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VIS LABIAU ĮTEMPIAMI SANTYKIAI TARP RYTU IR VAKARU VALSTYB'U
SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA

Politiniai praėjusios savai
tės įvykiai vyko tuose pačiuo
se — Vakarų kovos su Komin- 
foimo agresija — rėmuose. Ar 
JAV valstybės departamentas 
darė viešą pareiškimą, ar Pran 
cūzijos prezidentas kalbėjo 
Anglijos parlamente, ar Austrą 
liks užsienių reikalų ministe- 
ris aptarė tarptautinę padėtį, 
ar vyko tiesiog ės kovos su ko 
munistų smurtu, — visur vyra 
vo ta pati pagrindinė idėja,

kaip išsaugoti taiką, ir kaip 
apsisaugoti nuo Sovietų 

agresijos?
Šitam uždaviniui isspręsii 

galvojo ir svarstė atsakingieji 
didžiųjų valstybių vyrai. Kiau 
simas tiek opus ir kai kur tiek 
aštriai statomas, kad vietomis 
priėjo ligi muštynių, streikų ar 
ba jų nutraukimo, kaip atviikš 
čios reakcijos.

Baigdamas savo vizitą Ang
lijoje, Prancūzijos prezidentas 
V. Auriol Anglijos parlamen
te pasakė kalbą, kurioje pa
brėžė, kad

tiktai bendromis jėgomis 
galima bus priešintis ag
resijai ir nuo jos gintis..
Tam tikslui buvo skirtas ir 

šis Prancūzijos pezidento vi- 
zirtas, ypač, kad nuo II Pašau 
linio karo prancūzų santykiai 
su anglais tūluose sektoriuose 
yra gavę spragų. Auriolio vi- 
/has lygina nesklandumus ir 
vėl glaudina didžiąsias Euro
pos jėgas, be kurių tikrai sun
ku būtų spirtis tai agresijai, 
kuri atslneka kaip juodas de
besys.

Tą faiktą ypatingai ryškiai 
parodė JAV valstybės departa
mento oficialus Dean Acheso- 
no kalbos, pasakytos neoficia
liai, atpasakojimas, kai ji vis- 
tiek jau išėjo viešumon.

Achesonas konstatavo, kad

dabar žmonija pastatyta 
prieš tokią pat problemą, 
kokia buvo susidūrus su 

nacizmu
Tiktai ta problema dabar 

yra daug sunkesnė, nes prieš 
sovietinį imperializmą ir jo me 
todus blėsta visokis praeities 
imperailizmas.

Svarstydamas tą temą, Ache 
tonas atmeta kai kieno siūlo
mąjį „preventvvinį karą“, kaip 
nesuderinamą su demokratijos 
principais ir taip gi —- šauki
mą naujos taikos konferenci
jos, nes — Achesonui aišku, 
— kad tai būtų tuščias .bandy
mas, kuris, be abejo, dar su
klaidintų tikrai taikos norin
čius žmones, kurie vis dar gai
lintų taikos viltis, kai jų jau 
d''.bar visiškai nebeliko.

O jeigu taip, tai tenka susi
rūpinti pačiu rimčiausiu ir at
viriausiu būdu, kaip organizuo 
ti apsigynimą? Tas uždavinys 
JAV labjausiai kiršina galvas. 
Ne be to, kad specialus JAV 
atstovas, kuris buvo paleistas 
per visus kontinentus, Philip 
Jessup, apkeliavęs Rytus ir Va 
carus, Vašingstonan parvežė 
t mtų sugestijų, kurios dabar 
JAV aptariamos.

Australijos užsienių reikalų 
ministeris Spenderis, aptaręs 
Sovietinį agresijos pavojų, pa
sisakė, kad

taikai išlaikyti ir atsispirti 
prieš Maskvos pavojų rei
kia organizuoti Pacifiko 

paktą,
pradėjus jį, gal, nuo Azijos 
valstybių pakto, kuris būtų pa 
našus į Šiaurės Atlanto Paktą, 
bet geriausia būtų, kad jame 
dalyvautų ir Jungtinės Ameri
kos Valstybės. Taigi, Pacifi
ko pakto idėja gyva, nors savo 
metu JAV pasisakė prieš ją. 
Maža to,

P. Jussiup, sugrįžęs iš kelio
nių ir konferencijų, kurias tu- 
i < jo Bangkoke (su tolimųjų 
rytų JAV atstovais), Kape, 
(su artimųjų Rytų JAV atsto
vais) ir aplankęs kitas valsty
bes, — Vašingtone kelia naują 
mintį: nekurti, gal, Azijos są
jungos!, bet

Siaurės Atlanto Paktą pra
plėsti į Pacifiko valstybių 
sritį ir visa sujungti į di

džiulę apsigynimo 
organizaciją,

gal, net visuotinę. Ši idėja da
bar yra atiduota į „didžiųjų 
galvų mašiną“. Reikalas ver
čia ne juokais galvoti apie gy
nimąsi, nori kas to, ar nenori.

Šių faktų perspektyvoje, 
Prancūzijos vyriausybė, kuri, 
beje, gavo visų demokratinių 
srovių paramą, kovote iškovo
jo įstatymą, kuriuo gavo teisę 
konkrečiai kovoti su komunis
tų ruošiamais sabotažo aktais 
ir gavo realias galimybes orga 
nizuoti apsigynimą. Kadangi 
po to sugniužo bolševikų orga
nizuoti streikai, tai krašto ap
saugos ministeris Plevin galė
jo pareikšti, jog

Prancūzijoje komunistai 
todėl griebiasi smurto, 
kad neteko darbo žmonių 

pasitikėjimo.

Ryšium su šiais pat klausi
mus ir JAV karo laivynas nu
tapė Vietnamo vyriausybei ir 
naujai valstybei padaryti 4 die 
nu vizitą. Taipgi, Haagoje ba 
iandžio 1 d. susirenka Atlanto 
pakto valstybių karinės apsau
gos taryba. Ir po kelių mene
sių Filipinų, Indonezijos ir ar
timuose toms sritims vandeny 
se įvyks JAV ir DB karo lai
vynų manevrai. O tuo tarpu į 
Europą jau plaukia JAV kari
nės pagalbos objektai, numa
tyti pagal Š. Atlanto paktą.

Sovietines rakietos grasina Europos kraštams
Prieš kelis metus spaudoj pa 

sirodydavo žinutės apie Švedi
jos pakrantėse pastebėtus 
s braidančius „ugnies kamuo
lius“. Ar tai būta vien lakios 
vaizduotės, ar tikrovės — lik
davo neaišku. Tik paskutiniu 
metu, pasiekus žinioms iš Pe- 
tnemundės, paaiškėjo, kad šve 
du žvejų matyti „skraidantie
ji ugnies kamuoliai“, buvę ne 
kas kitas, kaip iš Peenemundės 
rusų šaudomos V rakietos.

Neseniai berlyniškis dienraš 
tis „Telegraf“ savaitinėj lai
doj įsidėjo žemėlapiais ir brai
žiniais iliustruotą straipsnį, iš 
kurio matyti, kad šiandien Pe- 
enemundei V rakietų iššovimų 
bazių grandžiai atitenka ker
tinio akmens vaidmuo.

Naujas rakietoms iššauti 
bazes rusai turi

įrengę Neustr ilitzo — Pcnzli- 
no (Brandenburgo prov.) apy

Buvęs NKVD majoras, pri
sidengęs Petrovo pavarde, at
sidūręs jau Vakaruose, paskel 
be „Tribune de Geneve“ dien 
raštyje savo atsiminimus. Čia 
skelbiama ta jo atsiminimų da 
lis, kurioje jis aprašo NKVD 
priemones DP paimti ar likvi
duoti — jei ne savo rankom, 
tai sąjungininkų ar šalpos or
ganizacijų. (E)

Repatrijantų likimas
1945 m. rugpjūčio m. buvau 

paskirtas palydėti gana didelį

Į Rytinės Vokietijos „prem
jero“ karingą kalbą’, kad gegu 
žės 28 d. kpmjugendąs dary
siąs demonstracijas visame Ber 
lyne, vakarinių sektorių bur
mistras Reuteris pareiškė, kad

Pabaltijo pasiuntiniai protestuoja del rinkiniu
Kovo 8 d, „Amerikos Bal

sas“ pakartotmai pranešė, kad 
Nepriklausomos Latvijos pa- 
suntinys Vašingtone p, Feld- 
inanis JAV užsienių reikalų 
ministerijai įteikęs protesto no 
tą dėl Sov, S-gos vykdomų rin 
kimų rusų okupuotoje Latvijo

Lethbring'o lietuvių tautinių tokių šokėjai. Iš kairės į dešinę: I. Stankevičiūtė, V. Are
lis, B. Petrulytė, L. Sarpaiius, M. Atkočiūnas, J. Arelytė, Vik. Tulinauskas ir tautinių 
,-okių vadovas G. Atkočiūnaitė. Užpakaly matome tuntimnką Vi. Rusą ir priešais — tautinių 

šokių grupės akordeonistą.

„NL“ BENDRADARBIO PR 
linkėse, kurio, nukreiptos į 
Malmo — Treheborgą. Ankla 
mo — Wolgasto rakietų bazių 
taikiniais yra Švediją plaunan
tis Baltijos _pa. ūris nuo Kris- 
lianštadto iki Yštadto. Kra- 
nichfeldo bazės (Thuringijoj) 
tykoja Rūro kraštą. Čekoslo
vakijoj, Pilzeno apylinkėj, 
.sančios bazės įrengtos apšau
dyti Brennerio (Italijoj) kal
nų perėjas. Rusai buvo besi
ruošią įrengti stiprias rak. ba 
zes Marburgo srity, prie Drau 
upės, bet Tito atskilimas pla- 
• us niekais pavertė.

Jugoslavijai atskilus, rusų 
V rakietų strategai pajuto, kad

Kremliaus i ankose esan
čios Albanijos strateginė" 

reikšmė
žymiai sumažėjo, Nežiūrint 
to, politbiūras įsakė Adrijos 
krantuose įrengti antrąjį Gib- 

Enkavedistas atidengia paslaptis...
repatrijantų būrį į stovyklą ry 
tinėje Vokietijos zonoje.

Tai buvo ilgas traukinys, su 
darytas išimtinai iš prekinių 
vagonų. Ant kiekvieno kabojo 
didžiulis Stalino portretas su 
įrašais raudonuose kaspinuose: 
„Ačiū didžiajam Stalinui, kad 
mus išgelbėjo iš fašistines ne
laisvės“. „Grįžtame į savo tė
vynę!“ ir tt.

Vos tik paskutinius ame
rikonų postus pravažiavę ir 
prie sienos sustoję, tučtuojau

niekas komunistams neleis 
vakariniuose Berlyno sek
toriuose demontruoti ir 

kelti netvarkos.
Praėjusį savaitė, lyg sutar

ta, pasižymėjo rinkimine kam

Lietuvoje
e j. Pabrėžiama, kad Latvija 
buvusi okupuota Hitleriui su
sitarus su Stalinu pasidalintj 
pasaulį.

Panašias notas įteikė Lietu
vos ir Estijos pasiuntiniai, ak
redituoti prie JAV savo nepri

ANEŠIMAS IŠ BERLYNO ■
raltarą. Šiuo metu Adrijos jū
roj, Valonos įlankoj, riogsanti 
.olėta Saseno salelė virstanti 

galinga tvirtovė su V rakietų 
bazėmis (paskutinės žinios sa
ko, kad ir Sevastopolyj pasta- 
tvtos rakietoms rampos). Kaip 
ir Gibraltare, salos uolynuose 
Įrengiami visom kryptim ilgi 
tuneliai ir milžiniški bunkeriai, 
kuriuose galima sutalpinti stip 
rias karines pajėgas su visomis 
joms reikalingomis atsargomis.

Salai iš jūros pusės pavojus 
mažas, nes jos padėtis neturi 
sau lygios: 300 m aukščio, sta 
tūs uolų krantai, salelė, vei
kiant koncentruotai priešlėktu- 
■ inei gynybai, aviacijos puoli
mų sunkiai pažeidžiama.

Sovietai tikisi,
kad konflikto su Tito atveju 
S .seno tvirtoves pagalba jie 
galėsią užkirsti kelią jūra į Ju

buvome apsupti sovietų dali
nių. Repatrijantai, „saviškius’ ‘ 
pamatę, parodė tikrai nuošir
dų džiaugsmą: lipo iš trauki
nio, apsikabino kareivius ir ka 
rininkus. nešė ant rankų. Pa
'iau pastarieji, užuot džiaugę
si naujai atvykusiais, pasiliko 
šalti, nepamiršdami, kad atsto
vauja NKVD. Staiga švilpu
kas, ir įsakymas lipti į vago
nus. Vėliau, garsiakalbiu pa
skelbta, kad traukinys vyks 
V/erdau stovyklos kryptimi,

panija, kuri vyko SSRS ir Ju
goslavijoje. Jų vadai drožė 
kalbas, labai „taikingas“, bet 
apgaulingas. Jų turinio SSRS 
cenzūra į užsienius nepralei
džia.

klausomų vyriausybių, pabrė
žė Voice of America radijas,

— Lietuvos atstovai įteikė 
-avo reziduojamų kraštų vy
riausybėm p.rote-sto notas dėl 
sovietų vykdomų Lietuvoj lin
kimų į aukščiausią tarybą.

goslavijos krantus. Nemažiau 
viliasi, kad rakietomis galėsią 
pasiekti Pietų Italiją ir Mal
tos salą.

Sunku pasakyti, kokios 
reikšmės vaidmuo ateities ka
re atiteks V rakietoms, bet vie 
. a yra aišku: virš visos Euro
pos kybo V sviedinių pavojaus 
šešėlis.

— Lietuvoje daugumas baž 
nyčių uždaryta. Kauno jėzui
tų bažnyčioj sukrauti depor
tuotųjų baldai, Vytauto — grū 
dų sandėlis. Studentės ir gim
nazistės, nupiešusios skelbimą, 
kad Marijonų bažnytėlė užda
ryta, buvo nubaustos 6 metus 
į Rusiją. Veikiančios bažny
čios atidaromos tik rytais ke
liom valandom. Įeinant reikia 
bilieto. Kaštuoja 7 rubliai.

— Vengrijoj valdžia parei
kalavo iš JAV ir DB sumažintų 
Budapešte save atstovybes.

kad vagonų durys turi būti už
darytos. Palydovai buvo įsa
kyti šauti, jei kas bandytų ati
daryti duris ar šokti iš trauki 
nio.

Po kelių valandų kelionės at 
vykome j Werdau. Ir vėl trau 
kinys buvo apsuptas. D.abar 
jau visi buvo padėtį supratę. 
Nusiminę išlipo repatrijantai. 
T-Juveklė juos Į tam tikrus vie
no kalno šlaite iškastus tune
lius, kurie karo metu, matyt, 

(Nukelta į 8 puslapį).

Belgijoje praėjo karaliaus 
grįžimo plebiscitas, kuris davė 
b'veik lygius priešingumo le- 
zultat.ua. Klausimas bus galu
tinai išspręstas parlamento. 
Už karalių pasisakė daugiau 
balsų, negu prieš jį.

Graikijoje galutinai paaiš
kėjo parlamento rinkimų 

rezultatai.
Iš 250 vietų laimėjo: popu

listai 58, liberalai 54, nacional 
progresistai 49, socialdemokra 
tai 34. lakusias 55 vietas pa
sidalino likusios 22 partijos. 
Paskutinės trys rinkimus lai
mėjusios grupės sutarė sudary 
ti koalicinę demokratinę vy
riausybę.

Praėjusią savaitę darbo ma
sių patenkinimas buvo bando
mas iš pozityviosios pusės.

Anglijos parlamente Chur- 
chillis pareikalavo nevyadyti 
plieno bei geležies pramonės 
nusavinimo. Attlee atsakė, kad 
Darbo vyriausybė vykdys pa
žadėtą savo programą ir pa
statė pasitikėjimo klausimą. 
Darbiečių vyrauisybė pasiiikė- 
imą gavo 310 prieš 296.

Ypatingai reikšmingas šia 
prasme faktas yra

Italijos vyriausybės vyk
domoji žemės reforma, ku

ri pradėta Kalabrijoje,
Ten nusavinami dvarai ir že 

mė išdalinama bežemiams ir 
mažažemiams ūkininkams, ku 
rie ją gauna lengvomis išsimo- 
kėjimo bei įsikūrimo sąlygo
mis. Komunistai griežčiausiai 
pasisakė prieš žemės reformą 
ir tuo visiškai nustoja ūkinin- 
kijos pasitikėjimo.

Tų kovų fon • ypatingu gar
su nuskambėjo Gubičevo — 
Koplan bylos finalas. JAV 
teisingumo ministerijai pata
rus, teismas nutarė Gubičevą 
paleisti namo ir 15 metų jam 
sKirto kalėjimo dovanoti. Ži
noma, JAV tuo nori švelninti 
santykius, bet Maskva į tai at- 
«. iliepė, kaip ir jai dera: girdi 
Gubičevas esąs nekaltas, tai ir 
paleidžiamas namo. . .

Jeigu prie to pridėtai faktą, 
kad Austrjios min. pirm. K. 
Gruberis parašė straipsnį, ku
riame sakoma, kad SSRS atsi
sako visai tartis dėl sutarties, 
tai bus aišku, kad santykiai 
taro Rytų ir Vakarų nuolat stip 
riau įsitempia, o kiekvienam įsi 
tempimui yra ribos. . . (k)

— Lietuvos atstovas Pary
žiuje dr. S. A. Bačkis, VT pa
vestas, lankėsi Belgijoj ir Lux 
emburge lietuvių padėčiai pa
tirt ir vizituot vyriausybes.

— Vasario 28 d. Baltų Biu
ro posėdy nutarta imtis inicia
tyvos protestuot. dėl sovietų ad 
ministracinės reformos Pabal- 
tyje, kaip priešingą Haagos 
konvencijai, nustatančiai oku
panto teises okupuotame kraš
to.

— Piktadarls A. Gay, kuris 
į lėktuvą pakišo bombą, dėl ko 
ties Quebecu nukrito lėktuvas 
su 24 keleiviais, nuteistas mir
ti.

— Dr. Sandėris, kuęjs buvo 
pakaltintas sąmoningai numa- 
: inęs vėžiu -sergančią moterį 
„iš pasigailėjimo“, išteisintas, 
nes teisme buvo įrodyta, kad 
moteris jau buvo mirusi, kai 
jai buvo įleista oro. Dr. San
dėris dar turės stoti prieš gy
dytojų teismą.

— Sovietų Sąjungoje vėl da 
loma, pinigų reforma. Rublis, 
kaip skelbia Maskva, perve
damas ant auk>?o pagrindo. Vėl 
Rusijos darbo žmogus palieka
mas be pinigų. O ta „auksi
ne“ SSRS valiuta vis tiek nie
kas nepasitikės, nes Sovietai 
savo pinigų auksu nekeičia.

zultat.ua
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Dar apie Kanados Lietuviu 
Bendruomenes organizavima

Tuo reikalu jau buvo plačiai 
rašoma spaudoje. Tuo reikalu 
jau yra išsiuntinėti visoms Ka 
nados lietuvių organizacijoms 
aplinkraščiai, instrukcijos, tai
syklės, nurodymai. Ir vis dėl 
to tenka rašyti tuo pačiu reika
lu, aiškinti ir aiškintis, kad or
ganizacijos dalbas eitų reika
linga vaga.

Jau po pranešimų, skelbimų 
spaudoje ir aplinkraščių pasi
rodė iš tūlų vietų reiškinių, ku 
;:e nesiderina su Kanados Lie 
tuvių Bendruomenės organiza
cijos tikslais, siekiais ir keliais 
tai bendruomenei sukurti. Ir 
tie dalykai sunkina Kanados 
Lietuvių Bendruomenės orga
nizavimo reikalus.

Iš kaikurių vietovių prane
šama, kad ten esą persiorgani- 
z lojama į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę.

Į tai reikia atsakyti, kad Ka 
nadoje tokia bendruomenė ne
organizuojama. Kanadoje or
ganizuojama tiktai Kanados 
Lietuvių Bendruomenė, kuri 
turi tikslą būti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės daliniu. 
Kai kitose šalyse susidarys tų 
šalių bei kraštų bendruome
nės, tai jos visos draugų suda
rys jau Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenę. O Kanadoje begali 
būti tiktai Kanados Lietuvių 
Bendruomenė. Todėl ir tų vie- 
iovių pasiryjimas persiorgani
zuoti į Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę nesiderina su Kana
dos B-nės organizavimu.

Kitosi vietovės lietuviai rei- 
Kilauja panaikinti partijas.

Į tai reikia atsakyti, kad nie
kas nei Kanadoje, nei kur ki
tur žemės rutuly neturi teisės 
Kanadoje panaikinti partijas. 
Jos yra leistos Kanados įstaty
mais ir visos jos įstatymų ri
bose turi teisę gyvuoti ir veik
ti. O su Kanados Lietuvių 
Bendruomene, bendrai, šis rei
kalas neturį nieko bendra. Tai 
yra visai atskiras reikalas, ku
ris Kanados Lietuvių Bendruo 
menei organizuoti ne kliudo. 
Nes partijų reikalas yra jų rei 
kalas, o Kanados Lietuvių 
Bendruomenes organizavimo 
reikalas yra savo reikalas. Ir 
dar reikia pabrėžti, kad pagal 
PLB Lietuvių Chartos 8 straips 
nį, PLB visas tikrai lietuviš
kas organizacijas tiktai palai
ko, net nenaikina.

Trečioje vietoje KLB-LOKo 
aplinkraščius išaiškino taip, 
kad jau iškart bandoma su-

f P. TERESEI ZAVADSKIE NEI, surengusiai man taip 2 
| iškilmingą „shower party”, nuoširdžiai dėkoju, 2

Nora Mažeikytė. §

AUKOJO „N. LIETUVAI“

daryti Kanados Lietuvių Ben
druomenės organizaciją.

Tai irgi netikslus išsiaiškini 
n.as, nes dabar eina tiktai pa
ruošiamieji dalbai. Pagal mū
sų susitarimą', visos organiza
cijos veikia, kaip veikusios. Jos 
tiktai sudaro bendrus Laiki
nuosius Apylinkių Organiza
cinius Komitetus, kurie jau 
ruoš ir įvykdys Kanados Lietu 
vių Bendruomenės organizavi
mą. Ir kaip bepasivadintų nau 
jai susidariusieji organizaci
niai vienetai arba kaip jię be- 
persiorganizuotų, tai jie dar ne 
bus kuriamos Kanados Lietu
vių Bendruomenės nariai, pil
na tų žodžių prasme, nes Ka
nados Lieutvių Bendruomenė 
tiktai organizuojama, ir dabar 
veikią organizacijos kviečia
mos tą darbą nudirbti. O 
koks tas darbas ir kokie keliai 
į KLB, nurodo KLB - LOKo 
aplinkraščiai, taisyklės ir tt.

Pirmasis uždavinys — vieto 
se sudaryti iš esamų organiza
cijų atstovų Laikinuosius Apy 
linkių Organizacinius Komite
tus ir juos įregistruoti Cęfitre 
— KLB - LOK, 2576 Shep
pard St. Montreal, P. Q. Čia 
reikia gauti visas trūkstamas 
informacijas ii veikti pagal jau 
gautas instrukcijas. ^Daugiau 
tuo tarpu nieko.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Laikinasis Organizaci
nis Komitetas, t. y. Centrinis 
komitetas (trumpai žymimas 
KLB - LOK) tuo tarpu bai
gia tvarkyti Laikinąjį Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
statutą. Statutas visas jau ap
svarstytas ir priimtas, išsky
rus Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos rinkimų 
principus bei tvarką, dėl kurių 
/: a pasireiškusios skirtingos 
nuomonėsi Tas klausimas da
bar galutinai tvarkomas ir ma
noma, kad, gal, tuo klausimu 
lėks plačiau išsiaiškinti. Pa
ruošti du skirtingi projektai ir 
gali būti, kad dėl jų bus atsi
klausta plačiosios tautiečių 
nuomonės.

Tačiau pabrėžiama, kad ši
tie klausimai nieku netiukdo 
h LB organizavimo darbų. 
Kaip nurodo aplinkraščiai bei 
taisyklės, KLB organizavimui 
reikia dar nemažai paruošiamo 
jo darbo, kuris ir prašomas juo 
intensingiau, nuoširdžiau ir 
skubiau dirbti, kad KLB orga
nizacija būtų tikrai graži ir ata 
tiktų visų tautiečių pageidavi
mus.

KLCT Sp. ir Inf. Sk.

N. Pocius, Tortenh., Ont. 1.00
V. Macikūnas, Niagara F. 1.10 

Nuoširdus aukotojams ačiū
nN. L. '

P. Petronis, Montrealis . .2.00
P. Jakubka, „ 2.75
L. Pečiulis, „ 2.00
M. Gudaitytė, Hamilton . i.-.oo
G. Ambraziejus, ,, .1.00
A. Petkevičius, „ .1.75
W. Zinski Rodney, .3.00
V. Žinaitis, C. Palnicia . .1.00
Vvt. Čapas, Islington . . . .5.00
V. Paulionis, Pickle Cr. 2.00
P V. 2.00
A. M. 2.00
Xlb. Plioplys „ 2.00
Juozas Bakša „ 2.00
St. Jarašūnes., „ 2.00
Pr. Puškoriuą, „ 2.50
J. Launikaitis. „ 3.—
Vac. Zujus, „ 5.00

SPAUDOS B-VĖS „N L “ 
PRANEŠIMAS '

Visi akcininkai, negavę iki 
šiol savo akcijų, maloniai pra
šomi nedelsiant pranešti savo 
dabartinį adresą, pažymint se
ną adresą, akcijų pirkimo me
tu, nes neturėjimas adresų, už- 
z Ikina akcijų išsiutimą.

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

Visais šiais reikalais: prašom 
kreiptis į B-vės šėrų sekreto
rių p. Leoną Gudą, 2412 
Springland Ave., Ville Emard, 
Montreal 20, P. Q.

Bendre vės Valdyba.

NAUJAI ATVYKUSIEMS 
“N. Lietuva” siunčiama sko
lon, t<k pranešk/te savo adresus

RAŠO ST, JOGAUDAS.
šarvuočių divizijų:
JAV—1 (viena), o rusai—30;
povandeninių laivų 
JAV — 74, rusų — 270; 
kitokių karo laivų;
:AV — 164, rusų — 127.

Generolas Carl Spaatz, JAV 
aviacijos virininkas, savo str, 
„Rusai gręsia mūsų egzisten
cijai” duoda žinių, kad rusai 
lankus ir aeroplanus šiuo me
tu jau gaminą tokiom masėm, 
kurios prilygsta nebe pasiruo
šimą įvykiams, bet gamybą, ku 
ri būna jau karo metu.

Pagal „Life” komentarus jų 
straipsny

„rusai ruošiasi vikriam 
knok&utui“.

Šie 1950 m. yra paskutiniai, 
kur JAV dar galėtų tarti savo 
žodį, o vėliau bet koks spren- 
d:mas gali būti padarytas tik... 
sovietų.

Deja, amerikonų lyderiai de
da visas viltis į tai, kad jų kraš 
to pramonė labai galinga, ir 
kai reikės perjungti ją į ginklų 
gamybą, jie „privys ir pra
lenks“. Bet kritiškiau galvo- 
iantieji jau dabar klausia, ar be 
užteks tam laiko, ar nepanau
dos sovietai savo jau dabar pa
sektų jėgų perviršį žaibo smū
giui, ypač kas liečia silpnai ap
saugotą Europos frontą?

Nereikia užmiršti, kad so
vietams talkininkauja eilė ang 
losaksais nusivylusių žymių vo 
kiečių generolų ir karo inžinie 
rių, o tai labai didelis kozyris 
jų rnkose. JAV laivyno 
mokslininkai iškelia, nuomonę, 
kad pati pirmoji karo diena 
]AV galėtų kainoti 15 mili
jonų aukų (užmuštais ir su
žeistais) ir

būtų problema, kaip išgy
venti 18 mėn. kol JAV 
pramonė pradės paruošti 

ofenzyvos mašiną,
kurią rusai jau kone dabar turį 
po ranka?

Pirmi ir didžiausieji smū- 
g'ai, be abejo tektų Anglijai ir 
Prancūzjai, kurios taptų per
dėm griuvėsių krūva. Štai ko
dėl Churchilis norėtų manda
giai pasikalbėti su Stalinu, ar
ba paskiau bus per vėlu. Ame
rikonų tolesnis delsimas atbai 
dys jų Europos sąjungininkus.

Išeitų, kad iniciatyva tenka 
priešui.

JAV pradeda gaminti pirmą 
ją H bombą (iš vandenilio), 
kuriai reikės apie 12 mėn. lai
ko. Daug kas stato klausimą, 
ar rusai lauks taip ilgai, nes 
jiems tai reikštai paaukoti 
Maskvą, su 5 milijonais galvų, 
kiti net sako, kad toks klausi
mas, tai jau pusiau duotas at
sakymas.

Visa laimė, kad rusai

šiandien tėra dvi jėgos pa
sauly, kurios stovi viena prieš 
aitą „ginkluotoje taikoje : 1) 
bolševikų imperija ir 2) JAV, 
kurios užpakaly rikiuojasi de
mokratinės Vakarų Europos 
tautas).

Nors šaltasis karas eina jau 
treti metai, bet abi pusės kalba 
apie taiką. Tačiau, „jeigu tai 
nėra tušti žodžiai, tai kam ru
sai kala ginklus tokiu milžiniš
ka mąstu?” — klausia Stuart 
Symington, JAV aviacijos sek 
retorius.

JAV karo sekretorius L. 
Johnson, neseniai yra pareiš
kęs, kad

jei „rusai pradėtų 4 vai.. . 
ryto, tai mes smogtume

5 vai “■
Ar taip tikrai yra? Ar jau 

tikrai bus sustiprėjusi ta jėga, 
kuri dar taip neseniai prieš 
Raud. Kiniją neišlaikė egza
mino ?

Kaip atsakymas skamba vėl 
Mr. Stuart Symingtono pareiš 
kimas, kad mūsų priešas (ru
sai) turi po ginklu didžiausią 
pasauly armiją, didžiausią 
aviaciją ir didžiausią povande
ninį laivyną ir jeigu jie ryžtųsi 
pradėti atombombų (kurias, 
nėra jokių abejonių, jie turi) 
a;aką ant JAV, mes neturime 
jokios tikros apsaugos prieš 
tai“. Kuris iš jų dviejų sako 
teisybę, nelengva pasakyti, lik 
viena aišku, kad abiems tuo pa 
ciu laiku patikėti negalima.

Žinomi polit. komentatoriai 
Joseph ir Stewart Alsop para
šė apžvalgą, kuriai jie uždėjo 
antraštę: „Mr, Johnsonas (ka 
ro sekretorius) meluoja“, bet 
jų leidėjas rado reikalo tąj su- 
minkštirrti į „netiesa, kurią 
pasakoja Mr. Johnsonas“.

Pasiremdamas gerai kvalifi- 
k lotais šaltiniais, „Life“ ran
da

reikalinga savo skaityto
jams patiekti šitokių „tie

sų“ apžvalgą:
JAV tautos ūkio įplaukos 

per metus sudarą apie 222 mi
lijardus dolerių; iš to jie skirią 
aoie 6% karo reikalams.

Sovietų ūkio įplaukos gi su- 
iabjausiai paliestas sritis su
darą 65 milijardus dolerių; iš 
to jie skirią karo reikalams net 
25%.

Kovos lėktuvų šiuo metu 
turi:
IA V —3.300; rusai — 9.000. 
‘ransporto ir kt. turi:
JAV — 5.600, rusai — 8000.

Metinė naujų karo lėktuvų 
gamyba: į i J
JAV — 1.200, rusų — 7.000.

Po ginklu laiko arjnijas;
JAV-640.000, rus. 2.600.000; ra vieningi (spėjama apie 90 %

ne-

išvykusių į Kanadą laivu 
Samaria“ 1950 m kovo mėn 

2 dieną.
Butkus Saliomcja 
Daukša Antanas 
Binkienė Bronislava 
Linkytė Irena 
Linkytė Rūta 
Vaitkaitis Jonas 
Dramantas S'tepas 
Dramantienė Gna 
Dramantytė Gražina 
Ivanauskas Vladas 
Ivanauskienė Valerija 
Misgaitis Vytautas 
Ivanauskas Jonas 
Padymaitis Augustas 
Stanaitis Vilius 
Stanaitienė Ęaita 
Stanaitytė Zabelė 
Stanaitytė Ilona 
Varanl a Stepas 
TViorozeviČius Valtrautė 
Morozevičius Raimundas 
Merkevičienę Emilija 
Niederas Rymantas 
Pranevičius Mečislovas 
Vrubliauskienė Julija 
B'uyenerienė Marija 
Beryeneris Kai in 
Alksnys Jonas 
Abromaitis Karolis 
Abromaitis Eugenijus 
Danevičius Jurgis 
Kuncąitis Jonas

«

NAUJAS LIETUVIŲ TRANSPORTAS
SS Cesna Zonta 

Gailiūtė Greta 
Gailiūtė Danutė 
Liorencytė Alvina 
Bartkienė Kazimiera 
Bartkus Elena 
Bartkus Jurgis 
Žekas Monika 
-tekąs Elena ' •> ’
Žekas Ona 
Zekasi Monika 
Viliušis Margarete 
Juknevičienė Elena 
Juknevičius Romualdas 
Stiikaitis Boleslovas 
Strikaitis Teofilis 
Strikaitytė Birutė 
Strikaitytė Vida 
Strikaitytė Danutė 
Strikaitis Vytautas 
Kybartas Marijona 
Kybartaitė Ona 
V ilutis Petras 
Sileiskis Anatolijus 
Sileiskienė Alma 
Sileiskytė Irene 
Sileiskytė Vitnda

Sekančiu laivu atvyks p. Sa 
pežinskienė su dukra Alicija ir 
sūnumiPovilu, p. Bartkienė 
Kazimiera su Elena ir Jurgiu.

Nuo šio transporto buvo jos 
nulaikytos dėl turimos tempe- 
.atūros.

Kun*. V. Šarka, 
IRO stovyklos kapefionas,

opozicijos), o jei taip, tai pa
saulio likimą beveik galima bū
tu lakyti išspręstu.

Dėl to jokiu būdu negalima 
tvirtinti, kad pasaulio istorija 
jau rieda į bedugnę.

Bet kodėl delsia amerikonai?

Papildomi komentarai iš
Karo sekretorius Louis Job- 

son išsireiškė norįs Staliną ap
šviesti, kad jei rusai ką nors 
pradėtų 4 vai. ryto, tai Ameri
kos smogiamoji jėga pradėtų 
darbą 5 vai. ryto. Aviacijos 
sekretorius W. Stuart Syming 
ton tuoj po tu pareiškė, kad, 
deja, jokio pagrindo nėra lo
kiam „mandriam tonui”.

Pralenkti ore, jūroje ir sau
sumoje — tiek jėgų dydžiu, 
tiek apsiginklavimu — kaip 
m>s galime priimti Johnsono iš 
vadą, kad „mes pajėgsime į 
peklą išmušti Joe Staliną?”

Neigi mes galėtume tikėtis 
lenktyniuoti su Raud. Rusija, 
pastatydami žmogų prieš žmo
gų, patranką prieš patranką, 
.ėKtuvą prieš lėktuvą? Bet 
koks bandymas tai padaryti 
(atseit privyti rusus apsigink
lavimu) finansiškai sulaužytų 
mūsū tautos ūkį (kaip žinome, 
anksčiau jis korespondentus 
yra apšvietęs, kad reikėtų ka
ro reikalams skirti ną 13 bet 
100 milijardų). Amerikos ap
sigynimo planai esą grindžia
mi ant apskaičiuotos rizikos 
(calculated risik). Jei karas 
ateis, rusai turės iniciatyvą, 
jie taip pat turės visas iš stai
gaus puolimo pirmenybes, bet 
armija, laivynas ir aviacija

greit bus išplėstos kad prilyg
tų rusų karo mašinai ir, paga
lbiu, sudaužytų ją.

Kadangi čia užmiršta paimti 
domėn, kokius didelius nuosto 
liūs rusai gali padaryti pir
mom karo dienom, bei savai
tėm („nušienaudami“ pimiuo-j* 
sius amerikiečių dalinius ijį| 
tt.), tai kyla klausimų. Bend
rai, šitie oficialūs amerikiečių 
duomenys yra geroka staigme
na, po viso to, kas anksčiau 
buvo girdėta.

JUGOSLAVIJA PRALEI
DŽIA PABĖGĖLIUS

Žiniomis iš Triesto, Tito 
slaptoji policija atidariusi 
maršrutą pabėgėliams iš ana
pus geležinės uždangos. Per- 
anksti pasakyti, kaip daug 
k un pasiseks pabėgti per Jugo 
slaviją, pareiškė jugoslavų pa- 
įeigūnas, bet atrodo, kad pa
bėgėlių tūkstančiai bando bėg
ti iš Rusijos kontroliuojamų 
kraštų nuo Baltijos pajūrio 
iki Otranto sąsiaurių.

Pabėgusieji pareikė, kad jie 
kur| laiką buvo siuntinėjami iš 
vienos kęncentracijos stovyk
los į kitą Jugoslavijoje, tada 
staiga buvo atgabenti naktį 
prie sienos ir paleisti bėgti. Ju 
goslavų sargyba paleido salvę 
šūvių per jų galvas, bet visa 
109 žmonių grupė galėjo atsi
durti laisvoje Triesto zonoje.

KAS SKAITO 
“NEPR. LIETUVĄ 
REMIA LIETUVOS 
LAISVES KOVĄ!

f P. VYTAUTĄ KRIKŠČIŪNĄ ir Panelę MARYTĘ j 
1 MIŠKINYTĘ, sukūrusius lietuvišką šeimos židųiį, j 
t sveikina ir linki daug laimės ir gražaus gyvenimo. į 

!{ KLS St, Catharines Skyrius, į

JUOKDARIAI. . *
kia paieškoti priežasčių, kodėl 
bėga? Kitų tuo tarpu priežas
čių nematyti, kaip 'tiktai ta 
prielaida1, kad komunistai pa
matė, kad jų partijos laivas 
skęsta. Na, kai laivas skęsta, 
tai pirmosios pajunta žiurkės 
ir įš laivo bėga. . . Tai sena 
tiesa.

'Gerb. „NL‘ Skaitytojas vi
siškai teisingai suprato, kad 
šis juokas aiškiai taikomas tik 
tai komunisitams — „Liaudies

Oi tos žiurkės!..
Redakcija gavo tokį liašką:
„Gerb. Redakotriau, Mont- 

icalio komunistai platina gan
dą, kad „Nep'kliausoma Lie
tuva“ išvadinusi visus aukavu 
rias bažnyčiai, komunistais. 
Aš skaičiau Mandrapypkio juo 
kelį apie apleidžiancias laivą 
žiurkes ir aš supratau, kad tai 
liečia tiktai komunistus, o
.e visus tautiečus, kurie auka
vo.

Buvau ir aš parapijos vaka- 3 ilso“ skaitytojams, platinto- 
rienėje ir pats savo akimis ma
giau, kaip keli stambūs komu
nistai, arba jų žmonos, kurie ir 
kurios aktingai remia „Liau
dies Balsą“, vieni iš vadovau
jančiųjų, kiti eiliniai, tikrai ne
šė ir dešimtines ir dvidešimt

jams ir DLK Vytauto klubo 
triukšmadariams, kurie buvo 
užprotokoluoti po to, kai kle
bonas nurodė jų pavardes. Ir 
tas juokas visiškai neliečia ne 
komunistų, kurie bažnyčiai vi
sada aukavo, aukoja ir aukos, 

penkines ir aukavo. Ir aš apsi- Jeigu komunistai platina J?an- 
džiaugiau, kaip ir Mandrapyp- 
kis, kad komunistai atsiverčia 
prie Dievo.

Na, jūsų Mandrapypkis aiš
kina tą faktą tuo, kad komunis 
tai bėga iš skęstančio komunis 
tų laivo, kaip žiurkės. . . Tai, 
gal, tiesa. Aš jau su Mandra- 
pypkiu čia nesiginčysiu. . . Bet 
noriu pabrėžti, kad aš, nebūda
mas komunistu, nors aš auko
jau bažnyčios statymui, to juo
ko sau neprisiėmiau. Kadangi 
aš nekomunistas, tai man tas 
juokas netaikomas. Pasaky
kit, Redaktoriau, savo žodp

,Nept Lietuvos“ Skaitytojas. 
Red. atsatkymas: Redaktorius 
mano, kad Gerb. „NL“ Skaity 
tojas teisingai suprato Mandra 
pypkio juokus. Bet Redakcija 
perduoda žodį pačiam Mandra- 
pypkiui.

dus, tai jau jų partijos biznio 
reikalas. Jie gi dėl priemonių 
savo tikslui siekti niekumet ne 
sivaržė, nesivaržo ir nesivar
žys. Ne tiktai šmeižia, bet ir 
tėvą - motiną papjautų, kad tik 
tai savo atsiektų. Bet. . .

Mandrapypkis tikrai džiau
giasi, kad komunistai jau 
grįžta į gerą kelią ir aukoja 
bažnyčiai. Nekomunistai gi t 
visą laiką taip darė, daro Įp 
darys.

Oi, tos žiurkės. . . Kaip jos 
pradeda čypti, kai tiktai kas 
nors joms užmina uodegą. . .

Kodėl, kodėl?.,.
1938 m. kovo 13 dieną Mask 

vos „tribunolas” nuteisė 18-ika 
sanųjų komunstų isu Buchari- 
nu, Rykovu, Kamenevu ir ki
tais komunizmo veteranais ir 

. . Mandrapypkio paaiškinimas, vvirausiu sovetinio geštapo bu- 
Seniai žinoma patarlė: „Vagie, 
tavo kepurė dega“, — ir vagis 
griebiasi ūž kepurės. Taip da 
rar atsitiko ir su Jcomunis- 
lais.. .

Stalinas tikėjimą viešai skel 
bia nuodais. O komunistai 
aukoja bažnyčiai. Kadangi pa 
gal „Tėvo ir mokytojo” tvar
ką komunistai negali bažnyčiai 
aukoti, tai ir išeina: jeigu ko
munistas — „Liaudies Balso“ 
skaitytojas ir rėmėjas dabar jau 
aukoja bažnyčiai, tai reiškia, 
kad jis atsisako savo įsitikini
mų ir savo partijos. O jeigu 
jis jau iš partijos bėga, tai reį.

epeliu Jagoda mirties bausme. 
Visi buvo pakurti. Nuteistųjų 
t rpe buvo i| 3 Kremliaus gy
dytojai, kurie saugojo Stalino 
ir kitų budelių sveikatą. Tai 
buvo senųjų Rusijos komunis- 
ų, kurie ėjo Įvairias atsakin

gas Sovietuose pareigas, likvi
davimas.

Mes klausiame „Vilnį“, 
„Laisvė“ ir jų satelitą „Liau
dies Balsą”, kodėl ta, anot jų, 
tobuloji partija išžudė savo kū 
r ė jus? Kodėl komunizmo vai
kai suvalgė savo gimdytojus, 
tėvus ir krikštytjous? Kodėl?

Mandrapypkis,
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Naujųjų laiku baudžiava
RAŠO Z. TAMOŠAUSKAS

Daugeliui tautiečių kolcho
zo sąvoka neatkuria tikro vaiz
do, o mačiusiems komunizmo 
palaimą sukelia siaubą. Dabar 
Š. Amerikos lietuviškieji išga
mos, sekdami .,Tiesą“, tą var
dą švelnina, pakeisdami kol
chozą į kolūki.

Kas ištiktųjų yra tas „kol
ūkis“ ir kokia jo paskirtis?

Trumpas atsakymas galėtų 
būti: tai žmogaus proto ar be
protybės sukurtas pragaras že 
mėje, į kurį suvaryti ne nuodė 
mių pilni atgailautojai, bet 
darbštūs, taikingi ir savo kraš
tus maitiną žemdirbiai. Jįe, 
žinoma, atsirado ne Vakarų kul 
tūros krašte, įkurti ne žmonių 
gerbūviui pakelti, bet komunis 
linei tironijai išlaikyti ii pa
sauliui pavergti.

Kilus revoliucijai caristinė- 
e Rusijoje, ją sumaniai pasi- 
•laudojo Leninas, Stalinas, 
Trockis ir kiti kriminalistai ir 
ją pakreipė ne ta tinkme, ku
rios siekė dorieji rusų tautos 
žmonės. Tos revoliucijos me
tu Trockis užgrobė vgdovavi- 
rną raudonąja! armijai ir jis 
pastebėjo, kad valstiečiai ko
munistų programai bei pragaiš 
tingai klasių kovai yra abejin
gi ir net priešingi: jie vengė 
aktingai dalyvauti raudonosio
se gaujose, be didelio ūpo tei
kė savo gėrybes joms maitin
ti, o jie tik norėjo likti savo 
sklypelių savininkais, juose 
dirbti ir gyventi.

Komunizmo galiūnai ncsiten 
kino vien Rusijos laimėjimu, 
bet tuojau ėmė tiesti savo rau
donus pirštus į visą, pasaulį. 
Lindo į svetimų kraštų darbi
ninkiją. Tas reiškė pasaulinę 
revoliuciją, naują karą ir kelių 
tironų užmačias — valdyti pa
saulį. Savaime aišku, ramiam 
valstiečiui buvo nesupranta
ma, o jei ir suprantama, tai ai£ 
kiai atmestina beprotybė. So
vietų santvarkos valdovai ne
gali pakęsti ne tik mažiausios 
kritikos, bet reikalauja nenbo 
to jų garbinimo ir vergiško 
klusnumo. Matome, kad visi 
nuteistieji mirti reiškia padė
ką už šią bausmę, kaip senoje 
Romos imperijoje gladiatoriai 
ir kankiniai eidami pro despo- 
’o valdovo tribūną viešose, 
mirtį reiškiančiose žudynėse. 
Šaukdavo: — Viešpatie, mirš
tantieji tave sveikina!

Šį klusnumą išspausti ir 
žmogaus prigimtį sunaikinti, 
gyventojų mases plėšikiškiems 
tikslams pajungti yra neįmano 
ma, kai žmogus gyvena atski
rai, savarankiškai. Sunku juos 
sekti, neš prie kiekvieno ūki
ninko MVD agento nepastaty 
si. Iš tos padėties, išeitį rado 
Trockis: jis pasiūlė „žmonijos 
g. nijui“ Stalinui sukolektyvin 
ti žemės ūkį, reiškia įvesti

bendrą ūkininkavimą. Iš pra
džių Stalinas į tai žiūrėjo skep- 
iiškai, bet.dėl to kilo Trockio 
vadovaujama opozicija ir Sta
linas, norėdamas ją sunaikinti, 
įsakė sukurti kolchozus. Iš 
valstiečių buvo atimti ūkiai ir 
sujungti į milžiniškus dvarus. 
Jie, atėmė bendram naudoji
mui padargus, gyvuilus ii ki
tas gėrybes.

Šitai ūkininkavimo sistemai 
pagrindus sudarė sovietų tar
nyboje dirbęs vokietis komu
nistas daktaras Puschel. Jis 
buvo gerai išstudijavęs ruso 
valstiečio gyvenimo sąlygas, 
aplankęs tolimiausias krašto 
vietoves ir priėjo išvados, kad 
reikia šį tą daryti, pakeiti že
mės ūkį ir savo planus jia teikė 
partijai. Stalinas tuojau pasi
naudojo šio gabaus ūkio spe
cialisto kaikuriomis mintimis 
ir tuo būdu gimė kolchozai. 
Žinoma, šis vokietis nė nesva
jojo tokios beprotybės: jis tik 
siūlė įvesti daliną kontrolę, su 
mechaninti darbą, teikti agro- 
nominius patarimus ir kaimuo 
V paskirti pavyzdingesnius 
ūkininkus patarėjais savo kai
mynams, bet tie jo sumanymai 
ouvo iškraipyti ir valstiečiai 
paversti baisiausiais baudžiau
ninkais.

Ši mintis komunistiniams ti
ronams buvo tiesiog „marma iš 
dangaus“. Jie iš karto sunai
kino stiprią ūkininkų klasę, 
pradėjo ją visu įnirtimu pulti, 
apšaukdami liaudies priešais, 
buožėmis, kulokais ir pan. Ūki 
ninkiją paverte bevalia milži
niška minia, kuri galėjo duoti 
neišsemiamus žmonių rezer
vus raudonajai armijai, jų dar 
bo vaisiai perėjo į komunisti
nės valdžios rankas kuri pašau 
jinės revoliucijos sumetimais 
bandė užversti pasaulines rin
kas ir iššaukti ūkinę suirutę ki 
tuose kraštuose, nes jug iš bau 
džiauninkų atimti darbo vai
siai galėjo konkuruoti su lais
vai parduodančio ūkininko ga
minių kainomis. Tik išėjo ki
taip : tie baudžiauninkai paga
mino tiek mažai, kad badas at
sistojo Sov. Sąjungoje visu sa 
vo nuogumu.

Savaime aišku, šis velniškas 
l ianas sulaukė iš ūkininkų pa
sipriešinimo. Bolševikiniai 
viešpačiai to tik ir laukė: jie 
sutelkę milžiniškas NKVD pa
jėgas griebėsi milžiniško mas
to areštų, pristeigė daugybę 
priverčiamojo darbo stovyklų, 
vykdė negirdėtus žmonijos is- 
torjioje gyventojų trėmimus, 
pravedė kai kuriuos viešuosius 
darbus ir užpildė nemokama 
darbo jėga raktines tiesiogines 
ginklavimosi bei pagelbnes įmo 
nes, kaip kasyklas, miško pra
monę ir kt. Tiesa, jie iškasė ke

lętą kanalų, pravedė geležin
kelių, dėl to ir dabar kelia di
džiausią propagandinį triukš
mą, bet nepasako, kad kiekvie 
no tokio geležinkelio ar kana
lo pėda yra padengta žmonių 
lavonais.

Šis „laimingos“ ūkio siste
mos įvedimas kainavo milijo
nus gyvybių, bet sveikiausias 
tautos elementas — valstiečiai 
buvo sunaikinti, jų masės pa
verstos neribotai komisarų kont 
lolei, virto raudonųjų nusikal
tėlių mechaniniu įrankiu. Vie 
nu smūgiu kaimai pavirto par
tijos dvarais, o ūkininkai bau
džiauninkais. Darbo našumas 
savaime nupuolė, išdvėsė mili
jonai galvijų, žemės ūkis atsi
dūrė katastrofinėje padėtyje, 
pritrūko maisto miestuose. Ko 
•nunistiniai pabaisos padėtį gel 
L ėdami įvedė griežčiausias 
bausmes ir kiekviename žings
ny įžiūrį sabotažą už kurį gra
sia mirtis „laimingajam“ kol- 
chozininkui. Skurdas yra toks 
□alsus, kad tie baudžiauninkai 
nebepanašūs į žmones, bet į 
lų šešėlius. Tokių būtybių bu
vo atgabenta į Lietuvą iš „drau 
giškų“ respublikų, tik gaila, 
kad jų nematė šio kontinento 
Maskvos agentai bei jų smipa- 
tikai. To skurdo paslėpti ne
besugeba ir „Laisvė“ su „L. 
Balsu“ bei „Vilnimi“, nes di
džiausiu turtu ir laime laiko, 
kad kolchozininkas turi karvę, 
bet nutyli, kad 6 — 7 ha maža
žemis turėjo 2 karves, buvo so
tus, naudojosi savo darbo vai
siais ir neturėjo jokios baimės:

w

DAIL. ANAST. TAMOŠAITIENĖ AUDŽIA PARODOJE,
Verduno YMCA, 10-oje dailės Čirbų parodoje š. m. kovo mėn. 3 ir 4 d. dai'. Anasi. Ta 
mošaitienė audė lietuvių tautinius drabužius. Šią nuotrauką įdėjo Mentrcalio dienraštis 
,.The Herald“ kovo mėn. 6 d. ir pažymėjo p. A. Tamošaiti, nės darbą ir didelį parodos. 

Kurią aplankė 1800 žmonių, pasisekimą.

patekti į Sibirą. Bet buvo tik 
viena blogybė — nereikėjo aė 
kati „didžiajam mokytojui“ už 
paliktą naudotis ožką vietoje 
atimto pilno ūkio.

Šiuo metu eina sparčiu tem
pu Lietuvos ūkininkijos sunai
kinimas. Visi „savanoriškai“ 
ttoja į kolchozus, nes yra ap
krauti nepakeliamomis prievo
lėmis bei mokesčiais, o jų neiš- 
.n'ldymas reiškia kalėjimą ir ne 
retai mirtį. Tokiu būdu links
mi griauna savo gražiąsias so- 
lybas ir lenda į zemliankas; su 
daina apie Staliną velkasi na u 
y.ijų laikų baudžiauninko sky
lėtą vatinę ir pasiduoda kokio 
nors išsigimėlio komisaro sau- 
7>i’ei, kuris vadinamas kolūkio 
pirmininku. Sunkiu ūkininko 
Carbu naudojasi visokiausi ko
munistų partijos lordai.

Pasakos apie mašinas ir pen- 
kiavarpius kviečius yra eilinis 
komunistų propagandos melas. 
Jei tai būtų bent kiek tiesos, 
nereikėtų tų laikų baudžiaunin
kų apkrauti darbo normomis, 
nereikėtų organizuoti soclenk- 
tynių, nereiktų kokiai nors 
melžėjai iš anksto pasižadėti iš 
vienos karvės primelžti pa.v. 
'»000 kg. piene per metus, ar 
įsakyti kiaulei atsivesti po 20 
paršiukų ir tai paskelbti bol- 
š vikinės santvarkos bei moks 
■o laimėjimu.

Ir visa tai raudonieji Mask
vos tarnai Jaiko laime, pažan
ga. Linkėtina jiems apleisti 
„Raptalistų vergijos“ kraštus 
ir pasidaryti laimingu ko'icho- 

,-Įninku.

IŠRINKTA AUSTRIJOS 
LIETUVIŲ TARYBA

Kadangi Austrijos lietuvių 
Taryba pagal Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės statutą yra 
*o krašto bendruomeninių rei
kalų tvarkytoja, todėl Austri
joje gyveną lietuviai rado rei
kalinga išsirinkti demokratiš
ku būdu tokius asmenis, kurie 
tvarkytų tautinius, kultūrinius 
ir ekonominius reikalus.

Austrijos Lietuvių Tarybos 
rinkimai įvyko 1949 m. lapkri
čio mėn. 25 d.

Pagal balsų daugurąą Tary- 
bon išrinkti: Dr. Neniškis P. 
157 balsais, Karvelis J. 91 bal
sais, Liutikas, C. 83 balsais.

Kandidatais lieka: Penkaus- 
kas Pranas, Marčukaitis Juo
zas, Bimba Petras, Simaitis Ju 
liūs, fįvambarys Petras.

Balsus atidavė Linze apylin 
kėje 90% tautiečiu, Braunau 
— 84%, Stirija — 71%, Salz- 
burgas — 78%, Vorarlber- 
gas — 60%.

Tuo pačiu jie pareiškė savo 
pasiryžimą bendradarbiauti 
tautinius, kultūrinius ir ekono
minius reikalus tvarkant.

Austrijos Lietuvių Taryba 
pasisakė už laisvę bendradar
biauti tautiniame junginyje, 
ugdyti meilę savo Tėvynei, bū 
ti lygiais santykiuose su kita
taučiais.

Rinkimai įvyko šūkiu: Te
gyvuoja laisva, lietuvių tauta!

Ir mes sudarykime stipriau
sią pasaulyje organizaciją Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pagrindais. Juozas Šarapnickas

Pavergtoje Lietuvoje
„VISUOMENIŠKI 

GALVIJAI“,
LTSR ministrų tarybos pir

mininko pavaduotojas, iš Mask
vos Pisarevas „Tiesoje“ smar
kiai puola Ukmergės ir Lazdijų 
apsk. vadovus dėl permažo rū
pesčio gyvulininkystės klausi
mais. Pasak Pisarevą, šiose ap
skrityse gyvulininkystės būkle 
esanti skandalingoje padėtyje. 
Esą Lietuvoje yra jau 5.500 
kolchozų, tačiau tiktai 2.200 kol 
chozų turi galvijų, o 2.300 kol
chozų galvijų dar neturi. Page
rinti tai padėčiai, anot „Tėvy
nės Balso“ 9 nr., kad prisiau
gintų „visuomeninių galvijų“ 
(mums regis, kad „visuomeni
nių galvijų“ Sovietų Sąjunga 
turi gerą perteklių...), esą grieb 
tąsi dirbtinių apvaisinimo prie 
-nonių ir tam steigiami esą 
punktai.

Bet kaip tie „visuomeniniai 
galvijai“ augs, kad pav., „Tie
sos“ teigimu, „Pasvalio apskn 
ties kolūkis „Laisvasis Dar
bas“ dar visiškai nesirūpino vi
suomeninių galvijų žiemojimu. 
Kolūkio karvės dar ir dabar vi- 
;ą parą stovi lauke, o tvartai 
pilni mėšlo, langai neįstiklinti, 
durys nesutvarkytos. Ligi širl 
nesutvarkytos ėdžios ir gar
dai“, — rašo 271 nr. „Tiesa“.

Tai pačios sovietinės spaudos 
patiekiamieji faktai, kurių Ame 
rikos lietuvių komunistų spau 
da nemato. O iš tikrųjų, kaip 
yra su gyvuliais, taipw ir dar 
prasčiau, yra elgiamasi ir su 
žmonėmis.

Toks yra sovietinis „rojus“. 
Bet argi okupantui rūpi, kad ( 
jo okupuotuose kraštuose būtų 
geras gyvenimas? Visi oku
pantai taip daro. Nuostabu 
tai, kad Amerikos komunistai 
yra apakinti ir nemato tikro
vės.

O tikrovę lengviausiai patir
ti iš pačios komunistinės oku
puotųjų kraštų spaudos. Pav., 
, Tiesoje“ labai daug galima 
r isti tikrų faktų, kurie aiškiai 
nustelbia jos propagandą.
RAUDONIEJI KAMPELIAI

1949. XI. 24 d. „Tiesos“ ko 
respondentas skundžiasi, kad 
Telšių miesto ir apskrities dar
bininkų, netgi partinių darbuo
tojų tarpe, reiškiasi visiškas 
abejingumas partine veikla. 
„Ar reikia stebėtis, kad Telšių 
MTD direktorius Gazovas pa
vertė raudonąjį kampelį savo 
□utu. Ar ne dėl tų pačių prie
žasčių visame Telšių mieste 
yra tik 3 raudonieji kampeliai, 
o tokioje įmonėje, kaip sviesto 
gamykla, kurioje yra žymus 
darbininkų skaičius, iš viso nė
ra raudonojo kampelio“ ‘.

„Tiesa“ smarkiai užpuola 
„Už Tėvynę“ (Švenčionių 
apskr. partijos organą), kam 
jis „maža dėmesio skiria vidi
niam partiniam darbui pirmi
nėse partinėse organizacijose.
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3.
NEPAPRASTAS FARGO 

ĮVYKIS,
Bet vienas įvykis prie Far

go, Šiaurės Dakotoje, tikrai su 
mistifikavo Project Saucer vy
rus. Tai atsitiko 1948 m. spa
lių mėn. 1 d. apie 9 vai. vaka
ro. Leitenantas George F. 
Gormanas buvęs karo meto 
instruktorius ir National Gu
ard pilotas, grįžo lėktuvu F- 
51 iš žvalgymo atgal į savo ba 
zę Fargo aerodrome. Jis jau 
gavo iš aerodromo sargybos 
ženklus leistis, kai staiga jis 
pamatė po savim žemiau greit 
skrendančio lėktuvo užpakali
nes šviesas. Gormanas pašau
kė sargybos bokštą, kad patik
rintų jo nutūpimą (t. y. kad 
kitas lėktuvas nepasimaišytų). 
Jam buvo atsaKyta, kad vienin 
plis kitas lėktuvas yra prie Pi
per Cub, kur vyko naktinės fut 
bolo rungtynės. Gormanas tai 
ir pats aiškiai matė, nes aikš
tė žemai buvo ryškiai apšvies
ta. Bet to Cubo lėktuvo visiš 
kai nebuvo arti tų paslaptingų 
šviesų.

Keistoji šviesa, žybsėdama, 
skraidė viršum futbolo aikštės 
250 mylių greičiu. Staiga Gor 
manas pastebėjo keistą reiški
nį, būtent: aplinkui tą šviesą 
nesimatė jokio lėktuvo silueto, 
tuo tarpu kai Cub lėktuvėlio 
siluetas buvo aiškiai matomas.

Tuo tarpu ir erodromo tra- 
fiko kontrolierius L. D. Jcnse 
n as taip pat. pastebėjo tą pa
slaptingą šviesą. Bijodamas, 
kad neįvyktų susidūrimo — vė 
liau jis sakė, kad jam atrodė, 
kad jis mato greitai skrendan
čio lėktuvo užpakalines šviesas 
— Jensenas pasiėmė binoklį 
skridimui sekti. Šviesas taip 
pat matė kitas civilinės avia
cijos pareigūn is, buvęs su Jen 
senu bokšte. Abudu aiškiai 
matė, kaip paslaptingoji švie
sa perskrido per aerodromą ir 
pradėjo daryti keistus manev
rus.

Gormanas tuo tarpu bandė 
prisiartinti prie tų šviesų, ku
rios visą laiką keistai blyksėjo, 
lai užgęsdamos, tai įsižiebda- 
mos.

„Kai aš priartėjau“, jis vė
liau pranešė Project Saucer, 
„ji staiga sustojo vietoje ir 
smarkiu sukimu pajtrypo kai 
lėn. Tai buvo ryški, aiški, bal 
ta ir visiškai apskrita — apie 
6 — 8 colius skersmasčio.

„Aš pamaniau, kad ji neria į 
bokštą, ir nėriau paskui ją, ta
čiau negalėjau pasivyti“. Ger
manas buvo paleidęs savo lėk
tuvą 400 mylių greičiu.

„Norėdamas išlaikyti posū
kį vienodą su ta šviesa, aš dėl 
nepaprasto greičio vieną mo- 
nentą netekau sąmonės. Aš

esu gana tvirtos fizinės sudė
ties ir aš netikiu, kad atsirastų 

toks pilotasi, kurs atlaikytų 
•os šviesos posūkius ir greitį ir 
išliktų prie sąmonės“.

Darydama tuos aštrius po
sūkių manevrus, šviesa staiga 
iškilo viršun ir beregint vėl 
smeigė žemyn į kairę.

„Aš staigiai pasukau savo 
F-51, bandydamas perkirsti ke 
,’ią tai šviesai grįžtant. Tuo 
metu mes su ja buvome 7.000 
pėdų aukštyje. Staiga ji pasu 
ko dešinėn ir dabar mes abudu 
skridome tiesiai į vienas kitą. 
Tik kai susidūrimas atrodė ne
beišvengiamas, aš pajutau, kad 
nusigandau.

„Aš nėriau žemyn ir šviesa 
perskrido per mane per kokias 
500 pėdų. Paskui 'ji padarė 
posūkį ratu kairėn apie 1000 
pėdų aukščiau ir aš vėl leidau
si vytis“.

Kai antrą kartą susidūrimas 
aprodė nebeišvengiamas, tai 
tas šviesusis objektas pats šo
vė tiesiai aukštyn. Gormanas 
pilnu gąru pasekė paskui.

Nepaisant F-51 greičio,švie 
.'i jį pralenkė. Pasiekus 14. 
000 pėdų Gormanas sustabdė 
greitį ir paslaptingoji šviesa 
p .suko šiaurvakarių kryptimi 
ir greitai dingo. Per visą „kau

tynių“ laiką Gormano lėktuvo 
visi instrumentai veikė tobu
lai ir jis negirdėjo jokio tos 
šviesos garso, nei užuodė ko
kio degėsių kvapo, nei matė 
dūmų ar išgaravimo.

Tas daiktas taip pat liko ne
aiškintas. Buvo spėjama, kad 
galbūt Kanados jet lėktuvas 
bus skraidęs, bet patikrinus 
Kanadoje, pasirodė, nieko pa
našaus nebūta. Dar buvo spė
jama, kad tai buvo pačios JAV 
karo aviacijos radio konfroliuo 
jamas skraiduolis su radaro ir 
televizijos prietaisas stebėti to 
limus objektus ir juos radio 
bangomis perduoti savo bazei. 
Bet. karo aviacija griežtai pa
neigė tuos spėjimus. Kita gi u 
•>ė tvirtina, kad tai tikrai būta 
tokio transparentinės šviesos 
disko, tik kad jis buvo kontro
liuojamas ne iš žemės, o iš 
tarpplanetarinic orlaivio ba
zės, plūduriuojančios kur nors 
aukščiau stratosferos'. Šiaip ar 
taip, kaip Gormanas, taip ta 
grupė yra įsitikinusi, kad tos 
š desos buvo kontroliuojamos 
mąstančių būtybių.

Toliau autorius patiekia dar 
visą eilę aiškiai matytų nepa
prastu greičiu sitridusių diskų, 
pav. vienoje vietoje net devy
ni, o kitoje penki diskai kar
tu. Project aucer įstaiga apie 
300 pranešimų tuo klausimu 
jau yra padariusi.

STEBĖJIMAI Iš 
„ORO BAZIŲ“.

. Autorius, pasiremdamas au
toritetingų asmenų nuomonė
mis, daro išvadas, kad kažkas iš 
kažkur jau nuo kažkada žval 
go mūsų žemę, pirma pasiun- 
čiant diskus su, galbūt, televi
zija ir kuo nors panašiu į reda- 
ra, daryti bendras nuotraukas 
vaizdų, garsų, atmesferos pa
vyzdžių, gamtos sąlygų ir tt., 
o naktimis tamsos priedangoje 
anko jau net rakietiniais oi o 

laivais, asmeniškai patikrinti ir 
ištirti, kas per padarai gyvena 
šioje planetoje, ir ar yra gali
mybių sueiti į draugingus san
tykius, ar tokių nėra. Auto
rius patiekia ekspertų nuomo
nes, kaip mes darytume, žemės 
planetos stebėtojai nuskndę 
: lebėti svetimos, mums dar vi
siškai nepažįstamos planetos. 
Pirma atsargi žvalgyba, bepilo 
t’niais automatais skraiduoliais, 
vėliau su įgulomis, ir tik visiš
kai ištyrę, pažinę ten gyvenau 
č’us sutvėrimus ir jų santvar
ką. politiką bei ginklus, nusta
tytume, ar, kaip ir kada, jiems 
v.ešai pasirodyti.

Tam tikslui, pirma „pastaty- 
.ume“ tos planetos artumoje 
„oro bazę“, iš kurios ir siunti- 
nėtume savo žvalgybos lėktu
vus, rinkdami pranešimus. 
Jdomu jau tai, kad daugiau to 
<ių paslaptingų skraiduolių pa

stebima JAV, kaip labjausiai 
pažengusioje šalyje įr būtent, 
dažniausiai aplink aviacijos 
bazes ir tp vietas.

Šiaip ar taip, autoriai spėja, 
kad kažkas kažkur yra maž
daug per 350 metų mus pralcnl 
kė technikoje ir tvirtina, kad 
po tiek laiko ir Žemės plane
tos gyventojai turės tokias 
priemones tolimoms planc- 
•nms tirti ir tikrai tirs... jei ne 
bus pavėlavę.

SKRAIDANČIOS LĖKŠTES 
VĖL PASIRODĖ.

Winnipego „Free Press“ šio 
mis dienomis pranešė: Tos 
skraidančios lėkštes vėl grįžo. 
Chile laivyno karininko ir Ame 
nkos laivyno karininko prane- 
rmai patiekia du atskirus įvy
kius. Chilietis praneša iš San
tiago, vasario 23 d., kad jo va
dovaujama Antarktikos tyrinę 
iojų grupė keliais atvejais ste
bėjo skraidančias lėkštės, vie
lą aukščiau kitos skrendančias 
neapsakomu greičiu šviesią 
antarktinę naktį. Jie padarė 
sėkmingas tų skraidulių nuo
traukas ir jas įteikė Chile lai
vyno vadovybei, kuri nuspręs, 
ar tos nuotraukos yra skelbti
nos.

Antrąjį atvejį „Free Press“ 
patiekta kom. Mac.Laughlino 
straipsny atpasakotą įvykį.

(Bus daugiau)
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Lietuviško orkestro galimybes 
Kanadoje

Kanadon norėtų atvykti 
tnuz. Zen. Jonušas (Br. Jonu
šo brolis) su savo orkestro 
branduoliu iš 12 asmenų. Vo
kietijoj Z. Jonušas vedė pučia 
mųjų bei simfoninį orkestrus 
ir vyrų chorą darbo kuopose 
prie U. S. armijos ir išpopuiia 
įėjo sėkmingais koncertais. 
Muzikalusis orkestro ir choro 
dirigentas turi plačių užsimo
jimų Kanadon atvykimo atve 
ju: jis žada suorganizuoti tik
rai stiprų taut, ansamblį, pu
čiamųjų ir simfoninį orkest
rus.

6 jo orkestro dalyviai jau 
anksčiau yra įsikūrę Kanado- 
e. Jis turi ir nemažą gaidų bi- 

alioteką (šiandien tas irgi svar 
bu) iš apie 1.500 vertingų pa
saulinių ir lietuviškų kūrinių

KULTŪRINE
MŪSŲ KALBOS TĖVO 
PROF. JABLONSKIO 

20-ties metų mirties sukaktu
ves pažymėjo visa lietuvių 
spauda. Prof. Jonas Jablons
kis gimė 1860 m., mirė Kaune 
1930 m. vasario 23 d. l'iof. 
Jablonskis buvo lietuvių kal
bos grynintojas, tobulintojps

kūrėjas. Visi atsimena jo 
taiklų pasakymą: ..Nedidelė 
garbė svetimą kalbą kalbėti, 
bet didi gėda savosios gerai 
nemokėti“.
ATKURIAMA LIETUVIŲ 

KALBOS DRAUGIJOS 
VEIKLA

Prof. Pr. Skardžiaus inicia
tyva Amerikoje atkuriama Lie 
tuvių kalbos draugijos veikia. 
Draugija Lietuvoje leido kal
bos laikraštį „Gimtoji Kalba* L 
Draugija veike ir tremtyje. Vi 
si susidomėjusieji draugijos 
veikla rašo: Prof. Pr. Skar 
džius, 6112 Belvidere Ave Cle
veland 3, Ohio, USA.
IŠLEISTOS ST ŠIMKAUS 

GAIDOS
Amerikos lietuvių kultūros 

institutas išleido 33 St. Šim
kaus harmonizuotas bei pagal 
lietuvių liaudies melodijas su
kurtas dainas solo balsui ir cho 
i -i. Rinkinys turi 60 pusla- 
pių. Leidinys sukrautas ir gau 
namas šiuo adresu: „Darbiniu 
>a.s“ 366 W. Broadway, So. 
‘Boston, USA.

LIETUVIŲ PARODA 
ROMOJE

Šventųjų metų proga Vati
kane įvyksta religinio meno pa 
rodą, kurioje dalyvauja ir lie
tuviai. Parodon jau suvežti lie 
tuvių dailininkų darbai, ku
riems katalogą paruošė dail. I. 
Šlapelis.

chorui, orkestrui ir chorui su 
orkestru. 1

Po to dirigentas yra fogoto 
specialistas ir gali šį dalyką 
dėstyti konservatorijoj. Nepa
prastos energijos ir takto diri- 
g ntas tikrai būtų labai leika- 
ingas Kanados lietuviškajai vi 

suomenei, kuri šiuo atžvilgiu 
ir dabar dar tebėra gana netur 
tinga.

Mūsų seniai laukiamas stip
rus tautinis ansamblis taptų re 
alybe, o simfoninis ir pučia
mųjų orkestrai pagyvintų mū- 
oų tautines bei sporto šventes, 
minėjimus, koncertus, pamal
das. pasilinksminimus ir kt. 
Šių parengimų puiki reprezen
tacija, iškilmingumas ir lietu- 
•.iška gera nuotaika, tikrai pa-

KRONIKA
LIETUVIŲ DAILĖS 

INSTITUTO
koncertas buv-.< Bostone vasa
rio 26 d. Architektas. T. J. 
Vizgirda ta proga pasakė kal
ną ir garbės svečiams įteikė 
dovanas. Arch. T. J. Vizgir
da tremtyje, Vokietijoje, išlei
do visą eilę vertingų knygų in 
formuoti platųjį pasaulį apie 
Lietuvą.

— Op. sol. Stasys Liepa Či
kagos marijonų pakviestas kon 
certo, kuris numatytas balan
džio 23 d.
NAUJI DUOMENYS APIE 

NEPTŪNĄ
Mūsų Saulė turi 9 palydo

vus — satelitus, tokius kaip 
mūsų Žemė. Vienas toliausiai 
nuo Saulės nutolęs palydovas 
yra Neptūnas. Dabar astrono
mai dr. Kuiper, Yerkes ir Mac 
Donald padarė naujus skaičia
vimus ir nustatė, Kad Neptū
nas nutolęs nuo Saulės 2.739. 
010.000 mylių, jo pusiaujaus 
diametras 27.700 mylių. Už 
?.emę Neptūnas didesnis tris 
kartus.

DŽIOKONDOS 
DUBLIKATAS

Garsusis Leonardo da Vin- 
či ,Mona Liza Džiokonda“ pa 
veikslas yra Paryžiuje, garsia
me Luvro muziejuje. Tačiau 
New Yorko muziejuje pasiro
dė antras Monos Lizos portre
tas, kuris, kaip teigia savinin
kai, dr. Ambrose u Alice Ver 
non, esąs taip pat Leonardo da 
Vinči darbo. Jie teigia, kad 
sis portretas jų ainiams esąs 
padovanotas Marijos Antua- 
netės 1778 m. Tyrimai nusta
tę, kad šis Monos Lizos port
retas esąs tų pačių rankų dar
bo. Portretas vertinamas 1 mi 
lijoną dolerių. 

teisintų šiam reikalui paauko
tas pastangas.

Tarp kita ko, Z, Jonušas yra 
bene vienintelis stipriausias 
dirigentas, likęs Vokietijoj ir 
sutinkąs atvykti Kanadon. Ne 
jaugi ir šią progą praleisime?! 
I’ikaga jau kalba apie lietuviš
ką operą, o Montrealis, Toron
tas? !.,.

1946 metais Vokietijoje, Dėt 
molde, buvo si.organizuota Lie 
tuvių Tremtinių Opera. Jos 
atidarymas įvyko Detmoldo 
miesto teatre 1947 metų vasa 
rio mėnesio 25 d. Gastrjlmius 
rpektaklius ji turėjo Oldenbur 
ge, Memmingene, Nurtingene, 
Augustdorfe. Užsakytieji šnek 
takliai Munchene, Hanau, Lu 
b°cke ir kt. neįvyko, nes kai 
kurie artistai atsisakė dirbti. 
Juo, deja, opera, ir baigė tium 
-.ą savo gyvenimą. Atvaizde 

matome, iš kairės, pryšakyje: 
V. Baltrušaitis — Figaro, da 
bar Kalifornijoje; J. Venciava 
•• įčienė — operos kostiumų siu

MONTREALiO LIETUVIAI 
DRAMOS AKTORIAI

Susibūrus Montrealy ke- 
l’.-ms dramos aktoriams, yra 
susirūpinimo čia sudaryti dra
mos aktorių trupę ir įkurti lie
tuvių dramos teatrą. Šia pras
me pageidautina, kad Muntre- 
.i.in suvažiuotų dar daugiau 
Iramos aktorių.

Artimiausiu laiku numato
ma pastatyti veikalą, kuriam 
paruošti iš Čikagos sutinka at
vykti režisierius Jurgis Blekai- 
tis.

Laibai svarbu, kad diažiau- 
sinje Kanados lietuvių koloni-

Ar turėsim Kanadoj lietu
višką orkestrą, tas priklausys 
■mo mūsų pačių: ar sugebėsi
me sudaryti darbo sutartis try
likai asmenų su šeimomis?!

Galintieji Šiuo reikalu ką 
nors padėti prašomi rašyti šiuo 
.dresu: Daniliūnas, c. „o. Alb. 
Kruschenske, RR 7, Pembro
ke, Ont.

vė;a; E. Kardelienė — Rozina, 
dabar Montrealy; A. Kutkus
— Almaviva. dabar JAV; di 
rigentas A. Kučiūnas, dabar Či 
kagoje; S. Puleček - Levickis 
nė — koncertmeisterė, dabar 
Mew Yorke; J. Vencevičiūtė -
- Kutkuvienė — Marcelina, da 
bar Bostone. Ip. Nauragis — 
Lon Bazilo, dabar JAV; V. 
Puškorius — Dr. Bartolo, dar 
i ‘besąs Vokietijoje, nes komi
sija rado silpnus jo plaučius ir 
paliko pusei metų sustiprėti; 
jo adresas: 21a, Augustdoif, 
DP Camp, Germany; vos ma
nomas V. Andriušis — dailinin 
kas - dekoratorius, dabar Bos 

joje — Montrealy susikurtų 
lietuviškas dramos teatras, o 
jam stipriau įsikurti reikia dar 
nemaža pastangų, jėgų kon
centracijos ir visų tautiečių pa 
ramos.

Lietuvių dramos teatras, su
sikūręs ir pradėjęs dirbti, ga- 
ėtų išvykti ir į kitas Kanados 

■ietuvių kolonijas.

DU CHORAI RIO DE 
JANEIRO.

„Dainavos“ chorą moko ir di 
riguoja smuikininkas proi. M. 
Možalskis. „Dainava“ stengia 
>i suburti į savo chorą viso

Džiova ir jos gydymas
RAŠO DR B.

6.
Anglijos, o ypatingai USA 

laboratorijos ėmėsi darbo, ir 
po kiek laiko buvo pagamin- 
<as stebuklingasis vaistas Peni 

tone. Tai buvo Rossini opera 
„Sevilijos Kirpėjas**. Visi šios 
operos dalyviai, išskyrus V. 
Puškorių, kuris netrukus lau
kiamas JAV, yra Amerikoje ir 
opera galėtų būti tuojau pa
statyta, jeigu būtų gero noro, 
kurio stigo tremtyje. Visi čia 
matomų artistų kostiumai bu
žo pagaminti iš BALFo siunti
nių, sukombinuoti iš gabalėlių, 
b<>t taip gražiai atrodė (dėka 
tail. V. Andriušio ir p. Venc- 

javavičienės), kad vokiečiuose 
i >;’ė nusistebėjimą; net sklido 
gandai, kad DI’ operai kostiu
mus išsirašė iš... Paryžiaus į.:

Dio de Janeiro lietuvių jauni
mą. Muz. J. Malaiška iŠ „Dai 
->avos“ choro vadovybės pasi
braukė dėl daugybės darbų te
atre ir silpnos sveikatos, bet 
Run. J. Jajnilioniui išsirųpinus 
leidimą laikyti Cruzdos Milita- 
res bažnyčioje pamaldas spe
cialiai lietuviams, J. Malaiška 
uitiko suorganizuoti 'bažnyti
nį chorą, į kurj stoja ir vyres
nio amžiaus tautiečiai.

NAUJI LEIDINIAI
„Aidai“ 2 nr. turi įdomios 

medžiagos, daugelio autorių.
„Viltis“ kovo — balandžio 

mėnesio numeris.

MATULIONIS

dilinąs. Pasirodė, kad Penicil- 
lino antibionis arba bakterio
statinis veikimas yra nepalygi
namai stipresnis už sulfonami- 
dų grupės veikimą. Be to, Pe
nicillinas žmogaus kūnui visai 
nekenksmingas. Penicillino at 
radimas pam duotai priskaito 
mas prie didžiausiųjų atradi
mų, nes jis išgelbėjo gyvybę ir 
grąžino sveikatą milijonams 
žmonių.

Penicillinas sulaiko augimą 
ir dauginimąsi pūliavimo, krau 
jo apkrėtimo, plaučių ii sme
genų uždegimo, gonorėjos, ro
ues, sifilio ir eilės kitų ligų 
i akterijas. Išradus Penicili
ną, tuojau visų akys nukrypo 
i tuberkuliozę. Deja, visi mė- 
ginimai parodė, kad Peniciili- 
nas neturi .jokio bakteriostati
nio veikimo į tuo. bacilas. Ka
da paaiškėjo, kad Penicillinas 
džiovai gydyti neturi jokios 
reikšmės, imtasi tyrinėti įvai
rins kitus pelėsius. Taip be- 
u škant vaisto nuo džiovos bu
vo pagamintas iš žemės pelė
sių, 1943 m. ir pavadintas 
Stieptomycinu. Jis, Strepto- į 
mycinas, šiandien yra vienin- * 
kelis vaistas, kuris pasižymi to
kiu stipriu bakteriostatiniu 
veikimu į tuberkuliozės baci
las, kokį mes tik žinome. Strep 
tomycino atradimas sukėlė di-
dėlių vilčių. Buvo manyta, 
kad šiuo vaistu bus galima 
kiekvieną sergantį džiova pa
gydyti. Ligoniai ir jų giminės 
kartais paskutines savo lėšas 
aukojo, kad tik Streptomycino 
gautų, nors vaistas pradžioje 
buvo pasakiškai brangus: 1 
gramas kainavo 32 doleriu.

Kiek laiki praėjus pradėjo 
aiškėti, kad ir Streptomycino 
galia aprėžta, nors jis ir veikia 
' uberkuliozės bacilas. Daly
kas yra tas, kad Streptomyci- 
: as nevisados gali pasic 
tub. bacilas. Pav., senos tuber
kuliozės atsitikimais, kai plau
čiuose aplik tuberkulioziniua 
židinius išauga stori jungiamo 
jo audinio sluogsniai (randėji
mo procesas), arba kavernas 
apauga aplink jungiamasis au
dinys storu sluogsniu, arba kai 
didelės plaučių dalys miršta ir 
pavirsta į varškės pavidalo 
masę, į tokias vietas Strepto- 
mycinas sunkiai arba visai ne
patenka ir negali paveikti tub. 
bacilų. Taigi, grynai pašali
nės, techniškos aplinkybės ga
li sutrukdyti Streptomycino 
veikimą.

Nežiūrint šitų nepasisekimų, 
Streptomycino reikšmė yra be 
galo didelė. Tik vien Strep- 
’.omycino dėka neretai pavyks
ta pagydyti neviltišką ligonį.

PRAGARO „VYT- ALANTAS

POŠVAISTĖS
VIENĄ VAKARĄ VILNIUJE. . .

Aldona gyveno Žvėryno 
priemiestyje. Ji nuomojo kam 
>arėlį atokiau nuo gatyės sto

vinčiame į vasarnamį panašia 
me name, prieš kurj augo kele 
tas pušų.

Girkalnis sėdėjo fotelyje 
prie atviro lango, Aldona ry
mojo ant palangės. Pro vie
nos pušies viršūnę žvalgėsi 
menulis. Jis panėšėjo į didelę 
žvaigždę, užmautą ant kalėdi- 
. ės eglutės viršūnės. Taip me 
■ižių slankiojo šešėliai, kugž
dėdami savo paslaptis. Nuo 
Neries pusės skleidėsi vos vos 
jaučiama drungna vėsuma. 
Kambarys buvo užtvenktas 
kažin kokios sidabrinės švie
sos, kurioje tirpo daiktų formų 
griežtumas, tartum išbraižy
tos ant ledo figūros saulėtą 
dieną.

— Padirbėsime? — Aldona 
atsisėdo ant fotelio atramos ir 
i žmetė jam ranką ant pečių.

— Kai aš žiūriu į tą menu
lį ir į tavo kambarį, pripildytą 
sidabrinio spindėjimo, aš visai 
nenoriu galvoti, aš noriu sva- 
oti. O be to, aš esu truputį 

birtas nuo tavo meilės, para- ro užsidegtų deglus ir paiydė- stojai ant uolos slenksčio? — 
sario ir Vilniaus ir truputį sen 'ų mus į girios glūdumą iki iš staiga Aldona paklausė jį.

fimentalus, — tiesa, mano, 
auksaplauke karalaite? — Jis 
paėmė jos ranką ir priglaudė 
.-au prie veido.

— Visi įsimylėjusieji prin
cai truputį sentimentalūs; kam 
jie būtų įsimylėję? — tyliai nu 
sijuokė ji.

— Na matai. . . Aš norė
čiau šiąnakt eiti su tavim per 
laukus ir girias. Senieji mūsų 

‘.ievai Medeinė ir Girytis eitų 
priešakyje skudučiuodami, o 
aplink mus ši ktų ratu ir dai- 
r uotų gražiosios laumės, apsi
siautusios miglos šydais. O 
nykštukai barstytų mums po 
kojų gėles. . .

— Ne, aš taip nenoriu; tave 
užburtų laumė ir tu name pa
liktum. . .

— Ta laume turėtų būti la
bai panaši į tave. . . Bet lie
pei trauk manęs. Ta žavinga 
procesija palydėtų mus iki 
šventojo gojaus, kur po ska- 
r 'tu ąžuolu vaidelutės kursto 
Amžinąją Ugnį. Mus išėjęs 
pasitiktų ilga žila barzda kri
vaitis ir palaimintų amžinųjų 
Lietuvos dievų vardu. Tuomet 
nykštukai nūo šventojo auku- 

klotos- kvepiančiomis samano
mis olos angos. . . Kodėl tu ne 
sijuoki, Aldona?

— Nes aš klausausi čiurleni 
mo pro uolos angą sruvenan
čio upelio, streksinčio per raiz
gias šimtamečių medžių šak
nis. Ir aš matau, kaip ant me 
ožių lapų mūsų garbei girių 
deivė Žvėrinė paleido sūpuo- 
tis milijonus nakties dievukų 
Žiburėlių ir kaip nuo jų švytė
jimo girios glūduma žaižaruo- 
a, tartum krapenarna ugnies 

lietaus. Aplink mūsų olą žydi 
paparčio žiedai, skleisdami šil 
tą, slėpiningą žėrėjimą, lyg ža
rijos supiltos i rezginėlį. Tu 
nori vieną žiedą nuskinti ir 
man dovanoti, bet ligi lik tu 
jį palieti, jis staiga užgęsta. . .

— Užgęsta? — paklausė jis 
susirūpinęs. — Kodėl užgęsta?

— Nes tu nežinai slaptažo
džio. . .

— Kokio slaptažodžio;
>— Amžinosios laimės.
— Ar lu neklysti? — vėl jis 

paklausė.
— Ne, vienas tu nežinai.
— Bet su tavimi žinau?
— Kai tu man paduodi žie

dą, jis vėl pražįsta. . .
— Ar nesakiau, kad mi s abu 

žinomle amžinosios laimės pa 
s’aptį — sušuko jis su entu
ziazmu.

— Su žydinčiu žiedu mes 
įeiname į uolą, ir ji nušvinta 
nuostabiu šiltu gyvybe, plez- 
dančiu žėrėjimu. . . Ko tu su

— Aš bijau sudegti iš lai
mės, kaip dulke ant Amžino
sios Ugnies laužo, — atsakė jis 
beveik pašnabždomis.

— Bet gi tu pats mane nu
sivedė! į olą, išklotą kvepian
čiomis samanomis, — gundan
čiai ir kartu kažin kaip skais
čiai šypsodamasi pasilenkusi 
žiūrėjo ji jam į veidą. Jos plau 
kai mėnulio šviesoje žėrėjo, 
‘artum iš tikrųjų būtų buvę 
peršviesti kažin kokio slėpinin 
go spindėjimo. — Mes abu esą 
me dvi mažutės dulkės, degan
čios ant Amžinosios Laimės 
laužo. . .

Jis suspaudė ją savo glėbyje 
dusdamas iš laimės.

Tuo tarpu kažin kaip kietai 
ir gargždžiai staiga suskambę 
. o telefonas. Abu krūptelėjo 
.*r grįžo į tikrovę.

— Atsiliepk, — tarė jis ne 
paleisdamas jos iš savo glėbio 
. r nejudėdamas iš vietos.

— Kaip aš atsiliepsiu, kad 
tu manęs neleidi. . .

— Vistiek atsiliepk. . .
— Tu atsiliepk, — juokėsi 

ji dar labjau prie jo glausda
masi. — Kam tu į savo uolą 
įsivedei telefoną?

— Man jį įvedė Pikuolis, ku 
ris pavydi žmonėms laimės.

— Nemaniau, kad senieji 
mūsų dievai turėjo telefoną. . .

— Einam abu, — jis pakė- 
ic ją ant rankų, prinešęs j>aso- 
dino ant stalo ii paėmė trūbe- 
lę. — Alio!

— Taip ir maniau tave bur
iuojant su savo balandėle, —

išgirdo jis pašaipų savo drau
go Nargeliūno balsą. — Ar tu 
manai šiąnakt grįžti, ar man 
eiti namo?

— Palauk dar, ko tau sku
bėti?

— Palaukti, ko? Jau ir taip 
dvi valandas sėdžiu pas tave. 
Geriau perduok linkėjimus 
savo mergytei ir pasakyk jai, 
Kad savo burtuose tavęs visai 
nepaiklaidntų ir leistų grįžti na 
mo.

— Nebijok, ponas Povi- 
.ai, aš tamstai jį sugrąžinsiu 
gyvą ir sveiką, — nusijuokė į 
.; ūbelę Aldona, kuri kartu su 
Girkalniu aus; prikišusi klau
sėsi pasikalbėjimo.

— Labas, Aldona! Kaip lai 
kaisi? Ar išleisi savo Romeo 
pasimatyti su manimi?

— Pirma vieversėlis turi 
pragysti padangėje. . .

— Vieversėlio vargti ar su
lauksite, bet pelėda tai tikrai 
gaji pradėti ūbuoti: kelinta 
naktis aš ją girdžiu Antakal
nyje. . .

— Brrr, koks tu nepaken
čiamas Povilai, — nusipurtė 
Aldona — Julija ir Romeo ir 
pelėda. ..

— Ne aš kaltas, jei į sriubą 
pataiko pipyras, — nusijuokė 
Nargeliūnas. — Bet nepyk, Al 
dona: ryt ateisi pas mane pie
tų, ir mes viską išsiaiškinsime. 
O dabar labąnakt ir siųsk man 
tavo vėjavaikį prof šorių.

— Iki, — atsisveikino Al
dona ir Girkalnis padėjo trū- 
helę, — Pabūsi dar ar tuojau

eiti, — paklausė ir uždėdama ’ 
rankas jam ant pečių.

— Reikia eiti. . .
— Pabūk dar truputį, aš 

r oriu pasidairyti dar po tavo 
olą. . .

— l abai nori?
— Labai, labai, labai. . .
— Gerali, aš paskambinsiu 

Nargeliūnui, kad jis manęs ne
lauktų. . .

— Ne, — sulaikė ji jo ran
ką, — į olą šiandien nebegrį- 
šime, kitą kartą. Eik. Turi šį 
vakarą pasimatyti su Nargeliū 
■lu: gal ką svarbaus iš Kauno | 
parvežė. Kada pasimatysime? "

— Ryt devintą valandą uni 
versitete.

— Aš būtinai tave sapnuo
siu, — šnabždėjo ji jam į ausį.

— Sapnų karalystėje ir aš 
lęšiu toliau šio vakaro sap
ną. . .

— Jei bus aliarnąas, bėk į 
slėptuvę.

— Būtinai bėgsiu, dar prieš 
sukaukiant sirenai, jau būsiu 
slėptuvėje, — nusijuokė jis bu 
duodamas jai akis ir dar ilgai 
laikydamas prisiglaudęs prie 
savęs. — Labąnakt, brangioji 
pasakos karalaite.

►— Labąnakt. . .
Girkalnis iš lengvėlio ėjo 

namo. Jis norėjo kaip galint 
ilgiau pratęsti kelią nuo Žvė
ryno iki Vilniaus gatvės, kur 
jis gyveno, kad ilgiau pasi
džiaugtų šio vakaro nuotaika. 
Jis žinojo, kad, susitikus su 
Nargeliūnu, bus kitokios kal
bos ir kiti reikalai. (d. b.)



1950. IIL 16. — Nr. 11 (154) NEPiUKLAUSOMA BIETUVA 5 PS L.
. ...Į-,—4

Kaip jau minėjau, Strepto
mycinas nieko ar beveik nieko 
nepadeda gydant plaučių seną 
tuoerkuliozę, su senomis ka
vernomis. Bet jeigu Strepto
mycinas vartojamas ne po ke- 
lerių metų nuo ligos pradžios, 
o tuojaus, kol liga nėrą {sisenė 
usi, jo veikimas kartais esti 

stačiai stebuklingas.
Kaip žinoma, kartais atsiran 

da galvos smegenų plėvių tu
berkuliozinis susirgimas, vadi
namas maningilu. Šita liga 
dažniausiai serga, vaikai; suau 
gę tuberkulioziniu meningitu 
serga daug rečiau. Liga trum 
na; trunka keletą savaičių. 
Kol nebuvo Streptomycino, ši 
liga buvo lygu mirties sprendi- 
m ii, nes niekas ir niekados 
nuo jos nepasveikdavo. Bet 
dėka Streptomycino, ši seniau 
buvusi absoliutiškai mirtina li
ga, pasidarė kartais pagydo
ma. Turiu pabrėžti, kad ir da
bar nuo tuberkuliozinio menin 
gito miršta labai didelis procen 
tas, nes Streptomycinas tiktai 
tada, gali išgelbėti ligoni, jei 
vaistas esti pavartotas pačioje 
ligos pradžioje. Deja, šitą li
gą pažinti pačiomis jos pirmo
mis dienomis nevisuomet pa
vyksta, o kiek v ėliau pavaito
tas Streptomycinas jau nebe
gali ligonio išgelbėti, nes ant 
smegenų paviršiaus suspėja iš
augti tuberkulai, uždegimo ži
diniai, kurių Streptorpyvinas 
negali pašalinti

Kita tuberkuliozės mirtina 
forma, tai milijarinę tuberku
liozė. Kartais tuberkuliozinis 
židinys, dažniausiai iš susirgu
sios liaukos, pratrūksta į gre
timą kraujo indą; kraujas į jj 
patekusias tub. bacilas išnešio 
ja ir pasėja po visą kūną; kur 
tie sustoja tub. bacila, ten per 
trumpą laiką išauga tuberku- 
las, tuberkuliozinio uždegiųio 
židinys, dažnai tik kanapės 
grūdo didumo. Tūkstančiai to- 

.ų tuberkulų pasirodo visose 
ligonio kūno vietose; po kelių 
savaičių ligonis miršta; pagiji
mų, galima sakyti, nesti; ši li
ga yra lygi mirties sprendi
mui joks gydymas nieko nepa
deda. Bet jeigu Strepiomy- 
j inas esti pavartotas, ir neper- 
vėlai, ligonis gali pasveikti.

Siuvimas geriausiomis ir prieinamiausiomis sąlygomis.
Didelis pasirinkimas įvairių medžiagų.

2540 Sherbrooke East, Montreal. Telefonas: FR 8493.

Senas, patyręs vyriškų ir moteriškų rūbų

LIETUVIS SIUVĖJAS
JUOZAS SKINKIS

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

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

atlyginimo.
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I
 ATIDARYTA NAUJA LIETUVIŠKA UŽKANDINE jį 

YAREK‘5 DELICATESSEN
Toronto, 1330 Dundas Str, W. (kampas Rusholme Str.). J
Maistas gaminamas lietuviškai iš aukščiausios kokybes | 

ir šviežių produktų. Į

Mielus tautiečius kviečiame atsilankyti.
Žemiausios kainos. ĮAteikite, pamatysite, įsitikinsite. f

X ~XX 1 XX~ XX~~~~XX------------ XX— UK XX-------------H

(
SIUVĖJAS AP. BERESNEVIČIUS

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

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

(visai arti lietuvių bažnyčios).

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI 

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

Kartais tub. bacilos pateku 
3ios Į kraują apkrečia ‘vien tik 
plaučius; atsiranda plaučių mi 
lijarinė tuberkuliozė. Plaučiuo 
Se pasirodo šimtai, tūkstančiai 
kanapės ar miežio giūdo didu
mo tuberkuliozinių židinių. 
Si plaučių tuberkuliozė tik la
bai retais atsitikimais gali pa
gyti. Praktiškai žiūrint ir ši 
’žiovos forma yra nepagydo
ma ir baigiasi mirtimij tik li- 
g-s eiga kartais esti lėtesnė ir 
gali trukti kai kuriais atsitiki
mais daug mėnesių, net porą 
metų. Bet Streptomicynu 
plaučių milijarinę tuberkulio
zę dažniausiai pavyksta pagy
dyti, tik gydymas netrumpas 
ir tenka sunaudoti nemažai 
Streptomycino.

Čia negaliu nepaminėti vie
no pavyzdžio, kuris man pa
ikam ir visiems, kas tą atsitiki
mą žinojo, padarė stiprų, gilų 
įspūdi. Vokietijoje, D. P. sa
natorijoje, kur tuomet dirbau, 
gavau 1947 metų pradžioje du 
jaunus estus, vieną 17 m., ki
tą 19 metų; abu turėjo chroni
nę milijarinę plaučių tuberku
liozę. Liga, nežiūrint sanato- 
i.nio gydymo, nesulaikomai 
plėtėsi, ėjo sunkyn; plaučiai 
duvo apsėti nesuskaitomais tu 
berkulais. Vienas jau karš
čiavo, temperatūra kildavo iki 
■10; o antram prasidėjo gomu- 
i o ir gerklės džiova, jis nu
stojo balso; dėl skausmų ne
begalėjo nieko nuryti, ir prasi
dėjo badavimas. Abiejų dienos 
buvo suskaitytos.

Tuo metu Pritų Raudonasis 
Kryžius gavo iš 1. R. O. Žewe» 
voje Streptomycino ir man at
siuntė tiek, kad jo galėjo už
nikti dviejų hgonių gydymo 
kursui. Tš 60 ligonių — džio
vininkų, kuriuos turėjau savo 
sanatorijoje, parinkau du jau- 
■ rausius, minėtus estus, ir pra
dėjau gydymą Streptomycinu. 
lai buvo pirmas toje sanatori
joje ir pirmas mano gyv.nime 
gydymas naujuoju vaistu.

Ligoniams kasdien leįdžiau 
i raumenis .po pusę gramo 
Streptomycino du kartu, taigi 
vieną gramą per dieną. Ligo
nis, kuris jau nebegalėjo nei 
kalbėti, nei valgyti, po vienos 
savaitės gydymo atgavo balsą, 

.Lnyko gerklės skausmai ir prą 
dėjo valgyti, nes galėjo b? 
skausmų nuryti; po mėnesio 
gydymo jau nebebuvo nei go
muryje, nei gerklėje tuberku
liozinių opų. Antrasis, kuris 
. u. kiai karščiavo, po kelių sa- 
vi.čių gydymo, nebeturejo 
xa.ščio, atgavo apetitą ii abu
du ligoniai kasdien stiprėjo. 
Kas mėnesį kartojamos plaučių 
nuotraukos rodė, kad tuberku- 
'ai sparčiai nyksta, plaučiai da- 
osi vis sveikesni. Paskutiniai 

tuberkulų pėdsakai vienam iš
nyko po 4 mėnesių gydymo 
'kuris karščiavo), o kitam po 
5 mėnesių. Jų paskutinės piau 
čių nuotraukos duvo tokios ge
os, kad net gydytojai specija- 

listai negalėjo jose surasit nė 
mažiausio įtarimo. Ir taip, du 
mirtininkai, kurių gyvybė lai
kėsi tik ant plauko ir jų dienos 
buvo jau suskaitytos, buvo iš
leisti iš sanatorijos visai svei
ki, be jokių tuberkuliozes žy- 
r ių. Vienam gyvybė buvo at
pirkta 120, o kitam 150 gra
mu Streptomycino.

Abu išėję iš sanatorijos nu
ėjo į emigracinę komisiją, ku
ri. be mažiausio svyravimo juos 
pripažino esant sveikais, ir jie 
.aimingai emigravo. Šis atsili 
Rimas man ir kitiems gydyto
jams, kurie tą atsitikimą sekė, 
padarė gilų įspūdį. Jis man 
yra dar labjau nepamirštamas, 
nes netiesiogiai siejasi su liki
mu mano gero prieteliaus, vie
no jauno, gabaus, energingo 
lietuvio studento. Metais 
nksčiau už minėtus estus į ma 

i o sanatoriją pateko tasfii stu
dentas, tik ką sukūres jauną 
hetuvišką šeimą. Jis turėjo ly 
giai tą pačią tuberkuliozės for 
mą, kaip tiedu estai, atseit, 
plaučių milijarinę tuberkulio
zę. Nežiūrint sanatorinio gy
dymo jo liga nesulaikomai ėjo 
pirmyn, plėtėsi, prisidėjo gerk
lės tuberkuliozė ir jo gyvybė 
užgeso. Aš bejėgis žiūrėjau, 
kaip pamažu gęsta jauna, in- 
• eligentiška, daug žadanti jau

REIKALINGA MERGINA 
lietuviškame restorane. Kam

barys pagal susitarimą.
Kreiptis 5101 Bannantyne 

Ave, Verdun.

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

ūkininkas.
V. Puodžiūnas, R. R. 2, 

LAUREL, Ont.

Vancouveris gražiai minėjo 
Vasario 16

Vancouver, B. C. Nedidelė 
lietuvių Ramojo vandenyno pa 
■ rantės kolonija, nepasižymin
ti nei solistais, nei kitomis 
žvaigždėmis, betgi stengiasi ne 
atsilikti nuo kitų tautiečių, 
šiais metais, kaip ir praeitais, 
'■ietinis KLT Vancouverio sky 
nūs surengė Vasario 16 d. mi 
nėjimą Vasario 19 d.

Minėjimas buvo pradėtas 12 
vai, lietuvių parapijos bažny
čioje iškilmingomis pamaldo
mis ir tai dienai pritaikintu 
Run. A. Traškevičiaus jautriu 
pamokslu. Pamaldose dalyva
vęs Vancouverio arkivyskupas 
•įuoširdžiais žodžiais sveixino 
taip skaudžiai kenčiančios tau
tos atstovus ir suteikė savo ga 
aytojišką palaiminimą.

5 vai. p. p. skyriaus piimi- 
ninkas dr. Gailius atidarė mi
nėjimą ukrainiečių salėje ir po 
tautos himno išsiamiai anglu 
kalboje tautiečiams ir gau
tiems svečiams apibūdino tos 
šventės reikšmę ir dabartinio 
momento statomus uždavinius 
l ovoje su prispaudėjais. Pa
gerbus žuvusius del Lietuvos 
■aisvės, trumpai buvo prisi
imtas U. B. C. prof. dr. Rey- 
mont-Rymavičius, praeitų me- 
ą minėjimo kalbėtojas, prieš 

kelias savaites po sunkios li
gos atsiskyręs iš gyvųjų tarpo.

Nuoširdžiais žodžiais sveiki- 

no lietuvio gyvybė; nieko ne
galėjau jam padėti, nes Strep 
romycinas tuo laiku man ne- 
oiivo prieinamas, o visi kiti gy 
rtymo būdai buvo bejėgiai.

Šiuo pavyzdžiu, aš norėjau 
parodyti, kad Streptomycinas 
yra tikrai galingas vaistas, tik 
reikia jį laiku pavartoti ir mo
kėti su juomi apsieiti? Ne lai
ku, netaip ar nepakankamai pa 
vartotas ir Streptomycinas ste
buklų nepadarys. (d. b.) 

y 5505 13th Ave., Rosemount,
| Tel. AMherst 0342 Montreal 36, Que.

| MONTREAL ENTERPRISES REC'D
§ Parduodam namus — Parūpinant visokiausią apdraudą
S Darom raštų ir dokumentų patvirtintus vertimus ir tt.
| NUOLATINIS PATARNAVIMAS
$ ALBERTAS J. NORKELIONAS, c. s. c.

no latvių bei estų atstovai, Ca
nadian Folk Society pirminin
kė Mrs. M. Guthrie ir užbai
gė sveikinimus ukrainiečių ats 
tovas, prisimindamas demo
kratiškiausius ukrainiečiams 
Vytauto Didžiojo valdymo lai
kus ir bendrą abiejų tautų prie 
šą — Maskvą.

Užsibaigus oficialiajai rninėji 
mo daliai, meninėje programo- 
e pirmiausiai pasirodė mišrus 

choras, tvirtai žengiantis tobu- 
ejimo keliu, meistriškai vado- 
aujamas gabios J. Sinkevi

čiaus rankos, su „Lietuva bran 
gi mano tėvyne“ ir kit. daino
mis. Toliau sekė, jau gerokai 
užgrūdinta ir kelianti susido
mėjimą kitų tautybių tarpe, 
..autinių šokių grupė, vadovau
jama panelės D. Kaunaitės. 
Paįvairinimui i ilėraščiai ir vėl 
tautiniai šokiai su pakai loji
mais.

Trumpą paaiškinimą apie 
meninę programą ir kiekvieną 
da'yką, apibūdinimą anglų kai 
boję atliko Kanadoje gimusi 
l etuvaitė p-lė S. Benekei aky
te.

Auka Tautos Fondui surink 
ta 67 dol. Tš stambesnių auko
tojų apminėti K. Miniota, au
kavęs 10 dol. ir Stepas B. 5 
dol. T. Z.

NĖRA VEIKLOS
Sault-Ste-Marie, Ont. Mū- 

ą miestas trumpai vadinamas 
roo (skaityk Sū), yra prie pat 
T SA Michigan valstybės sie
nos ir nuo USA atskirtas di- 
•’•;,iulis.is ežerais. Miestas tu
ri per 30.000 gyventojų, iš ku- 

■;ų per 100 lietuvių — daugu
moje tremtiniu, išskyrus kele- 
<ą senų emigrantų. Negalima 
ta?akyti, kad mūsų tautiečiai 
batų čia blogai įsikūrę ar blo
gai gyventų. Priešingai — 
dauguma lietuvių turi daibą di 
džiuliame plieno fabrike, gerai

uždirba, statosi ir perkasi na
mus, važinėja nuosavomis ma
šinomis, yra net ir miško sa- 
zininkų. Bedarbių, su mažo-
mis išimtimis, nėra, bet. . . Vis 
ką čia daro tas nelemtasis 
„bet“. . .

Mes, turbūt, visi prisimena
me grdėtus tremtyje įvairių 
„vadovaujančių veiksnių“, ko
mitetų ir spaudos graudenimus 
ir spėliojimus, kad išemigra
vus ir įsikūrus nepamirš tume 
lietuviais esą, būtume organi
zuoti ir tt.

Visi tie tremties spėliojimai 
— pas mus, deja, pildosi. Nors 
D. P. tarpe galima surasti ne
maža tokių kaip gydytojų, in
žinierių ir panašių profesijų iš 
.••i'avinusių žmonų, liet jie, kaip 
ir visi, „apsikasę“ savo asme
niškuose reikaluose ir jokio pa 
vyzdžio kitiems, mažiau prasi
lavinusiems, neduoda jr jokios 
veiklos neišvysto. Dar blo
giau, kad vietos lietuvių tarpe 
sklinda gandai, kad „viršpami- 
aėtųjų“ tarpe yra tokių, kurie 
namuose — šeimoje vartoja ne 
retuvišąką kalbą. . . (ir ne ang 
'ų kalbą...) Taigi, prašyte pra 
■osi išvada, koki mes lietuviai 
esame?

Praėjusių m tų pradžioje bu 
v o išrinktas vietos komitetas, 
bet labai gaila, kad tuo išrin
kimu naujojo komiteto veikla 
prasidėjo ir baigėsi. Šis komi
tetas per visus metus nesušau
kė nė vieno .susirinkimo, pra- 
1 ido nepastebėtą Tautos šven
tę, Kariuomenės šventę, Va
sario 16-tąją ir kit. Jokio spau 
dos platinimo darbo, jokių au
ką Tautos Fondui rinkimo, net 
■r paprasčiausio pasilnkstnini- 
mo ar pobūvio nesurenge. Vie 
nu žodžiu — jokios veklos.

Negalima praleist, niepamnė- 
jus ir keleto darbščių tautie
čių, kurie, baigę darbą fabri
ke, vietoje ieškoję pramogų, 
1 mko technikos mokykloje 
vykstančius įvairius kursus. 
Gaila, kad tokių labai maža.

J. Sk■
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Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

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

Kreiptis vakarais po 6.30 vai. ||
•>« . I>f  X ne------------X =3t r.------- M..;.,,-------1

Lankydami gražiąją Montrealo vasarvietę Ville Lasalle aplankykite |

LIETUVIŠKA SVETAINE
SAVININKAS ANTANAS MATULIS

Edward St. 7682. Montreal
Įvairūs užkandžiai, šilti ir šalti gėrimai, lietuviAka mm ii b

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS 

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

I
JOE HAVER |

^adio Tarnyba I
Taisomi visų rūšių aparatai. |

TELEFONAS RAndolph 4708. |
63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO. i

tx---------XX -MX— -- XX-----------------XX——XX w 1 MW " 'XK

{LIETUVIS SIUVĖJAS Ž
J. INDRELĖ 

priima vyriškų rūbų (paltus ir kostiumus) užsakymus. X 
Didelis pasirinkimas įvairiausios medžiagos. Prieina- 1 
mos kainos.

202 St. CIarens Avė., Toronto. Tel. ME 8522 j 
<x----  mk HX—------.............................................................. -až

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., P. O# Box 294. Westmour»t,

Quebec ,

| KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA? |

; ; MES SUTEIKIAME JUMS |

j TEISINE-KALBINE PAGALBA |
; Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus & 

I perkant ir parduodant. Parūpiname paskolą ir ap- g
draudą. Atstovaujame įstaigose ir įmonėse. Sudarome § 
dokumentus bei patvirtintus vertimus. Giname lietuvių § 
interesus Kanadoje ir kituose kraštuose. Jums patar- g 
navimus atlieka teisininkai ir kalbininkai, studijavę Š. § 
Amerikos bei Europos universitetuose. §JONAS JUŠKAITIS |108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494 g 
Skyrius: 750 Dundas St. W., Toronto; Tel. WA 0006 »

J Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite '

VIRBALI ELECTRIC REG'D
; TEL. DO. 3655 ;
J 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 
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MAS LETHBRIDGE,
•■ui, gabiai deklamuotojai I. 
Stankevičiūtei, J. Kamui, be 
kurio tikrai būtų sunku bet ką 
suruošti. S. N.

PIRMĄ KARTĄ MATĖ... 
LETHBREDG'E.

Vasario mėn. 9 ir 10 d. Leth 
oridg'o lietuvių tautinių šokių 
grupė buvo pakviesta, dalyvau 
ti Rotary Minstrel Show pro
gramoje, Capitol teatre,

VASARIO 16 D. MINĖJ!
Vasario 16 d. minėjimas pra 

ėjo labai gražiai.
Minėjimą atidarė J. Ryckis, 

»mąs KLT sk. pirmininko pa- 
k eigas. Jis trumpai apibūdino 
šios dienos reikšmę ir paprašė 
sugiedoti Tautos Himną. Kai 
bėti pakvietė A. Bajorą. Šis 
trumpai apžvelgė Lietuvos is
toriją nuo 1917 m., lietuvių ko 
vas dėl nepriklausomybės, o 
:tm sako jis daugiausiai nusi
pelnė rašytojai ir lietuvė moti- Mums, Lethbridg'o lietuviam, 
na, kuri yra tvirčiausia lietuvių 
kalbos, dainos ir tradicijų sau
gotoja-

Toliau priminė Maironio pa 
sakytus žodžius jaunimui:

— „Ir tu jaunime...“
Priminęs, kad jau nutilo 

skambėjęs Karo Muizejaus so 
dely Laisvės varpas ir kad sve
timieji, t. y. azijatai užgesino 
amžinąją ugnį, rusenusią prie 
Nežinomojo kareivio kapo, pa
kviečia pagerbti visus kritusius 
už laisvę anksčiau ir dabai, ty
los minute.

Po A. Bajoro, kalba YMCA 
direktorius, kuris vieno pra
šė, kad nepamirštume lietuviš
kų tradicijų, kalbos, dainų ir 
tautinių šokių, nes, sako, dau
gelis senųjų ateivių visą tai pa
miršo ir jiems jokio pasitcisi- 
i imo nėra. Tautiškumas, sako 
jL, nėra kliūtis, būti gerais 
Kanados piliečiais. Baigdamas 
pažada lietuviams visokeriopą 
pagelibą.

Meninę dalį sudarė: tauti
niai šokiai, deklamacijos n dai 
nos. Geriausiai pasiekė tauti
niai šokiai, ir deklamacija I. 
Stankevičiūtės, prtariant kvin
tetui.

Baigiant, tenka išreikšti pa
dėką tautinių šokių grupei su 
vadovu G. Atkočiūnaite, A. 
Areliui ir jo vedamam kvinte-

įai buvo didelis įvykis, tiesiog 
istorinis dalykas, nes lietuviai 
pirmą kartą čia, pietinėje Al
bertoje, viešai pasirodė sceno- 
«e su tautiniais šokiais. Pub
likai patiko ir tautiniai šokiai 
ir tautiniai draoužiai.

Tautinių šokių grupė žinojo, 
kad čia reprezentuoja ne vieną 
asmenį ar grupę, bet savo tau
tą. Tebūnla lietuviška padėka 
visai taut, šokių grupei ir J. Ka 
niui, nes jie visi to užsitarna
vo.

Po programos, kiekvienas 
šękėjas buvo apdovanotas au
tomatiniu koteliu, su įrašu: 
. Rotery Minstrel Show 
1950“.

Bene didžiausia padėka ati
tenka YMCA'os direktoriui, 
nes jojo dėka turėjome progos 
reprezentuotis.

VASARIO 16 OAKVILĖJE.
Vasario 16 dieną mūsų lietu 

vių kolonija minėjo vasario 18 
d. Riverside Lage patalpose. 
Programa susidėjo iš prakalbų 
dainų, eilėraščių ir vieno veiks 
mo vaikų vaizdelio.

Įžanginę kalbą pasakė A. 
Frenzelis. Vėliau 
B. Bedarfą, kuris
Vasario 16 d. reikšmę. B. Be
tartas yra dar jaunas, bet savo 
užduotį atliko labai nuosekliai.

K<CKtCl«te«i«eCt<Ki<iCtctflctci<icKictctci<Ktct<ect<tciCKi<t«MKifKtctciCKlCiCt<tci«

Jei kartais link Verduno kada keliausi, neužmiršk 2 
sustabdyti arklių. . .

APSILANKYK g

Lietuviškoj valgykloj I
Įvairūs užkandžiai ir gėrimai. g

Valgių pasirinkimas,
Čia pat įsteigtas lietuviškos knygos platinimo centras. X 
Pasirinkimui naujausi ir vertingiausi leidiniai. Taip pat 3 
čia gaunamos pirmosios Kanadoje lietuviškos plokštelės. S 
Atdara nuo 6 valandos ryto iki 1 valandos nakties. S 
749 ATWATER ST. TEL, WE 0619. |

SAV. L. girinis. ’ ’ |

jis iškvietė 
apibūdino

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

MONTREAL BRANCH, 1410 STANLEY 5T.
ROOM 320.

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

ORDERĮ!
CARITAS „C“ VOKIETIJON (į visas zonas) IR 
AUSTRIJON papiginta kaina 
2 
2 
2 
1 
1

P. Ancevičienė kalbėjo apie 
tautinį vaikų auklėjimą. Bai
gus p. P. Ancevičienei kalbėti, 
tekė vaikų vaidinimas „Tau 
Tėvyne“. Vaikučius priruošė 
p. P. Ancevičienė.

J. Skorobagotaitė padekla
mavo „Kastytis ir Jūrate“ ir 
„Mažoji žemė“. „Gegutėlė šį 
metelį” ir „Daug daug daine- 
i:ų” išpildė p. Skorobagotienė 
su dukrele Janina. Pabaigtu
vėms Kęstutis Kupčinskas pa
deklamavo kelis eilėraščius.

Vienas iš dalyvių.
TIES NIAGAROS 

KRIOKLIU
Viena iš netikėtesnių žinių 

Niagaros krioklių pašonėse gy 
venančius lietuvius užklupo, 
kai mirė pranciškonas kun. 
Vyt. J. Aukštakalnis. Jis bu
vo Niagara Falls — N. Y. lie
tuvių Šv. Jurgio bažnyčios kle 
bonas. šeštadienį (18. 2. 50), 
netikrindamas bažnyčioje švie
sas, nukrito nuo kopėčių ir 
smarkiai susižeidė. Nugaben
tas į ligoninę po poros dienų 
mirė. Jis buvo tik 39 mt. am
žiaus ir parapijoje stengėsi pa
laikyti lietuvišką dvasią. Daug jį žinių, 
padėjo ir naujai atvykusioms 
lietuviams, net ir Kanadoš^pu- 
aėje gyvenantiems. Todėl ir 
Kanados pusėje gyvenančių 
lietuvių buvo didžiai gerbia
mas, kaipo tolerantas ir geras 
lietuvis.
Minėtoje Šv. Jurgio lietuvių 

bažnyčioje (salėje) per atve
lykį numatomas parengimas. 
rLikimasis sulaukti daug sve
čių iš Kanados, Rochesterio, 
Buffalo ir kt. vietovių.

Prie to pažymėtina, kad da
bar Amerikos konsulatas (Nia
gara Falls, Out.) lengviau iš
duoda leidimus pereiti į Aineri 
kos pusę, ypač arčiau Ameri
kos sienos gyvenantiems. Ten
ka pasirūpinti 3 nuotraukas ir 
2—3 rekomendacinius laiškus. 
Norint gauti leidimą metams, 
tenka už vizą sumokėti 11 dol.

Mūsų mažoje lietuvių kolo
nijoje jau yra per 20 lietuvių, 
kurių didesnę dalį sudaro nau
jai atvykę.

Pavasaris čia pat. Taigi su
šilus (spėjama) bus pradėta 
statyti dar viena elektros sta
rs. Parengiamieji darbai jau 
dabar atliekami. Gal susilauk 
rime daugiau lietuvių...

Dabar pas mus tikrai ne
kaip, sniego bent per pusmet- 

Labai laukiame pavasario.
Mažiukas.

PRANEŠIMAS 
SUDBURIEČIAMS

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Sudburio Laikinis Or
ganizacinis Komitetas š. m. ko 
vo mėn. 19 d 7 vai. vak. St. 
A mes salėje, Ignatius Str, 79, 
saukia visų Sudburio ir apylin
kės lietuvių susirinkimą, kuria 
me bus išrinkta KLB Sudburio 
apylinkės valdyba ir kontrolės 
komisija. Prašoma vi#>us skait 
lingai dalyvauti.

KLB Sudburio LOK.

rį.

MUSU SPORTAS

VLADAS BAKŪNAS
Žymusis sportininkas 

Bakūnas, atliekamu laiku 
da bendradarbiuti „N. Lietu
voje”. Šia proga truputis apie

VI. 
ža-

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

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

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

ar serbentų.
PASIRINKTINAI —

: 1000 TAŠKŲ — VOKIETIJON (Į VISAS ZON ) $ 11 00. 
; MAISTO SKUBOS UŽSAKYMAI PASIRINKTI- ’ — 
INAI — 840 taškų — Vokietijon (tik į Vakarų z.)

ir Austrijon ............................  $ 11.00
MAISTO SKUBOS UŽSAKYMAI PASIRINKTI
NAI — 600 taškų — Didžioj on Britanijon...........$ 10 00
TAUKŲ UŽSAKYMAI—10 SV GRYNŲ RAFI- ' 
NUOTŲ TAUKŲ SKARDINĖS^, sumažinta kn $ 5 00 
CUKRAUS UŽSAKYMAI —10,4 iv., gr., balto ra- ' 

finuoto cukraus Vokietijon (į Vakarų zonas ir 
Berlynan) ir Austrijon. Rusų zonon šis užsaky
mas nesiunčiamasi .............................................. $

Svarbi naujiena! Siuntinių gavėjai, gyvenantieji 
I'» liau nuo artimiausiojo siuntinių išdavimo punkto, 

pasiųsti orderį į mūsų canntrinį sandėlį Vokietijoje, J 
(ar Austrijoje). Siuntinys bus nedelsiant pristatytas. j 
Pašto persiuntimo mokestis yra: Vokietijoje — 1.00 Į 
DM., Caritas „C” siuntiniui, ir DM 0.40 taukų bei cuk- < 

raus siuntiniui. Austrijoje Oe. S. 1.00 Caritas „C“ ! 
siuntiniui ir Oe. S. 0.40 taukų bei cukraus siuntiniams, j 
Mes garantuojame skubų ir saugų pristatymą. j

Siųskite pinigus tik M o n e y Orderiais — rašykite ą i š- 1 
R k i a i adresus. Rašykite mums angliškai bei vokiškai. !
§ Naujas pilnas kainoraštis pagal pareikalavimą.

99999999999999999999999999999999999999999999999^

%
2

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

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

§ TEKSTILĖS UŽSAKYMAI 
'# innn tačvii__vpnf iftt h

2
2
2

— Kas yra 5.000?
— Tai naujo “Nepriklauso

mos Lietuvos” vajaus šūkis!

Vladas Bakūnas gimė 1911. 
X. 14. Kybartų miest. Baigęs 
pradžios mokyklą, jis atsidū
rė „Aušros“ berniukų gimnazi 
joje, kur tuo laiku fizinis auk
lėjimas buvo labjau kultivuo
jamas. Tai impulsingam jau
nuoliui sužadino norą tapti 
sportininkui.

Ir taip 1928 m. liepos mėn. 
VI. Bakūnas pasirodė lengv. 
atl. pirmenybėse, kaip aktyvus 
dalyvis. Jis, 1500 mtr. distan
ciją nubėgęs per 5 min. 10 
sek., laimi II v.

Pagautas dvasinio pasiten
kinimo, kad tik po 2 — 3 ban
dymų prabėgant šį nuotolį te
ko gera vieta, jis startuoja Lie 
iuvos pirmenybėse rudenį už 
LFLS-gą. Šioj aštrioj kovoj, 
i000 mtr. nuotoly, kurioj daly 
/avo ir Klaipėdos krašto spor
tininkai vokeičiai, daugumoje 
bėgimo meisteriai, VI. Biliū
nui pavyksta atbėgti irgi Il-ju 
(per 2:57 min.). Po to prasi
deda visa eilė metodingų treni- 
:uočių, ir asketiško sportinin
ko gyvenimo dieta, kuri mūsų 
būsimam meisteriui atidaro ke 
Uą į plataus masto lengv. atle
tikos pasriodymus, laimint vi
soj eilėj sunkių kovų garbin- nių bei mokslinių galių sugebė 
gas vietas.

1929 m. Klaipėdos stadione 
riksuoja pirmąjį Lietuvos re
kordą 1000 mir. bėgime per 
.‘:56,1 min. Vyresniųjų pata
riamas, jis pereina į trumpus 
nuotolius (100, 200 ir 400 
mtr.) ir čia pasiekia. Pabaltyj 
pirmaujančių pasekmių. Jis 
pasidaro nuolatiniu 100 ir 400 
mtr. Lietuvos meisteriu ir pa
siekia rekordus: 100 per 11 
sek. ir 400 — per 51,1 sek. ir 
visų estafečių (4X100, švedų 
ir olimpinėj). Atstovauja Lįe 
ruvą visose tarpvalstybinėse 
lengv. atletikos pirmenybėse, 
studentų SELL olimpiadoj 
kaip stipriausias konkurentas 
suomiams ir estams. Amerikon

Aukšta kokybe - žema kaina
Siuntiniai į visus Europos k raštus išskyrus SSRS 

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

adresą, pakieto numerį ir jo kainą.
STANDARTINIAI PAKIETAI:

H———»

2.25
to-

gali

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

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

Nr.
$

1

6.10

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

Nr. 4 

$ 
5.95

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

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

(plytelėmis)
2sv. cukraus

Nr. 2

5.65

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

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

(plytelėmis)
2 sv.cukraus
1 sv. džiov. vaisių

5.85

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

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

Nr. 3

$
5.30

2 sv. alyvos (Mazola)

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

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

Nr. 6

4.45

Š&o rašinio tikslas yra bent 
suglaustai apžvelgti, kas yra fi 
zinis auklėjimas ir kokio tiks
lo jis siekia.

Žmogus, būdamas materinės 
ir dvasinės sąrangos kūrinys, 
yra nedalomas vienetas, kurio 
Kiekviena materinė dalelė ar jų 
v’suma veikia dvasinę pusę ar
ba atvirkščiai: kūniškai ligoto 
žmogaus dvasinė būklė kito
kia, kaip sveikojo, o nesveikos 
dvasios žmogus savo kūniška 
laikysena žymiai skiriasi nuo 
normalios sielos asmens laiky
senos. Kūno funkcijų veiki
mas turi įtakos sielai, kuri at
sispindi kūniškoje būsenoje. 
Tačiau iš šito teisingo teigimo 
negalime teigti, jog lavindami 
vien kūną kartu laviname ir 
dvasią, arba atvirkščiai. Būtų 
nesąmonė teigti, jog „sveika
me kūne — sveika siela“, nes 
kaip sveikame kūne gali būti 
nesveikos dvasios, lygiai dva- 
s'os galiūnų kūnas kartais bū
na paliegęs. Tik abipusis ir 
nuoseklus, paremtas pedagogi
nio mokslo dėsniais, žmogaus 
'avinimas išugdo vispusiškai to 
bulą žmogų. Lavindami vien 
č/asią, pakenkiame medžiagi
nei individu pusei, o lavinda
mi vien tik kūną slopiname ge 
;* losius dasios polėkius. Tad tu 
rime siekti, jog sveikame kū
ne būtų sveika ir siela. Aiš
kiau tariant, per kūno lavini
mą galime siekti ir dvasinių ga 
lių tobulinimo. Iš to, kas paša 
Lyta, paaiškėja fizinio auklėji-

vykstančių geriausių lietuvių 
sportininkų eilėse figūruoja ir 
VI. B. Visoj eilėj varžybų jis 
pasiekia gražių pasekmių; Či
kagoj 100, 200 ir 400 jardų bė
gimuose (10,1 sek., 23.2 sek. 
ir 52,0 sek.) laimi visas tris pir 
mas vietas. Lietuvos tautinė
je olimpiadoj Laimi du aukso 
medalius pavienėse konkuren
cijose (200 ir 400 m.) ir 4X100 
estafetėj — 43,4 s. III-jį aukso 
m. Dalyvavo Europos studen- 
-ų olimpijadoj Italijoj, Turine 
ir pasaulio studentų, olimpija
doj Vengrijoj, Budapešte.
. V. Bakūnui yra pažįstamas 
ir organizacini?, sportinis dar
bas, nes nuo 1934 m. iki 1934 
m. rugpjūčio mėn. dirbo Kūno 
Kultūros Rūmuose: Sunk. atl. 
s-goje, Vandens ir žiemos sp. 
s-goje, Dviračių ir sporto k-ts, 
Lengv. Atl. s-goje, Sportinės 
terminologijos komisijoje, Tau 
tinės Olimpijados Organiz. ir 
Europos krepšinio p-bių k- 
tuose. Pastaruoju metu Lietu
voje ėjo varžyoinės sporto di- 
. ekcijos vadovo p. ir buvo K. 
K. R. direktoriaus pavaduoto
ju. Kaip sportinės spaudos 
bendradarbį randame VI. B. K. 
K. Rūmų leidžiamam sp. žur
nale „Sveikata“, Fizinio Auk
lėjimo žurn. puslapiuose ir pe 
rtodinėj spaudoje.

Talkininkauja karininkų sli
džių kursuose, slidžių ir lengv. mo aptarimas, kuris suglaustai 

taip skambėtų: „Fizinis auklė
jimas yra žmogaus tobulini- 
-ias per kūną“.

Žmogaus tobulinimas turi 
'•ūti pagrįstas pedagoginiais, 
psichologiniais, fiziologiniais, 
biologiniais ir pan. dėsniais. 
Todėl fizinio lavinimo dėstyto
jai turi būti kvalifikuoti šios 

turį pedagogi- 
bei atitinkamo

atl. teisėjų komplektavime; 
Grandie#, sp. kl. p-kas 1938— 
J 940 m. ir 1941 m. Perkūno 
so. kl. steigėjas.

VI. Bakūnas aktyviai daly
vauja ir pogrindžio spaudos or 
ganizavime ir platinime. Ši ko 
va baigėsi jojo suėmimu (3. 
VIII. 43 m.). Ištisi metai 
teko išbūti jam Kauno S. D. 
kalėjime ir Pravėniškiuose.

Nacių aštri priežiūra ir kan 
kinimaii žymiai pakirto sveika 
ta, bet neįstengė jo palaužti.

Didelis nuoširdumas ir no
ras padėti kitiems, kuklumas 
sportiniame darbe, aukojima
sis jaunimui, stengiantis per- 
i.uoti visa, ką turi savyje ge
riausio, priežiūra ir paslaugu
mas varžybų metu — tai pa
grindiniai elementai, kuriais 
\ 1. B. apsišarvavęs žengė mū- 
. ų sportinės istorijos keliu. Jis 
ją kūrė tiek fizinių tiek dvasi-

jimais ir patyrimu, jis tai atlie 
k a ir šiandien

F1ZINIS AUKLĖJIMAS 
JO PASKIRTIS 

Rašo VI. Bakūnas.
Fizinio auklėjimo klausimai 

iki šio laikę mūsų lietuviškoje 
fpaudoje nebuvo pakankamai 
plačiau aptariami. Šis trūku
mas sudaro lyg ir prarają tarp 
bendruomenės ir sportininko, 
kadangi bendiuomenė, mažai 
pažindama dar gana jauną 
(Lietuvoje) fizinio auklėjimo 
sąjūdį ir būdama nepakanka
mai informuota apie fizinio 
auklėjimo paskirtį ir jo pras
mę, yra šiam klausimui gana 
skeptiška.

(plytelėmis)
% sv. arbatos (Lipton

1 sv. džiov. vaisių

2 sv. rūkytų lašinių
sv. kiaul. taukų
sv. ryžių
sv. kviet. miltų
sv. cukraus
sv. razinkų
sv. deg. pup. kav ~ 

Yz sv. arbatos (Lipton 
1 sv. džiov. vaisių

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

2 «v. deg. pup. kavos
1 sv. razinkų
«v. džiovintų vaisių1

IR

jai turi būti 
srities specai, 
nės nuovokos 
pasirengimo.

Fizinis auklėjimas, turėda
mas tikslą tobulinti žmogų fi
ziškai, įeina į bendrąjį auklėji
mo kompleksą ir yra neatski
riama bei nepakeičaima to auk 
Įėjimo dalimi.

Yra žinoma jog, jaunimas, 
prigimties jausmų traukiamas, 
laisvalaikiu ar fizinio lavinimo 
pratybų metu gaivališkai ver
žiasi rungtyniauti, pasižymėti 
drąsa bei sumanumu. Jeigu šį 
jaunuolių veržlumą mokytojas 
sugeba paversti auklėjimo 
veiksniu, panaudodamas visus 
galimumus, tada fizinis auklė
jimas jau tampa grynai auklė 
jamuoju veiksniu. Todėl fizi
nio auklėjimo tikslas yra: Iš
auklėti sveiką, tvirtą, ištver
mingą, drąsią, valingą, tautiš
kai sąmoningą, teigiamo cha
rakterio asmenybę.

Fizinis auklėjimas nesiskver 
bia į kitas auklėjimo sritis, ne
susikerta ir neprieštarauja ben 
driesiems auklėjimo princi
pams, bet atvirkščiai, — tik 
juos papildo, pagilina ir visur 
jiems talkininkauja. Todėl fi- 
/:nis auklėjimas buvo ir liks 
nepakeičiama auklėjimo prie
monė pilnutiniame auklėjime.

VI. Bakūnas.

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

(skardinėje)
Yz sv. arbatos (Lipton)

Nr. 9

$

Nr. 7 6.00

$

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 Nr. 11
5 sv. malt. pup. kavos $

Nr. 8 (skardinėse po 1 sv.) 7.10
$

5.65
18 sv. kiaul. taukų Nr. 12 

$ 
5.95

ruošiame INDIVIDUALIUSPagal atskirą kainoraštį
maisto pakietus.

Teiraukjtės dėl siuntų didės nėaitf kiekiais.
KITI SIUNTINIAI

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

REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ ! 
HONEST AID, REG'D

456 West 63rd Street, Chicago 21, III. Telefonas Wen two 
rth 6—4107.
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PADĖKOS
Visiems mano prieteliams — 

P. Zavadskui, Budreikai, Barz 
;henei, Balčiūnui, Bujūnai, Bal 
niui, Dranginienei, Gudui, P. 
Gurkliui, E. Gurkliui, p. Gurk 
liui, Griganavich, Griganavich, 
Jahnsons, Keršiui, Kusleikai, 
Likni, Mariečiui, Petroniu), 
Pakščiui, Preibui, Paulusku*, 
Stmkui, Šimkui, Williams, Jak 
šiui, A. Jakšiui, J. Jakšiu*, Za
bielai, Zavish ir Zavish, — pri 
sėdėjusiems prie man suruošt 
shower party“, suteikusiems 

man taip daug džiaugsmo ir ap 
dovanojusiems manę gausio
mis dovanomis, tariu nuoširdų 
ačiū,

Nora Mažeikytė,

Š. mėn. 5 d. visai man ne
lauktai, aplankė mane visas bū 
rys iš Hamiltono prietelių, pa 
žįstamų ir nepažįstamų.

Brangūs Prie lėliai! Jūs ne
gailėjote savo brangaus laiko 
ir kelionei išlaidų. Nežiihint 
gana nepalankaus oro, aplankė

te mane sergantį. Jūs tik, 
brangūs hamiltoniškiai, supra
tote mano nelaimę, į kurią pa
tekau ne iš savo kaltės. Sep
tyni mėnesiai, kai guliu Brant- 
fordo sanatorijoj ir per tą lai 
ką asmeniškai, niekas manės g 
neaplankė. Vienas kitas para > 
še tik laišką. w

Kokia neįkainuojama verty- S 
bė ir stiprybė yra sregančiam, w 
geras užuojautos žodis, bei su- S 
raminimas’. f

Taip pat širdingiausiai esu 
dėkingas Hamiltono KLT apy 
linkės pirmininkui, kurio pa- _ 
stangomis surinkta nemaža au 
kų man materialiai padėti.

Brangūs tautiečiai, lankyto
jai ir aukotojai, širdingiausias 
Jums visiems lietuviškas — 
ačiū.

Liudas Armalis.

PAIEŠKOJIMAI

Tamstai yra atsiųstas laiš- Rašykite šiuo adresu: A, Ali 
kas iš Lidijos Mackevičiūtės, šauskas, 183 — 3rd avė, Vilie 
gw. Argentinoje. Lasallc, Montreal, Que. 32.

M 
§ 
-r 
v lietuviška moterų kirpykla į

Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- Jšukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius 
žavimus, dažymą ir kt.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ
(B. M. Dodon)

2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

J
Ž

ŽYMIAI NUMUŠTOS KAINOS SUTAUPOMS 13

IŠNUOMOJAMA 
patalpa krautuvei 

VILLE LASALLE.
TR 8112

..... ' XX— ....... MW- "XX-------y

IŠNUOMOJAMAS
KAMBARYS

1 ar 2 asmenims, 
su ar be maisto.

5725 — 16 Ave, Apt. 6, 
Rosemount

CRANK GRINDING CYLINDER BORINL
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED 
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

comer St. Catherine

Naujitėlės riešuto medžįo 
lovos su spyruoklėmis ir 

matracais — 
$ 27.95.

Lengvos išsimokėjimo sąlygos,
B, LACAILLE, 

6225 Monk Blvd.,
Ville Emard TR 0712

— Žilių Joną ir Feliksą pra
šo atsiliepti gyvenę St. Paulio 
Mineapoly, USA, Raudis Ig
nas, Princeton, B. C. Canada, 
Georg Rum.

— Stefa Beigaitė - Mukaus 
kienė, gyv. (14 a) Schwabisch 
Gnund, D P Camp, Lilau- 
isches Lager, Germany, ieško 
n Klimkos,, kilusio nuo Pane
munėlio ir Kanadoje turinčio, 
jos žiniomis, golfo aikštę.

MARŠALO PLANO
Tučtuojau pasiunčįame siuntinius į Vakarines zonas 

garantuotas.
37 sv. gr. raf. kiaulinių 

taukų ......$ 8.85
20 „ cristal. cukraus „ 3.15 
70 ,, amer. kv. miltų „ 2.60 

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

„Tango" ...................   52.00

Pristatymas
5 sv. grynos kakao, $ 3.50

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

8,8 „ ger. valg. marg. „ 3.95
3 0 »» grYn- raf. kiauli

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

nių taukų . . . . „ 5.10

ne XK

„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 muzika 
laisvalaikius galima praleisti kaip Palangoj.

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

M-’ W MW ‘ ' MW——XX----------W  Xk ' -'MX - X

! 5

g

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

1109 Brown Blvd. Verdun.

BA LT1CKA
Lietuvis batsiuvį s.

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

1 ’>*' ........ » <4..... *■■

NAUJAS ANGLŲ KALBOS 
METODAS ■

Prityręs mokytojas. Privačios 
pamokos' prieinamomis 

sąlygomis.
TEL. TA 3 3 8 2

f,.,,.. .,..., || ,....... ■ ĮĮį., ,
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Siuntiniai | 

i Sov. Rusija |
Siunčiame senus ir naujus " 

daiktus, vaistus, Strepto- W 
myciną.

Reikalaukite informacijų: «
Emso Parcel Co,

1823 Lincoln Avė., 
Montreal, Tel: WE 5251 « 
Mes vieninteliai Kanadoje g 
turime betarpį Rusijos vy- I 

riausybės agentūros
Intrust įgaliojimą.

PRAŠO ATSILIEPTI.
— Prašau atsiliepti Leoka

diją Kudžmaitę, dirbusią To
ronto ligoninėje ir ištekėjusią 
už vietinio lietuvio.

t
§

ir didelis kiekis rūpestingai parinktų siuntinių. Siūlome žy
miai papigfntomis kainomis dviračius, motocikluj, 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., 
U. S. A.“ amerikoniškais doleriais ir siųskite kartu su 

užsakymu:
ARNOLDS BERZINS,

P. O. Box 685, Dunnville, Ont.

*

VICTORIA 
CLEANERS 
&. DYERS Co.

Turite giminiu ar draugu,
kenčiančiu nuo ligų

jusu gimtojoj saly?
PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDICINIŠ

KŲ REIKMENŲ.

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

MINOR REPAIRS. I 
RUGS AND CHESTERFIELDS 
A CLEANED \

CITY-WIDE PICK-UP 
AHD DELIVERY \ 

’fur and garment storage

MONTREALIS 2832
xxz:. . XX

PHARMACIE MONTREAL

ATSILANKYKITE PAS MUS ASMENIŠKAI ARBA RAŠYKITE MUMS SAVO 
GIMTĄJA KALBA. KREIPKITĖS PAS MISS MARIA MICHAILOW, BAIGU
SIĄ FARMACIJOS MOKSLĄ BEIRUTE, J.A. VALSTYBĖSE. JI YRA SPECIA
LIAI PASKIRTA JUMS ASMENIŠKAI PATARNAUTI JŪSŲ GIMTĄJA KALBA.

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

RECEPTAI MŪSŲ SPECIALYBĖ

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

Savininkas — vaistininkas C, E, DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVĖ

HA. 7251 pieną ir naktį HA 7251

Mes valome ir dažome ? 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu- į 
žius. Taip pat išvalome ? 
apsiaustus nuo lietaus Į 
uždėdami jiems “Drex”, į 
kad neperleistų vandens [ 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą. į

Taipgi valome visok*au- j 
sios rūšies karpetus ir J 
fotelius (Chesterfields), 9 
gardinus lengvus ir I 
sunkius. Sutaisome rū- į 
bus (iširimus), įsiuva- 5 
me sagas *r pan. Kiek- I 
vieną orderį paimame iš į 
namų ir pristatome j na- ' 
mus.

Už mūsų atliktą darbą < 
garantuojame.

Dėl iri formacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 S 

(galima pašaukti lietuviškai.
Lietuviai savininkai:

J. Kriaučeliūnas
J. Matulaitis

A. Majauskas į 
Tr. 1135 [Į 
--- XX'-" M

Allard

LIETUVIŠKA

baldu krautuve
IR DIRBTUVĖ

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

keičiame į naujus. 
Priimame užsakymus.

SAV. JOHN KAMICHAITIS, 
ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 

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

S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjas

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

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

-r-xx——XX -xx----------- mw "yxir——xx——xw----------įtv------- - ...........----------------mm----------- -------------- «xx mm------w w

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

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

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

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kvt. miltų $2.60
B. 20 sv. kvt. miltų $3.40

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

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

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

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

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 numerį ir jo kainą.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 

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

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

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

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių

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

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

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

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

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

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

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

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

Siuntinys N r. 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. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. tauk.;
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavo»
1 sv. ryžių

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

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 
£.10 sv. džiov. slyv. $3.60 
I. 5J4 sv- tnargar. $3.50 
K. 8 sv. apelsinų marmala-

do .................... $.300
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Montreal
SKELBIAMA RINKLIAVA NELAIMINGIEMS

KLCT, turėdama prašymų suvažiavimą balandžio 1 ir, 
padėti tremtiniams, kurie yra eventualiai, 2 dienomis. į su- 
sanatorijose (džiovininkai), Ii- važiavimą vyksta Draugijos 
goninėse ir senelių prieglaudo- pirmininkė p. Marija Aukštai- 
se, skelbia dviejų savaičių rink tė, sekretorius Jonas Nevar-

dauskas, dr. Ramūnas ii dar 
v;enas rašytojų.

BUS NAUJA PORA.
Kovo 11 d. p. Terseės Za

vadskienės iniciatyva, jų na
muose, Stephens Ave 1095, 
Verdune, buvo suruošta p. No 
r ii Mažeikaitei puiki tradicinė 
„shower“.

Panelė Nora netolimoj^ atei 
tyje ruošiasi ištekėti už Alfon
so Gudo.

Susirinkę per 30 bičiulių bei 
pažįstamų būrys, laukėm at
vykstant p. Noros, jai nieko ne 
žinant. Įėjus kambarin, uždeg 
ta šviesa, ir p. Nora nešte bu
vo nunešta ant specialiai pa
ruoštu skėčio pavilado „sos
to“. Prasidėjo vaišės.

Ištikrųjų, stalai linko nuo 
įvairių valgių, gėrimų, bei ska 
numynų, kuriuos pagamino 
taip skaniai pati p. Teresė Za
vadskienė.

Lygiai 12 vai. p. Nora pjaus 
to specialų tradicinį.pyragą.

Buvo pareikšta daug nuošir
džių linkėjimų ir gražioje nuo
taikoje praleistas šeštadienio 
vakaras.

Ypatingai reikia, pažymėti, 
kad p. p. Zavadskai yra kuk
lūs, bet labai nuoširdūs, pavyz
dingi vietiniai lietuviai, tad ir 
nenuostabu, kad suruošė nau
jai ateivei p. Norai puikų „sho 
wer“. Ona D.

MIRĖ SENAS 
MONTREALIETIS

Iš JAV, Newark, N. J., gau 
ta žinia, kad ten mirė senas 
montrealietisį Jonas Pravilio- 
nis, kuris ten persikėlė gyven
ti š Montrealio 1941 metais.

VflR SKAUČIŲ DĖMESIUI
Penktadienį, kovo mėn. 17 d. 

8 vai. 30 min. vakaro skaučių 
būkle, 3693 Park Av, įvyks 
Vaivos vyr. skaučių draugo
vės sueiga. Draugininkės pra 
šomos dalyvauti.

Draugininke,
. OKTETO ŽINIAI

Dirigentas kviečia visus ok
teto dalyvius šį šeštadienį, ko
vo mėn. 18 d., 5 vai. p. p. su
sirinkti DLK Vytauto klubo 
patalpose bendros repeticijos.

P. SAKALO IŠLEISTUVĖS
Kanados Lietuvių Sąjungos 

— senosios ir dabartinės — 
veikėjas Jonas Sakalas išvyks
ta nuolatinio apsigyvenimo į 
JAV. Ta proga jo draugai, 
vienminčiai ir pažįstami kovo 
12 d. po bažnyčia suruošė iš
leistuves.

Jinvą. Už surinktus pinigus 
bus padaryti siuntiniai ir iš
tiesti Velykų proga tiems ne- 
lamingiems.

Pabrėžiama, kad daugelis tų 
ne’aimingųjų neturi net pašto 
ženklų laiškams parašyti, jų 
sveikatos stovis, reikalingas yra 
gydymo ir sustiprinto maiti
nimo. Todėl KLCT kreipiasi 
j Tautiečius ir prašo juos tam 
tikslui aukoti kiek kas gali.

Labai būtų gražu, kad Tau
tiečiai, pavieniai asmens arba 
grupės, imtųsi iniciatyvos ir 
savo įstaigose — įmonėse pa- 
—raktų tam tikslui aukų. Taip
gi įvairių subuvimų progomis 
prašoma rasti progos iniciaty
vai parinkti aukų.

Visas surinktas aukas, o taip 
pat pavieniai asmens savo au
kas, kiek kas išgali, nesivar
žant ir mažomis, — prašome 
s usti KLCT-bos vardu, „Ne- 
pi įklausomos Lietuvos“ redak
cijos adresu: 3a Fourth Ave, 
Vile Lasalle, Montreal. P'; Q.

Tikimasi, kad Tautiečiai Šią 
iniciatyvą duosniai parems.

KLCT.
AUKOS TAUTOS FONDUI

Vasario 16 d. proga Tautos 
Fondui aukojo:
KLB Hamiltono apyl. $ 1G0.— 
LBKom-tas Ottawoje $ 17.82

PRANEŠIMAS SIUVĖJAMS
Šio mėn. 15 d. 5 vai. 30 inin. 

(po darbo) įvyksta 242 lokalo 
susirinkimas, kuriame bus rcn 
karnas atstovas unijos reika
lais važiuoti į J. A. V.

Susirinkimo vieta 2020 Clar 
ke street — Jaint Board na
muose. 242 lok. v-ba.
RAŠYTOJŲ SUSIRINKIMAS

Praėjusį šeštadienį Montre- 
alyje gyveną rašytojai buvo su 
sirinkę Kanados Lietuvių Rašy 
'Ojų Draugijos pirmininkės p. 
Marijos Aukštaitės bute pasita 
rimo.

Į kvietimą astiliepė keli 
Montrealyje gyveną, daugiau
sia jaunieji, rašytojai.

Susirinkusieji tarėsi dėl dar 
bu, kurie padėtų rašytojams 
kūrybiškai augti ir tobulėti. 
Projektuojama daryti susirin
kimus, kuriuose būtų skaitomi 
sari ir pasaulinių rašytojų kū
riniai, jie nagrinėjami bei svars 
omi. Galvojama ir apie pla

tesnius subuvimus su meno 
reikalais besidominčiais inte
lektualais.

Susirinkime aptartas ir Ka
nados Lietuvių rašytojų suva
žiavimo klausimas. Priimtas 
torontiečių pasiūlymas daryti

.... MU"  MM-—HW.‘.' -----W----------- -y 
PARDUODAMA į!

Į Užkandinė (light lunch), sodos baras, laikraščiai, ] j 
[ knygos, žurnalai, rašomoji medžiaga, gėrimai, ham- ii 
i burgeriai, hot dogs ir t. t. ] [

Ilgametė nuomos sutartis. Pigu! ] '
j 7661A Central St. Ville Lasalle. !!
xrrzr-xxr-------x>e=>«<-- kx— xx ww- wx-——m*
ENKAVEDISTAS ATIDEN

(Atkelta iš 1 psl.) 
buvo naudojami slėptuvėms.

Mano misija buvo baigta. At 
sisveikindamas su komendan
tu, pasiteiravau, ką jis galvoja 
su repatrijantais daryti.

— Kaip? — sušuko jis. . .— 
aš tai jau tikrai nedavinėsiu 
jiems kakavos, kaip amerikie
čiai. Jie gaus tai, ką yra užsi
tarnavę. Čia bus pirmoji atran 
ka.

Prisiminiau tada 13 str. 2 
pastraipą iš instrukcijų apie 
repatrijantų priėmimą sovieti
nėje teritorijoje. Pirmoj eilėj 
buvo pasakyta kad visi, kurie 
įtariami ryšiais su Vlasovo par 
tizanais, turės būti atskirti; 
paskum bus atrinkti patiki- 
miausieji. Jie bus trumpai nu 
siųsti namo, o vėliau grąžinti 
[ ėl į Vokietiją meškarioti 
tiem, kurie svyęuoja: repatri
juoti ar ne, ir nėra tikri dėl sa
vo likimo SSSR. Likusieji bus 
nugabenti į antro ešalono sto
vyklą. Ten bus antras paskirs 
tymas. Daugumas repatrijan- 
' \į bus nugabenti į darbovietes 
pagal instrukcijas NKVD

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

DLK Vytauto bažnyčia Kaune, <.pie kurią patvirtinamos 
žinios, kad joje okupantai komunistai padarė javų sandėlį.

Miškuose atsiranda darbo
Sąryšyje su gamybos padi

dinimu — Abitibi P. & P. Co. 
Ltd Sault Stc Marie Division 
Regan Depot Ont. yra numa
čiusi šį pavasarį kol leis oro 
sąlygos, dar kirsti popiermal
kių.

Čia galės rasti progą dirbti 
ne vienas ir bedarbių — pate
kusių į sunkesnes ekonomines 
apystovas.

Pirmenybė — dirbusiems 
anksčiau Abitibi P. & P. Co. 
Ltd.

Dėl sniego dangos ir pava
sarėjančio oro darbo sąlygos 
yra sunkesnės, kaip paprastai.

Uždarbio vidurkis $ 8.00 
per dieną.

Darbas gal tęsis iki balan
džio 15 dienos.

Kreiptis (pirmiausia atsi
klausti raštu, bet ne vykti) į 
Wood Employment office Abi
tibi P. & P. Co. Ltd. Sault Ste 
Maire, Ont.

Dėl darbo trumpumo — pra 
ktiškiau netolimoje apylinkėje 
gyvenantiems.

Iš daugelio, darbo sėkmės 
įaidas: palikus nuošaly kuo bū 
ta — čia būti tik miškakirčiu. 
Ir dar daug padės — jei būsi 
tylus., paprastas, ir paklausysi 
seniau dirbančių praktiškų pa
tarimų.

Parlamento priimta ir vei
kia nuo š. m. Kovo mėn. 1 d. 
Unemployment Insurance pa
šalpa miškų darbininkams (Šis 
įstatymas neliečia B. C. dirbau 
fiųjy).

Sąlygos: 1. jei esi bedarbis 
iš priežasties lay off. 2. jei esi 
d'rbęs 90 dienų per bet ku- 

iuos 12 mėnesių paskutinių 18 
mėnesių periode.

Daleidimas: 1. jei neturi 
Unemployment Insurance Bo
ok. 2. Išnaudojęs kreditus. 3. 
Anksčiau buvai atmestas kaip 
neturėjęs 180 darbo dienų kre 
ditų sudarymui.

Priklauso: 30% reguliarios 
pašalpos iki balandžio mėn. 1 
d. sekančiais metais pašalpa 
ve.ks nuo 1951 m. sausio mėn. 
1 d. iki kovo mėn. 31d.

Reguliari pašalpa yra padi
dinta .

Kreiptis: į Unemployment 
Insurance Commision, kuri 
dažniausia yra prie vietos Na- 
ional Employment Service.

* * *
Padidėjęs nedarbas krašte 

palietė ir lietuvius susilpninda 
mas jų ekonominį pajėgumą.

Pradedant nuo pavasario 
kompanijos, valdžia ir priva- 
ūs asmenys darys kapitalo in- 

vestacijas į įvairias statybas ir 
pr amonę nė kiek nemažesnes 
kaip 1949 m. Kas į tuos dar
bus pateks — dalinai priklau
sys ir nuo mūsų pačių organi
zuotumo.

Išeinant iš to siūlyčiau cent
rinei Lietuvių Organizacjai ne 
atidėliojant organizuoti Darbo 
įstaigą, kuri galėtų dalinai pa
dėti išspręst nedarbo klausimą.

Nuoširdi padėka, priklauso 
seniems Kana los lietuvaims, 
Kurie daugeliui naujai atvyku
sių padėjo surasti darbą, taip 
pat naujam, kuris surado savo 
draugui, bet vien tik tuo visas 
eikalas neišspiendžiamas.

Petras Adamoms.

GIA PASLAPTIS. , 
„Goulag“, t. y. sunkiųjų dar
bų vyriausiosios administraci
jos. . .

Pasakojo man, kad repatri- 
jan+am vykstant į sunkiųjų 
darbų stovyklas moterų šauks
mus nustelbdavo vyrų dainos: 
„Nesibijokime Sibiru. Sibi
ras taip pat rusų žemė. . .“

Vlasovo armijos tragedija.
Tuo pat metu mano kole

gom Muncheno ir Nurnoergo 
repatrijacijos komisijose buvo 
pavesta rūpintis Vlasovo armi
jos daliniais, amerikiečių iš
duotais sovietam. Gal prisime
nama, kad karui baigiantis tų 
dalinių daugumas buvo Čeko
slovakijoje Prahos apylinkėse. 
1945 m. gegužės pfadžioje, 
Prahos gyventojams sukilus, 
artinosi dvi armijos: amerikie
čių ir sovietų. Bet Prahos nei 
vieni, nei antri ne išlaisvino. 
Dabar jau žinoma, kad ameri
kiečių tankai pagal paties Sta
lino prašymą sustojo netoli 
Čeicoslovakijos sostinės. O so
vietų daliniai tiek sulėtino sa- 

o žygiavimą, kad Prahos įgu
la — SS daliniai — dar spėtų

čekų sukilimą numalšinti. Fra 
ha turėjo būti išlaisvinta, rau
donosios armijos. Tačiau VIa 
sovo daliniai šį demonišką 
planą sugriovė. Jie atskubėjo 
pagalbon ne vokiečių įgulai, 
bet žūstantiem čekam. Tuo bū 
du sovietų armija įžygiavo į 
rusų antikomunistinių dalinių 
išgelbėtą miestą. Vlasovo da
liniai pasitraukė į amerikiečių 
užimtą sritį.

Kelios pėstininkų divizijos 
ir keli kazokų daliniai metė 
ginklusi ir pasidavė „amerikie
čių armijos globai“. Šis faktas 
labai sujaudino sovietų štabą. 
Laibanka ir Kremlius išsigan
do, kad alijantai gali pasirodyti 
protingesni kaip Hitleris ir ne 
trukdys rusų antikomunistinių 
jėgų organizavimąsi. Stalini
nei oligarchijai tatai visada bu 
vo košmaras. Todėl viską” bu
vo padaryta pavojui pašalinti. 
Pradžioj Vlasovo vyrai buvo 
apšaukti „karo belaisviais“, 
vėliau „karo nusikaltėliais“. 
Mums prašant jų stovyklos bu 
vo aptvertos spygliuotom vie
lom, ir amerikiečių sargyba su 
stiprinta. Viena po kitos tos

Toronto
RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Šio balandžio 1 ir 2 dieno
mis Toronte šaukiamas Kana
dos lietuvių rašytojų suvažia
vimas.

Balandžio 1 dieną numaty
tas literatūros vakaras, o ba
landžio 2 d. — suvažiavimas. 
O, gal, atsižvelgiant į laiko sto 
ką, viskas bus sukombinuota į 
vieną dieną. Tai dar paaiškės 
vėliau.

Tuo trapu visi rašytojai pra 
šonai dalyvauti juo skaitlin
giausiai. Prašomi dalyvauti ir 
jaunieji, Kanados Liteuvių Ra 
šytojų Draugijai dar nepri
klausą.

Laukiami svečiai ir iš Jung
ti: ių Amerikos Valstybių.

KLMB TORONTO 
APYLINKĖ

i engia šokius, kurie įvyks ko
ve mėn. 18 d., 8 vai. vak. YM 
CA salėje, (antrame aukšte) 
College ir Dovercourt kampe.

Kadangi, šv. Juozapo proga 
pasilinksminimai yra leidžia
mi, tad šia proga pasinaudo
jant ir KLM1> Toronto apy
linkė ruošia linksmus ir jau
kius šokiu^ j kuriuos kviečia 
v są jaunirpą atvykti ir sma
giai prie geros muzikos praleis 
ti vakarą. Šokių metu, bus vi
sokių įvairumų ir laimėjimų. 
Įėjimas 50 cnt.

LIETUVOS OP SOL P.
RADZEVIČIŪTĖS’ 

SUKAKTUVĖS
Sukaktuvinis koncertas 

įvyks kovo mėn. 25 d. Bloor 
Collegiate Institut erdvioje sa
lėje, kuri yrą Bloor ga.t., tarp 
Dufferin ir Broack gatvių, 
šiuo koncertu lūpinasi komite 
tas, kurį sudaro: Dr. E. Jace- 
v:čiūtė, E. Mankuvienė, M. F. 
Jokubynienė, E. Garbuzaitė, 
S. Paužuolytė, O. Indrelienė, 
dail. T. Valius, Dr. J. Kaške- 
lis, V. Šarūnas, Br. Marjošius 
ir St. Kairys.

Koncertas ruošiamas p. Pr. 
Radzevičiūtės penkiolikos me
tu operos darbuotės jubiliejui 
atžymėti.

Koncerto tikslas yra ne vien 
tik solenizantės malonus pasi
dalinimas su visuomene savo 
penkiolikos merų šio meno dar 
buotės, bet ir iikslas padėti sa 
vo brolio žmonai, sergančiai 
džiova, kuriai būtina skubi ir 
sunki plaučių operacija. Bro- 

LIETUVIAMS ŽINOTINA! I
Geroiamiems lietuviams pranešame, kad Ontarijos Vy
riausybė (Apdraudimo Departamentas) išdavė svei- I 
katos ir nelaimingų atsitikimų apdraudimo atstovui b

DR. JUOZUI KIŠKELIUI,
870 Dundas Str, W., Toronto, Ont. Telefon: PL 7060 | 
Licenziją užsiimti ir gyvybės apdraudimu.

Dr. J. Kaškelis yra paskirtas mūsų bendrovės atstovu. 
Sveikindami tose pareigose, kviečiame lietuvius gyvy
bės ir t. t. apsidraudimo reikalais kreiptis pas savo tau 
tietį, mūsų atstovą Dr. J. KaŽkelį.

The Comercial Life Assuranse Company of Canada,

langą, stiklu persipjovęs gerk 
lę. Vaizdas, — pasakoja vie
nas iš karių, — neturėjo nieko 
žmoniško. Barakuose radome 

stovyklos buvo perduotos so
vietu komendantūrai, kitaip a 
riant NKVD

Prisilaikant didžiausio atsar 
gurno buv. Viasovo armijos 
stovyklos buvo padalintos į 
daugybę mažų. kad greičiau 
būt galima su jom patyliais 
baigti. Šitą operaciją atlikus, 
amerikiečiai vykdė ir toliau 
išdavimą visų rusų, kaltinamų 
tuo, kad drįso kovoti prieš ko
munizmą tuo metu, kai visas ei 
vilizuotas pasaulis negalėjo So 
vietų Sąjunga atsižavėti.

JAV karinio oficiozo žinios.
Norint suprasti, kaip tie iš

davimai vyko, naudinga pasi
skaityti amerikiečių armijos or 
gano „Stars and Stripes“ 1946 
m. sausio 23 d. straipsnį. Tas 
laikraštis didelėm raidėm skel- 

ė: „Rusų išdavikai, lyg kokie 
žvėrys, viens kitą žudo“. 
Straipsnis aprašinėja: „Kai ka
reiviai (amerikiečiai) įėjo į 
•uos barakus, kur buvo rusai, 
skirti repatrijuoti, du suimtieji 
stiklo gabalais mėgino viens 
antram perpjauti pilvus. Kiti 
du bandė perplėšti viens kitam 
gerklę. Kitas galva išmušęs

ne žmones, bet gyvulius. Tuč 
tuojau kareiviai perpjovė vir
ves, ant kurių kabojęūkūnai tų, 
nurie buvo koręsi. Kiti, dai gy 
vi, kažką mums rusiškai šaukė, 
pirštu rodydami į mūsų šautu
vas, o paskum savo krūtines: 
prašė juos pribaigti. . . Nesi
davė gelbstimi. Vienas rusas, 
perverta krūtine, gulėjo be gy-: 
vybės ženklo. Tačiau -pagul
dytas sunkvežimyje, jis dar 
įstengė atsistoti ir iššokti. MP 
(Military Police) nestengė jo 
išlaikyti. Du iš jų sudaužė sa
vo lazdas, bemušdami jį per 
galvą“.

Stengiuos negalvoti apie li
kimą tų, kurie pateko į mūsų 
rankas. Tuo metu dėvėjau 
NKVD uniformą. Taięi tuose 
nusikaltimuose turiu ir aš sa
vo atsakomybės dalį. , Kai pri- 
rimienu tuos laikus, saVo sąži
nės balsą bandau nutildyti, gal 
vedamas, kad Vakaruos taip 
pat ne angelai.

UNRRA talkina NKVD
Po kelių mėnesių didžioji 

dalis sovietų piliečių buvo re
patrijuoti. Pagal instrukcijas 
dabar turėjome „gaudyti nuo 
repatrijacijos besislaptantį ele
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lis su šeima yra Vokietijoje. 
Nelaiminga brolienės liga su
laikė visą šeimą nuo išvykimo 
į Kanadą.

Šio koncerto rengimo komi
tetas, tad maloniai kviečia lie
tuviškąją visuomenę gausiai at 
slankyti į šį koncertą ir tuo 
paremti kilnų tikslą, kartu pa
sigėrėti gražia lietuviška dai
na bei žymiomis operų arijo 
m.s.

Be Pr. Radzevičiūtės, koy^ 
certe dalyvaus ir jau žinorr / 
smuikininkas St. Kairys, pil
dydamas smuiku įdomius ir 
gražius kūrinius.

Norintieji Pr. Radzevičiūte 
sveikinti, prašomi sveikinimus 
siųsti, ar užsiregistruoti pas 
Oną Indrelienę, 202 St. Čiu
rens Avė, Toronto 4, Ont. Tel. 
ME. 8522.

Tą patį vakarą po koncerto, 
į- yks pabūvis - vaišės liet, pa
rapijos salėje. Norintieji daly
vauti, maloniai prašomi užsi
registruoti dr. J. Kaškelio val
gykloje, 870 Dundas str. W., 
ir kovo mėn. 19 d. tuojau po 
pamaldų 12 vai. ryto liet, pa
rapijos salėje, kur registruos 
M. T. Jokubynienė ir O. In- 
drelienė.

Bilietus į šį koncertą gali
ma įsigyti pas visus komiteto 
narius, skautus, dr. J. Kaške
lio valgykloje ir koncerto die
ną prie įėjimo. Bilieto kaina 
vienas doleris.

Konru tetas,

TORONTO LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ

o^g. šokiai visapusiškai pasise
kė. Kovo mėn. 4 d. YMCA 
salė publikos prisirinko pilna 
Muzika buvo labai gera 
ir visi buvo patenkinti, 
nes įžanga buvo tik 50 c. Grei 
toj ateity S. E'. org. žada su
rengti kitą šokių vakarą, nes 
daugelis šokikų teiravosi, kada 
vėl bus šokiai su tokia gera mu 
zika.

Vienas iš šokikų,
ONOS KATKAUSKAITĖS 

KONCERTAS
Gegu^šs mėn. 6 d. Toronte 

y-a užplanuotas ir jau sutar
tas „Metropolitain“ operos so
listės Onos Katkauskaitės kon 
c ertas, kuris šį kartą skiraimas 
tiktai lietuviams.

mentą“. Daug DP, kilusių iš 
SSSR, Baltijos kraštų ir Len
kijos pradžioje vengė UNR- 
-RA-os stovyklų. Vieni, turė-
darni neramią sąžinę, nenorėjo 
patekti į NKVD nagus. Kiti 
dėl to, kad bijojo būt grąžinti 
į tavo kraštus, į politinę sant- 
varką, kurios nenorėjo. Tokie4 
vietoj UNRRos globos verčiau 
rinkos badavimą ir vietinės vai 
džios bei žmonių užgaulioji
mus. Vis dėlto ir iš stovyklo
se esančių DP namažai figūra
vo mūsų „karo nusikaltėlių“ 
sąrašuose. Bet tie žmonės bu
vo sunku atpažinti, nes turėjo 
netikrų dokumentų ir ypač, 
kad jie savo t urbė buvo soli
darūs. Mes, NKVD tarnauto
jai, niekada nebūtume galėję 
•■avom jėgom rasti tuos „karo 
nusikaltėlius'*. Reikėjo susi- 
i asti agentų vietoje iš vokie
čiu, iš amerikiečiu, iš pačios 
UNRRAos.

(d. b.)

— šerburgo uosto darbiniu 
kai pareiškė, kad jie JAV lai
vus su karo amuniciją Pran
cūzijai iškraus, ir neklausys 
komunistų siūlomo sabotažo.

— Albanijoje pavaryti iš pa 
r eigų ir partijos du ministerial 
— Šipu ir Islami. Pastarasis 
nusižudęs.
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