„Ukraina“ ir „Vytis“. Tenka

1 0
,2
1
1
1
2

z 2

0
o
o
Vz

5 : 1

pastebėti, kad šitų rungtynių 
Toronto miesto šachmatinin
kai laukia su dideliu susidomė
jimu. Alė.

PHARMACIE MONTREAL
Turite giminiu ar draugu,

kenčiančiu nuo ligų
jusu gimtojoj saly?

PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDICINIS-

KŲ REIKMENŲ.

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 M J SS MARIA MICHAILO',V, 
ŠIĄ 
LIAI

TURIME PILNUS RINKINIUS AUKŠTESNES KOKYBĖS EUROPIETIŠKŲMES
GAMINIŲ, TAIP PAT STREPTOMYCINO, PENICILLIN© IR ĮVAIRIŲ SERUMŲ

RECEPTAI MŪSŲ SPECIALYBĖ

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

Savininkas — vaistininkas Cw E, DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVĖ

H A. 7251 dieną i R NAK1 į HA. 7251

[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 PAKIETAI:

(plytelėmis)
sv. arbatos (Lipton

1 sv. džiov. vaisių

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

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

Nr.
$

1

6.10

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

Nr. 4 

$ 
5.95

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
1 sv. ryžių
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
1 sv-razinkų
1 sv. deg. pup. kav
y2 sv. arbatos (Lipton

1 sv. džiov. vaisių

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
y2 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. džiov. vaisių
2 sv. cukraus
2 sv. kiaul. taukų

Nr. 2

$

5.65

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

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

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

Nr. 5

$

5.85

3 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
2 sv. deg. pup. kavos

1 sv. razinkų
«v. džiovintų vaisių1

Pagal' atskirą kainoraštį 
maisto

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

INr. 6

$

4.45

$

6.75

| Nr. 8

$
5.65

Nr. 7

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

(skardinėje)
y2 sv. arbatos (Lipton)

Nr. 9 

$

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

Nr. 11 
$ 
7.10

18 sv. kiaul. taukų Nr. 12 
$

5.95

ruošiame INDIVIDUALIUS 
pakietus.

Teiraukjitės dėl siuntų didėsr.iaisi kiekiais.
KITI SIUNTINIAI

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

REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ!
„ HONEST AID, REG’D

456 West 63rd Street, Chicago 21, Ill. Telefonas Wentwo 
rth 6—4107.
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VASARIO 16 DIENA 
OTTAWOJE

Ottawa. Bendruomenės 
valdyba vasario 16 d. minėji
mų suruošė šių metų vasario 
19 d. ev. Brigitos parapijos 
salėje 11 vai. ryto iškilmingo
mis pamaldomis ir vakare su
buvimu - koncertu. Siti is me
tais norėta išeiti labjau Į x ie- 
šumą. Prieš tai v-bos pirmi
ninkas lankėsi vietos laikraš
čių redakcijose, kur buvo šil
tai priimtus ir išdavoje to bu
vo įdėti atatinkami straipsniai 
— žinutės. Į minėjimą buvo 
atvykę spaudos atstovai ir to
lo korespondentas.

Iš oficialių asmenų Vyriau
sybę atstovavo naujai įsteigto 
Pilietybės departamento sky- 
liaus v-kas Dr. Louis Charbon 
neau, kuris dalyvavo iš ryto ir 
pamaldose, o minėjiman atsi
lankė su Ponia. Jis pasakė 
angliškai ir prancūziškai la
bai gražią sveikinamąją kalbą, 
primindamas Lietuvos galybę, 
siekusią nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų ir palinkėjo tos gra 
žios, garbingos šalies vaikams 
rapti gerais Kanados pilie
čiais, o savo gražiomis ir mu- 
zikaiėmis dainomis praturtin 
ti įvairiatautės kanadiečių tau 
tos dvasines vertybes. Be to, 
dalyvavo ir sveikino iš šviet - 
mo įstaigos Mr. Pulen, atsi
lankė Darbo įstaigos v-kas su 
keliais savo aukštesniaisiais pa 
įeigūnais; be to, latvių, estų ir 
lenkų b-nės prisiuntė savo ats

tovus. Taip pat nemažai tau 
i ečių pasikvietė savo darbda
vius.

Minėjimą platesniu įžangos 
žodžiu atidarė v-bos pirminin
kas B. Saulėmis.

Pirmininko pareikštas min
ais angliškai išvertė p. Presai- 
tė. Po to, sekė sveikinimai, 
kurių metu perskaitytas Par
lamento atstovo Mr. Cote pri
siųstas raštu sveikinimas ii kr.

Meninėje dalyje pamatėme 
naujesnių dalykų.

Pradžioje parodytas simbo
linis Lietuviškos Vargo mo
kyklos vaizdas. Pradžioje ty
liai mormorando, vėliau dai
nuojant solo ir palydint mor- 
rnorando ir pabaigoje choru pa 
dainuota „Lietuva brangi...“ 
Pradžioje ir pabaigoje paveiks 
o atliktos deklamacijos. Visa 

tai labai gražiai nuteikė žiūro
vus. Paveikslą paruošė Alė 
Pašk'evičienė; dalyvavo šokių 
grupės dalyviai, gražiai solo 
dainavęs p. Šimanskis, p. Mat- 
jošaitienė vaizdavo lietuvę Mo 
aną ir R. Trečiokas — Lietu
vos Mokyklos vaiką.

Toliau meninėje dalyje bu
vo tautiniai šokiai, solo dainos 
ir duetas. Tautinių šokių gru 
pė pasirodė žymiai papildytu 
lepertuaru ir pašoko Suktinį, 
Kalvelį, Šustą ir Lenciūgėlį. 
Sol. p. Šimanskis padainavo 
.Mergužėlė brangi..." ir „Kur 
bakūžė..." ir 2 arijas iš operų 
„Carmen“ ir „Faustas"; p. 
Vaičius — 2 liaudies daineles 
ir abu solistai duetą.

Programa visi žūrovai buvo 
laiaai patenkinti.

Salėje buvo Įrengtas kampe 
lis, kuriame buvo išdėlioti re
prezentaciniai leidimai anglų 
l- ilba apie Lietuvą, drožinėji
mo pavyzdžiai ir kt. Svečiai 
ypač tuo domėjosi.

Pabaigoje aukštieji svečiai 
gavo dovanų: B-nės vardu bu
vo įteikta Vizgirdos išleistų 
Vokietijoje knygų ir tautiniais 
raštais austų juostų. Atskiri 
tautiečiai ta pat proga pasiimu 
dojo įteikdami asms ; nes dova 
neles savo darbdaviams — ge
radariams (tautinių juostų, 
kaklaraiščių).

Ateity įteikiant dovanas 
ypač B-vės vardu reiktų tai at
likti iškilmingiau, tam tikru 
ceremonijalu. A. Ž.

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkojame- mūsų 

mieliems draifgams ir gimi
nėms už taip netikėtai suieng 
1 s ir iškilmingas sukaktu
ves, kurios pasiliks mūsų at
mintyje ilgiems lakams.
E įgerų ja ir Mykolas Lukošiai.

Krušna ieško
Kaminskienės 

kilusios iš

lūšio iš Baltrakių, Mariarnpo- 
'ės apskr.

Prašoma atsiliepti bei ži
nančius pranešti: The Cana
dian Red Cross Society, 93 
Wellesley St. E., Toronto, 
Canada.

KRIMINALINE AR CIVILINĖ BYLA?

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

!X~: XK7. ■ ■ XKZ7------HK XX ........ X.
ATIDARYTA NAUJA LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ .

PAIEŠKOJIMAI
— Paieškomas Katasono

vas Nikalojus - Koiia, kilęs iš 
Kudirkos Naumiesčio.

Prašau atsiliepti, arba kas 
aoie jį žino, parašyti man: 
Aleksas Švelnys, R. R. 2, L->u- 
rel, Ont.

— Ieškau sesers, kuri atvy
ko į Kanadą 1927 m. ir apsigy
veno Sascatchavan mieste. Ma

no sesers ir jos vyro vardai ir 
pavardės: Mėta Benertas ir Ka 
rohus Klemas. Mano adresas: 
Brasil, Sao Paulo Caixa postal 
Nr. 4118, Julis Benertas.

— Juozas
Franciškos
(Minkeviįiūtės),
balesnykų, Alytaus apskr.

Prašoma atsiliepti bei ži
nančius pranešti: The Cana
dian! Red Cross Society, 95 
Wellesley St. E., Toronto, 
Canada.

— Juozas Traškauskas, 
i' ško Jono Karpavičiaus, ki-

f

ŽYMIAI NUMUŠTOS KAINOS SUTAUPOMS IŠ

MARŠALO PLANO
Tučtuojau pasiunčįame siun.inius j Vakarines zonas 

Pristatymas
5 sv. grynos kakao, $ 3.50
4 , degintos, nemaltos

kavos ....................... . 4.75
3.95
2.90
5.10

8,8 , , ger. valg. marg.
10 , , gryn. raf. taukų
16 , , gryn. raf. taukų

garantuotas.
'«7 sv. gr. raf. taukų $ 
.0 ,, cristal. cukraus , 
. 0 ,, timer, kv. miltų

i 00 „ amer. kv. miltų 
Telefunken super radio

„Tango“

8.85
3.15
2.60

10.00

1
S a

YAREK'S DELICATESSEN 
Toronto, 1330 Dundas Str, W. (kampas Rusholme Str,). 
Maistas gaminamas lietuviškai iš aukščiausios kokybes 

ir šviežių produktų, 
Mielus tautiečius kviečiame atsilankyti. 

Žemiausios kainos.
Ateikite, pamatysite, įsitikinsite.

XX ■■ XX xx XX-----------XX— -: -X

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

200 AKRŲ FARMA, 
sa gyvu ir negyvu invento
rium, atiduodama dirbti iš pu
sės. ~Pageidaujamas prityręs 

ūkininkas.
V. Puodžiūnas, R. R. 2, 

LAWEL, Ont

PARDUODAMA
Kr !r t

Siuntinys Nr. 1—$6.90
sv. kiaulinių taukų
sv. rūkytų lašinių
sv. saliami dešros
sv. (be 2 ozs.) ken. bėk. 
dėž. margarin. (400 g)

2
2
2
2
1

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 bv. šokolado

Užkandinė (light lunch), sodos baras, laikraščiai, 
knygos, žurnalai, rašomoji medžiaga, gėrimai, ham- 

: burgeriai, hut dogs ir t. t.
Ilgametė nuomos sutartis. Pigu!

. 7661A Central St., Ville Lasalle.
g. —- w ir-,.........  W ..... X. —...M. ■ w--------- $

0

R

„ 52.00
ir didelis kiekis rūpestingai parinktų siuntinių. Siūlome žy- * 
miai papigintomis kainomis dviračius, motociklu^, rašomą j 
sias mašinėles, skalbimo mašinas, šaldytuvus, vaistus, vokiš I 
kus pinigus (DM) ir.t. t. į

Reikalaukite mūsų kainoraščių! Rašykite mums anglų ar vo- į 
kiečių kalbomis. • <

Po kanadiško dolerio devalvacijos, išpirkite Money Order ar 1 
Bank Cheque „Gramercy Shipping Co., New York, N. Y., į 
U. S. A." amerikoniškais doleriais ir siųskite kartu su (

užsakymu: <
ARNOLDS BERZINS, 5

P. O. Box 685, Dunnville, Ont. !

'liX&KXS/ll.

LIETUVIŠKA

baldu krautuve
IR DIRBTUVĖ

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

keičiame į naujus. 
Priimame užsakymus.

SAV. JOHN KAMIČHAITIS,
BEDDING & UPHOLSTERING COATLANTIC CITY

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

S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjos

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

6

ir moteriškų rūbų
n

CC em ■ J j. ■ m. .

Senas, patyręs vyriškųi LIETUVIS SIUVĖJAS
SKINKfsJUOZAS

Siuvimas geriausiomis ir prieinamiausiomis sąlygomis.
Didelis pasirinkimas įvairių medžiagų.

2540 Sherbrooke East, Montreal. Telefonas: FR 8493.

SIUVĖJAS AP. BERESNEVIČIUS

Priimu vyrų bei moterų rūbų užsakymus iš savo ir kli- " 
jentų medžiagų. Darbas ati ekamas pagal naujausias 
madas. — Klijentai priimam : kasdien vakarais nuo 5 v t 
30 min., šeštadieniais visą > ieną, šventadieniais iki 10 
yal ryto ir po pamald iki 2 vai. po pietų i

2471 MESSIER ST. MON i REAL, QUE. ?
(visai arti lietuvių bažnyčios). L

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

MONTREAL BRANCH, 1410 STANLEY ST. 
ROOM 320.

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

ORDER|!
CARITAS „C“ VOKIETIJON (j visas zonas) IR 
AUSTRIJON papiginta kaina 
2 
2 
2 
1 
1

%
2

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

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

..........................$.10.00
sv. degintos kavos,
sv. gabalinio cukraus,
sv. ryžių,
sv. kondensuoto pieno,

1 sv. evaporuoto pieno,
1 sv. džiovintų razinkų,
y2 sv. saldžiojo šokolado,

1 sv. gryno medaus,
2 sv. uogienės — braškių

ar serbentų.

PASIRINKTINAI —

2
2
2
1

§ TEKSTILĖS UŽSAKYMAI
g 1000 TAŠKŲ — VOKIETIJON (| VISAS ZON ) $ 11 00. 
g MAISTO SKUBOS UŽSAKYMAI PASIRINKTI- —-
o NAI — 840 taškų — Vokietijon (tik į Vakarų z.)
§ ir Austrijon ................................................................ $ 11.00
g MAISTO SKUBOS UŽSAKOMAI PASIRINKTI-
§ NAI — 600 taškų — Didžiaion Britanijon...........$ 10 00
§ TAUKŲ UŽSAKYMAI—10 SV GRYNŲ RAFI- 
& NUOTŲ TAUKŲ SKARDINĖS^, sumažinta kn $ 
j CUKRAUS UŽSAKYMAI —10,4 sv., gr., balto ra- 
y finuoto cukraus Vokietijon (į Vakarų žmonas ir 
Z Berlynan) ir Austrijon. Rusų zonon sis užsaky- 
Z mas nesiunčiamas1 ................................................. $

1
® Svarbi naujiena! Siuntinių gavėjai, gyvenantieji 

liau nuo artimiausiojo siuntinių išdavimo punkto, 
pasiųsti orderį į mūsų canntrinį sandėlį Vokietijoje, 
(ar Austrijoje). Siuntinys bus nedelsiant pristatytas. 
Pašto persiuntimo mokestis yra: Vokietijoje — 1.00 Z 
DM., Caritas „C" siuntiniui, ir DM 0.40 taukų bei cuk- 
raus siuntiniui. Austrijoje Oe. S. 1.00 Caritas „C“ b 
siuntiniui ir Oe. S. 0.40 taukų bei cukraus siuntiniams. § 
Mes garantuojame skubiu ir saugų pristatymą. X

Siųskite pinigus tik M o n e y Orderiais — rašykite ą i Š- $ 
Z k i a i adresus. Rašykite mums angliškai bei vokiškai. §

Naujas pilnas kainoraštis parai pareikalavimą. §

5 00 ■

2.25
te

gali

k

XKT-.-XX .’XK-  XX——XX------ XX ' —XXL-—- XX XX ' XX--—xk----------- >»r——VK— Vk XM------------XX------ XX   XX---------- XK X

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

AID OVERSEAS, INC., 2244 W. 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL., USA.

Siuntinys Nr. 14—$5.80
2 sv. rūkytų lašinių

sv. kiaulinių taukų
sv. cukraus
sv. marmelado
sv. kiaulienos mėsos

2 gab. tualet. muilo

2 
2
1
1

Siuntinys Nr. 19—$9.95 
sv. rūkytų lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. marmelado 
sv. degintos kavos

4% sv. cukraus 
2 gabalai tualet. muilo

4
2
2
2
4

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių 

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

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 pūkuojami Europos sandėliuose, 
o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.
2 s v. (be 2 ozs.) j. mėsos” Siuntinys N r. 42^3>Sj9? 

taukų ........ $ o.hu i
D. 37 sv. grynų kiaulinių i 

taukų ....... $10.95

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

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

$ 6.40 j 2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
j 2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių 

sv. 3 
sv. 2 
sv. 2 
sv. 2

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 marmel.

2
1
1
1

ozs. kiaulin. taukų
ozs. šokolado
ozs. cukraus
ozs. degintos kavos

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

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

Siuntinys Nr. 69—$6.80 
2 bv. 3 ozb. rūkytų lašinu

1 dėž. (385 gr.) sviesto 
Id. (415 gr.) kiaul. mėt.
2 sv. 3 ozs. cukraus

šokolado
4 ozs. arbatos
2 sv. degintos kavos

Siuntinys Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių 
i sv. 2 
l sv. 2 
. sv. 2 
Isv. 2 
Vz sv.
i dėž.
1 sv. pieno miltelių

1 
t
1

ozs. nedeg. kavos
ozs. avižinių dribs.
ozs. cukraus
ozs. pilno rieb. sūr. 
šokolado
(400 g) margarino

Siuntinys Nr. 77—$6.90
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto

sv. (be 2 ozs.) k. taukų
sv. kakavos
sv. šokolado
sv. ryžių

2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių

2
1
1
1

Siuntinys Nr. 90—$5.00 
sv. 2 ozs. kiaulin. taukų' 
av. 2 ozs. rūkytu lašinių 
sv. 2 ozs.. dešros 
sv. 2 ozs. sūrio 
sv. 2 ozs. degintos knvo« 
sv. ryžių

1

1
1
1
1

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

Siuntinys Nr. 04
A. 5J4 sv. šokolado
B. 8 sv. bičių med.
C. 5 sv. kakavos . .
D. 10 sv. ryžių . . .
£.10 sv. džiov. slyv. $3.60 
I. 5% sv. margar. $3.50 
K. 8 sv. apelsinų marmala

de ..................... $.300

$4.50
$4.80
$3.40
$3.30
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Montreal
KAZIMIER1NIŲ MINĖJ! MAS PER RADIO

Lietuvos patrono Šv. Kazi
miero minėjimas Monirealy 
šiemet pažymimas ne tiktai pa 
maldomis lietuvių Š. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje, bet ir 
tai dienai speciale radio au
diencija.

Montrealio radio stotis 
CKAC (banga — 730), kuri 
yra girdima ir toliau, net JAV, 
šį sekmadienį, kovo 5 dieną, 
trio 2.30 minučių ligi 3.00 va
landų po pietų transliuos lie
tuvišką programą, kurią išpil 
dys Lietuvos valstybės operos 
solistė Elzbieta Kardelienė ir 
Alekso Piešinos vedamas 
Montrealio lietuvių oktetas. 
Koncerto, kuris truks visą pus 
valandį, pranešėja bus Irena 
Kemežytė, kuri paaiškinimus 
Juos prancūzų kalba. Ji pa
darys tam tikslui specialią 
įžangą, duos dainų tekstų ver
timus į prancūzų kalbą ir kon
certą užbaigs.

Kazimierinės paprastai esti 
ypatingai iškilmingai šven
čiamos Šv. Kazimiero palaikų 
rezidencijoje — Vilniuje, Kur 
šventasis gyveno, mirė ir kur 
tebėra jai kūnas — Vilniaus ka 
.edroje. Vilniuje Kazimieri- 
nių proga, kovo 4 d„ kasmet 
būdavo dideli atlaidai ir mies
te — didelis turgus, kurin su
važiuoja iš tolimiausių apylin 
kių ūkininkai ir suvežą viso
kiausių gėrybių. Be to, pa
prastai vis būdavo dar ir kar
navalas — su eisenomis, fejer 
verkais ir tt.

Sovietinė valdžia dabar tai 
yra uždraudusi. Tiktai lais
vame krašte, kaip Kanada, ga
lima minėti Lietuvos globėjo 
Šv. Kazimiero šventę.

MONTREALIO LIETUVIŲ
KULTŪROS 

gausėja nariais, 
sirašo daugiau. 
KF-dą, pasižada 
sinius įnašus, pagal savo in
tencijas ir išgales. Įsirašyti į 
Kultūros Fondą galima pa
skambinus „NL“ telefonu: 
TR 9735, arba parašius „NL“ 
adresu laiškelį.

Be to, klubas priėmė labai 
gražius nutarimus. Vieną, 
laikydamasis lietuviškos tradi 
cijos, klubo šcrmonų snsirin- 
kimas nutarė gavėnios melu 
nedaryti šokių. Antra, šokių 
vieton nutarė rengti koncer
tus, vaidinimus, paskįaitas ir 
kutus kultūrinius subuvimus, 
kas labai gražiai derinasi su 
kultūrine klubo užduotimi. 
Už tai DLK Vytauto klubą 
galima tiktai pagirti ir palin
kėti jam geriausios kloties. Iš- 
to bus vsokiariopa klubui nau 
da. Visi Montrealio lietuviai, 
žinoma, mielai lankys kultū
rinius klubo parengimus.

ŠAUKIAMAS STEIG. SLA 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, kovo 5 d. 2 v. 
30 min. po pietų, punktualiai, 
įvyks apsidraudimo nuo ligų 
organizacijos SLA (Susi v. 
Lieltuvių Amerikoje}) Mont- 
realid skyr. steig. susir,miri

mas. Susirinkimo vieta: „Pa 
iangos * restorano patalpose, 
2575 Ontario St. East.

Tautiečius kviečiame skait- 
’ingai atsilankyti, nes tai yra 
visiems svarbus reikalas.

Iniciatorių grupė.

VAIVŲ DĖMESIUI
Kovo mėn. 4 d., šeštadienį, 

8.30 v. v. įvyks Vaivos vyr. 
skaučių draugovės sueiga. 
Vieta — skaučių buklas 3093 
Park Ave.

Dalyvaujam visos punktu
aliai.

„Tačiau tuo 
vėliau, pasire- 
daug plačiau

Toronto
Klubas

FONDAS
kurių vis už- 
Įstojantieji į 
daryti mene-

TAUTOS FONDAN 
PLAUKIA AUKOS

Tautos Fondan jau prisiun
tė aukų Wellandas — $ 53,2b; 
pavieniai asmens: L. Balsys 
$ 3,—; p. Domeikiefiė $ 2,— 
iš Montrealio ir Jonas Jakaitis 
$ 5,— iš Wood Stock, Ont.

Draugininke,

PAGERBTI NUOŠIRDŪS 
LIETUVIAI

Praeitą sekmadienį, vasa
rio 26 d. draugai padarė staig 
meną p. p. Julei ir Aleksui 
Tamasoniams Verdune. Alek 
so Tamasonio gimtadienio ir 
■ arduvių proga. Per 30 bi
čiulių būrys netikėtai okupa
vo jų namus ir surengė vai
šes. Buvo pareikšta daug nuo 
širdžių linkėjimų ir Jabai gra
žioje nuotaikoje praleistas sek 
madienio popietis.

P. p. Tamasoniai yra pasižy 
mėję kaipo kuklūs, bet labai 
nuoširdūs ir pavyzdingi lietu
siai, tad nenuostabu, kad yra 
lietuvių visuomenės mylimi ir 
gerbiami.

DAILĖS PARODA
Kanados menininkų dailės 

paroda Toronto Art. Galerijo
je atidaroma kovo 4 d.

Parodos prezidentas pakvie 
tė į atidarymą ir dail. A. Ta
mošaitienę, pranešdamas, kad 
jos darbai paradon priimti ir 
jau eksponuoti.

INŽINIERIŲ DĖMESIUI
Montrealio Inžiniearių 

Draugijos susirinkimas įvyks 
kovo 3 d. (penktadienį) 20 
vai. YMCA patalpose (183 
St. Catherine Street, East).

VASARIO 16 DIENOS 
NUOTRAUKOS

vra padarytos fotografo 
Wachnianyn, Irene foto stu
dijos savininko, 
yra 
nas

J.

kurio ofisas 
26777 Rouen St., telefo- 
FA 5040.

DĖL PARAPIJOS 
VAKARIENĖS

V. Sirvydas prašo pranešti, 
kad joje bus meninė dalis, ku 
rioje dalyvaus p-lės Ivaškevi
čiūtės, pianistas p. K. Smilga 
ir du Vincukui. Vakarienė 
įvyks kovo 5 d. salėje po lie
tuvių bažnyčia.

P-

Montrealio raudonieji ir 
Vytauto

1949 m. gruodžio 16 d. 
„Liaudies Balse“ Nr. 949, bu
vo žinutė, užvardinta „N. L.“ 
ir Vytauto Klubas. Viskas nu 
šviesta iš komunistiško taška- 
regio, ir matyti, kad patys 
komunistai savo „faktų“ sar 
matinasi.

Pav. dėl V. Klubo leidimo 
suspendavimo rašoma:

„Tiesa, Klubas šiais metais 
turėjo nemalonumų ir nuosto
lių, bet tie visi nesmagumai 
kaip tik ir parėjo nuo tų žmo 
nlų, kurie tupi sulindę kaip 
viščiukai po sparnu po „N. 
L.“ pastoge, jie ir tik jie, o 
ne kas kitas yra atsakomingi 
už visus klubui padarytus 
nuostolius“, 
klausymu teks 
miant faktais, 
pakalbėti“.

Taigi „L. Balsas“ prisipa
žįsta, kad dabar jokių faktų 
tam kvailam ismislui paremti 
neturi.

Toliau, rašant apie klubo 
konstitucijos pakeitimą sa
koma : „Komiteto nariai norė
jo pakinkyti šėrininkus, kad 
visi tarimai būtų privalomi nu 
tarus paprasta balsų baugu
mą1 *.

Na tai kas čia blogo, arba 
dabar yra kitaip? Juk ir dabar 
ir visuomet tas buvo ir bus, iš 
skiriant konstitucijos keitimą, 
arba kitus svarbius reikalus; 
balsų dauguma mažai yra pri
valoma.

Toliau verkia, kad norėjo 
suvaržyti šėrininkus su šėrų 
pardavimu kitam „be ponų 
viršininkų leidimo“, „o ant 
galo dar įvelti klubą į politi
ką, įsidėti konstitucijon fašis
tinėmis įdėjomis dvokiantį 
punktą, kuris jei būtų buvęs 
priimtas skambėtų sekančiai:

Nariai moraliai ir materia- 
iali remiantieji priešvalstybi

nes organizacijas ir valdžios 
ar savivaldybės įstaigoms nu
rodžius jie tuo kenkia klubo 
gerovei, gali būti nepapras
tame narių susirinkime iš klu 
b o pašalinti. Jų akcijos ap
mokamos pagal jų nominali
nę vetę“.

Dabar pažiūrėkime, kiekfei 
sybės ir išminties yra 
aprašyme.

Kas dėl pardavimo 
kitam asmeniui, tai 
konstitucijoj yra pasakyta:

V skyrius.
„Klubo kapitalo akcija ne

gali būti perduota kitam ir 
a sitikime, jei akcijos savinin 
kas pasitraukt1, 
akcija pereina 
vybėn“.

O naujame 
pataisyme sakoma, 
kalui esant, savininkas 
parduoti savo akciją kitam, 
bet kooperuojant, su valdyba, 
išvengimui nesusipratimų, kad 

neparduotų asmeniui, nepri
imtinam į klubą. (Pav. ligo
niams su chroniška liga, žmo
nėms su blogais policijos re
kordais ar per seno amžiaus).

Tai kur čia yra „pasikinky- 
mas“ šėrininkų? O kas dėl 
įvėlimo klubo į politiką, tai 
kaip tik yra atbulai.

tame

šėro 
senoj

iš klubo, jo 
klubo nuosa-

konstitucijos 
kad, rei- 

gali

GRAŽŪS DLK VYTAUTO 
KLUBO NUTARIMAI

Praėjusį sekmadienį DLK 
Vytauto klubas turėjo akci
ninkų susirnkimą, kurį, kaip 
paprastai, bandė drumsti „pro 
gresyvieji“ Bet tai jiems ne 
pasisekė. Sąmoningieji ir rim
tieji klubo šermonai „progre
syviuosius” pasodino savo 
vieton.

g Mielus p-lę ELYTĘ AGLINSKĄ 1TĘ ir p. PAULIŲ f 

g BALAKAUSKĄ, sėkmingai baigusius viengungiškus a 
g vargus ir sukūrusius jaukų lietuvišką šeimos židinį, g 
g nuoširdžiai užsiveikirtame, Imkime laimingo, vaisingo g 
g ir ilgo gyvenimo.
§ Arvidiškiai: Vytas' M., Vladas P. ir Vincas Ug §

E.
V.
V.

t
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Teisine pagalba lietuviams Kanadoje
STASYS DAUKŠA

Paryžiaus Lniversiteto Teisių Daktaras, ilgametis ad
vokatas Lietuvoje ir Austrijoje bei Vokietijoje prie 
Prancūzų Teismų; antri metai advokatas—kicjusultan- 
fas Montrealyje pas Me . Paul Masse, C. R.
Teikiamos teisinės konsultacijos, vedamos bylos teis
muose ir valdžios įstaigose, tvarkant imigracijos, pilie
tybės, palikimų, pajamų mokesčių ir kiti reikalai.

Atliekami patvirtinti vertimai.
Rezidencija:
5657 — 12-th Avenue
Rosemount. Telg HO 5438. 

Montreal, Que.
*' .....

Biuras:
152 Notre - Dame East
15 kam Tel. BE 1971

M

ISPŪDINGAS VASARIO 16
mj, šv. Juozapo proga, tad čia 
bus 
kių 
irias

„Caritas“ ruoštas koncertas 
St. Agnis bažnyčioje, buvo 
sėkmingas ir gana įspūdingas. 
Žmonių buvo pilnutėlė baž
nyčia. Programą pildė: Pi. 
Radzevičiūtė, A. Ščępavičie- 
nė, Br. Marijošius, St. Kairys, 
••yru oktetas, vedamas V, Ve 
rikaičio, bažnyčios choras ve
damas Simanavičiaus, vargo
navo A. Dvarionas. Vargo
nais solo grojo prof. kun. J. 
Raff.

18 d. vasario 11 vai. ryto, 
buvo iškilmingos pmaldos Ka 
tedroje, kur daiyvavo ir kardi 
nodas J. E. Mc. Guigan. Iš 
katedros visa lietuvių minia, 
tvarkingai išsirikiavusi, ėjo iki 
miestto rotušės, prie Nežino
mo Kario kapo. Eisenoje bu
vo nešami plakatai su įvai
riais šūkiais prieš Lietuvos pa 
vergėjus. Eiseną stebėjo dau 

Prie Nežinomo 
pats preš save jo Kario kapo padėtas vaini

kas su tautiniais ženklais. Po 
kalbų, ryžtingai, pirmą kart 
Toronte, prie Než. kario ka
po suaidėjo Lietuvos himnas.

Po pietų lenkų salėje įvyko 
iškilmingas minėjimas, į kurį 
lietuvių pisirinko tiek, kad jau 
nebegalėjo tilpti.

šio minėjimo programą ati
darė orgamazcijų kom. pirm. 
K. Gigaitis irq pakvietė kal
bėti generalinį konsulą V. Gy 
lį, kuris plačiai atpasakojo 
Lietuvos nelaimę ir okupanto 
vykdomus žiaurumus, apie 
kuriuos pasaulis informuotas. 
Po konsulo teko žodis tarti O. 
Indrei,ienei, kaipo senesnei Lie 
titvos išeivei. Savo kalboje, 
trumpais bruožais ji atpasako 
jc, kaip čia atvyko, kaip kū
rėsi ir būrėsi į organizacijas, 
per kurias bandė palaikyti lie
tuviškumą, tradicijas.' Sumi
nėjo komunizmo pastangas su 
silpninti tikrųjų lietuvių dar
buotę Lietuvos gėriui. Palie
tė ir karo pasekmių atneštą 
istorinę ndlaimę Lietuvai ir iš 
istorinę nelaimę Lietuvai. Bai
gė raginimu visus lietuv. glau
džiau ir vieningiau dirbti 
bendrą tautos laisvininimo 
darbą, nes šiandieną visų ver
gijoje esančių lietuvių akys ir 
viltys atkreiptos į mus, į mū
sų darbus ir pastangas — ko
voti ir dirbti dėl tautos lais
vės ir Lietuvos nepriklausomy 
bės. Po to A. Šapoka perskai 
tė rezoliucijas, Meninėje da
lyje dalyvavo A. Narbuto vy
lų choras, turėjęs nepaprastą 
pasisekimą, dėl ko buvo iššauk 
tas keliais atvejais kartoti, 
A. Ščepavičienė ir Br. Marijo
šius, kurie gražiai sudainaVo 
tai dienai pritaikintas dainas, 
A. Ličkūnaitės - Šadeikienės 
vedama šokių grupė pašoko 
„Malūną“ ir „Žiogelį“, gavu
sį šiltą publikos įvertinimą, p. 
V. Kastytis padeklamavo Iš
trėmimo žvaigždė — Braz- 
džionip. A. Kačanauskienė 
buvo pranešėja ir kartu pa
deklamavo Maironio „Jūratė 
ir Kastytis“ ir Aisčio „Lietu 
voje”. P. Kačanauskienės pa
sirodymas torontiečiams bu

vo pirmu kart ir tenka pasi
gėrėti jos gabumais.

Užpelnyta padėka priklauso 
Organizaciniam komitetui.

(kor).

Minimas paragrafas, griež
tai draudžia politikuoti, nes 
veikti priešvalstybinėse orga
nizacijose ir remti jas mora
liai ar materialiai, yra grynas 
politiškas darbas. Ir tas dar
bas varomas klubo vardu ar 
klubo ptalpose ir atnešė klubo 
nelaimę. (Klubo Licence su
spenduotas). Atgavimui klu- 
oo teisių buvom priversti su
spenduoti net. i 8 „tariamų po 
'itikierių“. Ar yra iš tų 18 as 
menų bent vienas „N. L“ re- 
dakcios narys ar bendradar
bis? Anaiptol! Visi yra „Liau 
dies Balso“ idėjos draugai. Tai 
kam tą primesti „N. L.“, ku
ri su tuo nieko bendro neturi?

Kam įtarti naujai atvyku
sius tautiečius, kad jie visi fa
šistai? Kur faktai?

Kas dėl draugo J. Bakana- 
vičiaus ir Klubo pirmininkui 
užmetamų kaltinimų, tai ko- gybė žmonių. 

’ espondentas 
kalba. Pav. J. Bakanavičiaus 
komunistai kitaip nevadina 
kaip „fašistu“. O čia sako: 
Nestebėtina, kad pav., board 
direktorius J. Bakanavičius 
stojo už du projektu, remda
mas šį punktą, nes jis savo pro 
to niekad nepanaudoja leng
vai pasiduodamas agitacijai 
r t. t. Jei taip, tai komunis
tam nėra ko verkti, nes jie ga 
;ės jį savo naudai suagituoti...

Aišku, kad tuos „faktus“ 
„išlaužė iš piršto“. Nes' kur 
matyta, kad sveiko proto žmo 
gus tuo. pačiu kartu stotų už 
au projektus?

Dar aiškiau meluoja ir dau
giau šmeižia primindamas 
Klubo pirmininkui D. Nork'’- 
iiūnui brutališkiausias pu
siau smurtiškas priemones, su 
i.štas su balsavimu. Kur pū
dymas kaltinimui patvirtin
ti?

Kodėl „LB" nenurodė, ka
da buvo pravestas nutarmas 
klubo šėrus nepardavinėti? Iš 
kur ir kas tuos jo tariamus 
„blogus“ narius privedė? Ko
kiu būdu gali užtikrinti klu
bo pirmininkas sau naudą, kad 
tie balsavimai pirmininko as
meniškai visai nelietė ir bal
suojant jis jokios agitacijos vi
sai nevedė’ Pagaliau balsavi 
inai buvo slapti. Paremti save 
kaltinimus, mestus D. Norke- 
iūnui, jis jokių faktų neturi. 

Jis pats prisipažįsta, kad pir
mininkas D. Norke liūnas yra 
šalto proto, t. y. — nesikarš- 
čiuoja — 
bešališkai.

Kas dėl 
dakcinis1 * 
užtektinai 
užklausymu: ar gavo ūžte 
nai balsų 
projektas?

Kas liečia Naginionį, tai tu
riu pasakyti, kad jis agitacijos 
už save nevarė, bet už jį varė 
visas komunistiškas kromelis, 
jam laimėjus tikėdamiesi jį už 
nosies vedžioti, kaip kitą kar
tą kitus vedžiodavo! O D. 
Ncfkejiūnąs ir J. Bakanavi
čius tikrai žino, kad nesiduos 
apgauti, — tai prieš juos ir 

. varo šmeižtų kampaniją.
Šermonas,

AUKOJO „NL“:
Žikorienė, Toronto, $ 2.00 
Miškinis, Angus, ,, 1.00 
Stašaitytė, Montreal, „ 3.00 
Pelikys, Quibell ,, 3.00

Z. Girdvainis,
Sault Ste. Mary ,, 1.00 

A. Milerienė, Montrealis „ 1.00 
Iš Wellando:

J. Kutka 
Kl. Jurgelis 
G. Skaistys 
Z. Radvilienė
L. Lučauskas 
St. Jakubickas
M. Staigys 
Br.- Andriušis

Visiems aukavusiems nuošir
dus ačiū. „N L“.

„ 2.00
šš „ 1.00

„ 1.00
„ 1.00
„ 2.00
„ 1.00
„ 1.00
„ 2.00

ŪKIŠKAS SKELBIMAS.
Noriu 50 — 100 acrų faimą 
nuomoti arba dirbti kaip pu
sininkas. Turiu gerą patyri
mą kfenadiškų jorkširo kiau
lių ir vištų auginime. Atsi
liepkit: M. Anysas, Toronto, 

165 A Me Caul Street.

veda susirinkimus

primetimo, kad „re 
projektas negavo 
balsų, atsakysiu 

kti- 
„darbihinkiškas“

9

IMIGRACIJOS BIURO 
PRANEŠIMAS.

Išspausdinta; 1950 II
— Nr, 6(149):

„Jeigu ateityje kam reikės 
atsikviesti jau kitur emigra
vusį giminaitį, nebereikės pil
dyti atskirų blankų, o tik rei
kės pakartoti prašymą“.

Turi būti: jeigu ateityje 
aam reikės atsikviesti jau ki
tur emigravusį giminaitį, bus 
žymiai lengviau tai atlikti.

NAUJAI ATVYKUSIEMS 
"N. Lietuva” siunčiama sko
lon, tik pranešk/te savo adresus

KLMB TORONTO APYLIN 
KĖS PASILINKSMINIMAS

Sulig Kanados tradicijų, šv. 
Juozapo išvakarėse, nepai
sant, kad ir gavėnios metas, 
yra leidžiama rengti viešus 
šokius - pasilinksminimus.

Šių metų šv. Juozapo išva
karėse, 18 d. kovo YMCA sa
lėje (antram aukšte) ruošia 
smagius šokius Kanados Lie
tuvių Moterų Bendruomenės 
Toronto apylinkė. Šokių me
tu bus įvairių prizų - dovanų, 
už tam tikrus laimėjimus.

Kadangi, šie šokiai leidžia- t

atsiminti ir Juozai. Šp- 
pradžia 8 vai. valk., įėji- 
50 cnt. (kor.)

BLYNŲ BALIUS
Vasario 21 dieną A. Nar

buto vyrų choras suruošė 
tradicinį Užgavėnių blynų ba
lių, į kurį susirinko apie trys 
šimtai asmenų, daugiausia 
jaunimo.

Chorui vis labjau tobulė- 4 
jn.nt, tenka vis daugiąu ir daž 
alau pasirodyti svetimtau- 
čiams, iš kurių choras, sušilau ( 
kia vis didesnio įvertinimo.

Geriausios sėkmės!

3£A 236 KUOP, ŽINIAI.
Visiems kuopos nariams 

šiuo primenama, kad susirin- ( 
kimas įvyks kovo mėn. 12 d., 
2 vai. po piet 404 Bathurslh 
&t<r. ukrainiečių salėje. Na
rių ypač tų, kuriems jau lai
bas susimokėti nario mokes
čius, dalyvavimas būtinas, 
nes perdaug užtęsti mokes
čiai gali sudaryti nepageidau
jamų nemalonumų ir pačiam 
nariui ir organizacijai.

Nariui, nesusimokėjusiam 
daugiau negu už tris mėn. su- . 
r.irgus, ar nelaimei ištikus, už I 
meldavimas į pašalpą nebeįma 
romas. Tai kiekvienas narys 
turi tvirtai įsidėmėti ir nepa
miršti dažniau mokesčių kny
gutę patikrinti, arba atsiliep- g 
ti į priminimus. (kor.). 4.
SERGA E. GARBUZAITĖ

Gerai torontečiams žinoma, 
gabi ir sumani veikėja p-lė E. 
Garbuzaitė jau kuris laikas 
kai kovoja su liga, kuri ne
laimei, įveikė p-lę Emiliją ir 
privertė atsigulti į lovą(korB).

LIETUVIŠKA TRISPALVĖ 
IR DAINA KANADIEČIŲ 

POKYLYJE.
Atrodo, kad nė viena kita 

iš Toronto lietuvių organiza
cijų neturi užmezgusi taip 
gražių santykių su kanadie
čiais, kaip Torontoi skautų 
tuntas. Lietuviška daina, su
skambėjusi prieš metus laiko 
Royal York hotėly, per kelių ■ 
šimtų kanadiečių skalutų va- - 
dų suvažiavimą, buvo pamilta 
>r įgijo daug draugų. Kana
diečiai skautai labai domėjosi 
Lietuva, o mūsiškiai nepralei
džia šitos progos kuo daugiau 
ir išsamiau jiems papasakoti 
apie mūsų tėvynės garbingą 
praeitį, dabarties tragediją ir 
viltį ateičiai.

Vasario 24 d. mūsų skautai 
ir vėl buvo pakviesti daiyvau 
ti didžiuliame „Tėvo ir sū
naus (Father and son)bankie 
te, kuriame dalyvavo 300 — g 
400 žmonių. Sveč.ių tarpe ma-( 
tesi daug įžymių Toronto vi
suomenės veikėjų ir dvasiš
kių. Nė vienas iš mūsų nega- ( 
lės suprasti to jausmo, kurį 
pajuto mūsų vyčiai, kai įėję į 
didžiulę pokylių salę garbin
giausioj vietoj pamatė kaban
čią mūsų trispalvę, apsuptą 
Kanados ir skautiškų vėliavų.
Prasidėjus vakarienei, kelia

mas pirmas tostas už Karalių 
ir giedamas „God save the 
King1*. Tuoj po to bankieto 
šeįminįinkas pakelia tostą už 
Lietuvą', vjsti pasisuka mūsų 
vėliavos pusėn, o skautai vy
čiai galingai užtraukia „Lie- ( 

■ tuva, Tėvyne mūsų“. Vaka-z' 
rienės metu vienas iš artimiau*, 
šių mūsų tunto draugų, Skip- 

‘ per G. Grinyer, papasakoja 
> sustirijnkusiems apie Lietuvos 
! tragediją, apie didelę bičiulys 

tę tarp jų ir mūsų skautų ir pa 
kelia tostą už lietuvius skau
tus. Tuntininkas H. Stepai- 
tis dėkoja už tą didelį nuošir
dumą, kuris parodomas lietu
viams skautams ir pažymi, 
kaip brangus yra tikras drau
gas, kuris moka dovanoti da
lelę Tėvynės svetimame kiaš-

Alč

Š. m. kovo men, 11d. (šeštadienį) didžiojoj ukrainiečių salėj (po bažnyčia) įvyks 

p. Adomėno 3 vo komedijos

Svetimos plunksnos
l>remjera.

Pastatymas J, Jagėlos
Pradžia 8 v. v. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Dekoracijos J. Bakio

Tor. Ai. Kuopa,
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