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IŠTISOS PERSEKIOJAMŲJŲ ŠEIMOS SLAPSTOSI LIETUVOS MIŠKUOSE
BRUZDA JR UKRAI 

NA BEI BALTGUDIJA
„M L“ bendradarbio praneši

mas iš Berlyno,
Pernai, gruodžio mėn., pavo 

jingiausiais keliais išsprukę iš 
Lietuvos tautiečiai pasakoja, 
k'd Kaune ledžiama pamaldas 
laikyti tik Katedroj, Įgulos jr 
Prisikėlimo bažnyčiose, Prisi
kėlimo bažnyčią bolševikai pro 
p.igandos tikslais įsakė net at
remontuoti. Iš bažnyčių lan
kytojų imama 7 rublių įžanga. 
Vytauto bažnyčia paversta ja- 
jų sandėliu, į kurį grūdai alga 
benami Nemunu. Kunigai 
siunčiami į kolūkius ūkio dar
bų dirbti.

Kauno gatvės knibžda įvai
raus amžiaus ir lyties rusais. 
Centrinio pašto rūmų pusė su
griauta. Pažaislio vienuolyno 
išlikusi vien bažnyčia, o vie
nuolyno mūrus sugriovę, ply
tas išvežę į Petrašiūnus kaž ko 
kio fabriko statybai.

Lietuvių trėmimai nepaliau 
jamai tęsiami: žiūrėk, vieną 
naktį dingo viena šeima, kitą 
— kita ir t. t.

Miškuose' metų metus slaps
tosi ištisos šeimos. Vienas at 
bėgusių 2 metus miškuose pra
leido.

MVD DALINIUS IŠSIUNTĖ 
Į UKRAINĄ.

Paskutiniu metu iš Vokieti
jos sovietinės zonos kovai 
prieš stiprėjančius Ukrainos 
partizanus iškėlė stiprius 
MVD dalinius. Į partizanų 
pusę perėjo žymus skaičius ka 
rininkų. Kaip „Der Abend“ 
vasario 21d. praneša, kad bent 
Kiek numalšinus gyventojų ne 
ramumus, sovietai į neramumų 
grūdo didelius kiekius kasdie
nos vartojimui reikalingų pie- 
k:ų ir tekstilės gaminių.

Partizanai savo šūkiuose 
kreipia gyventojų dėmesį į 
aukštą V. Europos ekon. lygį, 
ką patvirtina iš Europos grįžu 
šieji atleisti namo kariai.

Sovietų saugumo organai už 
sunkius prasikaltimus Baltgu- 
Jijoj vėl, kaip ir pirmais poka 
rio metais, mirties sprendimus 
vykdo viešai.

Baltgudijoj esama apie 20. 
000 — 30.000 partizanę. Ko
vai su jais siunčiami „sibiria- 
kai“ ir saugumo organų dali
niai.

DAR APIE LENINGRADO 
SĄMOKSLĄ

Stockohlmo žiniomis, Lenin 
gradas, susekus sąmokslą, su 
darė apsiusto, karo įstatymais 
tvarkomo, miesto vaizdą. Grį 
žusieji skandinavai pasakoja 
apie fantastiškas atsargos prie 

j mones, kuriomis siekiama, kad 
.^neteisėti“ asmenys neištruk
tų iš miesto. Plaukiantieji į 
Leningradą ir iš jo keleiviniai 
laivai gavo įsakymus vykti į 
Liepojaus ir kitus rusų kontro 
iiuojamus uostus. A.

IŠ SOVIETUOS BĖGA 
ŽMONĖS

Iš sovietinės Turkmėnijos 
prasiveržė Iranan banga sovie
tinių pabėgėlių, kurie pasako
ja apie padidėjusį komunistinį 
Rusijoje terorą. Patys turkmc 
m.i esą naikinami, o į Turkmė
niją gabenami žmonės iš kitų 
SSRS vietovių. Nepakeldami 
priespaudos ir teroro, Turkmė
nijos gyventojai bėga Iranan.

r— Kinijoje kyla antikomu
nistinis sąjūdis. Daug kur pa
sirodė prieškomunistiniai lape
nai.

— Graikijos valdžia pareiš
kė Rusijai protestą dėl 17.000

Kaukazo išvežtų graikų į Ru 
sijos gilumą.

Reikmingiausis praėjusios 
savaitės politinis įvykis buvo 
Anglijos parlamento atidary
mas ir

Anglijos karaliaus kalba.
Kaip žinoma, Anglijos ka

ralius pats darbo programų ne 
nustato, — jis tiktai pildo par
lamento daugumos valią. O tą 
vaiią nustato parlamento dau
guma. Karalius, tokiu būdu, 
atidarydamas parlamentą, pa
skaito kalbą, kurią jam parašo 
parlamento daugumos lyderis 
— ministerių pirmininkas. 
Šiuo atveju Anglijos karalius 
paskaitė Attlee parašytą kal
bą, kurioje pasisakė parlamen
te turį daugumą darbiečiai. Tai 
gi, karalius pasisakė už tęsimą 
reformų, kurias daro Darbo 
partija. O Darbo partija pasi
sakė darysianti tolimesnes re
formas, kurios darbo žmogui 
patikrintų teisingesnę santvar 
ką ir geresnį gyvenimą. Dar
bo partija siekia išlyginti An 
giijos gyvenimo netobulu
mus, panaikinti luominę 
ir materialinę nelygybę, bei tas 
sąlygas, kurių dėka vieni žmo 
nės išnaudotų kitus.

Antras reikšmingesnis poli
tinis įvykis yra tas, kad po tris 
savaites užtrukusių derybų, su 
sitarta, jog

Saaro kraštas gaus nepriklauso 
mybę,

. .Jam tos teisės pažadėtos po 
50 metų, o per tą laiką Francu 
zija jam suteikia didelę auto
nomiją ir naudoja jos anglies 
Kasyklas. Apie milijonas Sa- 
are krašto žmonių po 50 metų 
Dus nepriklausomi, gal jau Eu- 
lopos .Jungtinėse Valstybėse...

Vįalkarų su Rytais kovos 
vyksta nesilpnėjančia įtampa. 
Rytai, diriguojami iš Maskvos, 
tebevykdo Vakarų puolimą, vi-

SkVAITINĖ PASAULIN 
aais frontais. Didysis Mask
vos taikinys — JAV, bet, kiek 
negalima daryli tiesiogio puo
limo, Maskva puola aplinki
niais keliais. Bet ir JAV ne
tyli.

Achesonas viešai pareiškė, 
kad SSRS nesutinka sudaryti 
Austrijos sutarties^ nes

SSRS nusistačiusi pasilik
ti su savo kariuomeM 

vidurinėje Europoje, 
iš kurios jokiu oūdu nenori pa
sitraukti. O tas reiškia, kad 
SSRS ruošiasi karui ir jau iš 
anksto saugo užimtas pozici
jas.

JAV santykiai su SSRS įsi
tempia vis daugiau. Šios abi 
valstybės pasikeitė notomis dėl 
piliečių. SSRS atsirado per 
2.000 asmenų, pretenduojąn- 
žių į JAV pilietybę, bet SSRS 
jų neišleidžia išvykti. Dėl to 
JAV kreipėsi nota į SSRS. Ši 
gi atsakė, kad ji sprendžia, kas 
JAV pilietis ir kas ne. Žino
ma, su tokiu sprendimu JAV 
nesutinka, nes ji pati žino sa
vo piliečius.

Tiesą sakant, tai jau ne pir 
moji dėl piliečių kovos stadija. 
SSRS neišleidžia JAV karių 
žmonų, buv. rusių. Klausimas 
tebelieka neisiištas.

JAV kovoje su SSRS pada
lė dar vieną žingsnį. Atomi
nės energijos pirm. Mac Ma
hon pasiuntė atominės kontro
lės konferenciją ir

JTO sesiją daryti Maskvaje
O tas reiškia kad Mnskva tu 

ri praverti geležinę uždangą, 
kuri paskutiniu laiku visai už
sklendžiama. Tai Maskvai ne
malonus pasiūlymas. Ir ji tyli, 
•Įsnruąud uoujnq suapueA dtB\

Viena iš paskutiniųjų lašų 
savaitinėn nemalonumų taurėn 

Koks pranašaujamas ateities karas
Žinomas britų mokslininkas 

ir išradėjas prof. A. M. Low 
plačiai skitomame NYJA kovo 
5 d. numeryje rašo apie atei
ties karo galimybes. Jis tvirti
na, kad nors šiuo metu JAV ir 
Sov. Rusija lenktyniauja van
denilio ir atominių bombų ga
myboje, bet prasidedant III pa 
šaulio karui šie ginklai gali 
I ūti jau pasenę. Jo nuomone, 
tik galinga, ir pasirengusi at
remti bet kokią agresiją, Ame
rika yra geriausias taikos lai
das.

„Mokslininkai nustatė, kad 
milžiniškas krateris yra ne me
teoro kritimo pasėka, bet žmo
gaus pagaminto sviedinio pada 
rinys. Metalo skeveldros ir 
kiti daiktiniai įrodymai, kurie 
kol kas laikomi paslaptyje, ne 
kelia jokių abejonių apie šios 
rakietos kilimo kraštą. Prezi
dentas nenutrūkstamai posė
džiauja su ministerių kabinetu 
ir kariškais žinovais, tardamie
si, kokios akcijos reikia imtis.

Prieš keletą savaičių buvo ti 
kima, kad karas yra neišvengia 
mas. Todėl šio fakto akivaiz
doje nuomonės skiriasi: ar šis 
sviedinys yra pirmojo sąmonin 
go puolimo „kregždė“, ar tik 
atsitiktinis šūvis?“

Tokia įžanga autorius prade 
da sgtraipsnį, kuris yra lyg ir 
bandymas. prijaukinti JAV vi
suomenę prie visokių galimu
mų. Niekas nežino ar biologi
nio karo naikinamosiomis prie 
monėmis ar atominiais gink
lais bus pradėtas III-sis pasau- 
xinis karas. 1914 metų ir 1939 
metų karai turėję ilgus preliu
dus, nors II-jį daug kas vadina 
„žaibo karu", rašo autorius.

FANTAZIJA
< CHURCHILLIS ĮSPĖJĘS 

STALINĄ.
1941 metais Churchiilis, tu

rėdamas puikią žvalgybą Vo
kietijoje, įspėjo Staliną apie 
Karštis ar metalas, bet ir naikiu 
prieš keletą mėnesių. Tačiau 
ar 1960 ar 1970 metais bus 
kam įspėti, kada 5000 in/lių 
galinčios nuskristi rakietos bus 
parengtos puolimui? Dabar 
tiek daug yra naikinimo gali
mybių, kad šiuo metu vyksta 
tikras išradimų karas.

Suprantama, kad agresorius 
turėsiąs daug pirmenybių, bet 
yra daug klausimų, į kuriuos 
jis netaip lengvai gali rasti at
sakymą. Kas žino, gal jo „ra
dijo vairuojami sviediniai" bus 
sugauti elektronų lauke ar pa
daryti neveiksmingi, ar net 
grąžinti atgal? Jo nardomieji 
laivai tik iškilę paviršiun gal 
atsiras jiems parengtos radijo 
aktyviosios alyvos lauke?

Daugumas galvoja, kad išia 
dus atomines ir vandenilio 
bombas ar dar stipresnio vei
kimo sprogstamąsias medžia
gas, tautos bandys viena kitą 
sunaikinti. Tačiau kiekvienas 
ginklas turi ir priešginklį

Jeigu prileistame, kad Ame- 
i’ką nori užpulti bet kuris prie 
šas, tad jis turėtų būti visai 
tikras, kad pirmuoju puolimu 
sunaikins, bet kokias atsilygi
nimo galimybes. Beveik yra 
tikra, kad naudojant ir tokias 
bombas, kurios viską sunai
kintų 100 kv. mylių plote, vis- 
riek negalėtų sugriauti iš kar
to visos JAV pramonės. Reik
tų sunaikinti bent 100 — 200 
tokių industrijos centrų.

AR TIKROVĖ?
PRIEŠPUOLIO GINKLAI.
Praeities karai moko, kad 

nė vienas jų nesibaigė tais pat 
ginklais, kuriais jie buvo pra
dėti. Nors dabarties bombone 
šiai ir gali skristi greičiau už 
garsą su „taikinį ieškančiomis 
bombomis“, kurias trauks 
karštis ar metala, bet ir naikin 
tojai yra jiems lygus priešas. 
Jie gali šaudyti sviedinius į 
puolančius bombonešius, net 
pilotui jų nematant, nes žmo
gaus organai nėra pritaikinti 
greičiams 20 — 30 mylių per 
minutą. Žmogaus veiksmus pa 
keis automatai, i

Lygiai ir jūrų kare yra daug 
kas naujo. Didįjį kautynių lai 
vą su artilerijos pabūklais pa
keis lėktuvnešis arba jiardoma 
sis, sugebąs šaudyti rakietas 
net iš po vandenio.

Tačiau ir čia esama jiems su 
tikti priemonių. Nauji išradi
mai, kaip surasti nardomuo
sius laivus ir labai giliai plau
kiančius po 25 mazgus per va
landą yra geras atsakymas 
puolėjui. Taip pavyzdžiui lai
vus ieškančios minos ir radio 
aktyvūs bojai budį vandeny
no paviršiuje radijo aktyvių 
spindulių pagalba galėsią įspė 
ti nardomųjų^ įaivų pavojų. Ir 
nežiūrint to, kokiomis tolimo 
naikinimo priemonėmis karas 
bebūtų pradėtas, .jis vis tiek 
turi būti sukovotas ir žemėje, 
akis į akį.

KAS LAIMĖTŲ?
Viena yra aišku, kad atei

ties karas bus vedamas ne pra
eities ginklais bet tokiais, ku
rie gal tėra išadėjų vaizduotė
je. Laimės ta tauta, kuri suge

[Ų ĮVYKIŲ APŽVALGA 
įlašino JAV teismo sprendi
mas, pripažinęs, kad

Gubičevas1 kaltas šnipinė
jimu SSRS naudai.

Nežinia, kokių dar kontrprie 
monių griebsis Maskva, bet ty 
lomis to nepraleis, — tai yra 
tikra.

Kominformas daro nemalo
numų ir Pranpūzijai, nes pra
dėtas svarstyti parlamente

Įstatymas prieš sabotažą 
privedė prie komunistų 

abstrukcijos',
kuri pasireiškė muštynėmis. 
Eidault todėl pertraukė to įs
ai ymo svarstymą ir pareiškė, 

kad tai yra pasitikėjimo klau
simas. Jei įstatymas nebus pri 
imtas, jo kabinetas pasitrauks. 
O įstatymas tikrai reikahngas, 
nes komunisti sabotuoja JPran 
cūzijos pastangas patikrinti sa 
vo saugumą. Komunistai gi 
pildo Kominformo įsakymą pa
dėti Prancūziją okupuoti ru
sams.

Čekoslovakijoje vyksta 
kunigų suėmimai.

Praėjusią savaitę jų suimta 
apie 300, o koncentracijos sto
vyklose esą apie 400.

Ryšium su persiritusią per 
Čekoslovakiją nauju suėmimų 
banga, iš ten išsiunčiami visi 
Amerikos katalikų kunigai.

Teroras, kurį visur vykdo 
komunistai, Albanijos ministe- 
ri fslami privedė prie savižu
dybės, nes jis buvo pakaltintas 
ntoizmu ir neišlaikė nervų.

Toje demokratijos kovoje su 
komunistiniu smurtu, gana 
Leistai ir įtartinai nuskambėjo

naujas Tito pareiškimas, 
kad jis su Maskva nesitaiiąs. 
Bet jis pasakė, kad norint 
Maskvai tartis, ši pirma turin

ti jį atsiprašyti. Taigi, atrodo, 
kad, kaip sakoma, „dūmų be 
ugnies nėra“, — ir gandai apie 
Tito derybas su Maskva, atro
do, bus faktas, jeigu tai nėra 
Tito prašymasis tokias dery- 
oas pradėti. Paskutiniu me- 
‘u vis daugiau duomenų atsi
randa už tai, kad Tito veda 
dviveidę politiką. Jugoslavi
jai gavus iš JAV eksport-im- 
portinic banko 20 milijonų do
lerių naujos paskolos, Mošė 
Pjadė kalba apie Jugosalvijos 
savisaugos reikalus, o Tito de- 
mentuoja gandus apie derybas 
su... Maskva,

Kiti savaitės įvykiai koncen
travosi ties socialiniais klausi
mais.

JAV darbininkija socialinio 
aprūpinimo srityje atsiekė 

didelių laimėjimų.
Angliakasių streikas pasi

baigė visišku darbininkų lai
mėjimu. Valdžiai pagrąsinus, 
kad anglių kasyklos bus nusa
vintos, tuojau savininkai nusi
leido ir angliakasių atlygini
mus pakėlė ligi $ 14.70 už 8 
'’ai. darbo dieną. Be to, suliko 
mokėti ir įnašus socialiniams 
reikalams.

Detroite Fordo fabrikų dar
bininkai taip pat išsikovojo se
natvės pensijas. Kiekvienas 
60 metų sukakęs darbininkas 
gaus po $ 100 kiekvieną mpn" 
>į. Tokiu būdu, JAV darbinin 
kų socialinis aprūpinimas eina 
Anglijos įstatymų raidos kryp 
ūmi. Gaila tiktai, kad darbi
ninkai turi tas teises iškovoti, 
kai valstybė visa valstybiniu 
mastu tai galėtų padaryti, ne
pažeidžiant nei tvarkos, nei 
moralinių principų, kurie dėl 
tos kovos nukenčia. (.k).

— Lenkijos konsulas Pitts- 
ourge atsisakė pareigų ir lieka 
ĮAV.

bės priimti pirmojo smūgio su 
krėtimą, galėdama pagaminti 
dar geresnius priešą, naikina
mus ginklus.

Autorius primena, kad jis 
sąmoningai išleidęs nuodų ka
ro galimybes ir bakteriologinį 
kąrą. Tačiau yra galima, jog 
dabartinėms bomboms pase
nus, ateities puolėjas mėgins 
Sverelizuoti žmones ir sunai
kinti laukų derlių, net to ki
tiems nenujaučiant. Šitą gali
ma „išbandyti“ nuodingų de
besų priemone ar kuria kita 
„naujiena“, kurios buvimą tik 
galima spėti.

Profesorius Low tiki, kad 
bandymai uždrausti ginklų ga
mybą yra vaikiški ir neverti 
rimtesnio svarstymo. Karai 
prasideda, kai nebojama įstaty
mų. Ir reikia visada atsiminti, 
kad kiekviena tauta turi pasi
rengti kiečiausiems bandy
mams1.

V Vakaris■ ■
SEIMO RINKIMAI 

GRAIKIJOJE
Kovo 5 d. Graikijoje vyko 

naujo parlamento rinkįmai. Ga 
ratiniai rinkimų rezultatai pa
aiškės tiktai kovo 12 d. Tačiau 
pirmieji balsų skaičiavimo duo 
rnenys rodą, kad pirmoje vie
toje eina karalininkai, antroje 
liberalai ir tt. Rinkimuose bu
vo išstatyti 26 partijų sąiašai.

— Kašmiro klausimas bus 
išspręstas gyventojų atsiklau- 
dmo būdu

— JAV 85% žemės ūkių 
yra elektrifikuoti. JAV elekt
ros kaina 3,2 cento už kilovat- 
valandą.

(PAGAL NAUJAUSIĄ 
NEWSWEEK PERISKOPĄ)

Gandai iš Wašingtono.
Anglijos rinkimų rezultatai 

palengvinsią Kongreso darbus 
gauti D. Britanijai reikalingą 
pagalbą. To nebūtų taip leng 
va pasiekti, jeigu būtų stipri 
socialistinė vyiiausybė... Gy
nybos ministrus Johnson ragi
nu Trumaną įjungti Ispaniją 
Europos gynybom Pradžiai 
tai padėtų Franco apginkluoti 
judrią kariuomenę, galinčią at
remti bet kokią invaziją iš 
C.ro...

Nuotaikos užsienuiose.
JAV gynybos ministias 

Johnson savo artimiesiems 
tvirtina, kad Amerika, atsi
žvelgdama į Rusijos^ grėsmę, 
neturėtų atšaukti savo kariuo
menės iš Japonijos, bent 5—10 
metų... Užsienių reikalų ml 
misterijos pareigūnai tvirtina, 
kad JAV Kongreso ir Sena, o 
atstovams labai lengva reika
lauti, kad būtų pradėti nauji 
pasitarimai su Rusija. Esą jie 
uesiderės ir jų niekas nebars, 
jeigu naujas bandymas bus 
oevaisis. Bet, nors ir mažiau
sio pasisekimo atveju jie sku
bės padidinti savo prestižą...

Didžiausi,
Atsiklausus vokiečius, ku

rį jie skaito didžiausiu istori
jos asmeniu, atsakė: Curchill'į, 
3ismarck‘ą, Hitleriį...

Kremlius nori tiesos.
Amerikos vyriausybę pasie

kia žinios, kad Sov. Rusijos vy 
riausybė, savo žinių tarnybai 
Vakaruose įsakiusi teikti tik 
teisingus pranešimus, apie tų 
kraštų nuotaikas. Taip anks
čiau Maskva labai rimtai pri- 
imdavusi, kad ir tokius prane
šamus, jog Amerikoje yra stip
rūs Wallace šalininkai, JAV
neturinti politinės linijos ir 
pan. Maskva patikėjo ir apsi
riko, tai dabar reikalaujanti 
tiesos, bet ne propagandos.
Prancūzams geriausi ginklai.

Tarp Vaingtono ir Pary
žiaus baigėsi derybos dėl gink 
lų tiekimo. Buvo susitarta, 
kad pagal ginklų pagalbos pro 
gramą Prancūzija savo tan
kams gausianti naujausius JAV 
automatiškus pabūklus, neblo- 
gesnius už rusiškuosius.
„z\ustrai — Vakarų įrankis“

Audringame posėdyje Sovie
tų įgaliotinis Austrijoje įspėjo 
Vyriausybę, kad Rusija ųesi- 
tars su jais dėl taikos sutarties 
sudarymo, jeigu jie ir toliau 
ŪKsią „Vakarų įrankiu“.

Rusų niekai, nemėgsta.
Pekinge esantieji stebėtojai 

mano, kad 75% kiniečių esą 
nusistatę prieš rusus.
Rusai mėgins užimti Berlyną. 
Užsienio diplomatai mano, kad 
gen. Clay atsiminimų knyga 
„Sprendimas Vokietijoje“ pa
skatins rusus įvesti dalinę Ber 
lyno blokadą. Clay savo kny
goje tvirtino, kad jis yra bu
vęs vienas iš nedaugelio atsa
kingųjų pareigūnų, raginusių 
neapleisti Berlyno pirmosios 
blokados metu. Tikima, kad 
j. m pasitraukus, rusai nuspren 
dę šį eksperimentą naujai pa
kartoti. Br. Aušrotas,

ALIASKA GAVO VALS
TYBĖS TEISES

Amerikos Jungtinių Valsty
bių kongresas Aliaskai pripa
žino valstybės teises. Tai reiš 
kia, kad JAV į SSRS užuomi
nas, kad ji nenorinti pripažin
ti carinio akto, kuriuo Rusija 
Aliaską pardavė Amerikai, al- 
:ako Aliaskos suglaudinimu su 
visa valstybe.
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Generalinio Lietuvos Konsulo 
pareiškimai Kanados lietuviams

JŠ PASIKALBĖJIMO SU GENERALINIU LIETUVOS 
KONSULU KANADOJE VYTAUTU GYLIU.

Tačiau 
laikais ir 
neįpras-

Konsulato

Apsidžiaugėme turį Gene
ralinį Nepriklausomos Lietu
vos Konsulą, padėkojome Ka
nados vyriausybei už Nepri
klausomos Lietuvos teisių res- 
pektavimą ir KLMB iniciaty
va jį pagerbėme. Tačiau tai 
vis tiktai įžanga į Generalinio 
Konsulo pareigas, kurios yra 
didelės ir atsakingos, ir joms 
gi reikia kreipti didžiausis dė
mesys. Kaip Gen. Konsulas 
Įsikūrė, — nenormaliose sąly
gose; — kaip sekasi jam darbo 
pradžia; koks tas darbas ir ko
kie rūpesčiai bei sunkumai? 
Tais klausimais, kurie yra'pa
grindiniai jo darbe, aš ir krei
piaus į Gerb. Gen. Konsulą Vy 
tautą Gylį. Gen. Konsulas mie- 
1ai atsiliepė ir, kaip GG Skai
tytojai matys iš šio pasiklabė- 
jirno, padarė labai svarbių pa
reiškimų.

V isų pirma as pasiteiravau,
— Kaip N. Lietuvos Gea>e- 

ralinam Konsului pasisekė įsi
kurti?

— Lietuvos Generalinis 
Konsulatas Toronte yra kuk
liai įsikūręs vakarinėje miesto 
dalyje (442 Quebec Avenue) 
ir visas jo „office“ kol kas su
telpa viename kambaryje. Pa 
talpa yra per ankšta ir todėl 
jau dabar tenka, rūpintis sura
dimu tinkamesnių patalpų, ar
čiau miesto centrą, 
gyvename sunkiais 
turime prisitaikyti 
toms sąlygoms.

— Kaip sekasi 
darbas?

— Gen. Konsulato darbas 
prasidėjo praėjusių metų gruo
džio mėnesį, kai buvo perimtas 
konsuliarinis archyvas iš a. a. 
pulkin. L. G. Grant-Suttie 
bendro palikimo. Lietuvos pi
liečiai vis dažniau pradeda 
kreiptis asmeniškai ir raštiš
kai, kartais iš tolimų Kanados 
periferijų, įvairiais reikalais. 
Kam reikia padaryti oficialų 
dokumentų veitimą, kam išra
šyti užsienio pasą kelionei į ki
tus kraštus. Mūsų tremtiniai 
V. Vokietijoj, Šveicarijoj, 
Prancūzijoj ir kitur dažnai pra 
šo surast jų gimines ar drau
gus, kadaise ^migravusius į Ka 
nadą.

— Gal, Gerb. Konsule, tu
rite savo darbe kokių sunku
mų ar sutinkate kokių kliūčių?

— Ypatingų sunkumų a.r 
kliūčių darbe tuo tarpu netu
rėjau. Mano ilgametinė prak- 
tka padeda nugalėt visas kliū- 
t:s. Sunkiausia yra surast ad
resus tų tautiečių, kurie gyve
na šiame krašte, nepaduodami landos, kai Lietuvos neprikišu 
apie save jokių žinių. Šiame 
darbe aš tikiuos paramos iš 
abiejų lietuviškų laikraščių Ka 
nadoje, kurie gali padėt tiemti 
•iiams, spausdinant jų paieš
kojimus. Šiuo atveju man ypa 
tingai rūpi mūsų tremtiniai 
Vokietijoje, kurie neturi lėšų, 
ar negali pervest pinigų į Ka
nadą atsiteist su laikraščiais už 
skelbimus.

— Šiuo klausimu, Gerb. 
Konsule, kliūčių tikrai nėra. 
„Nepriklausoma Lietuva“ tų 
asmenų, kurie yra toli tremty
je ir negali už skelbimus atsi
lyginti, paieškojimus skelbia 
nemokamai. Nemokamai skcl 
bia ir kitų N. Liet, konsula
tų paieškojimus. Todėl ir kal
bos nėra apie tai, kad Genera
linio Lietuvos Konsulo Kana
doje reikalingus raštus, su pa
ieškojimais imtinai, mielai at
spausdins tautiečių žiniai. Gal 
Generalinis Konsulas turi ki-

$4.00
$4.50
$5.00 
1.00.

Mieli Tautiečiai:
Jūsų čia jau atvyko dvide

šimt tūkstančių: pagal D. P. 
bilių, šešių metų kvotas ir apie 
’ .000 atgavusių JAV piliety
bę, sulig gimimo šioje šalyje. 
Kiek galėdami, tiek mes, tiek 
mūsų kolegos, prisidėjome 
prie Jūsų atvykimo, parūpin
dami metrikas, surasdami gi
mines ir draugus. Pagal Jūsų 
. urodymus giminės buvo ieš
komi per spaudą, radiją, ne tik 
JAV, bet paieškojimus pa- 
siųsdavome ir į Kanadą ir Pie- 
• ų Ameriką. Atsakyti pajėgda
vome tik atsiliepus giminėms, 
arba kai kada „kaimynams“, 
kilusiems iš tų pačių vietų Lie
tuvoje.

Džiaugdamiesi Jūsų atvyki
mu, betgi norėtumėm, kad mū
sų su Jumis ryšiai nebūtų nu
traukti ir ateityje — Jūsų pa
čių naudai. Mes turime turtin 
gą kartoteką, kuri virs centra
lize, jei Jūs visi, kur bebūtu
mėt, kooperuosite, suteikdami 
pirmą kartą žinias apie save: 
vardą, pavardę, gimimo datas 
ir vietas visų šeimos narių, iš- 
tekėjusių moterų mergautines

6į svarbesnių reikalų, kurie 
sunkiai sprendžiami?
— Kita mano svarbi užduotis 

— aprūpint lietuviškais pasais 
tuos lietuvius, kurie dar nėra 
priėmę Kanados pilietybės. 
Dauguma mūsiškių nežino 
„Lietuvos pilietybės įstaty
mo“, paskelbto „Vyr. Žiniose“ 
1939 m. rugpjūčio 8 d. Pagal 
to įstatymo str. 22 (apie pilie 
t j. bės netekimu ir atėmimą). 
Lietuvos pilietis gali būti pri
pažintas netekusiu Letuvos 
pletybės, jeigu jis bent dvejus 
metus negyvena Lietuvoje ir 
nutraukia rytus su Lituvbs 
gyvenimu. O nutrūkusiu ry
šius su Lietuvos gyvenimu lai
komas pilietis, kai jis gyvena 
užsienyje be užsienio paso ar
ba su nustojusiu galios užsie
nio pasu. Pagal str. 25 to pat 
isratymo, pilietybės netekęs 
nustoja teisės turėti Lietuvoje 
nekilnojamąjį turtą ir jo turi
mas nekilnojamasis turtas lik
viduojamas tvarka, nustatyta 
svetmšalių turtui likviduoti.

Nuosavybės teisių problema 
tuo tapu nėra aktuali tremti
niams, bet reikia numatyt, kad 
daugelis mūsiškių turės daug 
sunkumų vėliau, kai Nepriklau 
somoje Lietuvoje jie patys, ar 
jų įpėdiniai, pareikš savo tei
ses į tokį turtą. Todėl mano 
pareiga yra išaiškinti tą reika
lą mūsų piliečiams Kanadoje.

— Tai svarbūs tautiečiams 
dalykai, kuriuos labai pravar
tu žinoti ir įsidėmėti. Daugu
mas tų dalykų nežinojome. Da 
bar jau bus žinoma ir beliks 
tiktai vykdyti.

įdomu būtų ži 
noti, koki Tamstos nuomone 
klausimai mums yra aktualiau

Eltos bendradarbis kreipėsi 
j Vykdomosios Tarybos Užsie
nių Reikalų Tarnybos Vaidy
toją prof. J. Brazaitį, ar jis 
nesutiktų painiormuotj pasau
lio lietuvius apie dabartinę 
tarptautinę Lietuvos padėų ir 
kovos dėl Lietuvos išlaisvini
mo eiga bei artimiausius uždą 
vinius.

— Kokiom prielaidom, yra 
pagrįsta kova dėl Lietuvos iš
laisvinimo ir kaip reikia vertin 
ti tarptautinė šio meto padė
tis?

— Lietuvos išlaisvinimas 
remiasi dviem pagrindinėm 
prielaidom: 1) Rytų ir Vaka
rų interesų priešingumais ir iš 
i o einančiu konfliktu; 2) lietu 
viškųjų jėgų budrumu, pasiren 
girnų ir veikliu įsijungimu į 
Vakarų akciją.

Laukimas 
tarp Rytų ir Vakarų išlygini
mo, bet Europos apsijunginio, 
sustiprėjimo ir pasirengimo — 
yra būdingasis ženklas Vaka
ram.

— .Vakarų laikymasis Bal
tijos valstybių atžvilgiu?

■— Baltijos kraštai Vakarų 
lupose jau virsta kaltinimu So
vietų Sąjungai. Genocido rei
kalu padaryti, žygiai paskuti
nėje JTO sesijoje rado dides
nio atgarsio nei anksčiau. Jung 
ližėms Valstybėms ratifikuo
jant genocido konvenciją lie 
tuviai virto vienu iš svaiblau
sių oficialiai apklaustų liudi
ninkų dėl sovietų vykdomo ge 
nocido.

Lietuviai, latviai, estai pri
imti pilnateisiais Europinio są 
jūdžo nariais. Mūsų partijos 
jau įeina į tarptautinius savos 
krypties grupių sambūrius.

— .Koki Lietuvos ir lietuvių 
tautos atžvilgiu pagrindiniai 
konkretūs artimiausio' meto už 
daviniai?

— Palankėjanti tarptautinė 
dirva labjau įprasmina mūsų 
pastangas, bet sykiu ir labjau 
visus mus įpareigoja. Įparei
goja neatleisti jėgų pagrindi
nėm mūsų veiklos kryptim:

ne santykių

— Momento aktualiausiu 
mums klausimu aš laikau Kana 
dos Lietuvių Bendruomenės su 
tvėrimą. Ta pasaulinė organi
zacija turės apjungt visus ge
ros valios lietuvius bendrai ak 
cijai už Šviesesnę ateitį. At- 
lodo, kad šis reikalas Kanado
je yra jau tikrose vėžėse ir vi
si lietuviai greit galės priklau
syti bendrai organizacijai ir at 
likt savo pareigas, užbrėžtas 
Pasaulinės Lietuvių Bendruo
menės statute.

— Kokių, Pon»3 Gen Kon
sule, turite bei galite tautie
čiams pareikšti pageidavimų, 
linkėjimų, sugestijų?

— Mano pageidavimai mū
sų piliečiams gali būt trumpai 
suglausti sekančiai: aš linkiu 
jiems greičiau susilaukti va

eomybė vėl bus atstatyta ir jos 
laisvė bus realiai patikrinta At 
ranto Charteriu ir Jungtinių 
Tautų Organizacijos statutu. 
Kad visi lietuviai, trokštų su
grįžt į savo šalį, susilauktų tos 
dienos sveiki ir kupini pasiry
žimo dirbti Tėvynės naudai ir 
žmonių gyvybei. Kol jie gyve
na Kanadoje, aš linkiu jięrns 
geriausio pasisekimo jų gyve
nime ir darbe, vienybės visų, 
kurie neišsižadėjo mūsų bend
ro idealo.

Mano karštas pageidavimas, 
kad mūsų išeiviai, suklaidinti 
ir suvilioti Lietuvos priešų, grei 
čiau suprastų savo smerktiną 
vaidmenį ir pavojų, kuriame 
jie atsidūrė. Tas pavojus žy
miai padidės, kai tarp Vaka
rinių Demokratijų ir rytų dik 
tatūros kils ginkluotas konflik
tas, — baigdamas pabrėžė N. 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
Kanadoje p. Vytautas Gylys.

pa vardes, kokioje nuolatinėje Daugelis jau esate ieškomi 
stovykloje gyvenote prieš išvy savo giminių ai draugų iš Ang 
kimą, galutinai įgytą mokslą, lijos, Australijos, Venezuelos, 

Ateityje, bet sulig atvykimo sąrašų siųs 
lieji laiškai grįžta: adresatas 
nežinomas, išvyko nežinia kur. 
Iš 20.000 atvykusiųjų savo ad
resus mums pranešė tik dvide
šimtoji dalis!

profesiją ar amatą.
keisdami gyvenamą vietą pra
neškite atviruku seną ir nau
ją adresą. Tą padarykite, ne
žiūrint kur gyventumėt: JAV, 
Kanadoje ar kur kitur; mes tu 
rime adresų iš daugelio šalių 
ir norime pasiekti to, kad New 
Yorke Gen. Konsulato karto
teka būtų toji vieta, kur lietu
vis lietuvį galėtų surasti, kas 
glaudžiai suriš mus visus, lūs 
ir patys galite pasinaudoti kar 
toteka, tik rašydami mums ra
šykite aiškiai ko ieškote, pa
duokite ir savo pilną vurdį, ne 
vien tik pirmąją raidę, nes „A“ 
gali būti ir Antanas, Aleksand 
ras, Algimantas ir pan., n mes 
ta pačia pavarde turime po ke
ns. Rašydami pridėkite adre
suotą Jums patiems voką ar 
atvirutę su pašto ženklais atsa 
kymui ir darbo sutaupymui 
mums. Ir neužduokite mjslių 
bent mums: mes su.Jumis su
sipažįstame iš atvykusių sąra
šų, tačiau registruojantis jau 
gauname laiškus iš „Joe, John 
etc.“.

Aktualiaisiais Lietuvos 
vadavimo klausimais

i iiarmuoti ir kovoti dėl kanki 
namo ir nakinamo krašto, eiti 
, Vakarų šeimą ir per ją veikti, 
Keliant Lietuvos ir lietuvių var 
dą aktyviu pozityviu dalyvavi
mu Europos problemų spren
dime, mūsąsias paverčiant eu- 
’■opejinėmis, organizuojant pa
saulio lietuvių vieningą bend
ruomenę ir ją paverčiant nuola 
liniu šaltiniu materialinių ir 
moralinių jėgų kovai dėl kraš
to, dėl tautos potencialo išli
kimo, dėl lietuvių kultūros pa
laikymo ir ugdymo.

— Kaip geriausiu būdu j 
šių uždavinių vykdymą gali įsi 
jungti eilinis pasaulio lietuvis?

— Kaip lig šiol, taip ir atei
ty Lietuvos laisvinimo ir lie
tuvių tautos išlaikymo kova 
vadovaujantiem organam bū
tų nepakeliama, jeigu toje ko
voje vadovaujančių organų ne 
paremtų visi laisvojo pasaulio 
lietuviai. Čia didžiausį vaidme 
nį yra suvaidinę Jungtinių 
Valstybių lietuviai. Paskuti
niu metu jų eiles žymiai papil
do naujieji Amerikos lietuviai, 
ouvę tremtiniai. Visiems pa
saulio lietuviams, o pirmiausia 
tiems, kurie tik neseniai iš Eu 
ropos yra nukilę anapus van
denų, taikomas tas pats, kaip 
seniau, prašymas:

1. populiarinti ir vykdyti 
vadovaujančių organų (Vyliau 
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
initeto, Vykdomosios Tarybos, 
Amerikos Lietuvių Tarybos) 
sumanymus tarp lietuvių;

2. populiarinti Lietuvos lais
vinimo reikalą ir konkrečiais 
atvėjas vadovaujančių organų 
sugestijas tarp svetimųjų, jų 
spaudoje ir visuomenėje;

3. įvesti 
tiemtinių prigijusi . nuolatinį 
apsidėjimą įnašais į Tautos 
Fondą Lietuvos laisvinimo rei
kalui.

Tik glaudus visų lietuvių 
bendradarbiavimas įgalins iš
tesėti mūsų veiklą, iki Rytų — 
'Zakarų santykiai ilgainiui iš
sirutuliuos į Lietuvai išlais
vinti reikalingą fazę.

Vokietijoje tarp

ES

Senam lietuviui - kanadiečiui p. MATUI SAVICKUI 
mirus, p. Savickienę, dukterį Demą ir žentą Petrą 
BRUŽĄ liūdesio vai. užjaučia

Lukošių ir Gužų šeimos.

Stanislovui Janavičiui mirus, p ELENAI JANAVIČIE
NEI, reiškiame gilių užuojautą ir liūdime drauge.

P. Fe J Žaliaduoniai.

— Ačiū nuoširdžiai. Tams 
tos pareiškimai Kanados lie
tuviams turės didelio svarbu
mo ir reikšmės. Džiaugiamės 
galį iš Tamstos gauti autorite 
tingų nurodymų.

J. Kardelis.

— Bulgarijos diktatorius 
Cervenkovas geležinkeliečiams 
įvedė teismus.

— Iš Brandenburgo paila- 
mento pabėgo dar du atstovai 
į vakarinius Berlyno sekto
rius.

Laikine pasaulio lietuviu < 
sostine

Kam patinka ar ne, bet tu- visose sostinėse, labjau įsiga
lime pripažinti, kad šiuo me
lu Čikagos miestas būtų lyg 
laikinė mūsų tautos sostinė.

Dabar jokiame kitame pa
saulio mieste tiek daug lietu
vių negyvena, kaip ČiKagoj. 
Jų čia esama tarp 100 — 140 
tūkstančių, įskaitant tuos, ku
rie tik kilme yra lietuviai. Jo
kiame kitame mieste dabar ne
išeina tie'k lietuviškų dienraš
čių kiek Čikagoj.

Dabar čia yra mūsų išeivi
jos politinės minties centras. 
Čia veikia įvairių įvairiausios 
lietuvių organizacijos, verslo 
įstaigos, finansinės .įvairios 
bendrovės, kokių sunku būtų 
kur nors kitame pasaulio kam 
pely rasti.

Visais kitais požiūriais Či
kagai tinka sostinės vardas. 
Čia yra pasaulio oro susisieki 
mo centras. Kasdien čia nu
sileidžia arti dviejų tūkstan 
čių lėktuvų, kuriais kasdien 
čia atvyksta per dešimt tūks
tančių iš viso pasaulio kampų 
keleivių. Čikaga JAV didžiu 
likusias geležinkelių mazgas. 
Netolimoj ateity Čikaga ruo
šiasi virsti didžiausiu van
denynų uostų, kur galės su- 
atoti didžiausi viso pasaulio 
'aivai. Suprojektuota pagi
linti Šv. Lauryno upė bent iki 
27 pėdų gilumo ir prakasti 
100 mylių kanalą, kad iš At
lanto vandonyno galėtų di
džiaisiais ežerais plaukioti di 
džiausi laivai.

Turima dar galvoj pasirū- visi žmoniškumui paremti įs
tatymai.

Toks mūsų valstybės nepri
klausomybės šventės gar
sinimas turi keliariopą reikš
mę. Visų neminėsim, prisi
minsim, kad tiems, kurie yra 
kilme lietuviai, bet jau tau
tiškai užšąlę, tokiems vietos 
gyventojams primena, kas jie 
yra ir jie po to atgyja.

Čikagietis,

pinti Missuri ir Mississippi 
tipių likimu, tuomet iš pieti
niu vandenų taip pat galės 
plaukti laivai. Tuo būdu Či
kaga virstų vienu žymiausių 
viso pasaulio susisiekimo cent 
ru.

Jei formaliai mūsų išeivijos 
dar nepaskelbta Čikaga sosti
ne, tai de fakto jau ji tokia.

Sostinėse, kaip paprastai

UOKDARIAI
Žiurkės bėga iš laivo. ..

Visiems yra žinoma gyveni
mo patvirtinta taisyklė, kad 
„Laivui skęstant, žiurkės bėga 
pirmosios iš laivo“.

Dabar Montiealio komunis
tai, kaip tos žiurkės, skęstant 
laivui, bėga iš partijos. Kalba
ma, žinoma, apie lietuviškas 
„žiurkės...“ kurios išbėgo iš 
kompartijos ir subėgo į 
Šv. Kazimiero atlaidus ir. . . au 
k )jo bažnyčios statymui. Visi 
ėjo išsirikiavę eilutėn ir nešė, 
kas dvidešimt penkinę, kas 
pusšimtinę. . . ir ne eiliniai, o 
ir iš buv. vadovaujančiųjų.

Tai, štai ką padarė „prakeik 
ti dipukai“ . . Duok, Dieve, 
kad ir Ylai atsiverstų akys ir 
prabiltų lietuviška sąžinė. . . ne 
tiktai jo „armijai“. . .

Jei jau žiurkės bėga, tai yra 
aišku, kad laivas skęsta. . .

Krokodi! o ašaros ■ ■ ■
Tai yra žinomos netikros aša 

ros, apgaulingos ir klastingos 
ašaros. Tokias dabar lieja, 
„vadai“ lieką be armijos — 
„Liaudies Balso“ komunistai. 
Ir dėl ko? Dėl taikos. . . Gir
di, „progresyvieji“ daro akciją 
prieš karą.

Taigi, ta akcija 
zereikalinga, jeigu 
vietai sutiktų su 
energijos kontrole
nusiginkluoti. Visos valstybės 
sutinka ir su atominės energi
jos kontrole ir sutinka sustab
dyti ginklavimąsį. O kad tai 
nebūtų tušti žodžiai, tai siūlo 
įvesti kontrolę, kuri tikrintų 
visas valstybes, kad jos nesi- 
gmkluotų. Bet. . . Visi sutin
ka, tiktai viena komunistinė 
Sovietų Sąjunga nesutinka.

visai būtų 
tiktai So- 
a teminės 

ir sutiktų

Pagalvokite, atsiliepkite.
laukiu!

Su geriausiais linkėjimais.

Jonas Budrys,
Generalinis Konsulas.

41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y.

Ii formalizmas, biurokratiz
mas ir tuo pačiu delsimas. Vi 
suomet koks nors kultūrin
gas provincijos miestas pasi
daro veržlesnis, įdomesnis ir 
visokių sumanymų kupinas.

Štai tokios mūsų „provin
cijos“ kaip Australija, Pietų 
Amerika ir Kanada jau kon
krečiai pradeda Pasaulio Lie
tuvių Beųzdruomenę įgyven
dinti, Čikagoj dar apie tai ne 
kalbama ir tuo pačiu visoj 
JAV iševijoj ”iamu. Laukia, 
ką sostinė pasakys. O sosti
nė turbūt suka galvą, į ko
kius teisinius rėmus tą kūri
nį įsprausti.

O kodėl? Sunku pasakyti. 
Veikiausiai, kaltę turbūt ga
limas suversti visokiems for
malumams, kurie dideliam 
darbui neišvengiami, būtini. 
O gal kas kita?

Betgi visais kitais atsitiki
mais Čikagos lietuviai žen
gia 
tos 
v as 
nei 
vių

pirmyn. Čia kaip ir viš- 
kiaušinio stipriai kalasi sa 
nuolatinis teatras. Labjau 
iki šiol susirūpinta lietu- 
kalba. Vasario 16 d. šven 

tė visais požiūriais praėjo įs
pūdingai. Mūsų politinio 
centro tiek pasidarbuota, kad 
visos eilės valstybių guberna
toriai vienaip ar kitaip savo 
gyventojams priminė, kad va 
sario 16-toji yra Lietuvos vals 
tybės Nepriklausomybės šven 
t ė ir kad toji valstybė dabar 
okupuota, kurioje sulaikyti

Todėl tai „Progresyviųjų* * 
„akcijai“ darbas mažas ir keb
lias trumpas — įtikinti vieną 
Staliną, kad Sovietų Sąjunga 
sutiktų su reikalavimu kontro
liuoti atominės energijos garny 
bą ir sutiktų nusiginkluoti.

Nereikėtų nei krokodilo aša 
ras lieti. . ..

Laiškų klastotojas.
45-me „Vilnies" n-ry P. Šo- 

iomskas įdėjo giminaitės P. Šo 
olmskaitės laišką iš Vilniaus. 
Tas laiška-s, kaip mes žinome 
tikrą Tarybinės Lietuvos gyve 
nimą, gali būti tikras, nesuktas 
totas. Iš jo aišku, kad Šoloms- 
kaitė Vilniuje per dvejus me
tus pabaigs aukštąjį mokslą.* 
Tai bus, kaip ji rašo, VKP(b) 
„mokslas“, nes kito tokio aukš 
tojo mokslo, kurį galima būtų 
baigti per dvejus metus, nėra. 
Bet ir tam „mokslui“ .Šoloms- 
kaitė neturi knygų lietuvių kai 
ba ir jų prašo dėdės iš Ameri
kos. Ji yra priversta mokytis 
rusiškai, dėl ko skundžiasi: 
„Pas mus yra tik rusų kalba. . . 
Sunkus turinys, o dar rusų kai 
ba, tai irgi apsunkinimas“. 
Tiktai veltui Šolomskaitė skun 
džiasi ir veltui prašo dėdės K. 
Markso Kapitalo. Amerikoje, 
tiesa, yra K. Markso Kapitalas 
lietuviškai išleistas, bet tas ne
tiks sovietiniams bolševikams, 
šis yra vertimas iš originalo, 
o sovietuose leidžiamas tiktai 
Poltbiūro cenzūruotas.

O „Liaudies Balsas“ šitų ži 
n?ų neįsidėjo. Jis tiktai paci
tavo dalelę laiško, kad „Tary
binė valdžia suteikia palengvi
nimus pasiekt mokslą. .

Taigi, „LB* * laškus klastoja.
Mandrapypkis,
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Prof. A. Tamošaičio Vasario 16 dienos kalbos mintys
Juridiškai naujoji atgaivin- dzioje, Lietuva buvo galingiau 

ta Lietuvos vlastybė pradėjo šia rytų Europos valstybė. Jos 
savo egzistenciją 1918 m. pa- sienos sie’kė nuo Baltijos iki 
skelbus nepriklausomybės ak- Juodųjų jūrų.

Bet pati lietuvių tauta ir 
Lietuvos valstybinis gyveni
mas yra senas. Pirmas didžiau 
sias lietuvių giminių susivieni
jimas buvo karaliaus Mindau
go valdžioj 13-to šimtmečio 
pradžioje (1226 — 1236).

14-ame šimtmetyje DLK Ge
diminas įkūrė senąją Lietuvos 
sostinę Vilnių, o DLK Vytau
to laikais. 15 šimtmečio pra

Op, sol, E. Kardelienė 
Vasario 16 d. minėjime 

Montrealy.

SOVIETINĖSE URANIJAUS KASYKLOSE
Vakariečiai, kad pradėtų rie 

dėti dėl blokdos sustoję pra
monės ratai ir palengvintų sle
giantį beveik 200.000 bedarbių 
našta, pradžiai paskyrė iš Mai
šelio plano 55 mil. dolerių.

Kitaip vyksta rusų zonoj: zo 
nos didžiausia įmonė Wismuth 
(rusams priklausąs chemijos 
kombinatas) rugpjūčio 31 at
leido iš darbo 6.000 darbinin
kų ir pasiūlė stoti į „liaudies 
policiją“ — arba vykti į urani- 
jaus kasyklas.

Uranijaus kasyklos, kaip pa 
aiškėjo iš viešumon patekusio 
vieno rusų pranešimo, per š. 
m. pirmą pusmetį prarado 35. 
000 darbo jėgas: 1281 darbinin 
kas susižeidė mirtinai; 3467 — 
teko amputuoti kojos ar ran
kos; 16.560, radiumo spindu 
liams sveikatą sugriovus, in
validumo laipsny atleisti namo; 
11.376 darbininkai pabėgo; dėl 
„sabotažo“ nuteisti ilgiems me
tams kalėti — 534; dėl nėštu
mo priversti buvo atleisti pirm

Nevykusi unija su lenkais 
16-ame šimt. susilpnina Lietu
vą, o 17-ame šimtmetyje vyks
ta bajorų ginčai ir vaidai ir 
Lietuva padalinama tarp rusų 
ir prūsų.

19 šim. (1865) lietuvių spau 
dos uždraudimas. Bet to pat 
šimtmečio pabaigoje 1883 m. 
pateka „Aušra“ pirmas lietuvių 
laikraštis, žadinantis lietuvius 
siekti nepriklausomybės. Ba
sanavičiaus, Kudirkos pašauk
tų aušrininkų bei varpininkų 
pažadinta Lietuva pradeda gy
viau domėtis Nepriklausomy
bės idėja.

Carinė Rusija po įvairių vidų 
jinių negalavimų ir lietuvių ko 
vų 1904 m. grąžina Lietuvai 
spaudos laisvę, o 1918 m. po 
p.rmojo pasaulinio karo Lietu 
va išsikovoja ir sayo Ne
priklausomybę. Lietuva įeina 
į visų kitų demokratinių tautų 
šeimą, į Tautų Sąjungą, kaip 
1 /giateisis narys.

Lietuvos Nepriklausomybės 
metais nuo 1918 iki 1940 metų 
buvo Lietuvos ūkio atstatymo 
ir savos kultūros ugdymo re
nesanso laikotarpis, Lietuviai 
sugebėjo iš savo skurdžių ir ap 
leistų kaimų sukurti gražius 

laiko 938 moteris; moterys, sa
koma pranešime, tyčia siekian
čios motinystės, kad išvengtų 
prievartos darbų; 243 asmens 
patys susižalojo. Be to, 8465 
darbininkai susirgo venerinė
mis ligomis ir jų nedarbingu
mai užsitęs ilgesnį laiką.

— Tito pareiškė, kad Jugo
slavija nesideda prie jokio blo
ko ir eina savarankišku keliu. 
Į tą mintį ir JAV atstovas Ju 
goslavijoje Allen taip pat pa
reiškė, kad JAV visai nesikiša 
į jos santvarką.

— JAV I-sios Armijos va
das ir buvęs ambasadorius 
Maskvoje gen. Bedell Smith 
tuoj atsistatydins, kai tik gaus 
atitinkamą pilietinę tarnybą.

— Maskva per radiją nese
niai pranešė, kad 1940 metų 
„Dunkerque stebuklo-“ visai ne 
buvę. Maskva kaltino Angliją, 
»kad ji iš anksto susitarė su Uit 
leriu dėl’ atsitraukimo, bet vė
liau Šis susitarimas nuėjęs vė
jais...

vienkiemius, puikias ūkininkų 
sodybas su žaliuojančiais ja
vų Jaukais, vešliomis pievomis, 
p Ldom galvijų bandom ir ga
ri ..'i žemės ūkio produktus, ku 
ne kaip eksporunė prekė iške
liaudavo svetur, o iš ten mes 
gaudavom kitas gėrybes. Mū
sų jaunimas ėjo ir mėgo nioks- 
lą bei meną. Jeigu lietuvių se
novėje tik prie menkos balanos 
šviesos, prie ratelio kalvarato 
buvo sekamos pasakos, dainuo 
jamos dainos ir kuriama mūsų 
tautosaka, tai Nepriklausomy
bės laikotarpyje mes buvome 
įkūrę savus universitetus, mu
zikos konservatorijas, dailės 
mokyklas, muziejus. Mūsų dai 
na ir muzika skambėjo teatiuo 
se, radiofonuose, mūsų muzi
kai rengė savo kūrinių koncer
tus, teatruose jauni aktoriai 
vaidino savų autorių pjeses. 
Mes turėjome žymių daininin
kų, poetų, rašytojų, dailinin
kų.

Bet mums neilgai buvo lem 
ta. džiaugtis savo kraštu, jo 
gamta, kultūra ir savo jaunąja 
valstybe.

Nelemti 1940 metų įvykiai 
per grasias birželio mėn. die
nas, kada Rytų purvina meška 
įkėlė savo kojas į žydinčią Lie 
tuvą pagal klastingą Hitlerio 
ir Stalino sutartį užgrobti sve
timas žemes. Nuo to momento 
ir prasidėjo mūsų tautos nelai
mės. Lietuva lapo rusų oku
puota, o kas buvo sukurta, tą 
viską komunistai sugriovė ir 
pagaliau savo bjaurų darbą ap
vainikavo 1941 m. birželio įvy
kiais, kur keliasdešimt tūkstan 
čių lietuvių buvo užkaituose 
gyvulių vaganuose ištremti 
Sibiran.

Dramos aktoriai (iš Jkairesj J. Akstinas* A. Dikinis, L. Ba
rauskas ir B. Pūkelevičiūtė Vasario 16 d. minėjime 

Montrealy.

Lietuvą užguia viena nelai
mė po kitos, nes 1944 m. vėl 
grįžta į mūsų tėvynę rytų sma 
kas, tik dar žiauresnis ir oai- 
sesnis. Antroji komunistų oku 
pacija, kuri ir dabar tebesitę
sia, yra itin žiauri. Čia vyksta 
visos tautos naikinimas. Jau
nimas pasipriešina ir išeina 
partizanais į miškus savo kraš 
to laisvės ginti, tėvų, brolių ir 
seserų garbės ginti. Jie gar
bingai ir neviltiškai žūva auko 
darni savo gyvybę ant tėvynės 
aukuro.

Žymi dalis mūsų geriausių 
intelektualų buvo ištremti ar
ba pasitraukė vakarų Euro
pon, o daugiausia Vokietijon, 
čia keletą metų išbuvę skur
džiuos lageriuos dalis jų jau 
persikėlė į užjūrius. Šiuose de 
mokratiniuose kraštuose mes 
esame laisvi, turime žodžio, 
spaudos ir susirinkimu laisvę. 
Nors sunkiu prakaitu sau duo
ną uždirbame Bet atsiminki
me, kad turime tėvynę, kuri su 
kaustyta geležiniuose pančiuo 
se.

Atrodo, kad pasaulio debe
sys niaukstosi ir artinasi bai
siausia audra. Mūsų broliai ten 
pavargę nuo kovų, persekioji
mų, kankinimų,kalėjimų. Omes 
kankinimų, kalėjimų. O mes 
nors netiesioginiai, bet laisvai 
galime prieš komunizmą tęsti 
kovą politinėj ir kultūrinėj 
plotmėje. Jeigu mūsų broliai 
ir seserys tėvynėje aukoja sa
vo gyvybę, tai mes aukokime 
savo darbą.

Mes tikrai daug galime pri
sidėti prie tėvynės atvadavi
mo tik savo sutelktomis jėgo
mis. Tėvynei vaduoti mums

teikia aiškaus plano, aiškios 
programos, o ji turėtų tokia 
būti iš trijų punktų;

Pirmu punktu — mes turime 
□ūti lietuviais, ne tik kalban
čiais, bet iš esmės. Mes žino
me, kad mūsų gyslose teka lie 
tuviškas ' kraujas — laikome 
save lietuviais, namie, šeimoj 
kalbame lietuviškai, vaikus 
mokome lietuvybės, — tai pir
mas punktas.

Antras punktas — visiems 
lietuviams bendrauti, jungtis j 
bendruomenę. Kur du stos, vi 
ados, daugiau padarys. Pri

klausyti organizaciojm, lanky
ti susirinkimus, kultūrines pra 
mogas, koncertus, vaidinimus, 
paskaitas, parodas. Mums di
delė garbė, jei kas nors lietu
vių vardu daroma — parem- 
kim atsilankant į bendrą darbą. 
Kur vienybė — ten galybe.

Trečiu punktu—turime rem 
ti finantiškai. Tik tikras lietu
vis o ne svetimtautis rems savo 
tėvynės atvadavimą. Atsimin
kime, kad ne badaujame, o dir
bame ir uždirbame. Neužten
ka kelių centų, bet reikia pa
dėti tėvynę vaduoti, kad mūsų 
diplomatai, rašytojai, meninin
kai, žurnalistai ir kiti veikėjai, 
galėtų laisvai, nesivaržydami 
keliais centais dirbti tėvynės 
vadavimd darbą. Be bendrai 
sudėto kapitalo neturėsime nei

mokyklų, nei spaudos, nei kuy 
gų, nei bibliotekų, nei gerų kon 
certų, nei sueigoms namų. At
siminkime, kad su keliais cen
tais neatvaduosime Lietuvos. 
Tad ten, kur eina reikalas apie 
tėvynės vadavimą, dėkime ne
drebančia ranka po dolerį, ku
ris eina į bendrą tautos fondą.

Tad, mieli, broliai ir sese
rys, dalinai mūsų rankose yra 
sėkmingas tėvynės vadavimas. 
Sukaupkime visas jėgas dar
bui ir aukai, kad kuo greičiau 
vėl atgautum? Lietuvoj nepri
klausomybę.

Sol. B. Žaganavičiūtė 
Vasario 16 d. minėjime 

Montrealy.

MASKVA LAUKIA GALUTINĖS PERGALĖS AZIJOJE.
Sovietų vyriausybės ir rusų pasaulis sulaukė visiško Kini- 

komparitijos nariai Maskvoje jos revoliucijos laimėjimo, 
klausėsi „Pravdos“ redakto- „Kapitalizmas — tvirtino 
riaus Pospielovo paskaitos. Po Pospielovas — geriausiu atveju 
spielovas paaiškino, jog atlai
kyti milijonų azijatų veržimą 
si, inspiruojamą Kinijos ir Ru 
sijos kominizmo, kapitalizmas 
bei liberalizmas nepajėgiąs. 
Tarp tų, kurie šios paskaitos 
klausėsi, buvo ir žinomas Ki
nijos komunistų vadas Mao- 
Tze-tung ir Kinijos premjeras.
Amerikos politiką Azijoje Po 

spielovas pasmerkė kaip im
perialistinę ir jos nepasisekimą 
motyvavo ta prasme, kad ka
pitalizmą pakeisiąs komuniz
mas. „Didelis Kinijos liaudies 
laimėjimas įrodė, jog imperia
lizmas nebepajėgia liaudies pa 
jėgumą paglemžti“. Pospielo 
vas pridūrė, kad JAV tikėjo
si su šešiais bilijonais dolerių 
komunizmą Kinijoj sunakinti 
ir panaudoti Kiniją kaip didžiu 
lę bazę Sovietų Sąjungai pulti.
Tačiau šios svajonės vietonmais doleriais.

galėtų socializmo laimėjimą 
kai kuriose šalyse sulėtinti, bet 
išsigelbėti jis nebegali.

Pospidla'vcA paskaita įrodo, 
ko Maskva siekia ir kad jai rei 
kia priešintis visu rimtumu. 
TIK vienas kelias į taiką —. .

Sovietų vaisingumas...
Čekoslovakai praktiškai yra 

supažindinami, kas tai yra ,,so 
vietų vaišingumas*.* Praėjusią 
vasarą. Kremllius buvo pasi
kvietęs keletą čekų sportinin
kų į Maskvą. Jie vyko specia
liu lėktuvu, gyveno puikiuose 
butuose, valgė kavilarą... Sa
vo. vaišingumą sovietai išgarsi 
no visoje Europoje. Atlygini
mas atėjo paskutinę savaitę. 
Už atletų išlaikymą Maskva 
Pragai atsiuntė sąskaitą, reika 
laudama sumokėti amerikuni-
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NEŽINOMOS PLANETOS ŽVALGAI STEBI MŪSŲ ŽEME
kius... Toks kontrolės meto
das (įjungiant energiją į gru
pę disko ratu įrengtų rakietų 
vamzdžių arba energiją iš gru
pės vamzdžių išjungiant) leis- 
stų diską opeiuoti žemės at
mosferoje ir, naudojant rakietų 
energiją, ir laisvojo (kosminė
je) erdvėje, kur įprastoji kont 
rolė jau būtų betikslė. Tas in
žinierius buvo nuomonės, kad 
t'e diskai yra tarpplanetiniai. 
Jis ypatingai nurodė į karo 
aviacijos pareiškimo vietą, kur 
pasakyta, kad „aukščiausiai ne 
įmanoma, kad šioje žemėje bū 
tų jau galimi tokie nedidelio 
formato motorai, kurie galėtų 
operuoti tokias kaprizingas 
lėkštes...“ Atkreipkite1 dėmesį 
j žodį „šioje žemeje“, jis paša 
kė. „Tai nėra normalus būdas 
svarstant energijos galimybes. 
Tokie žodžiai buvo įdėti su 
tam tikru tikslu“.

Kitas autoritetas, diskutuo
damas karo aviacijos pareiški
mą, pasebėjo, kad „per atei
nančius 50 metų mes tikrai bū 
sime pajėgūs pradėti tirti erd 
vę“. Astronomų yra apskai
čiuota, kad kitapus mūsų sau
lės sistemos arčiausia ir idea
liai tinkama gyvybei yra Vilko 
359 žvaigždės sistema. Tas 
autoritetas dar atkreipė dėme
sį į sakinį, — „Galimybės ke
leiviams susisiekti erdvėse, 
tarpe planetų, esančių už mū
rų saulės sistemos, yra daug 
didesnės, negu galimybės inū 
sų marsiečiams keliauti per 
erdves. Tatai galimu laikyti 
veik tikra tikiove (jei prilei- 
džiate tezę, kad protingos bū
tybės nėra vien tik mūsų Že
mės savybė)“. Tas pats auto 
ritėtas pastebėjo: „Manau, 
kad mes esame paruošiami

2. 1 *
INŽINERIJOS AUTORITE- 

TŲ AIŠKINIMAS.
Autorius — tyrinėtojas 

tuo klausimu teiravosi pas žy
mios aviacijos gamybos kom
panijos vyriausią inžinierių, ge 
riaušių Amerikos lėktuvų mo
delių planuotoją, ir gavo reikš 
mingus atsakymus:

„Be abejo, skraidančios lėks 
tės yra galimybė. Tegul man 
anodą pakankamai lėšų, aš to
kį pastatysiu. Tai būtų gal tik 
modelis, nes kuro klausimas te 
bėra problema. Jei tos lėkštės 
atskrenda iš kitų pasaulių, kas 
visiškai nėra neįmanoma, jos 
turi būti varomos atominės 
energijos arba kosminių spin
dulių gaminamos energijos, 
nuri yra dar daug kartų smar
kesnė, arba yra varomos ko
kio nors kitokio kuro arba gam 
trnės jėgos, kurių mūsų tyri
nėjimai dar nėra išradę. Šiaip 
ar taip apskritinis skridimas 
yra visiškai galimas.

Toks gal neturėtų įprasto 
lėktuvo pastovumo, bet jis tu
rėtų neapsakomą manevravi
mo lengvumą — galėtų pakilti 
statmenai aukštyn, laikytis vie 
toje, leistis vertikaliai žemyn 
ir skristi nepaprastu grei
čiu...“ Tas autoritetas patarė 
dėl viso pasiteirauti ir kitų in
žinerijos autoritetų.

National Advisory Commit
tee for Aeronautics buvo gau
ta labai įtikinamų informacijų. 
Vienas tos įstaigos vadovau
jąs inžinierius pareiškė, kad 
diskas su daugeriopų krypties 
vairavimu, jei arba rakietomis 
varomas gali vertikaliai kilti ir 
leistis, laikytis vietoje, skristi 
tiesiai ir daryti staigius posU« 

tam, ką Project Saucer jau ži
ro: kad mūsų Žemė yra stebi
ma tarpplanetinių keliauto- 
jy—“

True toliau patyrė, kad 
Whight Field rakietų autori
tetai esą' Projcpt Saucer parei
gūnams pareiškę, kad „lėkš
tės“ yra tarpplanetinės ir kad 
jokios kitos išvados nėra gali
mos. Tam tvirtinimui paremti 
patiekti dar tokie faktai;

NUOTYKIS SU CIGARU.
1948 m. liepos 24 d. apie 

1.45 vai. naktį keistas degan
tis daiktas lyg šaute prašovė, 
praskrido pietų linkui per Rob 
bins aviacijos bazę, Macon, Ge 
orgia. Stebėtojai bazėje buvo 
nustebinti, pamatę aukštai pra 
skrendant didžiulį, į sviedinį 
panašų skraiduolį, iš kurio 
tryško įvairių spalvų degėsių 
vų dega. Skraiduolis beregint 
išnyko ir akių.

Apie valandą vėliau vienas 
Rytų Oro linijos lėktuvas 
DC-3 skrido vakarų kryptimi 
už Montgomery, Alabama, pa
keliui į Atlantą. Buvo šviesi, 
mėnesienos naktis, tik kai kur 
danguje matėsi debesėliai. Lėk 
tuvą valdė kapitonas Clarence 
S. Chiles, buv. B29 lėktuvų pi
lotas karo metu.

Staiga viršum jo lėktuvo pa 
sirodė blizgančiai šviesus, grei 
tai skrendąs daiktas. Iš karto 
pilotai palaikė jį esant karo 
aviacijos jet lėktuvu. „Mes jį 
pamatėme tuo pačiu momen
tu“, Chiles pareiškė Projekt 
Saucer pareigūnams. „Kas ir 
bebūtų, tas daiktas skrido tie 
šiai į mus ir mes staigiu posū
kiu pasidavėm į kairę. Daik
tas taip pat pasviro į šalį ir pra 
šovė pro mus iš dešinės kiek

aukščiau per kokius 700 pėdų 
atstu“.

„Tas daiktas buvo kokių 
100 pėdų ilgumo, cigaro lov
iuos ir be sparnų. Jis buvo apie 
du kart didesnis už B-29 ir ne
turėjo atsikišusių sparnu“.

Kapitonas Chiles tvirtino, 
kad to skriduolio kabina atro
dė panaši į piloto kajutę, tik 
tuo skirtumu, kad ji kažkaip 
švietė. Abudu pilotai tvirtino, 
kad ta šviesa buvo panaši į 
magnezijos degimą. Jiedu vi
duje nieko nematė, bet turint 
gaivoje greitybę, su kokiaJ ra 
svenkimas įvyko, tai tas ir ne
nuostabu. Tik keįsta šviesa 
galėjo kilti iŠ skraiduolio var
tojamos kokios nors nežino
mos energijos šaltinio. „Iš to 
orlaivio šono sklido tiršta tam
siai mėlyna šviesa“ Iš užpaka 
lio tęsėsi raudonai oranžinė 
degėsių liepsna, kurios pakra$ 
čiai atrodė žymiai šviesesni“. 
(Tas atpasakojimas yra visiš
kai panašus į Robbins aviaci
jos bazėje stebėtojų praneši
mus) .

Abudu pilotai tvirtino, kad 
liepsna nusitęsė per kokias 50 
pėdų iš orlaivio užpakalio. 
Praskrendant Chiles pastebė
jo, kad skraiduolio prišakyje 
kyšojo kažkas panašaus į ra
daro iešmą. Abudu vyrai pa
stebėjo, kad orlaivio šone buvo 
dvi eilės langų. „Prasilenkiant 
tas orlaivis staiga pasuko aukš 
tyn, lyg matydamas mūsų DC- 
3 ir norėdamas su mumis pra
silenkti. Iš jo užpakalio šovė 
milžiniška liepsna. Jis nušvil
pė į debesis ir jo jotų ir rokietų 
sukrėstas oras smarkiai pradė
jo supti mūsų DC-3“.

Chiles apskaičiavo, kad tas 
daiktas skrido tarp 500 ir 700

be jokių kitokių matomų skridi 
mo prietaisų. Tiedu lakūnai 
stebėjo, kaip tas daiktas per
skrido jų skridimo liniją, apsi 
šilko ir bandė skristi paskui iš 
užpakalio, bet kadangi juodu 
skrido tik 170 mylių per valan 
Ją, tai tas daiktas juos bere
gint pralenkė ir nulėkė. Labai 
tiksliai patikrinus, pasirodė, 
kad joks kitas lėktuvas t tie 
metu ten neskrido, kurį būtų 
buvę galima palaikyti tuo pa
slaptingu orlaiviu.

Kitas besparnis lėktuvas bu 
vo vėliau pastebėtus prie Jack 
son, Missisippi. Panašus į ra
kintą. Jis skrido nuo 200 iki 
500 mylių p. v, greičiu ir spar
čiai dingo iš akių. Apie tai 
pranešė buvęs karo aviacijos 
pilotas ir jo keleiviai.

Skraidantieji diskai ir į la
kiotas panašūs oro laivai buvo 
pastebėti ne vien Jungtinėse 
Valstybėse. Abudu typai bu
vo matomi visame žemės ka
muolyje — Danijoje, Švedijo
je, Norvegijoje, Olandijoje, 
Turkijoje, Newfoundland!',, Pa 
raguajuje, Filipinuose, Hava
juose, Naujoje Gvinėjoje ir 
daugelyje kitų vietų.

Nenorėdami būti pajuokia
mi daugelis lakūnų ir stebėto
jų dabar praneša apie savo pa
stebėjimus privačiai. Tokių 
pranešimų Project Saucer įs
taiga gauna, jos pačios žo
džiais, vidutiniškai po dvyliką 
kas mėnesį, ir ta įstaiga prisi
pažįsta iš tų pranešimų daran 
Ii „rimtus mokslinius vertini
mus“. Tiems vertininmains 
įtemptai, bet patylomis dirba 
visa eilė astronomų, raketų 
ekspertų, aero - medikų ir kt. 
specialistų.

(Bus daugiau)

mylių per valandą. Patikri
nant pranešimus Projekt Sau
cer inžinieriai nustatė, kad 
tas orlaivis ir jo greitis bei ke
liamoji jėga yra visiškai aero
dinamikos įstatymų ribose. Va 
dinas, kad toks be sparnų or
laivis gali Skristi ir manevruo
ti, jei varomas pakankamai di
delės jėgos.

Chiles ir jo kolega Whitted 
buvo labai žymūs ir aukštai 
vertinami pilotai. Dar prisidė 
jo lėktuvu skridusių keleivių, 
kurie taip pat pastebėjo pra
skrendant švytruojantį „keistą 
daiktą“, paliudymai spaudoje 
ir Project Saucer sukėlė naują 
sensaciją. Autorizuotoje ver
sijoje buvo pripažirita, kad 
mačiusieji tą objektą asmenys 
buvo visiškai sveiki ir jokio
mis haliucinacijomis nesirgo. 
Karo aviacijos raporte buvo pa 
siebėta, kad lakūnai ir tuo me
tu buvsieji ant žemės aerodro
me tikrai matė paslaptingą 
skraiduolį, tačiau raporte at
virai prisipažįsta, kad tas daik
tas nėra identifikuotas (atpa
žintas). Panašiai „neatpažin
ti“ kelių kitų veteranų pilotų 
matyti paslaptingi orlaiviai.

ALABAMOS IR JACKSON 
ATSITIKIMAI. . . . .

1947 m. rugpjūčio menesį 
du Alabamos aviacijos tarny
bos lakūnai turėjo keistą susi
tikimą su dideliu, juodu, be
sparniu orlaiviu, apie ką buvo 
pranešta Projekt Saucer įstai
gai. Tas daiktas pralėkė sker
sai jų kursą. To oro laivo silu
etas aiškiai buvo matomas 
prieš skaidrų vakaro dangų. 
'. š formos panašus į C-51 lėk
tuvą, tik daug didesnis. Jis 
buvo be sparnų, be motorų ir
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Genocide Lithuania’s Treefold 
Tragedy

Jau gaunama tokio pavadinijant bolševikus, karui su Vokie 
mo knyga ką tik atspausdinta tija prasidėjus.

KULTŪRINE KRONIKA Džiova ir > gydymas
tremtyje, turinti 286 pusi, ir 
apie 90 iliustracijų, apie Lie
tuvos kančias ir rezistenciją 
per visas tris okupacijas, pra
dedant birželio 15 d. 1940 m. 
.ki 1948 m. pabaigos.

Tai baisus kaltinamasis ak
tas Sovietų Rusijai, nacių Vo
kietijai ir vėl Sovietų Sąjun
gai, pradėjusiai ir vėl iš savo 
sąjungininkų nacių perėmusiai 
bei dar baisiau pagilinusiai 
Lietuvos likvidavimo darbą. . .

Knyga padalinta į tris pa
grindinius skyrius. Po įžan
gos ir Žmogaus Teįsių Dekla- 
lacijos teksto, bendros Lietu
vos krašto apžvalgos, straips
nių „Įžanga į Lietuvos tragedi 
ją — apie nacių darbus Klaipė 
dos krašte ir jų teismą ir apie 
Sovietų — Nacių slaptus susi
tarimus Lietuvai padalinti, yra 
dideli skyriai: Pirmoji okupa
cija — apie Lietuvos pergyve- 
nimus nuo birž. 15 d. 1940 iki 
birželio 22 d. 1941 m.

Antroji okupacija — nuo na 
cių įžengimo iki antrojo bolše
vikų grįžimo 1944 m. rudenį, 
su daugybe medžiagos apie 
abiejų okupantų vienodas pas
tangas pavergti lietuvių tau
tą ir tautos didvyrišką pasi
priešinimą toms pastangoms 
iki visuotinio sukilimo, išve-

NEVĖŽIO JUOZAS
ATLANTO ŽVAIGŽDYNAS.

Kad pajėgčiau šitas žvaigždes, 
Ant žemės perkelti, 
Virš Atlanto gyvos aibės 
■Šviečia jam tik veltui.
Išbarstyčiau virš tėvynės, 
Ant gimtų sodybų, — 
Ten, kur broliai mūsų ginas, 
Laisvės užsikibę . . .
Ir užberčiau skausmą žemės, 
Kruvinas dejones . . .
Ten tikrai žvaigždės susenę, 
Pražilę kaip žmonės . . .

MIRŠTANTIS VAKARAS
Kaip man gaila tų vakarų, 
Kurie miršta ant jūrų, 
Ant jų kapo sūkuriai audrų, 
Vėl aukų žvejoja — žiūri.

Taip ir dingsta, lyg niekad nebuvę, 
Apie juos kas daugiau bekalbės?! 
Vilnys plaus užmarštim pasruvę, 
O jų bus dar daug — aibės . . .

Ir prisimena žmonės benamiai, — 
Tie ant jūrų miršta vakarai;
Drasko širdis tremties uraganai . . . 
Be tėvynės nebus niekur gerai . . .

Trečioji dalis — trečioji oku 
pacija — Didžioji Genocido 
Nuodėmė, aoima laiką nuo bal 
ševikų grįžimo, iki 1948 m. ga
lo ir nemaža vėliausių žinių 
bei nuotraukų, gautų per po
grindžio šaltinius, apie despe
ratišką tautos būklę ir stačiai 
beviltiškas pastangas atsilai
kyti nuo visiško sunaikinimo.

Neįmanoma trumpais žo
džiais atpasakoti knygos turi
nys. Gana to, kad ją negali
ma skaityti arba jos paveiks
lus žiūrėti be giliausio susi jau 
tlinimo, ir ašarų. . .

Tikrai, ši knyga yra vienas 
įspūdingiausių įrankių kovoje 
už Lietuvos geibėjimą nuo su
naikinimo. Tai labai-svarbus 
dokumentas įteikti kiekvienam 
žymesniam asmeniui, stovin
čiam demokratijos, žmogaus 
laisvės ir teisių gynimo sargy
boje, ir visiems, kas dar neturi 
aiškaus supratimo, kas dedasi 
už kruvinosios geležinės už
dangos. Tą geležinę uždangą 
jau pavaizduoja pats knygos 
viršelis, kur Lietuvos Vytis pa 
vaizduota tarp- krauju lašan
čių spygliuotų vielų. . .

Knyga greičiausiu, laiku pa
sirodys Vakarų pasaulyje ir 
bus gaunama pas visus lietuvis 
Iros knygos platintojus. J. P.

IŠEIS ŽURNALAS 
„NEMUNAS“

Rašytojas Liudas Dovydė
nas drauge su kitais rašytojais 
yra pasiryžęs leisti literatūros 
žurnalą „Nemunas“.

„Nemunas“ yra nesrovmis, 
nepartinis žurnalas, kuriame ga 
lės rašyti visi tašyto jai, mtni- 
r.inkai, visuomenininkai. „Ne
muną“ remia Lietuvių Kultū
ros, Fondas. Aplink naują žur 
nalą buriami visi rašytojai, nie 
nininkai ir visi kultūrininkai. 
„Nemunas“ turi pasirodyti jau 
šiomis dienomis. Adresas: 
„Nemunas“. 2140 Brick Ave, 
Scranton, Pa., USA.

Metinė kaina $ 4.80.

DAKTARAS
J. ŠEGAMOGAS 

išlaikė Kanados valstybinius 
egzaminus ir gavo laisvos pro
fesijos teises. Tuo tarpu apsi
gyveno Wynyard, Sask.

Dr. J. Šegamogas Lietuvoje 
buvo chirurgas ir sėkmingai 
dirbo. Linkėtinas jam pasisc- 
1 imas ir Kanadoje, o tautiečiai 
anie tai informuojami ir prašo 
rni savo gydytojo neužmiršti.

LIETUVIAI DAILININKAI
Iš tremties daugumas daili

ninkų jau persikėlė į užjūrius. 
Daugumas jų pateko į JAV. Či 
Lagoje apsigyveno Adomas 
Varnas, Paulius Augius, Po
vilas Kaufmanas, Pet. Kiaulė- 
nas, Viktoras Petravičius; 
New Yorke dr. Mikalojus Vo
robjovas, Vytautas Kašuba; 
Rochestery — Liudas Vili
mas; Bostone — Jonas Stepo
navičius ir Viktoras Andriu
šis; Australijoje, Adelaidėje 
apsigyveno Aleksandras ir Ele 
onora JVIarčiulioniai ir Ą. Rūkš 
telė; Sydneyuje — Vaclovas 
Ratas ir Juozas Zikaras. Dar 
tebėra tremtyje Adolfas Valės 
ka, Adolfas Vaičaitis, Vikto
ras Vizgirda, — - visi Vokictijo 
je, Freiburge ir Alfonsas Dar- 
gis — Goettingene. Kanado
je, kaip jau žinoma, įsikūrė An 
tanas ir Anastazija Tamošai
čiai, Juozas Akstinas (Montre 
aly), Telesforas Valius ir Juo 
zas Bakis (Toronte) ir Aleks. 
Šepetys (Edmontone).

LITERATŪROS 
METRAŠTIS

Čikagos lietuvių literatūros 
draugija baigia spausdinti met 
raštį Literatūra, kuriame bus 
raštų Vacį. Biržiškos, V. Stan
kos, I. Šlapelio, K. Griniaus, 
P. Joniko, J. Puzino, K. Jaku- 
bėno, Pipiraitės ir tt. (užsisa
kyti adresas: Literatūra, 1739 
So. Halsted St., Chicago 8, Ill., 
□ SA). Metraščio kaina $ 2,—.

PRANCŪZŲ IR ANGLŲ 
SPAUDOS ATSILIEPIMAI 
APIE DAIL T. VALIAUS 

PARODĄ
Prancūzų dienaraštis „La 

Patrie“, vasario 17 d. tilpo gan 
igas strapisnis O'dette Sa- 

nitonge apie dail. T. Valių. 
Straipsnyje parašyta dail. oio- 
grafija ir labai teigiamai įver
tinta jo kūryba.

Anglų laikraštis „The Gazet 
te“ vasario 18 d. taip pat pa
minėjo T. Valiaus, kaip lietu
vio, medžio lino raižinių ir li
tografijų parodą, kuri vyksta 
Montrealyje su dideliu pasise
kimu.

LIETUVIAI TREMTYJE
lokiu pavadinimu JAV ro

domas filmas, kuris vaizduoja 
įvairius lietuvių gyvenimo ir 
veiksmų momentus tremtyje. 
Filmas yra gaminamas iš p. 
Gaidžiūno kino nuotraukų Vo
kietijoje.

„LIETUVIŲ DIENOS“
Vietoje „Kalifornijos Lietu

vio“ išėjo ir toliau bus leidžia
mos „Lietuvių Dienos“ žurna
las, kuris ypatingą dėpresį 
kreips vaizdams. ,,LD‘ nori 
būti iliustruotu žurnalu, kokio 
•JAV lietuviai dar neleidžia.

RAKIETA Į MĖNULį
Čikagos lietuvių teartas „At

žalynas“ ruošiasi Cliff oi do 
Odets veikalo „Rakieta į mė
nulį“ premjerai, kurią stato 
Jurgis Blekaitis dekoruoja 
dail. A. Bielskis.

Tuo veikalu „Atžalynas“ no 
ri pataikyti ne į mėnulį, bet į 
Čikagos lietuvių širdis.

LEONARDO DA VINČI
mirė prieš 500 metų. Sukatu- 
vės bus 1952 m., bet meno pa
saulis jau dabar pradeda ruoš
tis toms sukaktuvėms. Tarp
tautinio komiteto L. da Vinči 
paminėti pirmininku numato
mas Anglijos karalius Jurgis 
VI, kuris turi daugiausia jo 
škicų.

Leonardo da Vinči buvo ne 
paprastas žmogus. Jis nusta
tė dailės tiesas; jis pirmasis 
moksliškai pagrindė dailės dės 
nius; jis vienas didžiausių in
žinierių, kuris pirmasis buvo 
suprojektavęs lėktuvą; jis bu- 
’ n ir tapytojas ir skulptorius; 
jis buvo karo reikalų žinovas. 
Taigi, tam nepaprastų gabu
mų asmeniui atminti jau dabar 
pradedama ruoštis.

„LITHUANIA“ 
MEKSIKOJE

Ruporto Brooke poetinė dra
ma „Lithuania“, kaip praneša 
J. V. Valickas buvusi suvai
dinta Meksikos mieste.

RAŠO DR, B. MATULIONIS
5.
Modemus plaučių tuberku- veikimu užmuštų džiovos ba- 

liozės gydymas be chirurginio cilas, seniai atsisakyta, nes Ko 
gydymo būdų Šiandien visai ne cho bacilos kūnas yra perdaug 
įmanomas. Bet yra daug sun- atsparus dezinfekuojančiai vei- 
kumų. Vienas iš svarbiausių kiančioms medžiagoms. Kurį 
yra tas, kad sėkmingas chirur laiką atrodė, kad prieš tub. ba- 
ginis gydymas reikalauja la- cilas taip ir nepakys surasti 
bai prityrusių chirurgų, išsi- vaistų.
specializavusių krūtinės chirur Bet gtai 1935 m vokiečių 
gijos srity; tokių chirurgų mokslininkas Domagk pastebi 
šiuo metu yra aar didelis tru- V1Sai naują daIyką. cheminiai 
vumas. junginiai, į kuriuos įeina sul-

Antras būdas džiovai gydy- funamido branduolys (SC 2 
ti yra vaistai. Tur būt nėra to- NH 2), kai kurias bakterijas^ 
kio vaisto, kuris nebūtų buvęs veikia nauju, iki šiol nežinotu 
mėgintas džiovai gydyti; dar būdu: Sulfonamido paveiktos 
daugiau, tur būt nėra tokio au- bakterijos ne miršta, bet nu- 
galo, kuris nebūtų buvęs ligo- stoja augti ir daugintis. Ban- 
mų daug kartų neišmėgintas, dymai su apkrėstais gyvuliais 
Visoki žinomos ir slaptos su- stebėjimus patvirtino. Pradė-( 
dėties vaistai ar įvairūs miši- ta Sulfonamidus vartoti žmo- 
niai nekartą buvo garsinami nėms gydyti ir gauta labai ge- 
gydą džiovos ligą. Bet neša- rų rezultatų gydant plaučių už 
liškas ir moksliškai atliktas pa degimą, rožę, kraujo apkrėti- 
tyrimas tariamųjų vaistų kiek mą ir gonorėją. Bakterijos, ku 
vieną kartą parodydavo, kad rios šias ligas sukelia, sulfon- 
jie neturi jokios gydomosios amido branduolio paveiktos, 
reikšmės. Nuo minties, suras- nustoja žmogaus kūne daugin
ti vaistą, kuris savo nuodingu tis, bet pasilieka gyvos. Nors

PENČYLA IR KULVIETIS NAUJAS BŪDAS GAMINTL
KOLUMBIJOJE. PLIENUI a

Šie du dailininkai apsigyve
no Kolumbijos sostinėje ir ruo 
šiasi ten padaryti savo darbų 
parodą.

ŽADAMA ORGANIZUOTI 
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 

GAMYBA
Keletas JAV lietuvių pasi

siūlė prisidėti prie liet, liau
dies dirbinių gmybos ir preky
bos. Jie kviečia dail. p. Tamo
šaičius tam darbui vadovauti. 
Norima surasti gražią apylin
kę, panašią Lietuvos gamto
vaizdžiui ir ten įkurti lietuviš
ką kaimelį, kuriame būtų ga
minami lietuvių tautodailės 
dirbiniai. Pradžioje ten apsi
gyventų audėjos, medžio, odos 
bei metalo darbų gamintojai, o 
vėliau būtų telkiama ir dau
giau menininkų.

PASISEKĖ NOVELĖS 
KONKURSAS

Čikagos lietuvių literatūros 
draugijos skelbtasis novelės 
konkursas gerai pasisekė: jame 
dalyvauja per 30 rašytojų, pri
siuntusių dar daugiau novelių. 
Novelės perduotos jury komi
sijai, kurią sudaro: J. Aistis, 
Krėvė Mickevičius, Vaičiulai
tis, N. Gugienė, S. Pipiraitė ir 
J. Varkala. Laukiami konkur
so rezultatai, kuriuos peskelbs 
jury komisija.

Kaip žinoma, plienas yra ga 
minamas iš špyžiaus arba ke
taus, kuris ligšiol būdavo degi 
namas specialiose krosnyse, 
kad iš ketaus išdegtų anglis, 
kuri ketuje susidaro krosnyse 
aukštuolėse, kuriose ketus ga
minamas ištirpinant, akmens 
anglies pagalba, geležies rūdą. 
Iš geležies rūdos gaminant ke 
tų - špyžių, geležis paprastai 
susijungia su anglim ir pasida 
ro trapus metalas - ketus, ku
riame esti apie 7% anglies. De 
ginant ketų specialiose kros
nyse, iš jo išdega anglis ir pa
sidaro plienas, kuris anglies 
turi tiktai 2-1,5%. Dar dau
giau išdeginus iš ketaus ang
lies, gaunama geležis, kuri 
anglies turi apie 1%. Taigi, 
tas degimo procesas anksčiau 
buvo daromas arba elektros 
arba aliejaus, arba žemės dujų 
pagalba. Anglims išdegti i4| 
ketaus paprastai nieko ypatin’ 
ga nedarydavo. Dabar gi Ame 
rikos inžinieriai C. Sims ir L. 
Toy išrado naują būdą išdegin 
ti iš ketaus anglį: jie į ištirpy
tą ketų pučia deguonio dujas, 
kurios nepaprastai greit likvi
duoja ketuje anglį. Ta proce
dūra trunka tiktai apie 12 mi
nučių, kai anksčiau reikdavo 
kelių valandų, net ligi 12 va
landų.

— Poetas Juozas Mikuckis, 
kalėjęs bolševikų kalėjime Kau 
ne, persikėlė gyventi į JAV./

PRAGARO ..yYT- alantas
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— O, labas vakarėlis! — 

sušuko lyg staiga iš žemės iš
dygęs elegantiškai apsirengęs 
ponas. Sveikindamasis su Al
dona, jis pernelyg žemai nukė
lė savo skrybėlę.

— Ponas Dzedulionis, nepa
žinau, — krūptelėjo ji, instink- 
tyviškai arčiau prisiglausda
ma prie savo sužadėtinio.

— Tas pats, kaipgis? — nu 
sijuokė jis. — Išėjau grynu 
oru pakvėpuoti. Toks gi vaka- 
io gražumėlis, namie nenusė
dėsi. Kaip panelė laikaisi?

— Ačiū, neblogai.
— Aš manau, aš mainu, 

kaipgis, pavasarį kai gamta at
gimsta, mes maždaug visi lai
komės neblogai, — kikeno jis 
dviprasmiškai. — Ar nekliu- 
aysiu, jei truputį palydėsiu?

— Nieko. . . — numykė Al
dona šaltai.

Dzedulionis vilkėjo šviesiu, 
gerai sukirptu švarku su už
kišta už atlapos neužmirštuo
lių puokšte. Skoningai pariš
tas kaklaraištis buvo priderin
tas prie apdaro spalvos. Ran
koje jis nešiojosi šviesias pirš
tines. Palyginus su savo ap
kūniai apvalia figūra, jis- ėjo 
lengvu, truputį šokančiu žings 
niu. Kaip pridera džentelme
nui — o Dzedulionis dėjosi

esąs didelis džentelmenas — 
ant savo papurtusio, nors dar 
neseno, bet jau spėjusio nu
vysti veido, visada nešiojo ci
nišką šypsenėlę. Girkalnis gal 
vodavo, kad tas vyras panašus 
į trečios eilės artistą, vaidinai! 
tį Mefistofelio vaidmenį, tik su 
tuo skirtumu, kad aktorius, 
prieš eidamas į gatvę, grimą 
nusiima, o Dzedulionis sąiiio 
tiingai visą laiką vaikščioja nu
sigrimavęs. Prie tos jo šypse
nėlės kažin kaip sklandžiai de
rinosi posmailis, smarkiai į 
priekį pasidavęs smakras.

— Aš be galo mė'gstu gam
tą, — tuo tarpu deklamavo 
Dzedulionis, dėdamasis kren 
tas į ekstazę. — Pavasaris at
jaunina žmogų savo laboratori 
j se, — nusijuokė jis pats iš 
savo sgąmojaus. — Pavasarį 
žmogus, kaip ir kiekvienas va
balas, kažin kaip išsivietina. 
Aš, pavyzdžiui, šiuo metu nie
kaip negaliu nusėdėti namie. 
Jei mane kas ir geležinę gran
dine prirakintų, vistiek nudauž 
čiau. Gamta mane vilioja j sa 
vo prieglobstį, kaip alkoholiką 
karčiama. Kasdien aš begu už 
miesto, griūvu ant žolės ir žiū 
riu į debesėlius, kramtydamas 
smilgą. Taip, rodos, gulėtum 
ir gulėtum. .. Gėlės kvepia,

žemė 'kvepia, stalčiai svaigi
na. . . O kaip aš gėlėms mėgstu 
— sušuko jis, teatrališkai mos 
telėdamas ranka, kurioje laikė 
skrybėlę. — Kiek aš joms pi
nigų išleidžiu! Draugai iš ma
nęs juokiasi, sako, aš turįs mo 
teriškų polinkių, bet aš nepai
sau. . . O panelė Aldona, ar

dulionis dėjosi tos nuotaikos beveik šiurkščiai atkirto Dze- 
nesuprantąs ir kažin kąip perdulionis. — Jis man toks pat 

prievartą varė toliau: draugas, kaip ir jums. Aš taip

mėgsti gėles? — staiga jis 
kreipėsi į ją.

— Už savo pinigus gėlių 
pirkti nemėgstu, — atsakė ji 
išsisukinėjančiai, nes kalbėti 
atvirai su tuo žmogumi jai at
rodė kažii kaip nepatogu.

— O jei kas tamstai dova 
noja?

— Priklauso nuo to, kas do
vanoja.

— O jei tamstai, sakysime, 
atsiunčia gėlių nepažįstamas?

— Nepažįstamieji man gė
lių nesiuntinėja.

— O jei staiga koks tams
tos garbintojas imtų ir atsius
iu, ką tamsta darytum? — ne
atstojo Dzedulionis.

— Grąžinčiau atgal.
— Bet gi tamsta jo adreso 

nežinotum. . .
— Tuomet išmesčiau į 

šiukšlyną arba atiduočiau tar
naitei. . .

Dzedulionis aprimo. Matyt, 
Aldonos atsakymas jam kažin 
kodėl nepatiko. Jis pakeitė pa
šnekesio temą.

— Vokiečiams nebesiseka 
Rytuose, — tartum tarp kitko 
pastebėjo jis.

Bet Girkalnis ir Aldona ty
lėjo, tuo aiškiai duadami su
prasti, kad jis savo plepalus 
baigtų ir eitų velniop,"bet Dze

— Juokdariai, jie -dar tikisi 
karą laimėsią: karas iau seniai 
prakištas, bet Hitleris piip pri
kimšo vokiečiams makaules di
dybės manijos, kad net anglo
saksų bombos nebepajėgia jų 
išvėdinti. z

Kai ir tie žodžiai nesulaukė 
jokio atgarsio, tuomet jis krei
pėsi į Girkalnį:

— Ką tamsta galvoji apie šį 
karą, ponas profesoriau?

— Aš galvoju, kad jis labai 
žiaurus.

— Ne, aš klausiu kas, tams
ios nuomone, laimės.

— Aišku, kas bus galingesnis.
— Žinoma, bet kas, tamstos 

nuomone, bus galingesnis?
— Galiu tamstai rekomen

duoti gerą burtininkę: ji lenkė 
ir, sako, teisingai atspėjant! 
ateitį. Aš tuo verslu nesiverčiu.

Aldona spūstelėjo savo su
žadėtiniui alkūnę ir pabrėžti
nai nusikvatijo. Dzedulionis 
kikeno prisiversdamas ir mur
mėdamas kažin ką panašaus į 
„juokdarys tas profesorius“, 
bet staiga jis surimtėjo ir dar 
žemiau kaip Aldonai nusilen
kė pro šalį praeinančiam uni
formuotam vokiečiui.

— Jei tamstos uniformuo
tas draugas būtų girdėjęs, 
kaip garbini jo fiurerį, tikriau
siai nebūtų buvęs labai paten
kintas, — pro juokus pastebė
jo Aldona.

— Man ko mažiausiai tai 1e 
rupi. . . Ir iš kur tamsta ištrau 
kei, kad jis mano draugas? —

pat nekenčiu vokiečių, kaip ir 
jūs. Tautonai užsigeidė Lie
tuvą valdyti! Matyt, užmiršo, 
kaip Vytautas Didysis aptalžė 
jiems antausius prie Žalgirio. 
Bet mūsų partizanai jiems vėl 
primins. Gerai rašo mūsų po
grindinė spauda: išgyvenome 
raudonąjį terorą, išgyvensi
me ir rudąjį.

Ir tie Dzeduiionio žodžiai 
nuskambėjo vakaro tyloje be 
jokio atgarsio. Dzedulionis 
blaškėsi, bandė vieną kitą te
mą, mėgino grįžti prie pavasa- 
no ir gėlių, bet pagaliau susi
painiojo ir nutilo. Dar kiek pa 
ėjęs, prie Lukiškių aikštės 
ėmė atsisveikinėti, vėl nukel- 
damas žemai skrybėlę prieš Al 
doną. Girkalnio ranką jis vos 
palietė.

— Buvo labai malonu, iki
pasimatant, — jis dar kartą 
linktelėjo ir atsigręžęs nuėjo 
priešinga kryptimi.

— Grąsus kaukas, — nusi
purtė Aldona. — Kai jis palie
čia man delną savo minkšta, 
drėgna ranka, man rodos, ma
ne lyžtelėja koks šliužas. . .

— Kaip tu su juo susipaži
nai?

— Jis mano parapijietis. Jo 
tėvas zakristijonas mūsų pa
rapijoje. Kai kada susitikda 
vome per atlaidus atostogų me 
tu klebonijoje. Lig šiol jis ma
nęs nepastebėdavo, bet pasku
tiniu laiku kažin kodėl ėmė do 
mėtis. Pamačiusi, bėgu į kitą 
gatvės pusę.

— Tu graži moteris. ..
— Tik nepradėk pavydui 

liauti.
— Kodėl, galiu ir pavydu

liauti, bet šj kartą kitas reika
las: Nargeliūnas sako jį dir
bant geštape.

— Aš manau, kad jis ne
klysta. Apskritai, tai yra tam 
sus padaras. Tas vokietis, ku
rį jis taip vergiškai pasveikino, 
Vilniaus gestapo viršininkas, 
jei neklystu.

— Neklysti: jį visas Vil
nius pažįsta. Su tokiu gaiva
lu, kaip tas Dzedulionis, reir 
kia atsargiau. . .

— Ak, ponas profesoriui 
teiksis paskaityti paskaitėlę 
apie pilietinį budrumą, bet, aš 
manau, kad aš jam labjau rū
piu, kaip moteris, o ne kaip 
pilietė, — Aldona vėl juokėsi 
nasvyrusi jam ant rankos, ro
dydama baltus dantukus, įrė
mintus tarp raudonų, šviežių
lūpų.

— Man rūpi pilietė ir mo
teris, — paspaudė jis jos ran
ką. — Jei tu sukniuptum kaip 
pilietė, manai, nenukentėtam 
ir kaip moteris?

— Nebijok, nesukniupsiu, 
ypatingai turėdama tokią tvir
tą atramą, kaip tu. Bet gana 
flirtuoti, einame padirbėti. Tu 
pasiruošė! rytdienos paskaitai?

— Pasiruošiau.
— Tai tu man toliau dik

tuosi savo veikalą.
— Tokį vakarą aš nelabai 

linkęs dirbti. . .
.— Ir aš nelabai norėčiau 

mašinėlės barškėjimu išvaikyti 
Šio vakaro sapnus.,. (d, b.)
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GERO VĖJO LONDONO SKAUTAMS!

nefsuklausoma bietuva
. . - . * ■ - - •• - ■   ■ -■   —

KAMINSKIEČIŲ METINĖS OAKV1LLĖJ. TIMMINSO LIETUVIŲ NUOMONĖ

Vasario 12 d. 1950 m. Tren-bės Šukį. Uoliausiais jos skel- 
j’lynės kaime, Oakvillėj, įvy- 
Kv» prof. Juozo Kaminsko var-

* lietuvių socialdemokratų 
c,; ganizacinis metinis subuvi
mas, skirtas tos organizacijos 
i.. . ..nėms atžymėti. Įsikūrusi 
prieš metus Wellando mieste 
kaminskiečių organizacija, 
kaip matėsi iš jos metinio su
buvimo, nusistatė pastoviau 
įsikurti Ookvillėj, kur perkėlė 
ir savo centrą. Į metinį organi 
zacijos subuvimą idėjos drau
gų ir simpatikų suvažiavo, 
kaip iš Toronto, taip ir iš Ha
miltono.

Iš eilės žodinių ir raštiškų 
sveikinimų išsiskyrė tos orga
nizacijos patrono prof. Juozo 
Kaminsko specialus laiškas 
sveikinimas, kuris suisnnku- 
siems padarė didelį Įspūdį. 
Kaip svarbų ir įdomų laiko do
kumentą, kaminskiečiai nutarė 
tą laišką paskelbti. Jame be ko 
kita rašoma:

„Žinau iš savo patyrimo, kad 
visuomeninis darbas tik tuo- 

_______ nėję, kurioje, kaip atrodo, teks met bus vaisingas, jei į jį de- 
sudainuotos dainelės ir melo- jam išbūti apie dešimt dienų, 
deklamacija.______________________Mūsų gerb. tautiečiui linki-

Lai tai veda pirmyn prie me kuo greičiausiai pasveikti.
naujų, tobulesnių laimėjimų A, J.

Vos pirmiesiems „Dievo 
paukšteliams1 ' atvykus, kana- 
dietiškame Londone, Ont., su 
sibūrė nemažas gražaus lietu
viško jaunimo būrelis.

Su savim dalis jų, ne laga
minuose, bet širdyse atsivežė 
neužgesusią trilapės lelijos ide 
alo liepsną — tarnauti Dievui, 
Tėvynei, Artimui. Esant ne- 
uaiankioms, sunkioms sąly
goms, sunku buvo susiorgani
zuoti. Laikui bėgant, ši min
tis pilnai subrendo. Ir štai, 
prieš kelius mėnesius Londono 
skautai Vyčiai, bei vyresnio
sios skautės, susibūrė į gražų, 
pajėgų vienetą. Būreliui vado 
vauja energingas vyr. skilt. V. 
Bričkas, Kanadon atvykęs iš 
Danijos.

Šešios sesutės ir šeši broliai 
vyčiai, paaukodami dalį savo 
brangaus laiko, bei sutaupų, 
Įsigijo uniformas. Veik visi bū 
darni tautinių šokių grupės na
riai, dar spėjo paruošti ir savo 
neilgą inscenizuotą laužą, mi
nint vasario 16-ją. Prie laužo 
lengvai ir ramiai nuskambėjo 

jos ir palieka gyvos, bet jų am 
žius neilgas; be to, žmogaus 
kūno tam tikros ląstelės be at
vangos bakterijas naikina; tad 
žmogaus kūnas įsibrovusias ir 
ligą sukėlusias bakterijas, kai 
tik jos nustoja augti ir daugin
tis, greit visiškai sunaikina ir 
pasveiksta. Naujai išrastieji 
vaistai dabar vadinami bendri
niu vradu: antibiotiniai (prieš 
gyvybiniai) arba bakteriostati 
niai (sulaikantieji bakterijų au 
girną). Cheminės laboratori
jos tuojau pradėjo ieškoti to
bulesnių Sulfonamido jungi
nių ir. pagamino ištisą eilę pre
paratų, kurių vardai greit pa
sidarė žinomi plačiajai visuo
menei: prontosilas, eleudronas, 
pibazolis, sulfapiridinas, sulfa- 
diazinas ir t. t. Dėka šių vais
tų plaučių uždegimo, rožės, go 
norėjos gydymas pasidarė daug 
lengvesnis; seniau beveik nepa 
gydomas kraujo apkrėtimas, 
daugeliu atsitikimų .pasidarė 
pagydoma liga. Suprantama, 
kad suradus naują ginklą prieš 
bakterijas, tuojau buvo bandy
ta jį pavartoti ir prieš tuberku
liozę. Po dvylikos metų 
kruopštaus daibo, pagaminus 
:r išmėginus apie 700 naujų 
preparatų tam pačiam Domag- 
k‘ui Vokietijoje pavyko paga 
minti tokį sulfonamido grupės 
preparatą, kuris turi stiprų 
bakteriostatinį veikimą tub. ba 
ciloms ir mažai nuodingą li
goniui. šitas preparatas gavo 
pavadinimą T. B. 1. (angliškai 
tariama tibi-ūan). Vokietijo
je šį preparatą gaminanti fir
ma pradėjo siuntinėti sanato
rijoms daryti bandymus 1947 
— 1948 m., o 1949 m. tasai 
preparatas jau pradėtas parda
vinėti. Preparato amžius dar 
per trumpas ir sanatorijų pa
tyrimas dar per mažas, • kad 
galima būtų daryti galutinę iš
vadą, bet pasiekti gydymo re
zultatai, tam tikrais atsitiki
mais tiek geri, kad šio vaisto 
vartojimas kas dieną auga, 
šių metų pradžioje T. B. 1 jau 
pasirodė kai kuriose sa nator i jo 
se net Amerikoje. Kaip pa- 
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ne vien scenoje, bet taipogi ir 
gyvenime, kovojant tikra skau 
tiška, lietuviška dvasia už bran 
giuosius idealus. Būdami pa
vyzdžiu svetimame krašte, pa
dėsime palengvinti Tėviškės ir 
ten likusių kančias.

Būreliui linkėtina gero vėjo! 
Budėk! Dobilas E.

STAIGUS PAVASARIS SU 
NELAIMĖMIS.

Chapman's B. C. Po sunktis 
dar Britų Columbijos istorijoj 
negirdėtos žiemos, prasidėjo 
staigus pavasaris, atnešęs įvai
rių nelaimių.

Vasario 13 d. geležinkeliui 
valyti sniego plūgas tapo snie
go nusviestas į upę. Jis su sa
vim nusinešė ir vieną gyvybę.

Nelaimės neaplenkia ir kal
nuose išblaškytųjų mūsų tau
tiečių. Štai, vasario 18 d., dirb 
damas pavojingame geležinke
lio ruože, į galvą tapo sužeis
tas A. Kenstavičius, dabar pa
talpintas Chillwack1 o ligoni- 

prastai, kiekvienas vaistas pra 
džioje esti brangus. Ameriko
je gydymas vaistu T. B. 1 vie
nam mėnesiui kainuoja dabar 
15 dol.

Iki šiol surinkti patyrimai 
rodo, kad T. B. 1. labai gerai 
veikia gerklės tuberkuliozę ir 
žarnų tuberkuliozę; gerai vei
kia bronchų, liaukų ir odos tu 
berkuliozę. gerai arba patenki
namai veikia šviežią plaučių tu 
berkuliozę; net sena plaučių 
tuberkuliozė, su senomis ka
vernomis, atrodo, mažai re
aguoja į T. B. 1 veikimą.

Man pačiam teko 1948 m. 
Vokietijoje, D. P. sanatorijo
je stebėti kartais stačiai išga
ningą T. B. 1 veikimą.

Turintieji plaučių džiovą, 
kartais suserga gerklės arba 
žarnų tuberkulioze. Liga sun
ki, labai kankinanti ir gydy 
mas daugumoje atsitikimų be
jėgis. Sergantieji gerklės džio 
va ne tik balso nustoja, bet dėl 
gerklės skausmų negali nei vai 
gio, nei vandens nuryti ir pa
mažu miršta bado mirtimi. Ii 
štai 1948 m.firma atsiuntė pa 
bandyti T. B. 1. Sergantieji 
gerklės džiova jau po vienos 
savaitės gydymo nustojo ger
klės skausmų ir pradėjo laisvai 
nuryti. Sergančiųjų žarnų tu
berkulioze nesulaikomas vidu
riavimas po 3 ar 4 savaičių gy 
dymo sustojo ir išnyko kanki
nantys vidurių skausmai. Tiek 
ligoniams, tiek gydytojams įs
pūdis buvo didelis. Tyrimai, 
naujų ir tobulesnių Sulfonaijji- 
do grupės preparatų ieškoji
mai eina toliau ir nežinia, ko
kių patobulinimų, šių prepara 
tų srityje susilauksime.

Sulfonamidai yra cheminiai 
preparatai, gaminami laborato 
rijose dirbtiniu būdu” Bet gy
vojoj gamtoj, augmenijos tar
pe, irgi yra medžiagų, kurios 
turi stiprų ant ibi o tin į arba bak 
teriostatinį veikimą. Anglų 
mokslininkas Fleming 1929 m. 
pastebėjo, kad kai kurie pelė
siai esti kenksmingi bakteri
joms. 

bėjais yra tie, kurie vienus no
ri apjungti tik apie savp ir ap
jungtiems vadovauti. Šiuo 
mums tragišku laikotarpiu ir 
mes esame už visų jėgų apjun
gimą kovai už mūsų vyriausį 
tikslą — Lietuvos išlaisvini
mą“ .

Dr. Ancevičius papasako
jo apie „Socializmą tarptau
tinėj plotmėje“. Prelegentas 
plačiai ir įdomiai nušvietė de
mokratiškojo sociaūzmo pra
dus ir socialistiškųjų idėjų pli
timą plačiame pasaulyje. Svar 
f tydami tolimesnio veikimo gai 
res kaminskiečiai nusistatė 
ateity skirti daugiau dėmesio 
saviauklos reikalams ir tam 
tikslui bent kartą per mėnesį 
ruošti diskusinius susirinkimus 
su aktualiomis paskaitomis, 
kad tuo būdu ugdytų savo na
rius idėjiškai ii plėstų jų aki
ratį.

Kaminskiečiai nusistatė ne 
tik morališkai, bet ir finansiš
kai paretnti p. Ancevičienės 
organizuojamą ir vadovaujamą 
lietuvišką prof. Kaminsko var
do mokyklą, kuri pastatė sau 
ūksią neleisti nutautėti mūsų 
vaikučiams, mokinti juos lietu
vių kalbos bei istorijos ir, ben
drai, palaikyti jų lietuvišką 
dvasią. P. Ancevičienės vado
vaujami vaikučiai pasiridė ruo
šiant lietuviams vaikams Kalė
dų eglaitę ir atskiru vaidinimu 
besiruošiant Vasaro 16 d. pa
minėjimui, apie kurį jūsų ko
respondentas parašys atskirai.

Kaminskiečių organizacijos 
vadovybėn išrinkti: pirminin
kas — B. Balys, sekretorius — 
G. Stanėnas ir iždininkas — P. 
Ancevičienė. Organizacijos ad 
rasas yra: — P. O. Box 356, 
Oakville, Ont

Oakvillietis.

Timmins ir Apylinkės Lietu 
vių Bendruomenės, Vasario 16 
d. minėjimo pi ogu, viešas pa
reiškimas.

Timmins ir apylinkės lietu
viai, 1950 m. vasario mėn. 19 
d., minėdami Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktį ir drauge prisimindami 
dėl jos žuvusius ir tebežūstan- 
cius, akyvaizdoje jų kančių 
viešai pareiškia:

1. Mes prašome sustabdyti 
politinių grupių bei partijų vei 
kimą, kaip vienybę ardantį 
veiksnį. Savo švenčiausio tiks 
lo — tėvynės laisvės pasieksi
me tik vienybėje.

2. Mes prašome visus Ka
nados lietuvius vieningai pade 
ti Kanados Lietuvių B^druo- 
menės Laikinajam Organizaci
niam Komitetui greičiau ir sek 
mingiau atlikti paruošiamuo
sius darbus Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės įgyvendinimui 
j Kanadoje.

dama širdis ir humaniškas 
žmogui jausmas. Mūsų socia
listų veikloj tas ypatingai svar 
bu. Esame naujos santvarkos 
kovotojai ir kartu mūsų idėjų 
skelbėjai. Esame žmonijos ge
resnės ateities pionieriai. Kad 
kitus veiktume, patys turime 
būti giliai įsitikinę mūsų sieki
mų kilnumu ii tą įsitikinimą 
turi visuomet lydėti širdies ši
luma.

Jau dešimt metų baigiasi, 
kai mūsų kraštas yra taip žvė
riškai žlugdomas, kaįp niekuo 
met savo istorijoj. Mus palai 
ko gyva viltis, kad kovą laimė 
Sime. Mes tikime, kad išsiiais 
vinusi Lietuva naujai kursis 
musų siekiamais pradais pasek 
dama Vakarų Europą.

Tikras visuomeninis darbas, 
įgaudamas ir partinį pobūcų, 
tėra galimas savam krašte, sa 
voj aplinkoj, gyvam, įprastam 
gyvenime. Kas dabartinėj mū 
sų būklėj mums kibjausiai tu 
retų rūpėti, tai pasiruošimas 
mūsų ateičiai Tas pasiruoši
mas nėra lengvas. Išlaisvinta 
Lietuva, kartu ir mes, būsime 
pastatyti prieš naujus ūkinius 
ir socialinius uždavinius. 
Tremties ir emigracijos metus 
uoliai išnadokime tam pasiruo
šimui.

Raskime mums tinkamus už 
davinius ir mums tinkamą vie
tą pačiam emigracijos gyveni
me. Nevenkime jo ir dalyvau
kime jame, kaip mums pridera, 
— su savo nusistatymu ir sa
vais uždaviniais. Sąmoningai 
vertinkime šiandien .taip uoliai 
propaguojamą tautinės vieny- 
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IŠNUOMOJAMA 
patalpa krautuvei 

VILLE LASALLE.
TR 8112

■ —

VEDYBŲ TIKSI U 
norėčiau susirašinėti su mer
gaite ar našle iki 33 m. am- 
ž.aus, kuri sutiktų dalintis 
džiaugsmo ir liūdesio mintimis. 
Esu 39 metų amžiaus. D. P. 
nevedęs. Pageidauju su pirmu 
laišku siųsti savo nuotrauką, 

taip pat atsilyginsiu savąja 
nuotrauka.

Rašyti: J. Tamašiūnas, 
183 Strachman Avė., Toronto 

W., Ont..

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

APSILANKYK

lietuviškai valgykla j
{vairūs užkandžiai ir gėrimai.

Valgių pasirinkimas,
čia pat įsteigtas lietuviškos knygos platinimo centras. 
Pasirinkimui naujausi ir vertingiausi leidiniai. Taip pat 
čia gaunamos pirmosios Kanadoje lietuviškos plokštelės. 
Atdara nuo 6 valandos ry’o iki 1 valandos nakties.
749 ATWATER ST. TEL. WE 0619.

SAV. L. GIRINIS.

3. Palikti partines įdėjas 
nuošaly. Mums reikia nepar
tinės Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Vadovybės.

4. Sujungti dabar Kanadoje 
einančius lietuviškus laikraš
čius į vieną; praplėsti ir pagal 
galimumą padaryti jį dienraš
čiu. Redaktoriai tepamiršta, 
kuriai partijai jie kada nors 
priklausė.

5. Vasario 16-ji yra rimties 
ir susikaupimo šventė. Mes 
smerkiame tas organizacijas, 
kurios tą dieną, sąryšy su mi
nėjimu, organizuoja pasilinks
minimus, nesvarbu kokį jie 
tikslą turėtų.
Timmins ir Apylinkės Lietuvių 

Bendruomenės Visuotinio 
susirinkimo įgalioti:

Pirmininkas:
Kostas Lukošius■

Sekretorius:
Bonifacas Sriubiškis.

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

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA 
CLEANERS : 
&. DYERS CO.

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

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

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 

(galima pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
t. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskai

Tr. 112| MUN IRE AL IS 2832 Allard
tH-.1.1 . XKT— Mk------- MV-- VW MK

| LIETUVIŠKA ?

baldu krautuve į
;Į IR DIRBTUVE |
’ Parduodame sofas, fotelius, — sėdimus ir miegamus. Z 
J Taipogi taisome ir aptraukiame naujai senus baldus ii 
'I . keičiame į naujus.
! ! Priimame užsakymus. §
: : SAV. JOHN KAMICHAITIS, S
: : ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO $

.899 BLOOR ST. prie Ossington g-vės. TORONTO. 5?
Į Ont. Telefonas LO 1438. X

S. MAZULAITIS į
Lietuvis siuvėjas F

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

6920 Monk. Blvd. Ville Emard, Montreal, Tramvaj. 36
XZXS3333S33X333XKXZXZSXXXIXS32aZEXXXZZX3ZXXXXXXX

Siuntinys Nr. 1—$6.90
2 av. kiaulinių taukų
2 av. rūkytų lažinių
2 sv. saliam! dešros
2 sv. (be 2 ors.) ken. bck.
1 dėž. margarin. (400 g)

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

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—92.10
B. 20 sv. cukraus—$3.95

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kvt. miltų $2.60
B. 20 sv. kvt. miltų 93.40

Siuntinys Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lažinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. degintos kavos
1 sv. lokolado

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

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

Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 
Prašykite pilno siuntinių sąrašo. Pristatymas trunka apie 18 dienų. Užsaky
dami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą, siuntinio nu merį ir jo kainą.

Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 
o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.

Siuntinys Nr. 14—$5.80
2 sv. rūkytų lažinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo 2 av. (be 2 ozs.) j. mėsos 

taukų ........$ 6.40
D. 37 sv. grynų kiaulinių 

taukų ....... $10.95

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

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

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

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

vos 5 skard, dėž. $ 5.80 Siuntinys Nr 43—$7.50
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. (be 2 ozs.) kumpio
1 dėž. (400 gr.) grietinės
1 dėžutė kepen. dešros
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 3 ozs. kiaul. taukų

Siuntinys Nr. 34—$5.80
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
1 av. 2 ozs. degintos kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 dėiutė apelsinų marmel.

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių 

taukų..........$ 4.60
C. U rr. grynų kiaulinių

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

1 dėž. (385 gr.) sviesto
1 d. (415 gr.) kiaul. mės.
2 sv. 3 ozs. cukraus
Yz šokolado
4 ozs. arbatos
2 sv. degintos kavos

Siuntinys Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos
1 sv. 2 ozs. avižinių dribs.
1 sv. 2 ozs. cukraus
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr. 
Yz sv. šokolado
1 dėž. (400 g) margarino
1 sv. pieno miltelių

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

Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. tauk-
1 sv. 2 ozs. rūkytu lašiniu
1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavo ,
1 sv. ryžių

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

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

de ..................... $.300
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MINĖJOME VASARIO 16.
Welland, Ont. Šių metų va

sario 19 d. įvyko Nepriklausi- 
mybės šventės paminėjimas, 
kurį pradėjome iškilmingomis 
pamaldomis, už žuvusius ir 
kenčiančius dėl Lietuvos lais
vės. Pamaldas atlaikė ir die
nai pritaikintą gražų pamokslą 
pasakė St. Catherines ir Wel
land lietuvių parapijos klebo
nas kun. Liauba.

Po pamaldų įvyko minėjimo 
aktas, kurį atidarydamas p. 
Blužas apibūdino mūsų Tan
ios Didvyrių pastangas ir ko
vas, dėl krašto laisvės rusų 
priespaudos metu ir nušvietė 
gražų mūsų Nepriklausomy
bės klestėjimo laikotarpį iki 
pirmosiis bolševikų okupacijos.

P. Bersenienė jautriais žo
džiais kvietė išeivijoje esan
čius lietuvius išlaikyti ‘ savo 
Raibą bei papročius, ypatingai 
kreipdama dėmesį į jaunąją 
kartą. Savo paskaitą užbaigė 
žodžiais: „Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turime ir 
būt“.

P. Simonaičio iniciatyva, 
jaunieji vaikučiai gražiai pa
deklamavo patriotinių eilėraš
čių .

Minėjimo metu perskiaityti 
VLIKo atsišaukimai skirti Pa
saulio lietuviams ir po to pra
vesta rinkliava Tautos Fondui.

Po akto kun. Liauba kino 
aparatu parodė seniai bematy
tus lietuviškus vaizdus.

Minėjimas užbaigtas Tautos 
Himnu. J. K.

PIRMASIS VASARIO 
16-sios MINĖJIMAS

Alberta. Bendro- 
lietuvių pastango- 
surengtas Vasario

Calgary, 
mis vietos 
mis buvo 
16-sios minėjimas. Malonu pa 
sakyti — ilgoje metų grandinė 
je, Calgario ir apylinkės lietu
vių šioji mums brangi šventė 
buvo paminėta pirmąjį kartą.

Vasario 16 d., vietos laik- 
taščiai „The Calgary Herald“ 
ir „The Albertan“ įsidėjo 
straipsnius paminėdami lietu
vių tautos kovas už nepnklau 
somybę ir viltis išauštančiai 
laisvei. Vakare, tuoj po žinių, 
eteriu nuskambėjo radio pra
nešėjo žodžiai: „32-ųjų Lietu
vos Nepriklausomybės sukak
tuvių proga skirtame ketvirtį 
valandos lietuviškosioms melo 
dijoms“. Pirmoji buvo per
duota Lietuvos Valst. Op. sol. 
E. Kardelienės įdainuota 
plokštelė: 
banguoja 
Lapinų įgriežimai.
vienos plokštelės pranešėjas 
negailėjo parinktų žodžių Lie
tuvai ir lietuviams, o ypatin
gai gražiai užbaigė nuošir
džiais linkėjmais kovojančiai 
ir kenčiančiai Lietuvai.

Kardelienės
Ten, kur Nemunas 

po to sekė brolių 
Po kiek-

MUSU SPORTAS

AUKOS TAUTOS FONDUI
Wellando lietuvių šeima, mi 

nedarna Vasario 16 šventę, pa 
gal savo kuklius materialinius 
išteklius aukomis parėmė Tau 
tos Fondą, tuo pačiu paremda 
mi kovą dėl Lietuvos išlaisvi
nimo.

Aukojo: po $ 5.----- K. Stan
kovičius, A. Smolskis; po $ 4.- 
— A. V. Karalius; po $ 2.-----
J. Blužas, p. Baltrūnienė, J. 
Kutka, B. Umbrasas, B. Simo 
naitis, S. Zakarevičius, A. Pra 
naitis; po $ 1.- — S. Oleka, M. 
Urbsys, P. Tamulėnas, J. Le
kavičius, A. Bieliūnas, G. 
Skaisty s, p. Šįurka, P. Mar- 
čiauskas, J. Masauskas, J. De 
martele, R. Jonušaitė, A. Vy
niotas;, J. Šimkus, L. Bakana- 
vičiūtė, V. Bieliukas, A. Čepu 
kas, P. Šidlauskas, J. Marke
vičius, A. Vasiliauskaitė; po 
$ 0,80. — Dutkus, po 0.50 —- 
D. Sibbett, A. Balasevičius, K. 
Jurgėla, Pr. Bcrsėnas — viso 
$ 53,26.

Visiems parėmusiems auko
mis Lietuvių Tautos Fondą, 
nuoirdžiai dėkoja.
Wellando Lietuvių Tarporga- 

nizacinis Komitetas,

Vasario 18 d., šeštadienį, i 
Ukrainięčių Nociolnalistų sa- : 
Įėję, įvyko Vasario 16-sios mi- : 
nėjimas, į kurį susirinko dau- : 
guma Calgario ir apylinkės lie < 
tuvių. Minėjimą atidarė V.
Grigienė, minėjimo pravedi- 

mui kviesdama talkininkauti 
V. Sniečkų ir B. Jaugą. įžan
ginį žodį tarė V. Sniečkus, po 
to paprašydamas atsistojimu 
ii susikaupimo minute pagerb
ti žuvusius už Lietuvos laisvę 
ir iš skaitlingai susrinkusių lie 
tuviškų krūtinių suskambėjo 
Tautos Himnas. Ypatingai įs
pūdingą ir turiningą kalbą pa
sakė V. Beržinskas. Vėliau se 
kė L. Palkotaitės ir Alg. Snieč 
kaus deklamacijos, po jų solo, 
duetas ir trio, kuriuos išpildė 
mėgėjos: p. Račkauskienė, M. 
B'.lkevičiūtė ir E. Hofensaitė. 
Tautinius šokius šoko: O. Ber 
žinskienė, 1. Nakrošytė, E. Ho 
fensaitė, M. Balkevičiūtė ir K. 
Jauga. Daugelis seniau atvy
kusių lietuvių matė taut, šo
kius pirmąjį kartą. Susirinki
mą ir minėjimą uždarė baigia
muoju žodžiu V. Sniečkus ir 
buvo sugiedota ,,O Canada!“..

Ačiū atsilankiusiems ir ačiū 
rengėjams! Ypatinga padėka 
tenka p-lei Irenai Nakrošytei 
už padarytus straipsnių verti
mus, kvietimus, o ir P. Bernu
žiui už pasiaukojimą nesigai- 

’ lint naujojo „Dodge“ karo
■ aip reikalingo susisiekimui.

MŪSŲ SPORTO REIKALU.
Kalbant mūsų sporto reika

lu, pasigendama dviejų labai 
svarbių dalykų :

1. Centralizuotos organiza
cinės vadovybės,

2. Objektyvios ir nuolatinės 
informacijos spaudoj.

Tai yra labai seni ir nuoiat 
besikartoją trūkumai mūsų 
sportiniam gyvenime.

Tik perbėkim visą mūsų po
kario sportinį gyvenimą. Jis 
pilnas sportinio entuziazmo, 
jaunatviško pasireiškime. De
ja, entuziazmas niekur negalė
jo pralaužti kietų užuolaidų, ir 
mūsų jaunimas neišėjo iš „pa
rapijinių“ rėmų. Tremties sto
vyklose lietuviai buvo geriau
si sportininkai, bet kada susi
varžydavo platesniu mastu, 
pav., dviejose pabaltiečių spor 
to žaidynėse Augsburge, auto 
matiškai atsidurdavo kuklioj 
trečioj vietoj sakysime, iš tri- 
,ų dalyvių. Jau čia buvo pasi
gesta organizuotos vadovybės, 
kuri pajėgtų tartis dėl varžy
bų programos, suorganizuoti 
lėšas, ir pagaliau, surinkti ge
rbusias jėgas. Vėliau sponta
niškai atsiradęs vad. Vyr. Ko
mitetas buvo jau pavėluotas, 
nes emigracijos banga pirmiau 
šiai palietė sportuojantį jauni
mą, ir jo darbas negalėjo būt 
efektyvus.

Daug sportuojančio jauni
mo atsirado čia, Kanadoj, bet 
jau keli metai praėjo, o jokio 
organizuoto darbo nėra. Vie
nur, kitur bandoma ; pasigirs
to vienas, kitas balsas spaudoj, 
bft vėl greitai nutylama, lyg 
bijoma, kad gali susilaukti kri 
tiKOs. KLC Taryba buvo užsi
mojusi organizuot, bet ji pasi
darė nebepajėgi, kada pasuko 
ne organizapijų centro, bet or-

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

1109 Brown Blvd. Verdun.

BALTICKA

ganizacijos keliu. KL S-ga tuo 
reikalu dar mažiau domėjosi. 
Šiuo metu, kada organizuoja
ma KL Bendruomenė, sporto 
reikalas neturėtų būt užmirš
tas. Manau, kad atspėsiu dau 
gumos šiuo reikalu besidomin
čių nuomonę — sporto viene
tams yra tikslinga jungtis KL 
Bendruomenėn ir reikalauti, 
kad sportuojančio jaunimo rei 
kalai nebūtų nustumti pasku- 
tinėn vieton.

Antras labai svarbus reika
las — objektyvi ir nuolatinė in 
formacija spaudoj. Labai svei
kintinas „N. Lietuvos“ žings
nis — nors ir kuklus sporto 
snyrius. Bet ir čia pasigenda
ma nešališkos ir nuolatinės in
formacijos. Kada paskaitai 
keliuose numeriuose apie ku
rio nors vieneto pasirodymus, 
susidarai įspūdį, kad štai tas 
jr tas vienetas yra labai geras, 
laimi visus susitikimus, bot pa 
galiau paaiškėja, kad kažko
kiu tai būdu atsduriama ne 
pirmoj vietoj. Čia yra kalti 
tie, kurie rašydami nemoka bū 
ti objektyvūs ir neduoda tikro 
vaizdo. Kaip pavyzdys gali bū 
ti kad ir pereitą vasarą Mont- 
realio krepšinio vieneto stai
gus iškilimas ir vos nepasiskel 
b’mas Kanados meisteriu (? 
red.), išvadoje skaudžiai pra
laimėta Torcnto krepšinin
kams, kurie puikiai prisimena 
pereitų metų 40 taškų skii tu
mu pralaimėjimą, 
džiant ir kitu vardu, 
provincijos miestely • 
ot. Marie. Ir šis laimėjęs vie
tų tas gavo pasitenkint tik ant
ra vieta vidurinėje „B“ klasė
je. O kur dar vidurinė „A“ 
klasė, pagaliau senjorų klasė? 
išvada — iki Kanados meiste 
rio dar labai ilgas kelias.

Panaši istorija kartojasi ir

Lietuvis batsiuvį s.
Pataisymai ir užsakymai.

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

nors žai- 
mažam 
- Sauit

MOKINKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu
je Monlrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius registrapijai ir mokėkitę tris 
dolerius mėnesiui.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg‘d., Pb Ow Box 294. We s t mount, 

 Quebec,

k
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X LIETUVIS SIUVĖJAS
! J. INDRELĖ

* priima vyriškų rūbų (paltus ir kostiumus) užsakymus. 
H Didelis pasirinkimas įvairiausios medžiagos.. Prieina- 
j mos kainos.
* 202 St. Clarens Avė., Toronto. Tel. ME 8522
MX 1 MW —'MX---------- -MX———MK~T—-MX —TMX -JMK=ZZ

Lankydami gražiąją Montrealo vasarvietę Ville Lasalle aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
SAVININKAS ANTANAS MATULIS

♦ Edward St. 7682. Montreal
Įvairūs užkandžiai, šilti ir šalti gėrimai, lietuviška muzika.

2
M

Amerikos laikraščiuose. Kad 
ir vienas šachmatų klubas. 
Laimi visus susitikimus, bet 
lentelėje atsistoja antron vie
ton. Reiškia, kas nors laimėjo 
daugiau, negu visus susitiki
mus. Tiesa, tai yra mūsų lie
tuviški laikraščiai, • mes juose 
galime padžiūgaut savo laimė- ..tuviams laimėt pavyks, nes vie 
jimais, bet drauge ir pasiguost 
pralaimėjimais. Bet ne tokiu 
verkšlenančiu baisu, kaip vie
noje korespondencijoje iš Ha
miltono. kur iš pirmos eilutės 
Buvo aišku, kad komanda pra- 
’aimėjo, nors pasekmė parašy
ta tik pabaigoj. Žaidėjai pavar 
gę, tik grįžę iš fabriko! O part 
nerio žaidėjai ar nedirbo? Ar 
jie profesionalai? Jei taip —- 
reikėtų protestuoti Nebijokim 
prisipažint, kad laimėjo tas, 
kuris sporto aikštėje buvo ge
resnis. Perdėtas savęs kėli
mas ugdo poviškumo pi adus 
ir, iš kitos pusės, laikraščio 
skaitytojams perduoda sudar
kytą vaizdą.

Esu tikras, kad Kanadoj lie
tuviai sportuoja, vienur laimi, .tuvių, žaidžiančių krepšinį, 

daugiau nėra. J. P.

pavyko „sulopyt“ ir sėkmin
gai pradėt Š. Ontario viduri
nės „B" klasės pirmenybes. 
Šiuo metu yra prieita prie pu- 
tiau-baigminių žaidimų, kurie 
vyksta įvairiuose miestuose ly 
gegrečiai. Timminse, atrodo, 
pusiau baigmines žaidynes lie-

tinės komandos sezono metu 
didesnio pasipriešinimo nepa
rodė. Pasibaigus pusiau baig
minėms žaidynėms, teks susi
tiks su kitų Š Ontario miestų 
nugalėtojais baigminėse var
žybose dėl Mr. Smith šioms 
žaidynėms paskirtos pereina
mosios taurės. Daug baimės 
kelia Kirkland-Lake ir Stuibu-/ 
vy krepšininkai, kurie, spren
džiant pagal pereitus metus, 
yra pa jėgūs. Komanda, kaip ir 
pereitais metais žaidžia Hollin 
ger kasyklos vardų. Koman
dos sudėtis: Paransevičius,/ 
kaunąs, Mikoliūnas, Naras, 
Neimanas,. pakaitai — vienas 
latvis ir keli vietiniai. Pakai
tais paimti ne lietuviai, nes lie-

kitur pralaimi, bet „N. Lietu
vos“ sporto skyrius rašo apie 
Anglijos lietuvių sporto pasie- 
kimus, Australijos ir pan., tuo — Kas yra 5.000?
<arpu Kanados sportinio gyve- —- Tai naujo “Nepriklauso-
nimo nuotrupos kada-ne-kada mos Lietuvos’’ vajaus šūkis! 
užklysta. Čia yra kalti sporto 
vienetai. Jie turėtų pasirūpin
ti, kad jų veikla būtų kartas 
nuo karto atsakingo ir suge
nančio asmens aprašoma ir 
skelbiama spaudoj.

Šios mintys, mano nuomone, 
yra labai aktualios, ir būtų ma 
fonu išgirst daugiau atsiliepi-, 
mų tuo reikalu.

J. Paransevičius.

Naujitėlės riešuto medžjo '■ 
lovos su spyruoklėmis ir 

matracais —
$ 27.95,

Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
B; LACAILLE, 

6225 Monk Blvd.,
Ville Emard TR 0712

TIMMINS VEIKLA

Torontą Mackeyičiui, Duliū- 
nui ir Ignatavičiui, Timminso 
lietuvių krepšinio^ komanda 
smarkai subraškėjo, bet dar

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

TR 9659

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

i MONTREAL ENTERPRISES REC'D
Tel. AMherst 0342

Parduodam namus — Parūpinam visokiausią apdraudą 
Darom raštų ir dokumentų patvirtintus vertimus ir tt.

NUOLATINIS PATARNAVIMAS
ALBERTAS J. NORKELIŪNAS, c. s. c.

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIK'AME JUMS

TEISINE-KALBINE PAGALBA
§ Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus X 
8 perkant ir parduodant. Parūpiname paskolą ir ap- § 
S drauda. Atstovaujame įstaigose ir įmonėse. Sudarome § 
'j dokumentus bei patvirtintus vertimus. Giname lietuvių ® 
§ interesus Kanadoje ir kituose kraštuose. Jums patar- X 
į navimus atlieka teisininkai ir kalbininkai, studijavę Š. X 
1 Amerikos bei Europos universitetuose. »

_ ■'‘l'SSssS    K
1 f '’’V ..oiLfūSSžO KJONAS JUSKAITIS < Į
S 108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494 & 
§ Skyrius: 750 Dundaš St. W„ Toronto; Tel. WA 0006 x

Jei Juras reikalingas elektrinis darbus šankiu

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

SIUVĖJAS AP. BERESNEVIČIUS

Senas, patyręs vyriškų ir moteriškų rūbų

LIETUVIS SIUVĖJAS
8 JUOZAS

Priimu vyrų bei- moterų rūbų užsakymus iš savo ir kli- 
jentų medžiagų. Darbas atliekamas pagal naujausias 
madas. — Klijėntai priimami: kasdien vakarais nuo 5 v 
30 mm., šeštadieniais visą dieną, šventadieniais iki 10 

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

(visai arti lietuvių bažnyčios). ! U

y

-------MX------------XX*
ATIDARYTA NAUJA LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ .

YAREK‘5 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.

SKINKIS
Siuvimas geriausiomis ir prieinamiausiomis sąlygomis.

Didelis pasirinkimas įvairių medžiagų.
2540 Sherbrooke East, Montreal. Telefonas: FR 8493.

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

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

atlyginimo.

ji JL~ ----- =&*■=—~ai 1

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.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIU S
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

2102 FULLŲM ST. AMherst 0694

JOE HAVER 
Bad id Tarnyba 

visų rūsių aparatai.
RAndolph 4708. -

Taisomi
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVĖ. EAST. TORONTO.
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PADĖKOS PAIEŠKOJIMAI
KL»B—LOK nuoirdžiai dė 

koja bendram Montrealio lie 
tuvių organizacijų komitetui, 
Šiemet kultūringai suruošu- 
siam Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimą: pirini- 
n.nkui inž. St. Nagini.oniui ir 
nariams: p-lei Irenai Keinežy- 
tei, L. Balzarui, prof. A. Ta
mošaičiui, J. Leknickui ir A. 
Matuliui.

Mes, Sofija ir Jonas Alio- 
niai, tariam lietuvišką širdingą 
ačiū, laike mūsų vestuvių 
viską padėjusoms šeiminin
kėms: dėkojam poniai Girdaus 
kienei, p. Mikėnienei ir p. Pie- 
čaitienei* kuri su savo jauna 
dukrele laba daug mums padė
jo. Esame visoms toms šeimi
ninkėms labai dėkingi.
Taip pat labai esame dėkingi 
•/iriems mūsų prieteliams lietu 
naras, atsilankiusiems į mūsų 
/estuves r suteikusiems mums 
dž’augsmj toj valandoj.

Liekame labai dėkingi.
S J. Alioniai

— Prašau atsiliepti Antaną 
Čyžių, atvažiavusį Į Kanadą
1947 - 48 m. Žinančius apie jį 
maloniai prašau pranešti šiuo 
adresu: J. Liorentas, c. o. 
Queensboro Farm. Products. 
Inc., Canastota, N. Y. USA.

— A. Jablonskis, B. A. Hos 
t< 1 r. 94, Fort William, Scot
land, ieško Regynos Jablons- 
kytės, atvykusios Kanadon
1948 m. Prašoma atsiliepti ar 
ba žinančius pranešti.

— Skubiai paieškau Jonušo 
su šeima, atvykuso iš Vokieti
jos, Kempten (Allgau) š. m. 
sausio mėn.

Kaulius Adomas, Bissett, 
Man., Canada.

— Ieškomas Vidzys ar 
Vrotzys Algirdas, paskut. ad
resas Nelson, B. C. Prašoma 
atsiliepti ar žinančius praneš
ti: The Canadian Red Cross 
Society, 95 Wellesley St. E., 
Toronto, Ont.

Lietuviai šaukiasi pagalbos

ŽYMIAI NUMUŠTOS KAINOS SUTAUPOMS IŠ

Mieli Tautiečiai, pagelbėki- 
te atitraukti iš Belgijos nelai 

mingą DP.
8 metų amž. Antanas La

te'.a, gyvenęs Hanau tremti
nių stovykloje, dabar anglia
kasys Belgijoje. Nori gauti 
garantiją atvykti Kanadon.

Aš, Joseph Latoža, pastaro
jo dėdė, gyv. 2738 25th st. 
Detroit 16, Mich. U. S. A., ir 
kreipiuosiu į geraširdžius tau
tiečius, prašydamas sudaryti ir 
pasiųsti jam betarpiai į Belgi
ją, reikalingas garantijas at
vykti Kanadon (į USA jis at- 
zykti negali) ir tuojau susirišti 
su manimi laišku.

Ir kelionės į Kanadą ir visas 
kitas išlaidas, kurias turės ga
rantijos davėjas, su dėkingu
mu apmokėsiu.

Žinios apie tremtinį: Anta
nas, s. Jono, Latoža, gim. 1922 
m. gegužės men. 22 d. Lietu
voje, Tauragės ap. Gaurės v., 
Šiauriškių k.

Dabartinis adresas: Ant. La 
(oža, 7 Place de la Gare, Ville 
Pomeroeul

Brangūs tautiečiai Kan-do-kingas ir pirmoj eilėje atsiskai 
aš baigiu darbo sutartį Ang 

n joj, bet įsikurti čia negailu. 
Lietuvoj buvau ūkininkas. Esu 
•/-.enas, pajėįfus vyras. Už ke
lionę apsimokėsiu pats.

Mano adresas: Alfonsas Šil
bajoris D. A. E. C. Hostel 
Chulmleigh, N. Devon, Eng
land.

pa- 
at- 
ku-

Mielas Redaktoriau!
Aš prašau nuoširdžiai 

skelbti šį atsišaukimą, gal 
siras geraširdžių lietuvių, 
r.e galės man? ir mano vaike
lius sušelpti. Esu našlė su 5 
nepilnamečiais vaikais. Pra
šau geraširdžių lietuvių, kas 
kuo galite, sušelpkite mane ir 
mano vaikus. Vargas ir bėdos 
verčia prašyti Jūsų malonės. 
Būsiu labai dėkinga.
Ona Ziepa, 24B 
Wesselburen — 
Nerd - Ditm. Britische - Zone, 
Germany.

Rainsbuttel
Land, kreis

MARŠALO PLANO
Tučtuojau pasiunčįame siuntinius į Vakarines zonas

Pristatymas
5 sv. grynos kakao, $ 3.50

5 „ degintos, nemaltos 
kavos ...................„ 4.75

8,8 „ ger. valg. marg. ,, 3.95
j 0 » gryn. raL kiauli

nių taukų............ „ 2.90
16 „ gryn. raf. kiauli

nių taukų . . . . „ 5.10

garantuotas.
37 sv. gr. raf. kiaulinių

taukų ..................$ 8.85
Z0 „ cristal. cukraus ,, 3.15
10 „ amer. kv. miltų ,, 2.60 

100 „ amer. kv. miltų „ 10.00 
Telefunken super radio

„Tango“ ..................„52.00

ir didelis kiekis rūpestingai parinktų siuntinių. Siūlome žy
miai papigintomis kainomis dviračius, motociklu-, rašomą 
sias mašinėles, skalbimo mašinas, šaldytuvus, vaistus, vokiš 
kus pinigus (DM) ir t. t.
Reikalaukite mūsų kainoraščių! Rašykite mums angly ar vo
kiečių kalbomis.
Po kanadiško dolerio devalvacijos, išpirkite Money Order ar 
Bank Cheque „Gramercy Shipping Co., New York, N. Y., 
17. S. A.“ amerikoniškais dorėnais ir siųskite kartu su 

užsakymu:
ARNOLDS BERZINŠ,

P. O. Box 685, Dunnville, Ont.

VISI LIETUVIAI SKAITO
MĖNESINI JUOKŲ LAIKIRŠATĮ

„VALIO“
1 Jo kaina metams 2 doleriai. Atskiras egz. 20 centų 
Adresas: 813 S. Second St. Philadelphia 4, Pa.

Turi generalinius atstovus
šiuose miestuose: Baltimore, Brooklyn, Boston, Chi
cago, Cleveland, Detroit, Los Angeles, Newark, New 
York, Rochster, Waterbury, Toronto — Canada.

Norintiems platinti kitose vietose duodame didelį procentą.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

—MW "‘'XX"'*" 1 . ...... .......

„PALANGA“ RESTORANAS]
vėl perėjo į lietuvių rankas.

Visus kviečiame kiekvienu metu atsilankyti. Atdara die
ną ir naktį. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Gali
ma prisivalgyti lietuviškai ir kanadiškai. Puiki muziku 
laisvalaikius galima praleisti kaip Palangoj.

SAV. DU PRANAI.
2575 Ontario St. E. (prie Frontenac st.) Tel. CH 0554

!“" ZH ------WW—'------W* ' MK' -- ------w--------.............................-XX---------------

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

žavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

SZXZXZXZZSEZCa33S3XXXS33333XZZXXX£ZZEXXZXXX3
CRANK GRINDING CYLINDER BORINt

J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St Catherine

Hainaut
Joseph

♦ 
prašau

Belgique.
Latoža.
*

tautiečių
*

Maloniai 
kokioje nors bendrovėje. įmo
nėje arba pagaliau didelėje far

PRAŠYMAS
Prašau p. Redaktoriaus 

skelbti, gal atsiras taurus 
rietis ar toks asmuo, kuris 
uėtų sudaryti man .įvažiavimo 
iš Prancūzijos ; Kanadą doku-

pa- 
tau 
pa-

tyčiau už kelionę. Dirbti sutin 
ku žemės ūkyje, kasyklose, 
mišką ar prie savo amato kai
po kambarių maliorius.

Aš esu 40 metų amžiaus, 
žmona 34 met., supus 13 metų 
•r duktė 9 metų. Maloniai pra 
Jau pasigailėti ir padėti man 
persikelti į Kanadą. Mano ad- 
rtsas: Česlovas Prapuolenis. 
Cos. Beaugę. Bt. B., Morhan- 
ge (Moselle), France.

BALSAS į KANADOS 
LIETUVIUS

Viename Vokietijos užkam
pyje prie pat Baltijos jūros, 
kur nuolat pučia žvarbūs vė
jai, yra miestukas vardu Heili
genhafen. Šis prieš karą vien 
žvejų apgyventas kaimelis, pri 
piūdus vokiečių pabėgėlių, da
bar išaugo į 20.000 gyv. pri- 
jraitantį miestuką. Apie pusę 
kilometro už miestuko vakarų 
pusėje, jau iš tolo matosi dide
li savo išvaizda pastatai. Tai 
buvusios vokiečių kariuome
nės kareivinės. Sugriuvus vo
kiečių rudajai armijai, tuose 
pastatuose įsikūrė vokiečių 
įvairių ligų ligoninė. Nuo 
1948 m. pabaigos įsteigtus ir

moje Kanadoje, sudaryti su
tartis ir tuo galimybę man su 
šeima persikelti iš Anglijos, 
kurioje nėra jokių įsikūrimo 
sąlygų.

Ligšiol mano šeima iš 6 as
menų gyvena trijuose lagenuo 
se, o už menkas patalpas, šio
kius tokius patogumus ir men
ką maistą, mokame 6 svarus ir 
b šilg. Geriau susipažinus su 
įsikūrimo sąlygomis, arba kad 
ir ilgesnio laiko pabuvimo šia 
rne krašte, visu rimtumu atsi
stoja prieš akis medžiaginis ir 
dvasins skurdas.

Malonai prašau man padėti 
persikelti Kanadon. Už kelio
nę atsilyginsiu. Atlyginsiu ir 
kitas išlaidas. Prašau rašyti 
adresu: Stepas Ulpinas, Lady- 
fi< Id Hostel, Chippenham, 
Wilts, Grt. Britain.

* * *
Brangūs tautiečiai, būkite 

malonūs ir padėkite man a:va
žiuoti į Kanadą iš Anglijos — 
sudarykite dabo bei buto su
tartį. Darbo sutartį Anglijoj 
atlikau sąžiningai. Už kelionę 
apsimokėsiu pats. Esu vienas, 
pajėgus vyras. Lietuvoje buvęs 
ūkininkas.

Maloniam tautiečiui, apsi
ėmusiam man sudaryti doku
mentus, duosiu reikalingas 
apie save žinias.

Mano adresas: Simonas 
Ziulpa, E. V. W. Hostei, El
lington Park Nr. Stratfordon, 
Quon, England.

* ¥ *

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

1 ar 2 asmenims, 
su ar be maisto.

5725 — 16 Ave. Apt. 6, 
Rosemount.

mentus, už ką būčiau labai dė- DP Igonių džiovininkų sky- ny.

i.us. Tarpe įvairiataučių DP 
čia gydoąi ir 14-ka lietuvių 
dėl raud. diktatoriaus kaltės 
praradę sveikatą ir netekę sa
vos pastogės ir Tėvynes, lei
džia čia jie savo vargingas du
ra s. Nors gydymo atžvilgiu 
nei patalpos, nei klimatas nėra 
rinkami, tačiau didžiausą khū- 
;j susveikimui sudaro blogas 
maistas.

Paga] vadovaujančių asme
nų pareiškimus, dabar visas 
dėmesys esąs nukreiptas į emi 
graciją. Ligoniams jų sveika
ta taip pat yra brangi ir be 
efektyvios paramos nuolat 
b'ogėja. Vėlyva pagalba gali 
d.iugeliui maža bepagelbėti.

Nenustodami vilties atgauti 
~-avo prarastą sveikatą, kreipia 
mės į Jus, Kanados lietuviai, ir 
šiaip geros širdies žmonės kas 
kuo galėdami mus nelaimėn 
patekusius sušelptų. Už Jūsų 
pastangas, kol kas negalėdami 
kitaip atsilyginti, tariame nuo- 
šrdų lietuvišką ačiū!

Heiligenhafeno lietuvių ligo
nių reikalus veda J. Guzas. Jo 
antrašas: Liet. sen. J. Guzas, 
2 4b Heiligenhafen, Landes- 
kriunkenhags 81. 6-13. Gerina

į PHARMACIE MONTREAL
§ Turite giminiu ar draugu, 

kenčiančiu nuo ligų

jusu gimtojoj saly? į

PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDICINIS- ! 

KŲ REIKMENŲ. ;

ATSILANKYKITE PAS MUS ASMENIŠKAI ARBA RAŠYKITE MUMS SAVO ; 
GIMTĄJA KALBA. KREIPKITĖS PAS MISS MARIA MICHAILOW, BAIGŲ 

’ ŠIĄ FARMACIJOS MOKSLĄ BEIRUTE, J.A. VALSTYBĖSE. JI YRA SPEC1A- I
LIAI PASKIRTA JUMS ASMENIŠKAI PATARNAUTI JOSŲ GIMTĄJA KALBA. ]

MES TURIME PILNUS RINKINIUS AUKŠTESNĖS KOKYBĖS EUROPIETIŠKŲ ] 
GAMINIŲ, TAIP PAT STREPTOMYCINO, PEN1CILLINO IR ĮVAIRIŲ SERUMŲ;

i RECEPTAI MOŠŲ SPECIALYBĖ

MONTREAL PHARMACIE į 

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

g Sav ninkas — vaistininkas C. E. DUQUETTE.
| DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVE |

|HA. 7251 eiENA ir hakuHA. 7251 \
I i

Aukštu 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:

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 
y2 sv. arbatos (Lipton)
3 gab. tualet. muilo

Nr. 4

S 
5.95

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

(skardinėse po 1 sv.)
y2 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2 sv.cukraus

Nr. 2

$

5.65

1 sv. malt. pup. kavos. I 
(skardinėje) 'Nr. 5

y2 sv. kakao
y2 sv. arbatos (Lipton) $
1 sv. pien. šokolado

(plytelėmis) 5.85
2 sv.cukraus
1 sv. džiov. vaisių
l/2 sv. sūrio
2 sv. alyvos (Mazola)

1 ‘•v. džiovintų vaisių ! 5.95

(plytelėmis)
% sv. arbatas (Lipton

1 sv. džiov. vaisių

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

(skardinėje)
y2 sv. arbatos (Lipton)

N r. 9

$

6.00
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

Nr. 7

$

6.75

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

3 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
2 «v, deg. pup.kavos
1 sv. razinkų

Nr. 8 
i $ 

5.65
18 sv. kiaul. taukų Nr. 12

$

Pagal atskirą kainoraštį ruošiame INDIVIDUALIUS 
maisto pakietus.

Teiraukitės dėl siuntų didės niaisi kiekiais.
KITI SIUNTINIAI

2 sv. malt. pup. kavos Nr. 3 
(skardinėse po 1 sv.)

1sv.kakao
y2 sv. arbatos (Lipton) $
1 sv. džiov. vaisių 5 30
2 sv. cukraus
2 sv. kiaul. taukų

1 sv. kiaul. taukų Nr. 6
1 sv. rūkytų lašinių $
1 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėje) 4 45
1 sv. cukraus
1 sv. pien. šokolado

Vaistai penicilinas ir kt. Pinigai į visus Europos kraštus.
Į Vakarų Vokietiją 100 DM — $ 32.00. 

u „iii, r ,i 1 i.i.i 11 .t,ui m 'iii i,' iiijmbi MWMMaMMWWBMai—WTiwry Į» ■ m ■> ir 1 .......

REIKALAUKITE MOŠŲ KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG’D

456 West 63rd Street, Chicago 21, III. Telefonas Wentwo 
rth 6—-4107.
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Montreal
D. L. K. VYTAUTO KLUBO VAKARIENĖ

Šiuomi pranešama montre- 
Liečiams, kad minėta vakario- , 
nė buvo nutarta rengti kovo į 
11 d., bet dėl susidėjusių ap- ; 
linkybių, perkelta į kovo 18 j 
dieną ir pavadinta Juozų vaka- , 
i’enė. <

Montrealiečiai maloniai kvie j 
čiami šioje vakarienėje daly- , 
\ auti ir susipažinti su mūsų , 
Juozais.

Dėl nuotaikos paįvairinimo, 
programoje dalyvaus ir links- 
irūeji Vincukai. 1

Tat iki pasimatymo vakarie
nėje, kovo 18 d. 7.30 v. v. V y- '■ 
tauto klubo salėje.
D. L. K, VYTAUTO KLUBO i 
Mėgėjų Teatro „Aušra** na- ' 
riai, maloniai prašomi atvykti ; 
į susirinkimą, kuris įvyks Vy- 1 
tauto klube, šį šeštadienį, ko
vo 11d. 5.30 v. v. Numatytas ' 
svrbus pasitarimas.

Cb. Ambrasas, 
Klubo Kultūros Reik. Vedėjas.

ŠV, KAZIMIERO MINEJI- 
' MAS PER RADIO

Montrealio CK AC radio stotis l 
suteikė lietuviams progą pami 
nėii Lietuvos patroną Šv. Ka- j 
žimierą, pati labai gražiai prie ] 
to minėjimo prisidėjo ir Pub
licisto p. Claude A. Boui-geois ; 
asmenyją labai šiltai ir simpa
tingai tą proga atsiliepė apie 
nelaimėn patekusią Lietuvą 

■Kovo 5 d., 2 vai. 30 rain. p.
p. pirmąjį žodį apie lietuvių > 
tautos patrono šventę, šventąjį, ] 
ir Lietuvą tarė p. Claude A. 1 
Bourgeois, po savęs programai . 
vesti pristatęs radio klausyto- 1 
jams p. Ireną Kemežytę, kuri ’ 
tiumpai papasakojo Šv. Kaži- l 
nriero biografiją, supažindino ; 
klausytojus su tai dienai pri
taikyta lietuviškos dainos pro 
gramos pildytoja Lietuvos op. 
sol. E. Kardeliene, budino pil
domuosius autorius ir atpasa
kojo trumpą kiekvienos gies
mės bei dainos turinį. E. Kar
delienė dainovo: J. Dambraus 
ko — Malda už tėvynę, J. Tai 
Fit - Kelpšos — Mano sieloj 
Šiandien šventė, A. Kačanaus- 
ko — Patekėk aušrine, V. K. 
Banaičio — Rods parpulsiu. 
A. S. Pociaus — gale sodo ry- 
mavo, St. Gailevičiaus — Oi 
jaukiau, laukiau ir St. Šim
kaus — Namai pragarai. Kon
certą simpatingu žodžiu užbai
gė taip pat p. C. A. Bourgeois.

Gaila, kad dėl tūlų priežas
čių negalėjo dalyvauti pagei
dautas ir pažadėtas p, Pieši
nes vedamas Montrealio lie
tuvių oktetas.

Tokiomis valandėlėmis lietu 
viai labai patenkinti, džiaugia
si ir todėl CKAC radio stočiai 
ir p. Cloude A. Bourgeois yra 
labai dėkingi.

MONTREALY ĮSTEIGTA 
SLA KUOPA

Kovo 5 dieną „Palangos“ 
valgykloje įvyko steigiamasis 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje (SLA) kuopos susirinki
mas. Senas SLA narys, jgalio 
tas iš centro, St. Juodviršis pa 
darė išsamų pranešimą ir vyku 
šiai išaiškino šios didžiulės ir 
turtingos pašalpinės ir drau
ge kultūrinės organizacijos 
reikšmę bei reikalingumą kiek 
i lenam lietuviui. Išdiskutavus 
eilę klausimų, susietų su šios 
didelės ir turtingos organiza- 
c jos veikla, susirinkimas vien
balsiai nutarė steigti Montre- 
alyje SLA kuopą. Valdy’oon 
išrinkti: P. Juškevičienė, 
Myk. Juodviršis, L. Girinis, J. 
Gražys ir J. Kardelis; kandi
datais liko St. Juodviršis, p. 
širvaitis ir p. Paulius. Kuo
pos vajininku išrinktas St. 
Juodviršis.

Valdyba po steigiamojo susi 
rinkimo tuojau padarė posėdį 
ir pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas J. Gražys, vicep. J. 
kardelis, sekr. Myk. Juodvir
šis, finansų sekr. L. Girinis ir 
iždininkė P. Juškevičienė.
e

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje yra nepartinė ir ne- 
srovinė apsidraudimo nuo ligų 
ir nelaimingų atsitikimų orga
nizacija. Nuo ligų galima ap
sidrausti ligi 50 metų amžiaus, 
o nuo nelaimingų atsitikimų Ii 
gi 65 metų. Apdraudos mokes 
čiai mažiausi. Tikimasi, kad 
didžiausia Kanados lietuvių ko 
lonija — Montrealis sudarys 
ir didžiausią SLA kuopą. 
Montrealio SLA kuopa Kana
doje yra jau trečioji.

Šia pačia proga pranešama, 
kad apsidraudimas nuo nelai
mingų atsitikimų yra galimas 
nuo 100 dol. iki 5.000 doi. ir 
daugiau ir mėnesiniai mokes
čiai už tai nustatomi pagal ap
sidraudimo sumą ir apsidrau- 
dusiojo amžių: nuo kelių centų 
per mėnesį ligi 3 dol. ir dau
giau. O draudimas ligoje vi
siems yra lygus, bet dviejų rū 
šių: kas nori gauti ligoje po 2 
dol. per savaitę, tas moka per 
mėnesį viso 70 et., ir kas nori 
gauti po .12 dol. per savaitę, 
moka po 1 dol. per mėn. Įsto
jęs į SLA, po 30 dienų gauna 
visas teises ir visus draudimus.

Informacijų galima gauti 
pas visus SLA kuopos valdy
bos narius ir pas vajininką.

SIMPATINGAS ATSILIEPI
MAS APIE LIETUVIUS 
Ville Lasalle prancūzų pa

rapijos Klebonas pamokslo 
rnetu labai simpatingai atsilie
pė apie Ville Lasalle gyvenan
čius lietuvius ir pažymėjo, kad 
jie, rūpindamiesi savo tautine 
kultūra ir saugodami savo jau
nimą nuo netinkamos įtakos, 
yra sumanę Ville Lasalle pasi
statyti savo namus, kurie būtų 
tautinis lietuvių židinys ir su
darytų jaunimui sąlygas auk
lėtis kultūringoje atmosferoje.

Tikrai malonus ir gražus mū 
sų tautiečių aukštai kultūriš
kai vertinamos prancūzų tau
tos atstovo ir dvasios vado at
siliepimas, kuris mezga tarp 
lietuvių ir prancūzų tautų gra
žius sugyvenimo saitus, parem 
tus krikščioniška meile ir hu
maniškumu.

3F

Winnipeg
KANADOS UKRAINIEČIŲ KONGRESAS WINNIPEGE

Vasario 7 — 8 dienomis 
Winnipege įvyao visos Kana
dos ukrainiečių organizacijii 
estovybių kongresas, sušauk
tas Kanados ukrainiečių komi
teto, kurs apima šešias pla
čiai šakotas organizacijas, bū
tent: Ukriniečių katalikų bro
lija, Ukrainiečių pasitikėjimo 
lyga, Ukrainiečių tautinę fede
raciją, Kanados hetmano orga
nizacijas, Ukrainiečių daroinin 
•<ų lygą ir Kanados Ukrainie
čių veteranų sąjungą.

Kanados Ukrainiečių Komi- 
:etas yra tautinių ukrainiečių 
org-jų federacija, paremta 
demokratiniais principais ir 
priešinga, kaip komunizmui, 
ta.p bet kokiai kitai totalita- 
ristinei formai.

Kongrese dalyvavo 650 ats
tovų ir eilė žymių svečių, ku
rių tarpe Acadia universiteto 
prezidentas prof. dr. Watson 
Kirkconnell iš Wolfville, Nova 
Spotia, ir Saskatchewano uni
versiteto prof. dr. G. Simpson.

Prof. Kirkconnell yra ir 
mums lietuviams gerai pažįs
tamas iš savo raštų ir žodžių 
pareikštų gilių simpatijų ken
čiančiai lietuvių tautai. Jis 
yra didis kalbų žinovas ii šalia

savo profesūros darbo visą lais 
vą laiką pašventęs vertimams 
iš Europos, ypatingai centro 
Europos kalbų, į anglų kalbą, 
tuo būdu žymiai prisidėdamas 
suartinti Kanadą su Europos 
kultūromis. Už savo nenuils
tamus darbus šioje srityje jis 
yra apdovanotas garbės titu
lais įvairių Europos tautų bei 
vyriausybių.

Pasikalbėjime su spauda 
Winnipege jis pabrėžė, Kad tik 
ačiū faktui, kad Amerika turė
jo atominę bombą 1945 metais, 
Rusija nedrįso pulti likusios 
Europos, ką ji būtų tikrai pa
dariusi. Dėl projektuojamos 
hydrogeno bombos jis pasakė, 
kad Amerikai ją turint tik pa 
dės išlaikyti pasaulio taiką, nes 
jėga yra vienintelė kalba, kurią 
rusai supranta *.

Pabaigoje kongresas, išrin
ko praplėstą 30 narių ukrai
niečių tautinę tarybą, sudary- 
lą iš visų 6 organizacijų ir pa
pildė konstituciją ta prasme, 
kad KUK (Kanados Ukiaime- 
čių Komitetas) būtų oficialus, 
atstovaująs Kanados ukrainie
čių reikalus santykiuose su vy
riausybės vietomis. J. Pr.

Toronto
RUOŠIASI ŠVĘSTI 30 ME TŲ SUKAKTĮ .

Toronto Šv. -tono pašalpinė 
draugija yra viena iš seniausių 
Kanadoje lietuviškų organiza
cijų. Ji liepos mėn. švenčia 30 
metų įsteigimo sukaktį. Jos 
pastangomis prieš dvidešimt 
metų nupirkta bažnyčia ir įs
teigta pirmoji Toronte Šv. Jo
no Kr. lietuvių parapija.

Pasibaigus antrajam pašau 
liniam karui, ši draugija lietu
viams tremtiniams išsiuntė 
maisto ir drabužių siuntinių.

Draugijos V-bą sudaro. A. 
Cirūnas — pirm., V. Krikščiū
nas — vicep., A. Balnys — 
sekr., P. Lekšas — kas. ir A. 
Balickas---- narys. Parengimų
komisija: p. p. Beinorienė, Ur
bonienė, Čirpnienė, Kundrotas 
ir Žekonis. Revizoriai: Motie- 
iūnas ir Batulevičius.

ONUTĘ JUODELYTĘ ir PETRĄ JUODELĮ, mirus 
jų mylimai mamytei pavergtoje Lietuvoje, liūdesio va
landoje nuoširdžiai užjaučia

KlC Taryba, KLT Montrel’o Skyriaus Valdyba, 
„NL“ Redakcija ir Adminstracija ir

„NL“ Sp. B-vės Valdyba.

ONUTĘ JUODELYTĘ ir. PETRĄ JUODELĮ, jų 

brangiai mamytei mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

Antanas ir Alberts ■

MIRĖ APOPLEKSIJA.
Vasario 25 d. nuo staigaus 

kraujo išsiliejimo į smegenis, 
užgęso gyvybė mūsų tautiečiu 
Stasio Junevičiaus.

A. A. Stasys Junevičius kili
mo iš Ukmergės ap. Amžiny
bėn nuėjo pačiame savo gyve
nimo žydėjime — 32 metų. A. 
A. Stasys Junevičius į Kanadą 
atvyko iš Vokietijos, Anglų 
zonos, Rensburgo stovyklos. 
Jis buvo ramaus būdo ir pavyz 
dingas žmogus. Paliko žmo
ną, kurią buvo vedęs prieš 9 
mėnesius.

Tebūna jam lengva Kanados 
žemė!

AKADEMIKAMS.
Ateinantį šeštadienį, vasa

rio 11d. 8.30 v. v. 325 Demon 
Ugny St. E. salėje įvyks Lietu
vių akademinio sambūrio vi
suotinis susirinkimas.

.Visi kviečiami kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Valdyba.

RAŠYTOJŲ SUSIRINKIMAS
Šį šeštadienį, kovo 11 dieną, 

7 vai. 30 min. vakaro Kanados 
lietuvių rašytojų draugijos pir 
rnininkės Marijos Aukšraitės 
bute, 2586 Bercy St., (vyks
tant Sherbrooke St., ties lietu
vių bažnyčia) įvyks steigiama
sis Montrealio lietuvių rašyto
jų skyriaus susirinkimas. Pra
šomi dalyvauti visi rašytojai ir 
jaunieji, draugijai dar nepri
klausą.

M. Aukštaitė ir 
J Nevardauskas

LIETUVIU KULTŪROS 
FONDAN

nauji nariai priimami visą lai
ką. Galima užsirašyti ir tele
fonu („Nepr. Lietuvos“). Ar
timoje ateityj" numatomas KF 
susirinkimas. Maloniau būtų, 
kad daugiau narių įsirašytų. 
Juk kultūrinis mūsų baras rei
kalingas dar labai daugelio su
telktų jėgų, darbo ir išteklių.

NAUJAS BIZNIERIUS
Ville Lasalle Fish ant Chips 

įmonę, esančią Edvard ir 6-os 
Avenue kampe, Antanas Matu 
’is šiomis dienomis pardavė 
i aujam ateiviui p. Broniui Ja- 
zokui. Malonu, kad naujieji 
lietuviai stipriau imasi arabo, 
moka sutaupyti kapitalo ir rim 
čiau bazuoja gyvenimą. Ge
riausios sėkmės p. B. Jazokui, 
užėmusiam naują veiklos barą.

PARDUODAMA

AUKOS TAUTOS FONDUI PLAUKIA
Lietuvos Nepriklausomybės piusi 5.000 dolerių, kaip radio 

šventės proga surinktos aukos pranešė — pavarde Jaugas, — 
Tautos Fondui plaukia iš jvai- i 
rių Kanados lietuvių kolonijų i 
ir pavienių asmenų.

Šiomis dienomis Tautos 1 
Fondo Kanados skyrius (atsto i 
vė Marija Arlauskaitė, 6642 — 1 
3 Ave, Montreal, P. Q.. sekr. : 
Leonas Girinis, 749 Atwater 
St., Montreal. P. Q.) gavo šių 
aukų:
1. Montrealio Vasario 16

d. minėjimo k-to . . $ 149,92
2. Port Wiliam taut. $ 25.16
3. Vai d‘Or LTBend. $ 31,42

KAZIMIERINĖS PARAPI
JOS SALĖJE

Kasmet lietuvių Sv. Kazi
miero parapija turi metinę va
karienę. Šiemet parapijos va
karienė išėjo labai graži.

Pirmiausia į perpildytą salę 
kreipėsi parapijos klebonas 
kun. Bobinas, dėkodamas pa
rapijiečiams už taip gausų at
silankymą, vakaro vadovui p. 
Sinkui, valgių paruošimo va
dovei p. Sinkuvienei.

Klebonas supažindino su nau 
jus bažnyčios projektais. Jų 
buvo keli, bet nė vieno lietuvis 
ko. Pavasarį pradedamas nau 
jos bažnyčios statymas. Da
bar parapijos kasoje eąą $ 125. 
900. Pastatymas atsieisiąs 
300.000.

Salėje po to buvo pravesta 
rinkliava, kurį davė 1.100 dol.

Meninėje daly pasirodė jau 
žinomas pp. Ivaškevičiūčių du 
etas, jau ne kartą montrealie- 
čiams girdėtas, žavėjęs tautie
čius. Tenka pastebėti, kad pp. 
Ivaškevičiūtės yra čia augu- 
’ūos. Jųjų tėvelis yra tikras 
naujųjų ateivių tėvas ir globė
jas.

Toliau sekė „Linksmieji Vin 
cukaį“ — p. V. Kajeckas ir 
p. V. Bobelis taip pat gimę ir 
augę Kanadoje. Jie davė links 
rną programą.

Vakarienė baigėsi linksmąja 
dalimi“ —išsigėrimu ir šokiais 
iki pirmųjų gaidžių. K. Lk.

. PAMETĖ 5.000 DOLERIŲ
Tūla montrealietė, ilgus me 

tas dirbusi tabokinėje ir šutau

DAUG ORGANIZACIJŲ
Pagal Toronto organizacijų 

komiteto sudarytą sąrašą, šiuo 
metu Toronto mieste veikia 28 
lietuviški organizaciniai viene
tai, būtent: Lietuvių skautų 
tuntas, Lietuvių studentų są
junga, Toronto ateitininkų 
kuopa, Kultūrinis sambūris 
,Šviesa“, Kanados Lietuvių 

Tarybos Toronto skyrius, To
ronto lietuvių katalikų kultū
ros draugija, Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdžio Toronto skyrius,

Gerb. prietelių JUOZĄ ALELIŪNĄ, Toronte suku- S 
rusi lietuvišką šeimos židinį, sveikiname ir linkime gra- a 
žios ateities. E

Kanados Lietuvių Moterų Ben 
droumenės Totonto apylinkė, 
SLA Toronto kuopa, Liet. R. 
Kat. Moterų draugija, „Dai
nos“ grupė, Liet. „Verslas“, 
Liet. buv. politinių kalinių są
jungos Toronto Skyrius, Šv. 
Jono pašalpinė draugija, Kiebo 
nas, Toronto Liet. R. Kat. pa
rapijos komitetas, „Caritas“, 
parapijos choras, Sporto klu
bas „Vytis“, Tautinių šokių 
grupė, V. Verikaičio vyrų ok
tetas, A. Narbuto vyrų choras, 
Toronto liet, meno mėgėjų gru 
pė, Evangelikų reformatų drk 
-ja, Socialdemokratų Toronto A* 
skyrius. Lietuvos inžinierių \ 
draugija ir Jaunųjų socialistų 
kuopa.

Šiose organizacijose narių 
judėjimas nėra didelis. lunn- 
čios per 50 narių yra tik 5 or- / 
ganizacijos: KLT Toronto sky 
r’ts, KLS Toronto skyr., So
cialdemokratų Toronto kuo
pa, „Vytis“ ir Skautų Tuntas. 
Kitose organizacijose narių 
skaičius nedidelis. Labai daug 
lietuvių priklauso kelioms or
ganizacijoms, todėl giminingo 
pobūdžio organizacijas sudaro 
lie patys žmonės.

Pagal provizorini apskaičia
vimą, organizacijoms priklau
so tik apie 30% visų Toronte ( 
gyvenančių lietuvių, o 70% or v 
g;inizacijoms nepriklauso.

PADĖKA
Toronto Lietuvių Organiza

cijų Komitetas, ruošdamas pla { 
tesnį ir įspūdingesnį 16 Vasa
rio minėjimą, buvo labai rei
kalingas daugelio asmenų ir or 
ganizacijų pagalbos ir para
mos. Džiugu, kad jos rasta vi
sur, kur tik buvo kreiptasi. 
Komiteto ir gausiai atsilankiu
sios visuomenės vardu nuošir
džiai ’ dėkojame visiems savo 
darbu prisidėjusiems prie su
ruoštos eisenos mieste, pamal
dų ir koncerto bažnyčioje ir 
iškilmingo minėjimo salėje.
Toronto lietuvių Organizacijų 

Komitetas.

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

; burgeriai, hot dogs ir t. t.
Ilgametė nuomos sutartis. Pigu!

7661A Central St,, Ville Lasalle.
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nepasitikėdama bankais, visą 
laiką pinigus nešiojosi’ su sa
vimi, bet šiomis dienoms Fion 
tenac gatvėje pametusi... ,,The 
Star“ pranešė, kad ji esanti 
ukrainietė, bet ją pažįstą žmo
nės teigia, kad ji esanti lietu
ve.

V 
K S? 
y
9 Si
M w

Budriai, Piragiai, Šilminskai,' 
Bilienė, K. Brooks ir Elena K, j

Š. m. kovo men. lid. (šešta dienį) didžiojoj ukrainiečių salėj (po bažnyčia) įvyks 

p. Adomėno 3 v. komedijos

Sve t i mos pi u nksnos
premjera.

Pastatymas J, Jagėlos
Pradžia 8 v. v. Visi maloniai kviečiami atsila nkyti.

Dekoracijos J, Bakio

Toronto At, Kuopa.

„NL“ PLATINTOJŲ 
LAIMĖJIMAI TAŠKŲ 

SKAIČIUM.

K. L. T. Sudbury sk. . .151% 
Skaistys J. Ged...................122
Januška P. ... 
Toronto skautai 
Jablonskis J. 
Dalius St...........
Gudas L. ..........
Kupčiūnas K. 
larašiūnas St. 
Gumbelevičius E. 
Kojelaitis A. . . 
Indrelienė O. . . 
Smilgis E............
Parojus J.............
Noreika St. . . . 
Siiubiškis B. . . . 
Gudžiūnas K. 
Prielgauskas Kl. 
Skirgaila VI. . . 
Pilkauskas J. 
Bilevičienė A. . 
Frenzelis A. 
Masionis J..........
Januševičius P. 
Balnius J. ... 
Venckus V. ...

REIKALINGA MERGINA 
lietuviškame restorane. Kam- 

barysi pagal susitarimą. 
Kreiptis 5010 Bannantyne 

Ave, Verdun.

108
106
102
89%

58% 
52 
52 
52 
42 
42%
40 
39%
35

29

24

18
16
12
.8

SERGA — PASVEIKO

Praėjusią savaitę susirgo p.
Matulaitienė, kuriai Victo

rios ligoninėje padaryta opera 
cija. P. Matulaitienė sveiksta 
ii netrukus žada grįžti iš ligo
ninės.

Taip pat jau kelinta savaitė 
serga ir gydomas ligoninėje p. 
Adolfas Gasiūnas, Singer kom 
panijos tarnautojas.

A

SEIMININKĖMS (
PARUOŠĖ DIPL. AGR. J. ŠIPELIENĖ.

(Tęsinys iš 148 nr.)
s’lkes ir druskos pagal skonį. 
Tą daržovių mišinį užpilti aly
va arba rūgščia grietine. Pa- 
puošus, duoti stalan.

KIMŠTI POMIDORAI.
Imti 4 — 6 vidutinio didu

mo pomidorus, nupjauti virše
lį, išimti sėklynę ir pridėjus 
kimšimo masės uždėti viršelį, 
sudėti lėkštėn kurioje įpilt 
pora šaukštų majonezo, arba \ 
.ūgščios grietinės.

Pomidorams kimšti masė,
Proper c.: 1 silkė, 1 kietai 

virtas kiaušinis, šaukštas virtų 
pupelių, 2 galvutės svogūnų, 
šaukštas alyvos, druskps pipi
rų pagal skonį.

Darbas: Išmirkytą, išvalytą 
silkę sukapoti. Virtas pupe
les, kiaušinį ir svogūnus taip 
pat sukapoti ir sumaišyti kar- 
-u su silke pridėjus alyvą ir 
kitus prieskonius pagal skonį 
(kas mėgsta, galima dėti tru
putį tarkuoto muškato riešu
to). Taip paruoštą masę dėti 
į pamidorus.

(Bus daugiau)

ĮVAIRIŲ DARŽOVIŲ 
MIŠRAINĖ (vinegretas). 
Imti lygiomis dalimis įvai

rų daržovių: bulvių, morkų, 
ourokėlių, pupelių, žirnių, 
agurkų pamidorų, vieną ar dvi 
silkes, dvi, tris galveles svo
gūnų.

Kiekvieną daržovių rūšį iš
virti atskirai, supjaustyti ma
žais gabalėliais ir sumaišyti 
viską kartu, sudėjus išmirky
tas, gabalėliais supjaustytas

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIME

Montrealy vsario 19 d. kto- 
-koncerto metu suaukota $ 
343,51; išlaidų turėta $ 
195,59; Tautos Fondui įnešta 
$ 149,92.

SKAUTAMS VYČIAMS
Šį sekmadienį, kovo 12 d. 

12.30 v. p. p. skautų būkle, 
3703 De Bullion St., įvyks 
skutų Vyčių sueiga.

Drugovės Vadas.

PAPILDYMAS
pusi, atsišaukime, iš Ang

lijos Simono Žiulpos adresas 
yra pasikeitęs: Simonas Žiul- 
pa, E. V. W. Hostel Bearley, 
Nr. Stratford-on-Avon, Eng
land

7
KAS SKAITO

“NEPR. LIETUVĄ 
REMIA LIETUVOS
LAISVES K0VĄI
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