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Ottawa.
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Už išlaisvinimą Lietuvos! Už ištikimybę Kanadai!
* * * į

For liberation oi Lithuania! For loyalty to Canada!

PRICE 10 c. X METAI

KONKRETUS TAIKOS PASIŪLYMAI PR ES TAIKOS OFENZYVA
DEAN ACHESONO PASKELBTIEJI SEPTYNi TAIKOS SĄLYGŲ PUNKTAI UŽDARĖ „TAIKOS OFENZYVĄ“ SKELBUSIEMS BURNAS IR NUTRAUKĖ JŲ ŽADĄ.

praėjusi politinė .savaitė bu 
vo pažymėta JAV užsienių rei 
kalų sekretoriaus Dean Ache- 
so'.o kalbomis, kurios, nors ir 
skirtingomis temomis, teturėjo 
tiktai vieną taikinį — Sovietų 
Sąjungos, kaip rinkimine an
tim, iškeltąją vadinamąją „tai
kos ofenzyvą“

Kas yra pa'yręs sovietinę 
„sistemą“, tam buvo aišku, kad 
Sovietų Sąjungai, kuri, pamėg
džiodama demokratinį pasaulį, 
ir gi daro „rinkimus“, neišven
gi: mai kartkartėmis reikia su
kelti kokį nors triukšmą, kad 
savo gyventoju dėmesį nuo kas 
dieninės duonos ir vargingo gy 
venimo rūpesčių nukreipus, į 
kitus reikalus, kuriais sovieti
nis vergas turi daryti susirin
kimus, mitingus, nagrinėti „va 
dų ‘ kalbas ir būtinai pareikšti 
didžiausį, entuziastingą“, pri- 
larimą ir siųsti milimus kelia
klupsčiavimų Stalinui, Tokiu 
objektu, SSRS „vadai“ šį kar
tą pasirinko tuščias šnektas 
•pie taiką, kurias žmonės pa
vadino

Sovietų „taikos ofenzyva“.
Molotovas, Berija, Maienko- 

vas ir kiti „liaudies vadai” sa
vo kalbose „užkalbinėjo dan
tis“ savo piliečiams ir tuščia
žodžiavo apie komunistinės ir 
demokratinės sistemų Įygiagre 
tį sugyvenimą — „kosugyveni- 
mą“. Kaip savu melu Si alinas 
tvirtino, kad komunistinė m de 
mokratinė sistemos galinčios 
lygiagrečiai sugyventų taip ir 
dabar tas pači-s mintis kartojo 
Molotovas Malenkovas Ir kt. 
Tai buvo ne tiktai savųjų žmo- 
n ų minties nukreipimas nuo 
(ado ir skurdo gyvenimo rū
pesčių, bet ir visai perktąjai 
kolonai — visiems užsienių ko
munistams mestas „taikos kau
las ‘, dėl kurio dabar jie kelia 
riidžiausį erzelį.

Bet tą erzelį sukėlusiems 
Acnesonas „užpylė šalto van
dens“ ir visus iš „didžiojo 
džiaugsmo“ grąžino į tikrovę. 
Vieton tuščių plepalų apie tai
ką ir sugyvenimo galimumus, 
Dean Achesonas pasiūlė

konkrečias taikos sąlygas.

Tuščiažodžiavimu taikos ne
padarysi, todėl JAV siūlo kon
krečiai susitarti dėl šių princi
pų kurie taiką padarytų re- 
f..:a:

1. Reikia pašalinti kliudan
čias taikai sąlygas ir visų pir
ma baigti su buvusiu karu — 
sudaryti taikos sąlygas su Vo
kietija, Austrija Japonija. Vo 
kietija, kaip buvo sutaria Jal
toje, turi būti v.eninga; jos vai 
džia turi būti sudaryta įvyk
džius visoje Vokietijoje demo
kratinius rinkimus.

2. Sudarius taik: s sutartis, 
visi išveda iš Vokietijos, Veng 
rijos, Austrijos, Bulgarijos, 
Rumunijos, (Lenkijos ir iš ki
tur savo karivomems ir poli
ciją, kad tie kraštai galėtų tvar 
kytis visiškai savarankiškai.

3. Sovietų Sąjunga rainiai 
turi bendradarbiauti Jungtinių 
Tautų organizacijoje ir baigti 
savo abstruktvvinę laikyseną, 
nes Jungtinės Tautos turi būti 
ta kos palaikymo autoritetas.

4. Visi, ir SSRS, turi pasi
duoti atominės energijos kont
rolei, kuri >turi būti efektyvi, 
ne tušti žodžiai, be realybės.

5. Likviduoti „penktąją ko
loną“ — komunistų partijos 
lizdus užsieniuose, kurie su
kurti ardyti žmonių gyvenimą 
kituose kraštuose ir ruošti są
mokslus.

6. Pasiduoti tarptautinės tei 
sės principams ir pagal juos 
leisti veikti, užsienių atstovy
bėms Sovietų Sąjungoje, kaip 

jos atstovybės veikia kituose 
kraštuose.

7. Atidaryti geležinę uždan
gą, kad SSRS žmonės galėtų 
matyti, kas dr osi visame pa
saulyje ir viso pasaulio žmo
nės galėtų matyti, kas darosi 
Sovietų Sąjungoje.

Šie Achesono pareiškimai So 
vietams buvo,

„kaip perkūnija giedroje“, 
kuri Sovietų „vadams“ uždarė 
burnas ir nutraukė žadą. Kaip 
atsakymas į ‘•uos rimtus ir vi
siškai konkreč.us pasiūlymus, 
pasipylė komunistų koliojimai- 
si ir plūdimai. Komunistai dar 
nesusiorientavo, kas ,atsakyti 
į tuos konkrečius taikos pasiū
lymus. Todėl Achesonas ir at
spėjo, kad SSRS tų Amerikos 
pasiūlymų, kurie realiai ga
rantuotų taiką, nepriims.

Taip netikėtai sudužo visa 
sovietinė „taikos ofenzyva“, 
susidūrusi su rimtais JAV pa
siūlymais.

Pastebėtina, kad tuo pasisa
kymu Amerika aiškiai užakcen
tavo savo

užsienių politikos rea
lumą ir konkretumą.

Ypač, kad Achesonas visiš
kai atmetė bet kokias nerealias 
derybas, pasimatymus, apgau
lingus susitikimus ir tt. Žo- 
dx:U, Achesono pasisakymai re

Politinis
(Pagal naujausią Newsweek 

periskopą)
Suims Fuchs'o draugus.
Amerikos žvalgyba— FBI

Jarbuojasi britų nuteistojo nio
kslininko Fuchs'o draugus su- JAV žibalo ekspertai, pa
imti, kurie šiuo metu gyvena gyindinai susipažinę su Rusi- 
Pacifiko pakrantėse. ,,s benzino gamyba, tvirtina,

Atsistatyiiins Jessup?
Šią savaitę (III. 3.) NYJA 

inšė, kad JAV senatorius Mc 
Carthy viešai senate kaltinęs, 
jog Philip C. Jessup buvęs vie
nas iš Amerikos — Rusijos
Instituto įkūrėjų, kuris, vyr. 
Amerikos prokuroro nuomone, 
esąs antivalstybinio pobūdžio.

Tikroji rublio vertė.
Neperseniai Sov. . Rusijos 

valdovai, propagandos ii savo 
: arelitų apiplėšimo tikslais, pa
kėlė rublio vertę. Pries tai 
rublis atsiskaitymo tikslais bu 
vo kainojamas 5 rub. už vieną 
dolerį. Po pakėlimo uz 4 rub
lius galima pirkti vieną dolerį.

Tačiau Amerikos finansinin
kai, įvertindami rublio perka
mąją galią, nustatė, kad rublis 
yra vertas lygiai 2,8 ameriki
nio cento.

Šnapsinė taikos ofensyva.
Praėjusią savaitę Sovietų am 

I asada Vašingtone surengė 
kokteilio pobūvį 100 įvairių 
..oikraščių korespondentų, ku
riame per kraštus liejosi „vod
ka“ ir ikrą. Ambasadorius Pa 
niuškinas buvo visiems priei
namas ir draugiškas. Net ir 
nedraugiškiausi sovietams laik 
raštininkai buvo sovietų taip 
globojami, lyg rečiausi deiman 
tai. Vedamoji kokteilio pajuo 
kos mintis buvo: „Dabar baig
sis nuomonių skirtumai tarp 
JAV ir Rusijos. Nuo 
b is daugiau panašių pobūvių, 
kur galėsime pasikeisti nuomo 
nėmis“. Žurnalistai šį staigų 
sovietų atsivertimą pavadino— 
„Sovietų taikos pualimas“.

Sovietų Vokietija turi aviaciją.
Pranešama, kad šiuo metu vo 

kiškoji rytų Vokietijos „polici 
ja“ turinti apie 750 lėktuvų. 
Tačiau, rusų įsakymu, nė vie
kas lėktuvas, su vokiečių įgula

alūs, konstruk.yvūs ir pozity
vūs. Atrodo, kad tas pasisa
kymas, po Ruzvelto pasisaky
mo, dar anksti prieš karą, apie 
nacinę politiką, yra pirmasis—- 
aiškus ir tiesus. Kad gi jis 
laip aiškiai ir tiesiai būtų ir iš
laikytas! Tai sutampa^ su Be- 
v no teoriniais pasisakymais, 
kurie, deja, tokie tiktai ir liko.

no

Did. Britanija, pripažindama 
Kinijos komunistų perversmą, 
beje ir Pabaltijo klausimais, pa 
n-'igė Bevino užsienio politi
kos principus n toje srity ne
teko savo autoriteto. Prieš 
Anglijos „interesų politiką“ 
atsistoja JAV „principų poli- 
ika“, kurios žmonija ir laukia.

Achesono kalba yra epochi
nės reikšmės, jeigu ji bus re
alizuota, kaip savo metu Ruz
velto politiniai pasisakymai.

Suminėtina u kita Achcso- 
1 kalba, kurioje jis išdėstė

JAV užsienių politiką 
Azijoje.

Amerika siekia, kad Azijos 
įtos būtų laisvos ir savaran

kiškos politiškai, bet taip p,it 
ir sociališkai bei ekonomiškai. 
Ta prasme Amr< ika deda daug 
pastangų, kad palengvintų Azi 
jos tautoms laisvas ir savaran
kiškas gyvenimo sąlygas. 
Toms sąlygoms Achesonas 
prieš pasta'ė kimur.istinę, so
vietine vergiją, kurią sudaro 

ta

veidrodis
tol negali kilti oran, ligi nėra 
pakilę bent 3 lėktuvai su ru 
kiškomis įgulomis.

Neturi aukštos kokybes 
benzino.

kad Sovietai šiuo metu dar ne
turi atitinkamo benzino, kad 
gailėtų sėkmingai vykdyti oro 
puolmus prieš Ameriką. Esą 
jų žibalo valyklos dar nepasie

kę šio lygio. Br. Aušrotas.

„Skraidančios lekstes“ pasirodė Kanadoje
„The Dehli Nows-Record“ 

sensacingu būdu praneša, - — 
dėdamas- anonsą net virš savo 
antraštės, — kad ties Dehli pa 
sirodė „skraidančios lėkštes“, 
kurias anksti rytą matė keli to 
miesto gyventojai: P. Rapai, 
A. Hertėl, ponia Hertel ir S. 
Fodor.

Smulkiai aprašoma, kaip tos 
lėkštės atrodė, kokia kryptimi 
■krido ir tt.

VIS DAUGIAU JAV DARBO 
ŽMONIŲ INICIATYVOS

Konstatuojama,kad 92% vi
sų nesusipratimų su darbda
viais išsprendžiama taikiu bū
du, neprieinant prie streikų.

Įdomu, kad elektrikų profe
sinė sąjunga pajūry nupirko 
i 20 ha žemės, kurioje stato va 
sa namius bei poilsio namus 
• rvo organizacijos nariams. 
Be to, ta organizacija paskyrė 
20 milionų dolerių namų sta
tybai, kurie kooperatiniu prin
cipu bus perleisti organizaci
jos naiiams.

dabar BULGARIJOJE NESISEKA
KOMUNISTINĖ SĖJA.
Oficialiai pranešta, kad ne

siseka kolektvvinis dirvos sė
jai paruošimas ir kolektyvinė 
sėja, kurios pagal planą įvyk
dyta tiktai apie 10%.

Ryšium su tomis nesėkmė
mis, komvadas Vlachovas pa
reiškė, kad bus dideli procesai. 
Jau daug asmenų suimta ir bus 
jų bylos.

Maskvos vykdomasis imperia
lizmas, kurio tikslas — paverg 
u Azijos tautas ii Įvesti joms 
nelaisvės ir vergijos sąlygas.

šis Achesono pareiškimas 
liktai papildo pirmąjį, išdėsty
tą Kalifornijos universitete.

Kokios taikos siekia Sovie
tų Sąjunga, gražiai iliustruoja

KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETUVAITĖS, PASIRĖDŽIU-
SIOS TAUTINIAIS KLAIPĖDOS KRAŠTO DRABUŽIAIS
1939 m. kovo 23 d. Hitleris susibaręs su Stalinu atplėšė Klai- 
dėdos kraštą. nuo Lietuvos ir visus Mažosios Lietuvos tie-
tuvius vertė priimti Vokietijos pilietybę. K»ip dabar Sovie
tų Sąjunga, taip tad t nacinė Vokietija persekiojo lietuvių kai 
bą. lietuviškus kaimų ir vietovių vardus keitė vokiškais, už 
darė lietuviška ■ bažnyčias ir vi ką varė ant fašistinio - naciš
ko kurpalio, lygiai, kaip dabar tai daro komunistai okupantai 
(ž.ūr. 2 pi. struipsnj „Tragiška .-naž lietuvių padėtis“).

ŠULO EKONOMINĮ EURO- 
POS BENDRADARBIA

VIMĄ

V. Vokietijos premjeras 
Adenaueris pasiūlė Prancūzi
jai ekonomini bendradarbiavi 
n ą, prie kurio esą prisidėtų ki 
t i Europos kraštai ir tuo būdu 
msijungtų visa vakarinė Euro
pa. O de Gautis siūlo Vokieti, 
jos — Prancūzijos sąjungą.

— Vakarinės Vokietijos va) 
džia pavedė sudaryti rinkimų 
įstatymą, pagal kurį būtų iš
rinkta visos Vokietijos valdžia.

— 20.000 Detroito darbiniu 
kų išsikovojo po 100 dolerių 
senatvės pensijų.

SOVIETINIAI VOKIEČIAI STATO „MODERNIŠKUS“ 
RUSŲ „PAGERINTUS“ KACETUS

Praneša „N L“

Sachsenhausene visi laukia 
paleidimo į laisvę, nes tai už
tikrino rusiškoji stovyklos va
dovybė. Prie vartų privažiuo
ja autobusai. Jau Oranienbur 
go stotis. Čia sutinka „liaudies 
policija1 ‘ ir, kalinių nustebi
mui, visus nuvaro į prekinius 
traukinius, kurie užifti kinti rie 
da į zonos sunkiųjų darbų katė
jimus.

Jei pirmą ir antra diena pra
ėjo ramiausiai, tai trečią, kaip 
„Telegraf am Abend“ prane
ša, kalinamieji, pamatę kas iau 
xia, metėsi ant ramjjįj ir visom 
jėgom pradėjo priešintis. Iš
girdę beviltiškus pagalbos 
šauksmus, atskuba miestel'-o gy 

Maskvos ruošiamoji vo
kiečių komsomolo demons

tracija Berlyne.
Maskva, kalbėdama apie tai

ką, užmiršta, kad ji smurtu ir 
jėga ruošiasi pulti vakarinius 
B'* lyno sektorius ir tam tiks
lui organizuoja policiją ir, kom 
somolo priedangoje, vokiečių 

— 7 mokyklos Rytinėje Ve 
ki'etijoje ruošia komunistinius 
kadrus, kurių dalis — jaunus, 
karininkus.

— Azijoje rastas prieš 5.000 
metų išnykęs miestas.

DĖL KARALIAUS NUVIR
TO KABINETAS

Belgijos karalius Leopoldas, 
surinkęsi 5 7% balsų, savo liki
mą atiduoda parlamento spren 
dimui. Bet dėl to sprendimo 
nesutarė kabinetas: krikščio
nys pasisakė už karalių, social
demokratai — prieš, o liberalai 
suskilo — vieni prieš, o kiti ne 
apsisprendžia, todėl ir kabi 
notas atsistatydino.

kor. Berlyne.

v.-ntojai. Policijos neužtenka 
ir į pagalbą šaukiamasi sakso
niškos policijos komandos, ku
rie brutualia jėga besipriešinau 
čitis sumeta į vagonus.

Nuo tos dienos traukiniai su 
k įcetininkais vyksta naktimis. 
Bet jei kiek vėliau, tai nė tiau 
kinių nereikėtų. Kaip „Der Ta 
gesspiegel“ praneša, netoliau
sia nuo Sachsenhauseno, Gran- 
s>'e apylinkėj, skubiai ruošia
mas naujas kacetas, nemažes
nis už Sachsenhausoną. Ma
čiusieji vienodai liudija, kad 
statomoj kacetų stovykloj tuoj 
bus baigtos 2 lavonams degin
ti krosnys. 

kariuomenę. Tai ne tušti žo
džiai, nes Rytinės Vokietijos 
premjeras tą oficialiai teige.

MacCloy pareiškė, kad tai 
nebus leista n tam dabar ruo
šiamasi visu atsidėjimu. Jeigu 
kiltų netvarka., tai už ją bus at
sakingi tie, kurie tai ruošia. 
B t. Amerika Berlyno neapleis 
ir iš jo nepasitrauks.

Ryšium su žiniomis, kad

"isose satelitinėse valsty
bėse bus' įvestas rusų 

rublis,
Berlyne yra kilusi markes pa- 
r Ta. Rytinė markė visai nu
kirto. Už vakarinę moka 10 
rytinių. Visas rytinis Berly
nas subėgo prie keitimo kon
to-ų, užsidarė krautuvės,

Iš to matyti, kad Sovietai no 
ri sužvejoti visus satelitų ka
pitalus. Tuo pretekstu, kad 
dabar Sovietų rublis, girdi, jau 
pagrįstas auksu, Sovietai tyko 
sugrobti visą Vengrijos, Len
kijos, Rumunijos, Bulgarijos ir 
Albanijos auksą, visą jų va
liutą ir vietoje jos duoti rusiš
kų niekam neveitų popierėlių... 
Taip jie remia darbo žmones— 
p ėšia be priedangų.

Sovietai skubinasi „daryti 
refr omas“,

kaip sumedžioti pinigų, nes vi
same pasaulyje kyl« milžiniš
ka prieš Sovietus reakcija. Dar 
bininkų masės jau įsitikina, 
kad darbo žmogaus laimė tik
tai jau ne sovietinėje sistemo
je, kaip ir ne nežabotame ka- 
nltailzrne. Darbo žmogus vis 
daugiau įsitikina, kad tiktai 
laisvė jam gali garantuoti g< - 
riausias gyvenimo sąlygas. To 
_U1 nuo komunistų atsimeta 
vis didesnės žmoi.lų mases. 
Net jau Italijos ir Prancūzijos 
darbininkai atsipaiaidoja nuo 
komunistų. Ir vieni ir kiti at
sisako vykdyti Kominformo 
direktyvas ir pasisakė už At- 
la įto pakto užduočių vykdy
mą. Todėl jie iškrauna laivus, 
Kurie atveža Europos vakarų 
valstybėms g’nklus iš Ameri
kos, pagal Šiaurės Atlanto pak 
ta. JAV darbininkai visiškai 
atsipalaidojo nuo Komunistu 
įtakos, dėl ko „Laisvė“ ir „Vii 
nis“ lieja ašaras.

Ta pačia kryptimi pasuko ir 
Danijos darbo žmonės, nes sa
vivaldybių rinkimuose komu
nistai vietoje turėtų 43 vietų, 
gavo tik 18. kai socialdemo
kratai gavo 544 vietas.

Kirtėjos komunistams pradeda 
taipgi ’esisekti.

Maskvos įvestoji „tvarka“ 
privedė prie to, kad pradėjo ba 
da.uti per 20 milionų kinų. So
vietinė netvarka šaknijasi, nes 
Kinijos komunistai nesutaria; 
vieni aklai ąeka Maskvos įsa
kymus, kiti nori savarankišku
mo. Dėl to chaosas dar labjau 
didėja.

Komunistų silpnėjimas pri
vedė ir prie to, kad Čiangkai- 
šeko kariuomi nė iškėlė Kini- 
jon desantą, kuris įsistiprino 
ir komunistams padarė daug 
žalos.

Pagfliau, ir lietu iško sek
toriaus žinios įrodo, kiek So
vietai ruošiasi taikai, kad

iš Klaipėdos krašto baigia 
išvežti lietuvius į Sibirą. 
Esamomis žiniomis, dabar 

Klaipėdos krašte tėra likę tik
tai apie 10.000 lietuvių. Visi 
kiti jau išvežti Sibiran ir vie
ton jų atgabenti rusai, kalmu
kai ir kiloki. Tai įrodo, kad 
Rusija kietai vykdo savo pro
gramą — sunaikinti Pabaltijo 
ta.itas, ypač Vokietijos pasie
ni' 'e. O tas įrodo, kad SSRS 
įtemptai ruošiasi karui, ne tai
kei. (k).
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Kaip Kanada žiuri i ateivius
Iš tautiečių tuo klausimu iš- dicijų ir kultūros yra pasitar- 

girstama įvairiųgirstama įvairių nuomonių, navimas šiam kraštui. Labai 
V imi nesidomi savo tėvyne yra pageidaujama, kad naujieji 
dėl nepakankamo susipratimo, 
kiti mano kad Kanadoje gyven 
damas geriau padarys užmir
šęs savo kalbą ir savo tautą, 
nes tada geriau pritapsiąs prie 
Kanados gyvenimo, yra ir to
kių, kurie viešai nenori pasisa
kyti esą lietuviai, nes tai, esą, 
kenksią jų biznio reikalams ir 
tt. Malonu, kad tokių nedaug.

Geriausį į tai atsakymą duo
da pati Kanadoj valdžia, ku
ri švietimo mir.isterio autori
tetu štai ką pareiškia, oficia
liu ateiviams išleistoje brošiū
roje :

„Kanada nenori naikinti nė 
kieno prisirišimo prie savo Tė
vynės ir nenori, kad naujieji 
ateiviai, kaip m dėkingi vaikai, 
atsisakytų krašto, kuriame yra 
gimę. Lojalumas ir patriotiz
mus yra giliai įsišaknijusieji 
jausmai ir kiekvienas, kas tuos 
jausmus lengvai iš širdies iš
meta dėl vieno krašto, niekuo
met iŠ tikrųjų netaps lojaliu ki
to krašto piliečiu. Toks pilie
tis negalės būti Kanados pa
triotu, nes lojalumas jam yra 
tiktai tuščias garsas. Toks vie
netas niekuomet neprisins prie 
bet kurio krašto, nes jeigu jis 
ti'p lengvai užmiršta vieną 
kraštą, tai taip gi lęngvai už 
mirš ir kitą. Todėl pirmasis 
mūsų punktas skamba: Nepa
geidaujama, kad kas nors už
mirštų savo prisirišimo jaus
mus savo kilmės kraštui", — 
pabrėžia Švietimo ministerijos 
leidinys.

.’r daugiau:
„Būti kanadiečiu visai ne

reiškia, kad" dėl to reikia už
miršti visa, kas kilmės krašte 
yra gražu ir kultūringa. Ka
nada perdėm yra dar jaunas 
kraštas ir dar nesukūrė turtin
gų savo nuosavų kultūrinių 
vertybių atsargų. Ji turi, bent 
tuo tarpu, naudotis kultūri
niais atsiekimais tų įvairių gi u 
pių, kurios čia gyvena ir iš jų 
panaudoti kūrybinę medžiagą 
nuosavai kanadiškai kultūrai 
kurti. Ir kur dar kitur ji tu
rėtų ieškoti tų kūrybos pradų, 
jeigu tie, kurie čia apsigyveno, 
nebūtų atsinešę su savimi savo 
sios literatūros, muzikos, ta
pybos, šokių, dainų ir papro
čių? Būtų tikra išdavystė kraš
tui užmiršti savo individualinę 
praeitį su apsigyvenimo mo
mentu naujame krašte. Prie
šingai, įnešimas čia senų tra-

ateiviai neužmirštų savo gim
tosios kalbos ir savosios kultū
ros, bet visu tuo dalintųsi su 
kitais Kanadiečiais bendrąjai 
kultūrai praturtinti-:.

Taip įtikinamai byloja Švie
timo ministerijos leidinys atei
viams. Jis aptaria atskirus mo 
mentus, atskirus atvejus, pa
liečia ir tremtinių klausimą. 
Bp ko kita, leidinys įtikinamai 
pasako:

„Išlaikymas savųjų kultūri
nių vertybių yra pareiškimas 
lojalumo Senajam savo kraš
tui, bet jis taip pat yra ir nau
dam kraštui to lojalumo pareiš
kimas. Jokios prasmės nėra ta
me, kad Jūs nutrauktumėte ry
šius su praeitimi. Tai būtų ne
atsargus melas. Nesupratimas 
♦oš tiesos yra kai ką privedęs 
prie to, kad jie čia negalėjo su
tapti su Kanados gyvenimu. 
Tai buvo dvigubas nuostolis— 
tų asmenų asmeninis nuostolis 
ir kraštui, nes jie nesijaučia 
nei kanadiečiais, nei kuo nors 
Kitu“.

Regis, aiškiau pasakyti ne- 
ga ima ir nėra prasmės. Kana 
dos Švietimo ministerijos lei
dinys1 labai gražiai, labai tei
singai ir, pasakytina, labai kil
niai vertina ateivius. Vertina 
jų kultūros, jų tradicijų verty
bes, nes iš tų vertybių ji tikisi 
sukursiant savaimingą Kana- 
dišką kultūrą, kuri būtų indivi 
duaili ir originali.

Taigi, tie mūsų tautiečiai, 
kurie išsižada savo lietuviškos 
kilmės, savo lietuviškos kal
bos, savo lietuviškos praeities 
ir savo lietuviškos ateities, — 
Kanados vyriausybės yra verti 
narni neigiamai Todėl mums 
visiems reikia visomis jėgomis 
palaikyti mūsų lietuvišką indi
vidualumą, puoseieti tautines 
savybes ir visiems gyventi lie
tuviškoje bendrybėje. Tai ne 
tiktai nieku nekenkia Kanados 
idealams, bet jiems siekti dar 
padeda. Rūpinkimės tat orga
nizavimu Kanados Lietuvių 
Bendruomenės, kuri apjungtų 
visus mus bendriesiems lietu
vių idealams siekti, organiza
vimu lietuviškų mokyklų, lie
tuvių kultūros organizacijų, 
meno ratelių ir, kol tokia pa
dėtis, neužmirškime lietuvių 
tremtyje, ypatingą dėmesį at
kreipdami į Mažosios Lietuvos 
lietuvius, kunvos dabar teikia 
bendromis jėgomis gelbėti.

J. Kardelis.

Mielus p. VY-TĄ SABALĮ ir p. ONĄ GRIŠKELYTi?, 
sukūrus nuosavą lietuvišką lizdelį, nuoširdžiai sveiki
nu, linkėdamas daug laimės ir tyro džiaugsmo visais 
laikais.

VISI BALTIEČIAI BUS Už URALO
Edmund Stevens, Bostono egoistiški. Jei būtų mano va- 

„The Christian Science Moni- lia, tai mes išsiųstumėm visus 
xor“ koresp. paskelbė savo įs- juos į saugią vietą, kitoj pusėj 
pūdžius, įgytus Latvijoje — Uralo, kur jie negalėtų sudary- 
Rygoje ir Liepojuje. — 
pateko visai netikėtai.
damas iš Maskvos į Švediją, jis žmonėmis“.
tikėjosi laivu išplaukti iš Le
ningrado. Bet kadangi tas uos 
tas buvo užšalęs, tai Edmund 
Stevens buvo pasiųstas į Lat
vijos uostus.

Pakeliui jis išsikalbėjo su vie 
nu sovietų NKVD (slaptosios 
policijos) pulkininku, kuris 
pareiškė:

„Keisti, sunkiai suprantami 
žmonės yra tie latviai. Jie ne
mėgsta rusų, ir nesiduoda leng 
vai mūsų socialistinei tvarkai. 
Tų samprotavimai yra keisti ir

Didžiosios Lietuvos bičiulių 
draugijas, kurios be specifinio 
krašto ir žmonių pažinimo rū
pintųsi šiuo momentu ir šalpos 
reikalais. Per šias draugijas 
ilgainiui užsimegztų glaudūs 

žiausios žinutės, kad yra dalis asmeniniai ryšiai ne tik su šia- 
r.iūsų tautiečių, kurie išskirti 
iš stovyklinio gyvenimo ir tarp 
tautinių organizacijų šalpos, 
nes jiems nacių buvo atimta 
Lietuvos pilietybė. Reiškia 
mes pripažįstame tą niekšišką 
nacių darbą, kurio kitos vals
tybės nepripažįsta. Arba to
kiu nutylėjimu norime pasaky
ti, kad lietuvių Mažoje Lietu
voje nebebuvo, o vokietinin
kais, aišku, rūpintis mums ne- 
v erta.

Bet Mažosios Lietuvos Tary 
ba, kurios pradžia siekia dar 
prieškarinius laikus ir kuri iš
sivystė iš įvairių lietuviškų 
partijų susivienijimo, yra su
registravusi kelias dešimtis 
tūkstančių mažlietuvių, kurių 
reikalais yra užsimojusi rūpin
tis. Ji viena per silpna veikti, 
neturi pakankamai lėšų leisti 
laikraštį, steigti mokyklas, iš
laikyti mokytojus arba kuni
gus dvasiniams reikalams. Ne
sugeba ji net materialiai padė
ti į skurdą patekusiems tautie
čiams.

Dabar dar nevėlu išgelbėti 
bmt dalį mažlietuvių nuo vi
siškos katastrofos. Subūrę sa
vo jėgas, lengvai galime juos 
moraliai sustiprinti ir materia
liai paremti. Tat- konkrečiai 
siūlyčiau, visų pirma stengtis 
suprasti skirtingą mažlietuvių 
padėtį praeityje ir dabartyje. 
Tai geriausia galėtume įvykdy
ti, visur didesniuose lietuvių 
centruose įsteigę Mažosios ir

<la tiesiog ingoruojame dar 
sunkesnėje padėtyje esančius 
mažlieutvius. Skaitydami bet 
kurį mūsų šalpos reikalais be
sirūpinančio organo praneši
mą, niekur neužtiksime ne ma-

m .tų lietuvių balsai mažėjo, lie 
tuviams esant krašto šeiminin 
kais, tai reiškia, kad valdytojai 
kaiti. Klaipėdos kraštui gavus 
autonomiją, ją vaide Krašto 
Direktorija su savo aptonomi- 
nėmis įstaigomis. Bet susisie
kimas, paštas, uostas, muitinės 
ir saugumas buvo Lietuvos Res 
publikos žinioje. Autonominių 
įstaigų, kuriose sėdėjo vokie
čiai, netenka kaltinti, nes jie 
sugebėjo nutautinti kraštą 
larjaiu negu kaizerio laikias. 
Kaltė tenka mums patiems, ku 
rie nesugebėjome atlietuvinti 
nutautejusius.

Užuot paruošę vietinius lie
tuvius įvairioms profesijoms ir 
centro įstaigoms, atleidome 
dar užsilikusius senus tarnau
tojus. Nesupažindinę su kraš
to gyventojų papročiais, skir
tinga tikyba ir kalba, grūdome 
į Klaipėdos kraštą nepageidau 
jamus tarnautojus. Nei Klai
pėdos krašte, nei Didžioje Lie
tuvoje neveikė nė viena Mažo
sios ir Didžiosios Lietuvos su
artėjimo draugija. Mažosios 
Lietuvos patriotai, bandžiusie
ji atkreipti centro įstaigų dė
mesį į šiuos nenormalumus, bu 
vo laikomi separatistais. Tas 
nenorėjimas ar nesugebėjimas 
suprasti savitų vietinių reika
lų r privecįė prie visiško pra- 
1 almėjimo rinkimuose.

Nekreipdami dėmesio į skir
tingą mažlietuvių gyvenimą, 
nusikaltome praeityje. Bet to
ji kaltė dar didesnė dabar, ka-

1939 m. kovo 23 d. mažlie- 
tu\lus ištiko didelė nelaimė, 
kuri skaudžiai palietė visus lie 
tuvius. Tą dieną nacių Vokie
tija jėga atplėšė Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos Respubli
kos ir dirbtina siena vėl atsky
rė mažlietuvius nuo kitų lietu
viu. Toji padėtis tęsiasi iki 
šiol. Šios skaudžios sukakties 
proga vertėtų apžvelgti maž
lietuvių tragediją, naujausiais 
laikais ir ieškoti būdų išvengti 
visiškos katasti ofos.

Po Pirmojo Pasaulinio karo 
susikūrus NepriKlausomai Lie
tuvos Respublikai, Mažąjai Lie 
tuvai nebuvo lemta įeiti į jos 
sudėtį. Ji toliau liko Vokieti
jos dalimi, išskyrus Klaipėdos 
kraštą, kuris 1923 m. susijun
gė su Lietuvos Respublika. 
Tat bent dalis mažlietuvių tu
rėjo laimę gyventi bendrą lie
tuvišką gyvenimą ir džiaugtis 
laisvu gyvenimu. Klaipėdos 
krašte daugiau negu puse jos 
gyventojų buvo lietuviai ir rei- 
icėjo manyti,jkad per 15 metų 
tas skaičius dar turėjo padidė
ti Bet išėjo kitaip. Rinkimai 
į seimelį rodė, kad su kiekviee- 
nais metais 
žiau balsų. 
Didžiosios 
kaltindavo 
nesusipratę 
vokietininkai tr pan. 
sa, bet tas dar 
priežasties.

Priežastis gana paini ir 
mums nemaloni. Jei per 15

IITO IŠTIKIMYBES MASKVAI NESULAUŽĖ
Kai kuri lenkų spauda JAV 

jau nuo seniau tvirtina, kad Ju 
goslavijos atsimetimas nuo ry
tų bloko yra tik gudrus manev 
L.as, Tito, tas išbandytas Mask 
vos auklėtinis, „separatistu“ 
pasidaręs tik Maskvai įsakius. 
Vystydamas šią temą lenkų 
dienraščio „Dziennik 
Wszystkich“ specialus 
pondentas L. Malecki iš 
štai ką rašo:

— Paskelbta, kad š. m. ko- 
o mėn. pabaigoje Jugoslavijoj 

bus seimo rinkimai. Specialiai 
užsieniui išgarsinta, kad be ko 
• •lunistų rinkimuose gali daly
vauti ir kitos partijos. Įdomu 
tik, kokios? Opozicinių parti
jų vadai ir nariai, t. y. tos „kl
os partijos“, jei dar gyvi, yra 

arba užsienyje, kaip politiniai 
emigrantai, arba „globojami“ 
budrios policijos, kuriai vado
vauja Rankovičius; buv. gabus 
Berijos mokinys.

Kandidatais, be komunistų, 
galį būti ir asmens, kuriuos pa 
siūlys bent šimtas rinkikų. Ta 
>iau tektų laikyti savižudžiu 
kiekvieną, kas pasirašytų už 
kieno nors (ne komunisto) 
kandidatūrą. Nėra jokių abe- 
’onių, kad Jugoslavijos būsi
mų rinkimų rezultatai bus la
šas į lašą panašūs į rytų, o ne 

. vakarų Europos rinkimų rezul 
atus .

Dviveidė režimo politika lys 
[ irėja įvairiais pasireiškimais. 
. Vidaus „rinkai“ Tito gkeibia, 
į icad Jugoslavijai negresia iš ry 
, tų joks pavojus, o „eksportui“ 

i vakarus nuolat kartojama ta 
pati giesmė apie koncentravi 
mą Kominformo kariuomenės 
prie Jugoslavijos sienų. Šios 
propagandos tikslas — gauti
«w*ictc«i<tc«icici<>ctci«icwic««iceci<taw«icicicicwtcimM«ic«icic«icwwwiv«p
prieš mėnesį laiko traukinys 
buvo sustabdytas ir rusai pasa- 
žieriai buvo apiplėšti. Kitų ne 
judino. Be to, pagrobė ir nu
sivedė du partijos šulus, apie 
kuriuos iki šiolei nieko dau
giau negrdėjom“.

Šis pasikalbėjimas įvyko pa
keliui iš Rygos į Liepojų. Ame 
rikiečių korespondentas buvo 
sustotojęs abiejuose miestuose

lietuviai gauna ma 
Kodėl taip įvyko? 
Lietuvos lietuviai 
vietinius, kad jie 
lietuviai, kad jie 

Tai tie- 
neišsprendė

dla 
kores- 
Berno

naują paskolą iš JAV. Tuo tar 
pu viduje nuo seno ir nepakei- 
.'«imai tvirtinama, kad JAV 
yra liaudies demokratijų prie
šas Nr. 1. Belgradan nuolat 
atvyksta Kremliaus emisarai, 
tur būt, su paskutinėmis direk 
gyvomis.

Taktika aiški: Tito išnaudo
ja amerikiečių — anglų viltis, 
xad finasuojant komunistinį, 
nuo Maskvos nepriklausomą, 
režimą, pavyks sulaikyti plėti
mąsi raudonojo maro. Už 
skaudų smūgį Azijoj, tikima 
iliuzija — užimti Kominformo 
tvirtovę Europoje.

Baigiant, gal būt, galima pri 
durti anekdotą, kuris dabar 
kursuoja Belgrade dėl ameri
kiečių politikos Jugoslavijoj.

Vienas serbas (opozicionie
rius) pamatė, kad jam belieka 
tik nusižudyti, 
ginklo 
nubėgo 
nuodų, 
viskas 
prie Dunojaus, kad nuo tilto 
nušokus, bet t.n gausi sargy
ba nieko neprileidžia net prie 
upės krantų.

Susirūpinęs stojo ijgon eilėn 
pile valdiškos parduotuvės ir 
norėjo nusipirkti virvę, bet ir mių į kolektyvą, o čia visai ki- 
čia jam pareiškė, kad ir su ku
ponais negalima dabar gauti 
virvių, nes valdžia sunaudoja 
v'sas virvių atsargas.

Tada pagaliau serbas nuėjo 
galimai arčiau prie Tito būsti
nės ir aukia: „Šalin Tito! Į 
kartuves su juo!-* Tikėjosi, 
kad sargybiniai jį vietoj nudės, 
bet tas tik priėjęs painforma- 
• o: „Mums uždrausta šaudytil 
Lito dabar konferuoja su ame
rikiečiais“. L. E-tas.

Ten jis ti mums keblumų. O vėliau šią
Grįž- sritį mes apgyvendintume savo ir štai ką patyrė. Ūkininkai 

prieš suvarymą į kolchozus iš- 
Šioje vietoje amerikiečių ko- skerdžia savo gyvulius ir rnė- 

respondentas pastebėjo, jog są išdalina arba parduoda. Gruo 
toks dalykas nelengva būtų džio mėn. 1948 metais dar tik 
įvykdyti. Į tai pulkininkas at- v,ena dešimtoji dalis Lietuvos, 
sakė:

„Jei mes tą galėjom padary
ti su Volgos vokiečiais, Krimo 
totoriais, čechais, rytų prūsais, 
tą patį galime padaryti su šiais 
žmonėmis. Mums reikalingas ta, galima spręsti iš sekančio 
saugus užnugaris. Aišku, prie estų komunistų partijos sekre- 
pirmos progos šie žmonės baks tori aus Karotamma pareiški- 
teitų mums peiliu į nugarą, kaip mo: 
jie padarė 1941 metais. Tik „1

Neturėdamas 
(tai tik policija turi), 

vaistinėn nusipirkti 
bet ir vaistinėj buvo 
išparduota. Nubėgo

me kontinente esančiais maž- 
lietuviais, bet taip pat ir su Vo 
kietijoje tebegyvenančiais. 
Toks kontaktas ateityje būtų 
labai naudingas, kada ir Vo
kietijos piliečiams bus leista 
išvykti į užjūrį, o neįkainoja- 
nas, kada grįšime į laisvą Lie
tuvą.

Be to, mūsų šalpos reikalais 
besirūpinantiems organams rei 
ketų į savo sąrašus įtraukti ir 
Mažosios Lietuvos lietuvius, 
įjungtus j vokiečių ūkį. Kad ir 
mažą dovanėlę gavęs lietuvis 
ją šiltai priims ir to niekad ne
užmirš. Jam bus ne tik mate
rialinė parama, bet kartu ir mo 
r aiinė.

Tat, tautiečiai, atitaisykime 
praeityje padarytas klaids. Su
simąstykime Mažosios Lietu
ves krašto ir žmonių reikalais. 
Palengvinkime tiek moraliai, 
tiek materialiai Vokietijoje te
besančių mažlietuvių gyveni
mą. V. P.

MAŽOSIOS LIETUVOS TA
RYBOS IR JOS ATSTOVŲ 

ADRESAI
1. Pirmininkas: E. Simonai

tis, (21a) Detmold, Ocster- 
hausstr. 19 — Brit. Zone, Gcr 
rcuny.

2. J. A. V-ėms atstovas; M. 
Nagis, 2532 W. 46 PC., Chica 
go 32, 7.11., Ut S. A.

3. Kanadai atstovą^: V. Pė 
teraitis, 5155 Bourbonniere 
Ave., Apt. 6, Montreal, Que.

Mielai ELYTEI JUNEVIČIENEI, liūdinčiai dėl myli
mo vyro STASIO mirties, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime

Salomėja ir Aloyzas Juozaičiai

JUOKDARIAI
Tai bent „laimingas 

gyvenimas“ . , ,

<3-me „Vilnies“ n-ry Jonas 
Šmigelskis iš Lietuvos rašo: 
„Gyvename jau naujame kol
ūkyje „Šviesa* . IŠ pradžių lai
bai daug darbo ir nesklandu
mo. . . sunkūs laikai nukama
vo, pirm laiko jau pasenau. . . 
Manėme, kad dukros užaugs. 
Išsimokslins, tai mums senat
vėje bus lengviau gyventi, bet 
kol gyvename vis norisi sa
viems vaikams padėti. . .“

Kur gi ta tarybinės valdžios 
parama?

„Mūsų gyvenimas buvo ne
pastovus: iš kaimo ėjome į 
vienkiemius, dabar iš vienkie-

lektyvinius ūkius yra kova be 
pasigailėjimo prieš buožes, ko
va jų pažabojimui ir išnaikini
mui. Kuo griežtesnė ir žiau
resnė bus mūsų ataka prieš 
šiuos kontr-revoliucionierius, 

nacionalistinius buožes, tuo pa- 
sekmingesnis bus mūsų darbas 
steigiant kolektyvinius ūkius“.

KAINOS MASKVOS 
KRAUTUVĖSE

Maskvos krautuvėse pav. si
jonėlis — api 350 rublių (70 
dol.), rayon kojinės apie 75 
kostiumas nuo 600 rub, (113 
dol.), vyriški marškiniai 60 
mb. (11,30 dol.), odiniais vir- 
šais, guminiais padais batai 
400 rub. (75.20 dol.).

— Garsus, vengrų sportinin 
kas Ede Tirai atsisakė grįžti 
iš Londono, kur turėjo rung
tynes, į Vengriją.

— Vyksta dideli pasitari
mai dėl Europos valiutos. No- 

Pirmoji būtinybė įsteigti ko rimą ją stabilizuoti.

Latvijos, Estijos ūkininkų bu
vo kolektivizuota, dabar gi ne
toli visi valstiečiai įkinkyti į 
baudžiavos ūkius.

Kaip toli kolektivizacija vyks

tokia, tvarka. . . senatvėje daug 
galvosūkio turiu. . .“

Tai jums ir darbo žmonių 
senatvės aprūpinimas. . .

Šito laiško „LB“ jau net 
visai necituoja. . . Mat, 
mingas gyvenimas* *. . .

Ieško durnelių,,,
„Vilnis“, nors ir dedasi la

bai gerai informuota apie sovie 
tinį gyvenimą, bet 57-me nr. 
tūlo kvazi „Naujieniečio“ var
du sakosi nieko apie Sovietinę 
Rusiją nežinanti, bet. . . „Pa
stebėkime, kokia demokratija 
yra, kad ir Chlcagos Lietuvių 
Draugijoje“.. .

Jei „Vilnis“ ar jos bendra
darbiai nežino, kas dedasi So
vietų kratuose, tai tegul pati
ki tais, kurie _apie tai gerai ži
no.

Bet ne to tas „Naujienietis“ 
siekia: jis tucs pačius meto
dus, kurie veikia Sovietuose, 
nori pritaikyti ir Čikagos lie
tuvių Draugijai. O tai reiškia: 
vieną partiją, vieną vadą ir vie 
ną smurtą... „Vilnis“ mano, 
kad jos skaitytojai durneliai 
ir nesupras to.

„Ačiū, Tau, Visagalis 
Stalinai.. , *

Taip tarybiniai žmonės 
koja Stalinui, kaip rašo , 
nis“, už tai, kad pabrangino 
rublį ir atpigino prekes.

Pasimokę iš tarybinio žmo
gaus, ir Amerikos Komunistai 
ims dėkoti Amerikos kapitalis-

,lai-

dė-
Vil-

tams, kad jie kartais prekių 
kainas sumažina ne 20 — 30% 
. k .s iš tikrųjų yra neteisybe), 
bet ligi 50% ir dar daugiau.

Amerikonai durneliai nesu
pranta, kad biznis bizniu ir lie-

Tiktai daug bjauresnis yra 
stalininis biznis, nes jis valsty
bės vardu išnaudoja darbo žmo 
gų ir, be to, dar reikalauja, 
ka i už tą inaudjoimą išnaudo
jamieji dėkotų.

Melagių muzika.
Yna žinomi „kačių koncer

tai“, kurių dabar dažnai klau
sosi JAV lietuviai smurto gar
bintojai ir vergijos šalininkai. 
Bet jie patys sudaro melagių 
koncertus iš melagių muzikos.

„Laisvė" meluoja, „Vilnis“ 
meluoja, „Liaudies Balsas“ 
meluoja ir susidaro toks mela
gių kačių koncertas, kad dur
nelius „apglušina“. Tai yra 
jau išbandytas komunistų agi
tacijos būdas. Meduok juo dau 
giausiai, — vis dėlto kas nors 
pasiliks įmeluotam.

Dėl redaktoriaus žmonos 
„atsišaukimo*.

Argentinoje atimta laisvė. . 
tiems, kurie visiems bando 
atimti laisJę. Bet, kaip r aso 
„Vilnis“, Argentinoje suimto
jo komunisto žmona „atsišau
kė“ į Trygve Lie. Vis dėlto ji 
g di „atsišaukti* *, bent „atsi
šaukti“.

Tegul gi pasuko „Vilnis*', ar 
iš Sovietų kraštų yra kokia 
nors galimybė „atsišaukti" į 
Trygve Lie?

Žavingi rinkimaj.
.Liaudies Balsas“ žavisi so 

Ritiniais rinkiniais. O tie rin 
kinai: valdžia, kuri yra vienos 
komunistų partijos valdžia, iš
stato vieną sąrašą ir visus kraš 
to piliečius varvte varo, agituo 
te agituoja, kad eitų už tą vie
nos partijos sąrašą ablsuoti. 
Sovietiniuose rinkimuose visas 
„cimes“ yra tame, kaip pri
versti daugiau žmonių už tą 
viiną, vienos partijos sąrašą 
balsuoti, kad iš to galima bū
tų girtis: „Už komunistus bal
savo 120%. “ Ot tai bent 
rinkimai 1... Mndrapypkis.
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EN KA VEDI; TAS IŠDUODA PASLAPTIS
(Tąsa iš praeito nr.)

Mūsų darbas buvo tuo pa
lengvintas, kad visi svetimša
liai, gyveną DF stovyklose, bu 
vo UNRRAos registruoti, o 
privačiai gyveną turėjo regis
truotis Vokiečių policijoje 
maisto kortelėm gauti. Be to 
tarp vokiečių suradimas agen
tų jokių sunkumų nesudarė ir 
nebrangiai kaštavo. Vietiniai 
gyventojai ir vietos valdžia la- 
' ai noriai, dažnai nė nepra
šant, nurodydavo rusų gyvena 
mas vietas. Už konservų dė
žutę, paimtą iš amerikiečių, vo 
kiečių „burgermeisteriai“ ar 
atrinkamos įstaigos pateikda
vo mums policijoj registruotų 
svetimšalių sąrašus. Tuo bū
du Stuttgarto repatriacijos ko 
misija pati viena trumpu laiku 
ittado daugiau kaip šimtą so
vietų pabėgėlių ir daugumai iš 
rūpino grąžinimą. Žinoma, 
iliuzijų neturėjome dėl vokie
čių bendradar r’avimo tikslų. 
Bet tas mums nekliudė. Tai bu 
vo lyg antrasis vokiečių - rusų 
susitarimas.

Vieną dieną Donouworth 
amerikiečių komend|antas su
kvietė visus sovietų piliečius 
pasirodyti mūsų komisijai. Vo 
kiečių viceburmistras dėl man 
nežinomų priežasčių ameriko
nu įsakymui suteikė platesnės 
prasmės, pabrėždamas, kad tas 
įsakymas apima ne tik SSSR 
piliečius, bet ir Baltijos kraštų 
gyventojus. Tai buvo tiesiog 
mūsų nepareikšto noro reali
zavimas. Turėjome Įsakymą 
reikalauti ir Baltijos kraštuose 
gimusius „repatrijuoti“, bet 
kadangi JAV yra atsisakiusios 
pripažinti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos prijungimą prie Ru
sijos, tai viceburmistro paslau
gumas mums vaisių nedavė.

„Mūsų rankos., o"
UNRRAos pagalba mums bu 

o žymiai našesnė. Tais lai
kais, apie kuriuos kalbu, šita 
tarptautinė prganizacija savo 
žinioje turėjo šimtus DF sto
vyklų, kuriose gyveno maž
daug pusantro milijono pobė- 
gėlių. UNRRA pradžioj tebu
vo labdarybės vykdymo įstai
ga. Pamažu tačiau teko jai 
prisiimti ir administracinių bei 
politinių uždavinių rūpinimas. 
Šita UNRRAos evoliucija bu
vo mūsų įžymiausio agento 
prie Eisenhowerio gen. štabo 
pastangų rezultatas. Daug pi 
nigo ji mums kaštavo, bet N K 
VD atžvilgiu šitos išlaidos vi
siškai apsimokėjo.

DP perėjo į UNRRAos ad
ministraciją, kitaip sakant — į 
mūsų rankas. Mūsų agentai 
viską darė, kad stovyklų gyve 
nimas būtų nepakenčiamas, 
stengdamiesi surasti tuos, ku
rie slėpėsi po netikra pavarde 
ar netikru pasu. DP stovyklo
je turėjome dvejopus agentus: 
vieni, parinkti iš pačių padug
nių, išdavinėjo savo draugus 
už pakelį cigarečių ar pusbu
telį dgetinėsj kiti mūsų tink

lan pateko dėl šantažo ar gra
sinimų. Pvz., Kuriam nors DP 
sakydavome, kad žinome, jog 
iis tarnavęs Vlasovo armijoje. 
Jei jis nori išsigelbėti, jis turi 
pagelbėti MGB. Kitas spaudi
mo būdas, kuriam DP buvo la
bai jautrūs, buvo grąsinunas 
paliesti jų šeimos narius. Bu
vome išprašę iŠ UNRRAos, kad 
: avo ankietose ji Žymėt ų DP 
tėvo ir motinos vardus ir gy
venamąją vietą. Turėdami šias 
žinias, prane.šdavome nepaklus 
niajam DP, kad, jei jis atsisa
kys grįžti, jo tėvai nukentės. 
Reikia pripažinti DP garbei, 
kad agentai iš DP tarpo 'buvo 
mažiausiai naudingi.

UNRRA tarnautojai NKVD 
akimis.

Rimtų pagelhininkų radome 
tarp UNRRAos tarnautojų. 
Pradžioj UNRRA administra
ciją sudarė ameriKiečiai ir ori- 
tai, daugumoj rimti ir sąžinin
gi žmonės. Veiklai plečiantis, 
UNRRA turėjo priimti naujų 
bendradarbių iš vakarų Euro
pos. Tik gerų algų suvilioti, 
daugumoj tie žmones nė ma
žiausio supratimo neturėjo apie 
tai, kas yra labdara. Tai buvo 
visokios buy. kambarinės, šo
feriai, žmonės be aiškios profe 
ii jos, neretai paprasti avantiū
ristai. Žodžiu, žmonės be rei
kiamų kvalifikacijų. Pagaliau, 
atskirų kraštų kompartijos ir 
mūsų špionažo organizacija bu 
vo įtraukusios gerai užmaskuo 
tų savo narių keletą. Į juos dė
jome daug vilčių mūsų darbo 
sėKmingurnui.

Man buvo pavesta sritis į 
pietų vakarus nuo Stuttgaito. 
Wasserfingene, Elvangem, 
Heidenheime1 turėjome gausias 
DP stovyklas. Pirmoj eilėj tu
rėjau sudaryti tinklą. Wasser- 
firgene turėjome veiklų nor
vegą komunistą. Jis susidrau
gavo su mergaitėm, žadėdamas 
; oms padengianti išvykti į 
JAV. Iš jų jis gaudavo daug 
vertingos informacijos apie 
DP. Heidenhtime turėjome 
du mūsų patikimus aukštus 
UNRRAos pareigūnus Ch. ir 
F. Visa DP kartoteka perei
davo per F rankas. Jei būčiau 
Scuttgartui perdavęs visas iš 
F gautas žinias, daug DP bū
tų nukentėję. Tačiau tyčia 
keisdavau kai kurias datas, pa
vardžių rašybą, kad gauti duo
mens nesutaptų su tais, kurie 
buvo mūsų „karo nusikaltėlių“ 
sąrašuose.

Savo sąrašus buvom sudarę 
vykstant sovietų teritorijos iš
laisvinimui. J juos buvome 
įtraukę ne tik vokiečių nelais
vėn paimtus mūsų karius, bet 
ir visus tuos asmenis, kurie 
pas vokiečius turėjo bet kokią 
tarnybą, kad ii papraščiausios 
ligoninės skalbėjos. į sąrašus 
taip pat pateko visi pasitrauku 
šieji su vokiečiais ir net ne 
sava, valia evakuotieji. Pagal 
mus sovietų patriotas ncgalė-

Amerikos kunigų vienybė, 
ryšium su Šventaisiais Metais, 
ruošia Amerikos lietuvių tau
tinę ekskursiją Į Komą. Tos 
kelionės organizatorius kun. 
Jonas Bernatonis (St. Francis 
Church, 94 Bradford St., Law 
rence, Mass., USA) prisiuntė 
apie kelionę informacijų, su ku 
riomis prašo supažindinti „N. 
L.“ skaitytojus.

Numatoma, kad 1950 metuo 
se, per 350.000 maldininkų ir 
svečių aplankys Romą iš Ame
rikos. Iš visų kitų kraštų su
važiuos keli melionai katalikų į 
Romą įgyti visuotinių jubilie
jinių atlaidų.

Kunigų Vienybės ruošiama 
ekskursija duoda lietuviams 
gražią progą atlikti kelionę į 
Romą ir į Europos Šventoves 
— Fatimą ir Liurdą. Ėkskur- 
,-ijos planai nustatyti ir prade
damas registracijos vajus. Bio 
šiūrėlės — lapeliai su visomis 
informacijomis jau prisiųsti vi 
sojos parapijoms ir lietuvių 
laikraščiams. Lietuvių kelio
nę užgyrė J. E. Arkivyskupas 
Richard J. Cushing, J. E. vys
kupas John J. Wright, J. E. 
Vyskupas Petras Bučys, M. I.

ja pasitraukti. Jis turėjo arba žiniom. Juos sudarė keholiKa 
. i partizanu, arba žūti. Mū- storų sąsiuvinių po kokius 100 
s ..ąrašai vėliau buvo papildy- pusi, kiekvienas. Vien Stutt- 
11 jaujom Vokietijoje gautom garto repatriacijos komisija jų

A ..ERIKOS LIET-VIŲ TAUTINĖ EKSKURSIJA ROMON

J. Š. POPIEŽIUS PIUS XII,
C., Romoje, Didžiai Gerb. 
Kun. L. Tulaba, Šv. Kazimie
ro Lietuvių Šolegijos Romoje 
rektorius ir kili.

Yra trys kelionės rūšys: 1 
Pigiausia — laivu, bet jai rei
kia daugiau laiko.

Kitos kelionės vyksta lėktų 
vais.

2. Kelion.ė A — $ 990,00, 
nuo liepos 30 d. iki rugpjūčio 
17 d.: Boston, Lisbon, Fatima, 
Ltird, Carcassone, Nice, Ro- 
rrt, Boston. Primokėjus $ 
tO 60, dar aplankoma Pary
žius, o primokėjus dar $ 85,00 
— dar Londonas, Dublinas ii 
Shannon.

3. Kelionė B — $ 1.195,00, 
nuo liepos 30 J. iki rugpjūčio 
27d.: nuo liepos 30 d. iki rug-

ūčio 16 d. t<. pa.i kelionė, 
kaip ir A, o po to: Venecija, 
Vokietija, Oberammergau su 
Kristaus kančių vaidinimu, 
Liucerna Šveicarijoje ir Pary
žius Prancūzijc.,e. Primokėjus 
dar $ 55.00, aplankomas dar 
Londonas, Dublinas, Shannon. 
Dėl kelionės laivu reikia iš anks 
to susižinoti su organizato
rium, kuris, be to, kiekvienu 
atveju duoda informacijų. 

turėjo 447. Kiekviename jų 
tilpo maždaug apie 10.000 pa
vardžių. Vadinas, apie 5 mil. 
s.tvo piliečių Sovietų Sąjunga 
laikė „išdavikais“ ir kvislin- 
gais.

Tada amerikiečiai dar nebu
vo įsisąmoninę, kad žodis „iš
davikas“ sovietine prasme vi
sų pirma reiška komunizmo 
priešas.

Bet ir NKVD nevisada turė
jo laimės medžiodama DP. 
\laida: buvo padaryta prašant 

UNRRA organizuoti tautines 
stovyklas. NKVD galvojo, 
kad tautinėse stovyklose mums 
rūpimiem asmenim bus sun
kiau slėptis. Tikrumoj išėjo 
a virkčšiai. Tautinėse stovyk
lose DP parodė dar daugiau su 
si k lausymo ir mums pasidarė 
d .ug sunkiau savo „aveles“ in 
filtruoti.

Dar didesnei mūsų darbo ne- 
seikmei amerikiečiai pradėjo 
keisti savo nusistatymą musų 
atžvilgiu. Tatai tuoj atsiliepė 
i DP padėtį. Prieita iki to, 
kad atsakytas mums baltų iš
davimas, uždarusta mūsų komi 
sijos nariams' lankytis DP slo- 
vvklose be amerikiečių ryšių 

)•• arininkiĮ. O vėliau amerikie
čiai iš viso atsisakė prievarta 
rgęžinti DP į jų kilmės Kraš
tus. Norėdama savo darbą tęs
ti DP atžvilgiu, sovietų admi- 
rritracija turėjo imtis radika
lių priemonių

Skriningas — NKVD 
išradimas

Pagal SSSR naujojo MGB 
ministerio slaptą aplinkraštį 
(NKVD savo vardą pakeitę į 
VGB) ruošėmės pravesti ge
neralinį visų stovyklose gyvi
nančių DP pariKrinimą. Šituo 
būdu tikėjomės pagauti visus 
kero nusikaltėlius“. Tuo pa

či ’ stengėmės priversti UNR
RA išvaryti galimai daugiau 
žmonių iš DP stovyklų, kad 
badavimo verčiami jie suliktų 
grįžti.

Tuo metu vyr. UNRRA .di
rektorium būvi p. La Guardia, 
Henry Wollace‘o, JAV vice
prezidento, bičiulis. Maskvos 
aplinkraštis mus pasiekė po 
Stalino —- La Guardios pasi
matymo MasKvoje. Netenka 
aiškinti, kad aplinkraštyje apie 
pasimatymą nebuvo kalbama.

Kiekviena DP stovykla tu
rėjo trijų žmonių komisiją, ji 
nutardavo, ar asmuo turi tei
sę naudotis DP statusu. Ko
misija veikė panašiai kaip ir 
NKVD „trijų Kolegija“. Jos 
nutarimai buvo galutiniai. Tik 
vėliau, po masinių protestų ir 
savižudybių bangos, buvo su
tikta komisijos nutarimus per
žiūrėti. Tose skriningo komi
suose dalyvavo amerikiečių in 
formacijos tarnybos karinin
kai ir UNRRA tarnautojai. Be 
veik kiekvienoj tų komisijų 
bent vienas narys buvo ipks, 
kuriam mes turėjome įtakos, 
kuris tiesiogiai ai netiesiogiai

turėjo ryšį su mūsų agentais;
Amerikiečių karininkai dėl 

problemos painumų nedaug 
nusimanė apie DP reikalus. 
Be to, jie nebuvo susipažinę su 
rytų Europa. Apskritai jie 
buvo širdies žmonės ir DP kvo 
tė švelniai. Kiek sykiu prieš 
amerikietį karininką stovin
čiam tariamam latviui, kuris 
nebūt galėjęs pasakyti, ku/ 
yra „jo“ kraštas, amerikietis 
karininkas klausinėjimą baig
davo savo O. K. ir tuo pačiu 
dėdavo ant DF kortelės išsi
gelbėjimo antspaudą, duodan
tį jam DP teises.

Atvirkščiai, jei DP buvo 
UNRRA tarnautojo kvočia
mas, beveik dažną atvejį buvo 
pasmerktas palikti DP stovyk
lą, kitaip tariant, buvo atiduo
damas žiemos šalčiui ir nepa
lankiem vokiečiam, kurie gal 
' lit jam atsakys ir maisto kor
telę ir net leidimą apsigyventi. 
Pretekstas atimti DP teises bu 
vo asmens dokumentų neturė
jimas. Visai nebuvo atsižiū
rima į tai, kad karo metu gal - 
rna buvo dokumentus pamesti 
staigiai pasitraukiant iš gyve
namosios vietos, arba ic galė
jo žūti per bombarda v rm.i, ar
ba kad juos galėjo bin p ėm ? 
vokiečiai. Buv. vlasovin.m. 
ir baltai, kariavę ryt i f. o;r • 
prieš raudonuosius, DF's’ ’ ti
so jokiu būdu negalėjo gauti. 
B > jokio pasigailėjimo jie k1." > 
išnešami iš DP stovyklų sn 
šeimom, seniais ir mažais vai
kais. Netenka stebėtis, jų tar
pe buvusių savižudybių g tį
sumu. Vien savoj sritv jų gi
lėjau suregistruot apie 30.

Mūsų ofenzyva prieš DP 
■luvo apvainikuota, tikru lai
mėjimu. Jos dėka buvo su
žlugdyti patys atspariausi ko
munizmo priešai. Daug rus:/ 
ir baltų pabėgėlių būtų žuvę, 
jeigu ne garbes ''ertas visų DP 
solidarumas, jeigu nebūtų visi 
DP atėję išskrininguotiem į pu 
g.tlbą ir nežiūrėdami žiaurių re 
presijų nebūtų su jais pasida 
lirę savo menkom normom.

1946 m. NKVD operacija 
prieš DP ir buvo mūsų pasiku- 
tiiiis didelis „laimėjimas' . Ve 
liau įtaka ėmė greitai mažėti, 
nes, vėjam kryptį pakeitus, Va 
••’arų demokratijos nebesisten
gė bet kuria kaina su Maskva 
palaikyti draugingų santykių.

Bet ir dabai rankų nenulei
dom. Paaiškėjus, kad DP bus 
ne repatrijuojami, bet „kurdi- 
nami“, komisijos gavo įsaky
mą kompromituoti DP, kad su 
trukdytų jiem tapti kitų kraš
tų piliečiais. Dėl sunkių sto- 
vyidinio gyvenimo sąlygų, ne
pakankamo maitinimo. Kuris 
vis blogėjo, dėl vokiečių ne
apykantos DP mes pasiekėm 
gerų rezultatų. Agentai nugi; 
dydavo DP ir tuo p.įstumdavo 
į pasileidimą; provokuodavo 
muštynes stovyklose arba gin 

(Nukelta į 6 pusi.)
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NEŽINOMOS PLANETOS ŽVALGAI STEBI MUSU ŽEME
AMERIKOS AUTORITETAI 
PATVIRTINA SKRAIDAN

ČIAS „LĖKŠTES“
Spaudoje plačiai nuaidėjus 

sensacijai apie „skraidančias 
lėkštes“, atsiliepė jau ir vienas 
žymus autoritetas, JAV laivy
no komandierius Robert B. Mc 
Laughlin.

Autorius pasakoja apie tris 
jo nuodugniai ištirtus laktus, 
kurių vieną jis pats savo aki
mis matė, o kitus paėmė iš pa
tvirtintų kitų rimtų asmenų 
stebėjimų.

1949 m. skaisčią balandžio 
mėn. dieną grupė aviacijos spe 
cialistų ir mokslininkų paleido 
iš White Sands Grounds į 57 
mylių aukšty b. s tyrimo svie
dinį. Sviediniai beskrendant 
aukštyn, staiga kažkoks keis
tas baltas daiktas perskrido 
sviedinio >ilią. Stebėtojai per 
t. odolUtus ąttebėdarm nustatė, 
kad daiktas yrą apie 105 pėdų 
skersmasčio ir skrenda apie 56 
mylias aukštumoje, apie pen
kias mylias per sekundę grei
čiu. Staiga tas daiktas pasu
ko ir šovė aukštyn, kol išnyko 
iš akių. Posūkio spaudimas ga 
Įėjo būti 20 GS, t. y. tiek gra

vitacijų, kas aviacijos prakti
koje reiškia, kad joks gyvas 
žmogus tpkio spaudimo neat
laikytų. „Daiktas“, turįs vi
sas „skraidančios lėkštės“ sa
vybes, buvo’ matomas per 60 
sekundžių. Kom. McLaughlin 
dėl to skraiduolio pastebi: 
„Esu įsitikinės, kad tai yra 
..skraidanti lėkštė“ (Flying 
Caucer) ir kad ji yra tarppla- 
netarinė, valdoma protingų bū 
lybių“.

Antras faktas: Gegužes mėn. 
gale sykį srovėjau White 
Saads aikštėje, stebėdamas į 
aukštybę iššautą sviedinį. „Ana 
jis lekia!“ sušuko arti stovė
jęs karininkas. Tai buvo bal
tas daiktas, lėtai skrendąs va
karų link; jis pradėjo pastebi
mai greitėti ir perskridęs per 
mūsų galvas staiga šaute šovė 
aukštyn ir dingo už Oregon 
kalnų. Tuo tarpu iššautasis 
sviedinys nukrito netoliese, ta 
čiau iš Oregon kalnų buvo gau 
ti aliarmuojantys perspėjimai, 
kad ten pastebėtas“ skrendąs 
daiktas, kurį ten palaikė „pa
klydusiu“ sviediniu.

Dėl to „daikto“ nustatyta, 
kad: 1. tai buvo „lėkštė“, skri
dusi 5 mylias per sekundę. 2.

foima neaiški, tačiau visai pa
naši į „lėkštę“ ir buvo mato
ma nuoga akim iki 25 mylių 
aukštyje; 3. „daiktas“ staiga 
pagreitino skridimą, greičiau 
nei bet kokios žinomos rakin
tos, ir 4. Iš skraiduolio nešima 
tė jokių deigėsiu (durnų ar 
liepsnos).

Trečias: Birželio mėn. tų pa 
čių metų ten pa. buvo šaudo
mi aukštyn sviediniai. Staiga 
buvo pastebėti du maži diskai, 
bpskrendą maždaug po 2000 
pėdų per sekundę. Tai buvo 
apskritos formos ir ?os apie 20 
>. '.ių skersmasčio lėkštelės. 
Jos pasivijo skiendnatį sviedi
nį, pralenkė ii, šaute šaudami 
aukštyn ir pasukdami rytų 
'tnK. Apie tuos skraiduolius 
greit buvo gauti pranešimai iš 
11 atskirų vietų.

Komanderis McLaughlin sa 
ko, kad jo ilga patirtimi su 
rakintomis, niekas dar mūs že
mėje negali tokių skraiduolių 
pagaminti, nes visa mums i<ki 
šiol žinoma terrnocheminė 
energija nėra pakankama, tad 
jis daro drąsins prielaidas, esą 
tie keisti erdvių laivai ar lėkš
tės yra stumiami tam tikrų ra
diacijos spaudimo motorų (la-

„cigarus“. Tai nesą jokie be
sparniai, „eigaio“ ar cepelino 
formos orlaiviai, o tos pačios 
didžiulės per 100 pėdų skers
masčio lėkštės, matomos skren 
datit iš šono. Tie tariamieji 
pastebėti „langai“ esą ios 
.lėkštės“ rakietiniai vamz

džiai, jų žiotys (exhaust tu
bes), o pro tuos „langus“ 
trykštanti šviesa, tai varomo
sios energijos degėsiai <ex- 
hav.st).

Dėl tų paslaptingų skraiduo 
hų kilmės kom. Me.Laughlin 
daro prielaidą, kad tai, gali 
Likt niekas kitas, kaip mar- 
siečiai! Esą jau žinoma, kad 
Marso planeta atšąla, ir kokia 
ten gyvybė bebūtų, beabejo, 
ieško būdų kui išsikelti. Be
ri' < jo, kaip mes juos, taip jie 
ni.is stebi (ir, marsiečiams mū 
su žemė turi atrodyti daug di
desnė žvaigždė, negu mums at 
rodo Marsas). Kaip tik liepos 
16 d. 1945 h., kada JAV buvo 
s ’sprogdinta pirmoji atominė 
bomba New Meksikoje, Mar
sas pasitaikė toje srityje ar
čiausiai žemės ir „jie“ galėjo 
tą sprogimą aiškiai pastebėti, 
tad dar labjau susidomėti.

diation pressure motor). Tai 
esąs seniai žinomas išradimas, 
vadinamas „Crookes radiome
ter“, jau prieš 100 metų prak
tikuojamas miniatūroje, bū
tent, reikiamos languose mato
mi stikle įlieti malūnėliai, ku
rių sparneliai turi vieną pusę 
juodą, kitą baltą. Saulės švie
sa veikdama juodąsias plokš
teli s, sukelia energiją ir spar
neliai tuo būdu sukasi. Bet 
esą, kur gauti tiek vietos, kad 
ji pajėgtų sukti tokių milžiniš
kų lėkščių motorus? Čia auto
rius prileidžia fluorescentinės 
lempos principą. Tos „lempos“ 
vidinis cilinder.s yra pripildy
tas sprogdinamos medžiagos 
(fissionable material), o erd
vė aplinkui cilinderį yra pripil
dyta fluorescentinės medžia
gos; pirmoji veikdama antrąją 
sudaro šviesą, o šviesa stumia 
patį sviedinį arba, skraiduolį. 
Tik dar nežinoma tokia me
džiagą „liampoJ* kiautui, kuri 
at’aikytų susidarantį neapsako 
mę karštį.
MARSIEČIŲ UŽPUOLIMO 

PAVOJUS
Autorius tair pat išaiškina 

kit.i pastebėtus skraidančius 

Kokie tie „pretendentai ko
lonizatoriai“ galėtų būti,' kon.. 
M.acLaughiin spėja, kad ji ■ 
tuii būti nepaprastai maži, li
tam jis nurodo viena, kad to
se mažojo kalibro 2C colių lėks 
tėse gali tilpti tik labai mažy 
tės būtybės, kita, kad tokius 
staigius posūkius, sukeliant 20 
Gs (dvidešimt traukos jėgos) 
spaudimą tegali atlaikyti vabz
džių veislė, geriausiai skruzdė
lės. . .

Jis mano, kari tos didžiosios 
lėkštės gali būti jų bazės, iš 
kurių tikslesniam stebėjimui 
yia paleidžiamos tos mažosios, 
kurios ir grįžta atgal į savo ba 
zes aukščiau mūsų žemės at
mosferos. Ar t ie „svečiai“ ban 
dys kada su antimis sueiti į kon 
taktą, autorius spėja, kad tas 
yra galima.

Tai tokios tokelės mūsų ato 
miniam amžiui paįvairinti! 
Kiek tokios „fantazijos“ įti
kėtinos? Atsakyčiau: jei joms 
pradeda tikėti tokie auto'i' - 
tai, kurie lai matė, stebėjo ir 
kruopščiausiai tvrė ir įsitiki
no, kodėl aš negaliu tikėti?

J. Pr.
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Koks bus Kalbos Vadovas
IŠ PASIKALBĖJIMO SU PROF PR. SKARDŽIUM• ■

Su prof. Pr. Skardžium pas
kutinį kartą Lietuvoje, teko 
kalbėtis profesorių namuose, 
Vilniuje, Didžiojoje gat., jo pa 
čio bute. Tada, nors tai buvo 
karo metas, nois vokiečiai jau 
buvo likvidavę Vilniaus uni
versitetą (drauge su kitomis 
laetuvos aukštosiomis mokyk
lomis), bet profesoriai, šelpia
mi iš kaimo, kaimo žmonių, ko 
operatyvų ir t’., vis dėlto dir
bo mokslinį darbą. Prof. Pr. 
Skardžius tada, mano susitiki
me metu, buvo apsivertęs kny 
gomis ir ruošė naują mokslinį 
darbą.

Po to sekė tremties melai. 
Prof. Pr. Skardžius ir juos su
naudojo moksliniam darbui: 
dėstė universitetuose ir ruošė 
lietuvių kalbos vadovą, kurio 
reikalingumas jau seniai buvo 
jaučiamas, o tremtyje ypatin
gai jis buvo pajaustas.

Apie Lietuvių Kalbos Vado 
vą jau daug buvo žinių, bet tik 
liausiąs galima gauti tiktai iš 
tiesiogių šaltinių. Todėl aš 
ir Kreipiausi į patį Vadovo au
torių prof. Pr. Skardžių su ei-

popierius ir pristatytas spaustu 
vei. Vadovas spausdinamas 
anglų zonoj, -Bielefelde. Darbą 
prižiūri M. Krikščiūnas.

Dabar aš skaitau antrą ko
rektūrą. Pirmąją dalį, jau su
laužytą, esu galutinai ištaisęs 
ir leidęs spausdinti. Toliau 
skaitau žodyno korektūrą. Ma
nau, kad po poros mėnesių tu 
retų pasirodyti Vadovas.

— Kokias sritis Vadovas ap 
ims?

— Vadovą sudaro: plato
kas įvadas, garsų daryba, jų 
rūšys ir tartis, rašybos daly
kai (gana platus skyrius), kai 
bos dalykai (atskirų lyčių var
tojimas, žodžių daryba, links
nių vartosena ir kt.) ir kirtis 
bei priegaidė (čia esu perdir
bęs savo 1936 m. kirčiavimo 
vadovėlį ir visą įtraukęs į Val
dovą) ir žodynas, kuris apims 
per 20.000 rinktinių žodžių. 
P įgrindą sudaro žmonių kal
bos žodžiai, naujadarai ir tarp 
tautinės svetimybės. Visi ant
raštiniai žodžiai kirčiuojami,

nepaprastesni žodžiai trumpai 
paaiškinami, o svetimybių net 
nurodoma ir kilmė. Grubesni 
skoliniai ir nevykę ųaujaaaiai 
taisomi ir nurodomi jų pakai
tai. Naujai sudaryti žodžiai 
atskiriami nuo gyvosios kal
bos žodžių. Ir it.

— Gal kas naujo bus rašy
boje?

— Vadovo rašyba garsinė 
kilminė, tik daugiau stengia
masi išlyginti priešybes ir ne- 
vienodybes, todėl rašoma: 
rūgštus, baugštus, baigštus 
(šalia baugus, baigus), sluogs- 
nis, strigtas, sprigtą, bet lūž
ta, mesdamas, lyja, svv'- kiū
ra, spūra šalia šąla, kęra. Taip 
pat rašoma ir spjauti, nors pa 
grežiui nurodoma ir spiauti.

Vadovas skiriamas sąnaonin 
giesiems lietuviams: rašyto-, 
jams, spaudos darbininkams, 
liet, kalbos ir kt. mokytojams, 
dvasininkams, vadovėlių bei 
žodynų autoriams ir kitiems r. * 
rin.iems giliau mūsų kalb< 
pramokti. Vadovas rašytas be 
didelių kalbotyrinių gudrybių.

— Ačiū Proiesoriui už ver
tingas žinias.

J. Kardelis.

le klausimų, į kuriuos žymusis 
n,ūsų kalbininkas mielai davė 
gana platų atsakymą. Štai jis:

Į mano klausimą, kaip seka 
si Amerikoje, profesorius atsa
ko :

— Fizinis fabriko darbas, 
sunki Vadovo korektūra, laik
raštiniai straipsniai ir kt. su
ėda visą laiką. Būdamas Vo
kietijoj, dirbau lituanistinį 
darbą, ruošiau Vadovą ir kt., 
todėl buvau apleidęs savo as
meninius reikalus; dėl to ir da
bar, bent tuo tarpu, turiu ką ki 
ta dirbti.

— Tačiau mano klausimų 
tikslas — Kalbos Vadovas.

— Dėl Vadovo trumpai ga
liu tiek pasakyti, — atsako 
prof. Pr. Skardžius. — Jis jau 
visas surinktas. Korektūrų 
Vokietijoj nebespėjau perskaity 
ti. todėl jas visas man turėjo 
siuntinėti oro paštu į Ameriką. 
Rinkimas gana sudėtingas ir 
sunkus, o spaustuvė neturėjo 
visų reikiamų spaudmenų, to
dėl reikėjo kaikuriuos nau
jus pasigaminti, arba kaip ki- 
raip verstis. Be to, vokietis 
rinkėjas nesugebėjo Vadovo

PRIEŠ 5 METUS NUKAN
KINTAS KUN. LIPNIONAS

.945 m. kovo 28 d. už pa- 
triutinę lietuvių veiklą nacių 
nukankintas mirė kun. Alfon
sas Litniūnas didelis moksli
ninkas, puikus organizatorius, 
didelis humanistas ir tolcran- 
tas, aukštai vertinęs meną ir 
meninkus, okupacijų metu Vii 
niaus Šv. Jono bažnyčioje d: 
dž’ai kultūringus, aukštai hu
maniškais ir giliai patnotiš- 
k >’s pamokslais stiprinęs tau
tiečių dvasią, ‘štvermę ir tau
rius jausmus. Už tai vokiškie
ji fašistai jį išvežė su kitais 
patriotais į Stutthoto sunkiųjų 
darbų ir kankinimų stovyklą. 
Jau baigiantis karui, kai dėl 
artėjančio fronto reikėjo vo
kiečiams trauktis ir Štuthofą 
pal kti, jie kalinius žiemą pės
čius išvarė ir šiltine susirgęs 
zun. A. Lipniūnas neatlaikė 
žiaurios kelionės ir mirė.

NAUJI LEIDINIAI.
„Skautų Aidas“ 1 nr. 1950. 

2. 28. Kaina $ 0,25. Redaguo 
ja Pranas Enskaitis, leidžia 
„Rūta“, Lietuvių Skautų Bro
lijai pavedus. Adresas: „Rū
ta' , P. O. Box 78, Rodney, 
Ont., Canada Metinė prenu
merata $ 2,—

„Skautų Aidas“ gerai atro
do ir jo spąuda visai gera.

— „Raudonoji Aguona“ — 
Giiero baletas — atnaujintas 
Kauno teatre. Spauda bara ba
letmeisterį Br. Kelbauską už 
blogą sovietinių tipų būdini- 
mą. Dekoravęs dali. Palaima, 
dirigavęs Ch. Potašinskis.

rinkti, — reikėjo gauti lietuvį 
rinkėją. Tr jį, K. Škėmą, lai
mingai pavyko gauti. Pagaliau 
dėl emigracijos nuolat keitėsi
leidėjai, kas taip pat nemažai 
trukdė darbą. Dabar yra paszry 
žęs iki galo baigti darbą LTS C 
Komitetas. Jau yra nupirktas

PRAGARO VYT- ALANTAS

POŠVAISTĖS
__ VIENĄ VAKARĄ VILNIUJE,,.

Lietuviai tremtyje, Vokieti
joje, turėjo nei kelis Dramos 
teatrus. Žymesni jų buvo 
„Aitvaras“ Detmolde, „Atža-

nes jis turėjo tiktai vįpną pa
statymą — Antano Rūko ęda- 
bar Čikagoje) pjesę „Bubulis 
ir Dundulis“, kurią dekoravo

lynas“ Hanau, ir Lietuvių te
atras Augsburge. Visi šitie 
teatrai tremties metais veikė 
— statė įvairius veikalus. Vi-

Lietuvos valstybinio teatro 
Kaune dailininkas - dekorato
rius Viktoras Andriušis (da
bar Bostone), statė režisierius

si jie gastroliavo po gausias Jurgis Blekaitis (dabar Čika- 
stovykl'as. goję).

Mažiausiai, pastatymų pras- Atvaizduose matome „Ait- 
me, buvo nuveikęs „Aitvaras“, varo“ scenas iš „Bubulio ir Dun

dūlio“. Kairėje iš kairės: A. 
Dikinis — šaltekšnio rolėje, 
D. Josiukaitė — Radastos ro
lėje, H. Kažinskas — Bubulio 
• o.eje, A. Rūkas (autorius) — 
Girdžiaus rolėje. R. Veselaus 
kas — Dobilo rolėje.

„Aitvaro“ pastatymas buvo 
vienintelis, tačiau visos trem
ties teatrų istorijoje jis buvo 
stilingiausis, Uetuviškiausis ir 
tikrai meniškai pastatytas. Pa- 

tain, kfain ir normalia
me Lietuvos teatre būtų buvę 
pastatytas, gal, tiktai tiek bu
vo suvaržytas, kad buvo pri
taikytas gastrolėms.

„Bubulio ir Dundulio“ prem 
jera įvyko Detmoldo miesto te 
atre 1946 metais. Paskui „Ait
varas“ su „Bubuliu ir Dundu
liu apvažinėjo visą Vokieti
ją, daugelį tremtinių stovyklų 
ir visur turėjo didelį pasiseki
mą.

Kad bent vienas panašus vai 
dinimas būtų dabar, užjūriuo
se atsidūrus, pastatytas nors 
ir las pat „Bubulis ir Dundu
lis '.

KULTURIhT
konkursas

1. Dienraštis „Draugas“ 
skelbia novelės ar vaizde'' 
konkursą. Paskutinė data kon 
kursui skiriamiems rašiniams 
įteikti — 1950 m. birželio 1 d.

2. Skiriamos avi preiu.^L 
pirmoji premija — 75 doleris 
antroji — 50 dolerių.

Premijas skiria žinomas mū
sų kultūrininkas, kūrybinio 
darbo rėmėjas J. J. Bačiūnas,

3. Premijuotiems kūriniams 
nustatyti teisėjais yra pakvies 
n J. Augustaitytė - Vaičių 
nė, Benediktas Babrauskas, 
Juzė Daudžvaidienė, Stasys 
Pieža ir Juozas Prunskis.

4. Tema paliekama pasirink 
ti pačiam rašytojui. Pageidau
jama, kad veikalas būtų para
šytas mašinėle ir neilgesnis 
kaip kelių ar keliolikos pusla>- 
p'u.

5. Konkurse dalyvaujantieji
rašytojai savo kūrinius siunčia 
šiuo adresu: Literatūros Kon
kurso Komisijai, „Draugas“, 
2334 S. Oakley Ave., Chicago 
8, TH.__________ _

/. Sprendinį- bevališkumui 
patikrinti, autoriai trr pasira
šyti slapyvarde, o atskirame 
uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą.

DAIL M DOBUŽINSKIO 
DEKORACIJOS „METRO- 

POLITAIN“ OPEROJE
Ilgametis Lietuvos meno mo 

kyklos profesorius dailininkas 
M. Dobužinskis New. Yorko 
, Metropolitam“ operos stato
mai rusų operai „Chovanšči- 
na“ padarė dekoracijas.

Dobužinskis yra didelis ži
novas rusiškojo stiliaus, ir Lie 
tuvos valstybės operai statant 
rusiškas operas, kaip Musorgs

KRONIKA
1 io „Boris Godunov“, Rims- 
kio-Korsakovo „Car Saltan“ ir 
kt., jis darydavo dekoracijas. 
Dabar ir „Metropolitain“ ope
rai jis padarė puikias „Cho- 
v.inščinos“' operai dekoraci
jas.

ĮSTEIGĖ DRAUGIJĄ
Čikagoje gyveną lietuviai 

profesoriai sukūrė savo orga
nizaciją.

Susirinkimas priėmė drau- 
g ios Įstatus ir išrinko valdo
muosius organus. Valdyba 
pasiskirstė pareigomis šiaip; 
A. Balys — pirm., K. Žalkaus- 
kas — vice-p., P. Jonikas — 
sekr., A. Baliūnas — ižd., G. 
Galva — kultūros ir inf. rei
kalams.

Draugijos adresas; 1836 So. 
49fh Court, Cicero, III. Telef. 
Olympic,9-743-R.

Revizijos komisijon išrinkti: 
J. Čiurlys, V, Kanelis, S. Stan 
kus. Garbės teisman: M. Bir
žiška, S. Kolupaila ir K. žal- 
ka askas.

BROOLYNE LIETUVIŲ 
OPERA?

Amerikos spauda rašo, kad 
Biooklyne susibūrusieji Lietu
vos operos solistai ruošiasi sta 
lyti lietuvišką operą. Esą cho 
ras būtų kitataučių, orkestras 
su: ankiotas iš įvairių orkestrų, 
tiktai solistai dainuotų lietuvis 
k:,i.

Atrodo, kad šis projekats ne 
realus. Tokiu būdu pastatyta 
opera nebūtų lietuviška, ypač 
dėl choro. O chorą galima ir 
lietuvišką turėti, tiktai reikia 
noro. Orkestras, žinoma, gali 
būti surinktas, — svarbu, kad 
pajėgtų groti po kelių tiktai 
repeticijų. Bet. . . prie viso to 
dar daug reikia. Ar bus pa
kankamas pasiryžimas?

LAIŠKAS IŠ AUSTRALIJOS
Gerb, Redaktoriau,

Po karštų Australijos dienų, 
vėlai vakare skaitau ir džiau
gi losi Jūsų „Nepriklausoma 
Lietuva“. Esu tik 9 mėnesiai 
Australijoj. Dar viskas nauja 
man čia, bet kartu mintys 
skrenda ir į kitus kontinentus, 
pas to paties likimo tautiečius. 
„Nepriklausomą Lietuvą' vi
siems 1950 metams gavau iš 
draugo, kaip dovaną. Taip 
pat dėkoju ir už 1949 metų pri 
siųstus numerius.

1. šopaga Pranas iš Kemp- 
teno stovyklos.

2. P. Telesforas Valius.
3. Pp. Kavaliauskaitės iš 

Schweinfurt“ o stov.
4. P. Lukošius (Lukoševi

čius) Kostas iš Anglijos.
5. P. Plečkaitis Antanas iš 

Schw.
6. P. Antanaitytė Liuda iš 

Schw.
7. P. Dičpetris Juozas iš 

Schw.
8. P. Sakalas Pranas iš 

Schw.
Norėčiau paprašyti, gal ga

lima būtų gauti adresus že
miau išvardintų asmenų, su ku 
riais noriu vėl užmegsti nutrū 
kusius asmeninius ryšius, išsi
blaškius iš D P stovyklų:

Dar kartą dėkoju už taip 
mielai lauikaijią „Nep. Lietu
vą" laikraštį ir linkiu sėkmės.

Mano adresas: I. Petrulis, 
Catholic Presbytrey, Canberra, 
A. C. T. Australija.

4.
Laimė kartais Girkalnį slėg

davo, kaip sunki našta. Jis 
jausdavosi taip, tartum suktų- 
si gūžtą ant kranto bedugnės, 
į kurią kas akimirka marma 
tūkstančiai jo brolių. Vilniu
je kasdien sklisdavo gandai 
apie suėmimus, išvežimus, su
šaudymus. Tokios pat žinios 
ateidavo ir iš viso krašto. Kar
tais, Girkalniui lįsdavo į gai
vą mintis, kad gal geriausiai 
’ ūtų aklinai užsidaryti savo 
laimės egoizme, nieko negirdė
ti ir nematyti: juk vistiek nie
ko negali padėti. Bet ar yra 
tokių slėptuvių, pro kurių sie
nas neprasiskverbtų nelaimin- 
grs tėvynės balsas ir tos pro 
šalį slenkančios begalinės 
skriaudžiamųjų brolių procesi
jos dejavimai? — Klausdavo 
.is save. Pagaliau, juk ii pats 
esi tų sukaustytųjų tarpe. . . 
Juk visa Lietuva, kurios Rytų 
horizonte jau matyti besiarti
nanti milžiniška raudona po
švaistė, panaši į vergų stovyk
lą. . .

Žuvus tėvynei, kas liks iš jo 
laimės? Nargeliūnas tvirtina, 
kad tėvynės h moters meilė 
esančios dvi skirtingos sąvo
kos, bet Girkalnio sąmonėje 
jos kažin kaip raizgėsi išvien. 
Kurdamas šeimą, jis gerai ži
nojo, kad tikrai laimingas jis 
galės būti tik savo laisvoje tė

vynėje. Nors ir labjausiai gali 
my.ėti moterį, bet ar gali būti 
laimingas, jei tavo tėvynės kū- 
;ją drąsko plėšrieji vanagai; Ir 
jam kartais kildavo nerami 
mintis: ar jis nenusižengia tė
vynei, perdaug rūpindamasis 
savo paties laime? Ar jis ne
galėtų jai daugiau padėti, bū
damas laisvas? Ar jis neturė
tų atsisakyti nuo savo paties 
laimės kovos dėl tėvynės lais
vės vardu? Ar kovai dėl tėvy
nes ateities nereikalingas ir 
net ar nebūtinas tam tikras 
dvasinis asketizmas? Pa
sidaryti riteriu, asketu kovos 
fronte dėl tėvynės laisvės!

Ta mintis jį žavėdavo, bet 
i’s jautėsi neturįs pakankamai 
tvirtybės jai įgyvendinti, ypa 
tingai jis nesijautė turįs pakan 
Kamai jėgų atsisakyti nuo Al- 
daons. Pagaliau, juk tėvynė 
ir negali iš jo reikalauti pasi
daryti niekšu! — galvodavo 
Girkalnis. Suvedžioti mergaitę, 
ne! Ir kodėl jie abu negali kar 
iu kovoti, kaip kovoja dabar? 
Aldona jam daug padeda ir 
įkvepia naujų jėgų, ir, be abe
jo, padės ateityje. Jo šeima 
bus grynai lietuviška, kur juos 
likimas nublokš, jie visur ir vi
sada kovos dėl tėvynės. Bet 
jis puikiai suprato, kad toks 
samprotavimas yra kompromi
sas tarp kraštutinio idealizmo

ir miesčioniškos rutinos, ir 
toks galvojimas didelio entu
ziazmo jam nekėlė.

Girkalnis nuomojo Vilniaus 
gatvėje seno namo trečiame 
aukšte du kambarėlius. Vieną 
kambarį jis pavertė dirbamuo
ju, kitą — virtuve. Tik dirba
masis turėjo langą, o virtuvė
je jokio lango nebuvo ir ten 
visą laiką spinksėjo palubėje 
apytamsė elektros lemputė. 
Dirbamajame ant lango kabo- 
io kadaise puošnios, sunkios 
raudono aksomo užuolaados, 
bet buvo taip saulės nublukin
tos, kad atrodė tartum butų 
nušutintos verdančiu vande
niu. Ant seniai dažytų, vieto
mis aptrupėjusių sienų kabėjo 
■keletas senojo Vilniaus gra
viūrų. Sena, stiklinėmis duri
mis knygų spinta užėmė be
veik visą vieną pasienį: ji bu
vo pilna prikrauta knygų. Kny 
gos taip pat užplūdo didelj ra
šomąjį stalą: tarp jų, tartum 
taip kalnų, stovėjo padidinta 
ir į senus meniškus rėmus įrė
minta Aldonos nuotrauka. Di
deliais dažytais kvadratais iš- 
.lėsrtytas parkietas vaikščio- 
jnt girgždėjo. Ta muzika vi
sada gadindavo nervus Girkal
niui, kai jis galvodamas vaikš
čiodavo iš kampo į kampą.

Potamsėje ankštoje virtuvė
je stovėjo didelis stalas, apdė
tas maisto dalykais ir indais. 
Girkalnis gamindavosi valgyti 
atsisėdęs į seną, išgverusf se
nųjų gyventojų paliktą fotelį. 
Aldona juokdavosi, kad jo vir
tuvė esanti panaši į viduramžių 
alchimiko kabinetą. Bet jis ja 
buvo patenkintas ir vargu ar 
būtų ją mainęs į virtuvę „su 
visais patogumais“. Apskri

tai. Girkalnis gerai jautėsi tuo 
se senuose Vilniaus mūruose, 
iš kurių dvelkc gili praeitis.

Nargeliūną jis rado kaip tik 
virtuvėje beverdantį arbatą.

— Žinai, pasiutusiai patogu 
čia, — tarė jis sveikindamasis, 
— viskas po ranka, nereikia 
knistis po indaujas ir lagami
nus. Įsijungei plytelę ir vir- 
kis ko nori: raugytų kopūstų, 
makaronų, kleckų ar kavos su 
arbata, o jei nori, gali šaltų už 
kandžių ragauti, viskas vieto
je, išdėta ant stalo. Tvarkos, 
tiesa, gal, stokoja, bet užtat ko 
kia judėsiu ir laiko ekonomija! 
Pati modernioji virtuvė nebus 
racionaliau sutvarkyta už ta
vąją. Kad gyvenčiau vienas, 
tikrai pasisavinčiau tavo siste
mą. . . Nori arbatos?

— Išgersiu puoduką.
Nargeliūnas, sėdėdamas se

name fotelyje, pilstė arbatą, 
Girkalnis, atsišliejęs stalo, rū
kė.

— Kaip laikaisi? Pavasaris 
išdaužia žmones iš pusiausvy
ros, kažin kam, kažin kada iš
sitarė kažin koks senas poetas, 
tiesa? — pažiūrėjo Naigeliū- 
nas į savo bičiulį pašiepiančio
mis, draugiškomis akimis.

— Tą patį ir Dzedulionis 
sako. . .

— Ak, tas paukštelis! Tu 
jį matei?

— Šiandien su Aldona bu
vome susitikę.

— Kenksnr.igas bernelis. 
Susipažinau su juo per kažin 
kokias išgertuves. Jis lindo 
prie manęs, pabrėždamas savo 
patriotizmą ir antivokiškumą. 
Te i yra sena, visų išdavikų iš
bandyta taktika: šmeižiant sa- 
' o ponus, kuriems tarnauji, įsi

gyti pasitikėjimą tų, kuriems 
nori įkąsti. Tas vyrelis, aš esu 
įsitikinęs, priklauso prie tokio 
neraliuoto gaivalo, kad už pi
nigą ir savo nuosavą tėvą par
duotų. Jis vaidina apsukrų 
seklį, bet išjtikrųjų kvailas, 
gebėtų įkąsti. Jis dažnai gir
tuokliauja su gestapininku 
Freiwillengeriu, kuriam paves
tas pogrindžio spaudos seki
mas. Pažįsta tas pasalkandis 
ir Vilniaus geštapo viršininką 
Eisensterną.

— Man nepatinka, kad jis 
pernelyg ima domėtis Aldona.

— Aldona? Tur būt jis gal
voja, kad per moterį lengviau 
užčiups siūlo ga.ią, bet jis klys
ta: Aldona jį aplink savo ma
žylį pirštelį apvynios.

— Bet ji gali turėti nemalo 
mimų. . .

— O kas iš mūsų nuo tų ne 
malonumų šiandien apdraus- 
as? Grįždamas iš Kauno, vi

są kelią drebėjau. Vagone dar 
nieko: lagaminą su literatūra 
padedi viename vagono gale^ o 
pats atsisėdi kitame. .Jei kra
ta, gali neprisipažinti, kai la
gaminas tavo. Bet jei tave 
čiumpa stotyje ar gatvėje, tuo 
met nepasakysi, kad nešiesi ne 
savo lagaminą. ..

— Daug atvežei? — paklau 
sė Girkalnis.

— 50 egzempliorių „Į Lais
vę * ir 30 „Laisvės Kovotojo“.

— Turi čia?
— Ne, kaip visada nugabe

ni- u pas kristiną. Ji atneš 
ryt į universitetą: išplatinkite.

— Gerai, aš padalysiu pro- 
fesūraT, Aldona su Kristina stu 
dentams.
.— Tiesa, jiems ten labai pa

tiko tave straipsnis „Erzacų

ideologija“, prašė daugiau pa
rašyti, — atsistojo Nargcliū- 
nas, pereidamas į dirbamąjį, 
kaip bato aulas. Bet tai, žino
ma, dar nereiškia, kad jis nesu-

— Galėsiu parašyti. Kas 
girdėti Kaune?

— Visur tos pačios naujie
nos. Niekas nebetiki vokiečių 
laimėjimu, bet kas toliau dus, 
vii nas Dievas težino. Kaip 
Aldona?

— Ačiū, gerai. Kviečiu į 
vestuves.

— Sakai, jei daryti kvailys
tę, tai daryti iki galo.

— Kodėl kvailystę?
— Gal bėgti reikės, vienam 

lengviau.
— Aš noriu bėgti dviese.
— Širdies dalykuose geriau

sia patarėja burtininkė, o jei 
protingas žmogus nori patarti, 
tai visada rizikuoji likti kvai
lučiu. Todėl ir neaušinsiu bur- 
n as ; užsigeidei vesti,, vesk. Tie 
są sakant, Aldona puiki mote
ris. Kada vestuvės?

— Tikrai nežinua, bet, ma
nau, liepos mėnesį.

— Gerai, šoksim, trypsim, 
linksmi būsim. .. O dabai ei
nu namo: pavargau žvėriškai.

— Gali nakvoti pas mane. . .
— Ne, ačiū, pas tave aš ne

išsimiegosiu: o be to, graži 
naktis, noriu truputį prasivė
dinti. Leidimą vaikščioti naktį 
turiu, niekas manęs negriebs... 
T'.< sa, būčiau pamiršęs: ryt tu, 
Aldona ir Kristina užeikite pas 
mane: šio to parsivežiau iš 
Kauno. . .

— Dar, rodos, nebuvo to
kio atsitikimo, kad nebūtume 
užėję kviečiami, — nusijuokė 
Girkalnis.

— Labąnakt. (d. b.)
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Džiova ir jos gydymas
RAŠO DR, B. MATULIONIS

7.
Be jau paminėtų tuberkulio

zės formų, Streptomycinas ge
ru pasisekimu vartojamas ir 
kitokiais plaučių tuberkuliozės 
atvejais. Ir didesni plaučių tu
berkuliozės židiniai bei kaver
nos, jei jie yra neseniai atsira
dę, Streptomycinui veikiant, 
gali visai išnykti, o kavernos 
aip pat gali susitraukti ir iš

nykti. Žarnų tuberkuliozės 
gydymas Streptomycinu taip 
pat duoda gerų rezultatų.

Kaip, kada, Kaip ilgai Strep
tomycinas turi būti vartoja
mas, tai klausimai, kurie šian
dien dar neturi galutinio atsa
kymo. Paskutiniai pranešimai 
įpie gautus gydymo patyrimus 
tako, kad gydymas Streptomy 
cinu turėtų trukti nuo 3 iki 6 
mėn., kas savaitę duodant li
goniui po gramą Streptomyci
ns du kartu; tai išeitų, kad 
vienam gydymo kursui reikėtų 
pavartoti nuo 24 iki 48 gramų 
Streptomycino.

Streptomycinas nėra visai 
neutralus žmogaus organiz
mui. Jis kartais žalingai veikia 
nervų sistemą. Pastebėta, kad 
nuo Streptomycino, po tam tik 
ro gydymo laiko, kai-kuriems 
ligoniams sumažėja klausa ar
ba sutrinka pusiausvyros jaus
mas. Be to, gana dažnai, be- 
gydant Streptomycinu tuberk. 
bacilos įgyja atsparumą prieš 
Streptomyciną; tokiais atve
jais tolimesnis Stremtomyci- 
no vartojimas yra bepiasmis 
dalykas ir turi būti sustabdy
tas. Kaip matote, Streptomy- 
• ino vartojimas nėra visai pa
prastas dalykas. Ypatingai 

' net talonus dalykas yra, kad ku 
riais atsitikimais gydymo me
tu, dar nebaigus kurso, tuber
kuliozinės bacilos pasidaio at
sparios Streptomycinui.

Kovai su šiuo reiškiniu pa
čia paskutiniuoju metu (apie 
porą metų tik) pradėtas varto 
ti naujas vaistas, para-amino- 
salicylinė rūgštis. Šis vaistas 
prieš keletą metų buvo išrastas 
Švedijoje ir pradėtas vaitoti 
*'.•44 m.; dabar jis plačiai var
tojamas Europoje, Anglijoje 
ir Amerikoje. Para-aminosali- 
cylinė rūgštis, arba sutrumpin
tai — P. A. S. — turi ąntibio- 
unių arba bakteriostatinių sa
vybių prieš tub. bacilas, tik ta
sai bakteriostatinis veikimas 
nėra tiek ryškus ir stiprus, 
kaip Streptomycino. Ji varto-

pma taip pat, Kaip ir Strepto
mycinas, keletą mėnesių, bet 
daug didesnėmis dozomis, kaip 
Streptomycinas.

P. A. S. vartojama nuo 3 iki 
ū mėn., kasdieną ligoniui duo
dant apie 10 gramų. Pradžio
je vaistas buvo gana brangus; 
d-r 1949 m. vienas svaras P. 
A. S. kainavo apie 20 dol., šiuo 
metu kaina kiek krito 
kainuoja svaras apie 
viii.

Yra jau paskelbta, 
mų, kad tub. bacilos, 
to.iama. P. A. S., nepasidaro 
Streptomycinui atsparios; to
dėl pats naujausias Streptomy 
cino vartojimas, taip sakant, 
pats modreniškiausias, yra kom 
binuotas; Streptomycinas var
tojamas kartu su P. A. S. Ir 
venas ir antras turi antibioti- 
nį veikimą. P A. S. antibioti- 
nis veikimas silpnesnis kaip 
Streptomycino, bet vartojant 
P. A. S. greta Streptomycino, 
pastarojo veikimas lyg apsau
gomas, nes atrodo, kad neat
siranda arba netaip greit atsi
randa Streptomycinui atsparių 
tuo. bacilų. (d. b.)

ir dabar
17 dole-

stebėji- 
kol var-

DĖMESIO!
Mergužėlės arba našlės, kad 

ir su vienu vaiku, nuo 25 iki 
3l, metų, rašykit dėl vedybų, 
(nesvarbu, kad ir už Kanados 
ribų). Su pirmu laišku pagei
daujamas foto. Atsakinėsiu 
tik į rimtus laiškus. Rašykite: 
G. Ev., P. O. Box.545, Hano
ver, Ont. Canada.

IŠNUOMOJAMA 
patalpa krautuvei 

VILLE LASALLE.
TR 8112

I Siuntiniai !
I i Sov. Rusija j

Siunčiame senus ir naujus

Reikalaukite informacijų: H
Emso Parcel Co.

1823 Lincoln Avė., 
Montreal. Tel: WE 5251 | 
Mes vieninteliai Kanaooje y 
turime betarpį Rusijos vy- | 

riausybės agentūros g 
Intrust įgaliojimą. A

5T CATHERINES ORGANIZACIJOS NETEISINGAI 
PERSIORGANIZUOJA Į K.LB-NĘ.,

’ 'užytos. taisyklės. Ir kas bus. 
jeigu ir plačiau pasireikš tekis 
chaosas?

Po V. Venckaus pasakytos 
kalbos, laikantis susirinkimo 
m’balsavimo, kas liečia LAOK 
rinkimus, į LAOK buvo išsta- 
!yta 13 kandidatų, iš kurių iš- 

- abauskienė 
Pavilčius 
Venckus 
Še tikas, 

Kuraitis,

KLS- 
aes skyrius ku- 
.išaukė visuoti

nes lietuvių su-
ptrsiorganizuoti į 

Bendruo- 
Susirinkimui pirmimn- 

Kaip

St. Catharines, Ont. 
į., s St. Cat!

j mėn. 11 
j St. Cathc.

_ rinkimą,
..mados Lietuvių 
menę.
kavo V. Grabauskienė, 
ir kiekvienas St. Cathames lie 
tuvių susirinkimas nepraeina 
be triukšmelio, taip ir šis, tik 
gerai, kad Prieita prie tokių 
kurjozų, ka rancūzijos pai- 
lamente.

Kadangi pagal KLB-nės tai
sykles į L?. įeina visų orga 
nizacijų atstovai, Lietuvos At 
gimimo sąjūdžio St. Catharines 
skyrius, matydamas KLS-gos 
St. Catharines skyriaus užsi
spyrimą, kad _ rganizacinis ko 
mitetas turi uuti sudarytas ne 
iš veikiančių o» ganizacijų, bet 
iš susirinku’*'' dalyvaujančių, 
bendrai, — LAS St. Cathari
nes skyriaus atstovas V. Venc
kaus asmeny, remdamasis KL 
B-nės ftaisyklcmią, reikalą, 
kad į IAOK automatiškai jei- 
‘u organiza<..„% skirti atstovai, 
< jei kurios grupes jų dar ne
turį, tai gali šiuo metu išsiimk 
ti ir pristatyti. Kitaip, laikąs 
sauvaliavimu ir nesiskaitymu 
s a KLB taisyklėmis. Toliau 
V. Venckus pasakė, jeigu ne
bus griežtai laikomasi KLB tai 
syklių — LAS St. Catharines 
s.tyrius nenusileis ir i visus sau 
valiavimus reaguos, keliant vie 
šumon.

Po ilgų ir karštų diskusijų, 
šis klausimas buvo pastatytas 
balsavimui. Nesiskaitant su 
KLB taisyklių punktu, kulta
me aiškiai pasakyta, kad iš 
kiekvienos organizacijos į LA 
OK įeina po vieną atstovą, 
balsų dauguma buvo nubalsuo- 
IL LAOK rinkti iš susirinki
me dalyvaujančių bendrai, ne
atsižvelgiant i jokias organi
zacijas. Tai yra aiškiai netei
singas sprendimas, kuriuo su-

!;■
g

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UPf 

AMD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA. 
CLEANERS 
&.DYERS Co.

daiktus, vaistus,

myciną.

XX
MONTREALIS 2832

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

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių 

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

Vanda Gr
Vincas
Vacius
Adolfas

Antanas
Kandidatais liko Pel

rinkti:
(neutr.), 
(KLS), 
(LAS),
KLS), 

(neutr.). 
ras Polgrimas (LAS) ir Juo
zas Satkevičius, (KLS).

Baigiantis susirinkimui, pa
rapijos klebonas Tėvas Juvcna 
lis Liauba OFM tarė keletą žo 
tižių, linkėdamas ir nuoširdžiai 
prašydamas sklandžiai ir gra
žiai tęsti vienybės atstatymo 
'hirbą.

Susirinkimo metu buvo Tau 
tcs Fondui rinkliava; suaukota

Kovo 12 d. KLB-LAOK su
sirinkęs savo posėdžio ir, ap
svarstęs visus organizacinius 
darbus, nutarė šaukti KLB stci 
giamą susirinkimą 1950 m. ba 
landžio men. 1 d. 7% vai; va
karo, 56 Church St: St: Catha
rines, Ont:

— Reikalaujama, kad, per
siorganizavus i KLB-nę, KLS 
turtas būtų perduotas KLB 
St. Catharines apylinkei, o ne 
KLSCV, kaip kad sako KLS 
statutas, sąryyje su skyriaus 
likvidavimu. Aiškinama, kad 
turtas yra įgytas visos St. Cat

barines lietuvių kolonijos ir jis 
jai priklauso.

— Kovo mėn. 24, 25, 26 die 
nomis, 8 vai. v«k. St. Cathari
nes lietuvių parapijoje. įvyksta 
rekulekcijos, kurias praves vie 
nuoliai Tėvai Pranciškonai.

— Buvęs ilgalaikis KLS-gos 
St. Catharines skyriaus Pirmi
ninkas Vytautus Krikščiūnas 
sukūrė lietuvišką šeimos židinį 
su Maryte Miškenyto ir išvy
ko į Torontą nuolatinio apsigy 
ver.imo. Jauna/edžiams linkė
tina gero vėjo.

Reporteris.

FORT WILLIAM IR 
PORT ARTUR

Retai kada laikraščio skilty
je randame apie šį kampelį. 
Fort William ir Port Aitur 
miestuose, kurie yra vienas 
prie kito prisiglaudę, ir jų apy
linkėse gyvena kelios dešim
tys lietuvių. Mažesnę jų dalį 
sudaro naujieji ateiviai. Iš se 
nesniųjų ateivių keletas yra 
pusėtinai įsikūrusių. Reikia 
pažymėti, kad vietos lietuviai 
gana malonūs žmonė^ nepra
radę lietuviško nuoširdumo ir 
naujai atvykusioms pagelbsti. 
Neatrodo, kad ši kolonija pa
didės, nes čia įsikūrimo sąly
gos, bent dabar, nekokios, nes 
vietoj maža yra darbų.

Kol kas lietuviai čia nėra su 
siorganizavę, nes yra išsimėtę 
po plaiiįąją apylinkę, ir ne visi 
tam reikalui pritaria. Vis dėl 
to jau keletą kartų buvo skait
lingai susirinkę paminėti svar 
besnių švenčių. Reikia tikėti, 
kad ateityje ši lietuvių koloni
ja įsijungs į Kanados Lietuvių 
Bendruomenę

Vasario mėn. 26 dien. Port 
Ariure mieste, dalyvaujant 
per 40 asmenų, buvo parengta 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė. Programa buvo kukli. 
Minėjimą atidarė J. Žadeikis. 
Kun. L. Kemėšis savo kalboje 
nušvietė lietuvių tautos nuei
tą kelią siekiam nepriklauso
mybės, laisvos Lietuvos gyve
nimą ir žiauria šiandieninę tė
vynės padėtį, italų kat. para- 
p jos klebonas šiltame sveikini 
mo žodyje linkėjo lietuviams 
atgauti laisvę. Mažamečiai — 
Šileikų Andriukas ir Kamins
kų Kristui ė gražiai pąįeklama 
vo. Perskaičius jausmingą 
sveikinimą, gautą iš Flandrės 
nuo būrelio lietuvių, negalėju
sių į minėjimą atvykti, sekė už 
baigos žodis.

Baigus rodyti filmą, buvo 
paprašyta, kad minėjimo da
lyviai sumestų reikiamą sumą 
$ 25.60 pasiustas Tautos
f*’ondui. Abiems minėtiems rei 
kalams pasikyre: V. Bružas —• 
5 dol., G. Mitalas, S. Jakubaus 
kas, K, Kaminskas, P. Gulbins 
kas, J. Citavičius, kun. L. Ke
mėšis, M. Dikč’us — po 5 dol., 
F. Goptaitis, K. Bendokas, A. 
Giedraitis, Br. Miškinis, J. Gli 
zickas ■— po 3 dol., K Šileika '
— 4. dol., T. Valiušytė— 2,50 
dol., J. Petruškevičius, V. Šal
kauskas, F. Druktenis, V. 
Vaišvilaitė, V. Vasiliauskas, 
Ant. Mitalas, J. Žadeikis, P. 
Kajutis — po 2 dol., A. Mita
las, Alb. Mikonis ir J. Malkus
— po 1 dol.. Padengus išlai
das už filmas ($ 55.90) iš su
rinktų pinigų ($ 81.50), liku
tis $ 25.60 pasiųsta Tautos 
Fondui. Ten buvęs.

PHARMACIE MONTREAL
Turite giminiu ar draugu,

XK7,""," XX

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

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

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Oėl informacijų prašome
telefonuoti TRenmore 1135 

(galimąpašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas Į I HA. 7251

kenčiančiu nuo ligų

jusu gimtojoj saly? ;

PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDICINIS- 

KŲ REIKMENŲ.

A Hard

s 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, PEN1CILLINO IR ĮVAIRIŲ SERUMŲ

RECEPTAI MŪSŲ SPECIALYBĖ

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

Savininkas — vaistininkas C. E. DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVE

DIE N Ą I R N A K T J HA. 7251
XX------- — MK---------------XX ZXK 1 „xk XX'~ .XX X

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

Aid Overseas, Inc. siunčia maiste 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 i ozs.) j. mėsos 
taukų ....... $ 6.40

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

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

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

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

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 Nr43—$7.50
2 sv. (be 2 ozs. j sviesto
2 sv. (be 2 ozs.) kumpio
1 dėž. (400 gr.) grietinės
1 dėžutė kepen. dešros
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
1 »v, 3 ozs. kiaul. taukų

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

Siuntinys Nr. 69—$6.80
3 bv. 3 ozą. rūkytų lašinių

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

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

Siuntinys Nr. 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 k;ivo»
1 sv. ryžių

Siuntinys Nr. 77—$6.90
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
Z sv. (be 2 ozs.) k. taukų
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado
1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozą. 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 
2. 10 sv. džiov. slyv. $3 50 
I. 5% sv- margar. $3.50 
K. 8 sv. apelsinų marmala-

do ............................$.300
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EDMONTONO IR APYLINKES LIETUVIŲ VEIKLA,
Sekant Edmuntono ir apy- tik gražiai skambėjo. Taip pat 

linkės lietuvių laikyseną, rei- paminėtinas dailininkas p. še 
kia pasakyti, kad vis daugiau petys, kuris nieko nepaimda- 
ir daugiau pradedama susipras 
ti ir prisidėtj prie tautinio są
jūdžio. Jei vienas kitas iš Čia 
nuo seniau gyvenančių tautie
čių dar pasyviai laikosi — ne
reikia nusiminti, nes laikui bė
gant jie, matydami gerus pa
vyzdžius kitų, ir patys susi
pras.

Laikinasis Edmontono tau
tinis lietuvių komitetas, tęsda
mas užsibrėžto tikslo darbuo
tę, Vasario 18 d. suruošė Nepr. 
šv, minėjimą. Kanados ir Lie
tuvos taut, vėl.avom bei Vyti
mi gražiai išpuoštoje salėje K- 
to pirmininkas p. Karbūnas iš
kilmingai atidarydamas minė
jimą, pakvietė susirinkusius 
atsistojimu ir susikaupimu pa
gerbti nepriklausomybės kovo 
se žuvusius. Šventei prtiaikytą 
paskaitą skaitė A. Kantautas, 
kalbėjo p. Zalcskienė. Sveiki
nimo žodžius pasakė latvių ir 
estų tautinių organizacijų ast 
tovai, primindami Pabaltijo 
tautų vienodų kančių pergyve
nimą, kvietė ugdyti vienybę ir skirtį, 
broliškumą.

Po oficialios dalies, moterų 
ir vyrų buvo sudainuota kele
tas liaudie dainų, o vaikučių 
padeklamuotos patriotinio tu
rinio eilės, po ko suaidėjo „Lte 
tuva. Tėvynė mūsų“.

Minėjimo eigoje buvo ren- 
akmos aukos Tautos Fondui. 
Surinkta $ 88.31.

Užbaigus oficialią minėjimo 
dalį, pasivaišinta alučiu ir p. 
Pašukonienės rūpestingai pa
ruoštais užkandžiais. Parengi
mas baigtas Kanados himnu.

Reiškiant padėką tautie
čiams, prisidėjusiems savo var 
gu šventę ruošiant, čia paminė 
tini p. Gustainienė ir p. Kadzi 
liiuskas, kurie, daug triūso tu- 
rė’O darydami repeticijas su 
dainininkų grupėmis, nes nebū 
iami specialistais turėjo dirbti 
kaip galėdami. O dainos vis
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visi su atsidėjimukis. Po to 
išklausė F. Jonyno turiningos 
paskaitos. ?' - - .

mas už darbą nupiešė Lietuvos 
Vytį.

Bendrai imant, minėjimas 
reikia skaityti nusisekusiu, nes 
žmonių susirinko pilna salė ir 
viskas vyko pakeltoj nuotai
koj. Daug tautiečių, nepaisy
dami šaltoko oro ir tolimos ke
lionės, atvyko iš provincijos, 
tuom parodydami solidarumą 
ir parengimo reikšmės supra
timą.

Komitetas, padrąsintas sklan 
džia veiklos eiga, turi visokių 
sumanymų ateičiai, apie ku
riuos dar garsiai nekalbėsime. 
V. Kadzilauskas, kaipo lankąs 
vietos universitetą, dėl laiko 
ctokos k-to iždininko pareigas 
perdavė p. Zideskienei. V. 
Ktdziliausko dėka tapo sutver
tas komitetas, tad linkėtina 
j-itn sėkmingai baigti studijas.

Pereitą kartą savo žinutėj 
apie Edmuntono lietuvių orga- 
nizavimąsi buvau neįrašęs ko
miteto sudėtin H. Jagoldą, ku
ris turi švietimo vadovo pa- 

Henrikas.

VAL d'OR LIETUVIAI 
GRAŽIAI VEIKIA.

Vai d‘ Or. Lietuviška bend- 
r jomenė Vai d‘Or apylinkės žy 
•niai sumažėjo pereitą vasarą. 
Delis, ypač jaunimo, išvyko į 
didesnius miestus laimės paieŠ 
koti ir kartu kurti pastovesnį 
gyvenimą. O likusieji, kurie 
dar mano pasilikti kasyklose 
,-lgesnį laiką, yra daugumoje 
ėeimos, kurioms išvykimas į di 
dėsnius miestus sudaro dau
giau materialinių sunkumų.

Paskutiniu metu Vai d'Or 
L. Tautinės Bendruomenės 
veikla daugiausia ribojosi Šal
pos darbu. Bendruomenė vi
sada jautriai atsiliepįa į Vokie 
rijoj pasilikusių lietuvių ligo
niu atsišaukimus. Prieš Kalė
das tautiečių aukomis buvo V o 
kietijon pasiųsta lietuviams 
džiovininkams į Gautingen ir 
Hunslosen sanatorijas 511 sva 
.-■i taukų. Ktek sąlygos leis, 
bendruomenė yra nusistačiusi 
ir ateityje remti savo likimo 
brolius Vokietijoje patekusius 
j vargą.

Taip pat be atgarsio nepra
ėjo ir BALF atsišaukimas su
kelti reikiamų lėšų pervežimui 
iš Vokietijos į U. S, A. Michi
gan valstybę 150 lietuvių ūki
ninkų šeimų. Tam tikslui nu
matoma greitu laiku pravesti 
rirkliavą.

Tenka pasidžiaugti, kad 
kiekvieną sekmadienį per Vai 
d'Or radio stot; girdime lietu
viškos programos pusvalandį, 
kurį sumaniai ir nesigailėda
mas laiko veda J. Vilimas. Va
sario 19 d. radio pusvalandis 
,-.ivo skirtas, vasario 16-tos die 
nos reikšmei pabrėžti. Girdė
jome gražiai vačios autorės p. 
Šukienės išpildytą muzikinį 
poezijos montažą. Pats Ne
priklausomybės šventės minė- 

įsileidimui į JV ir jiinas įvyko vietinėj Vai d'Or 
viskas, ko mokykloj. Minėjimą atidarė 

v-bos pirmininkas V. Pakalnis

paskaitos. Minėjimą paįvairi
no jaunųjų bendruomenės na
riu; Jonynaitės, Vindašiūtts ir 
l ."šukytės deklamacijos. Gra
žiai pianinu paskambino L. Šu 
kvtė. Minėjimas baigtas Tau 
tos Himnu.

Po minėjimo ten pat įvyko 
bendruomenės narių susirinki
mas. Susirinkimas išrinko nau 
ją valdybą ir rev. komisiją, 
n^s jų kadancija jau buvo pa
sibaigusi. Į v-bą įėjo daugu
ma buv. v-ibos narių. Pareigo
mis pasiskirstė. valdyba: J. 
Vilimas — pirmininkas, J. Če- 
pukas — pavaduotojas, S. Bak 
šys — sekretorius, F. Jonynas 
■— iždininkas ir V. Pakalniš
kis — narys kultūros reika
lams; rev. komisija: J. Rut
kauskas — piim 
kis ir A. Žulys ... 
gal susirinkimo nutarimą Vai 
d'Or Liet. Tautinė Bendruo
menė netolimoj ateity įsijun
gia, į P. L. Bendruomenę. Kar- 
■ u susirinkimas pavedė naujai 
išrinktąja! valdybai eiti P. L. 
B. Vai d'Or apylinkės valdy
bos pareigas. Aptarus eina
muosius reikalus, susirinkimas 
baigtas 2 solo dainomis, Kurias 
-špildė bepradedąs, bet žadąs 
solistas V. Dobrovolskis.

Puntukas.

DELHI LIETUVIAMS,
Delhi, Ont. Lietuvių kolo

nijai bus rekolekcijos kovo 27 
ir 28 dienomis, 7,30 vai. vaka
rais vietos Romos Katalikų 
bažnyčioje. Sakoma pamoks
lai ir klausoma kas vakarą išpa 
žinčių. Maloniai kviečiu visus 
ftlikti Velykinę išpažintį, taip
gi pasirūpinti ligonių ir senelių 
dvasiniais reikalais.

Kun. V. Rudzin«kas, 
Lietuviams kapelionas.

PRANEŠIMAS HAMILTO
NO LIETUVIAMS,

Kovo mėn. 25 d. 6 vai. vak. - 
šaukiamas Hamiltono L. B.

MUSU SPORTAS

J. Jablons- 
nariai. Pa-

GAUTOS „SPORTO DIE
NOS“ KANADOJE,

Vienintelis tremtyje sporto 
laikraštis — ,,Sporto Dienos ', 
išleistos D. Britanijos sporto 
sąjungos, šiomis dienomis pa
siekė Kanados žemę.

Kuklus savo pavidalu ir tu
riniu (spausdinamas rotato
rium) tačiau kiekvienam lietu
viui sportininkui jis yra bi au
gus, kadangi jame bus gvilde
ni mi musų opiausi sporto lei- 
kalai. Jame rasime sportinių_
žinių iš viso pasaulio. Jis bus 
tas švyturys, kuris gausią vi
so pasaulio lietuvišką sporto 
šeimą ves teismguoju keliu.

Visais „S. Dienų" reikalais 
(prenumeratos, informacijos 
ir t. t.) prašau kreiptis 1 „S. 
D. ‘ įgaliotinį Kanadai — K. 
Baroną, 31 Spūdina Av,, Ha
milton, Ontario, telef. 5-5918, 
prisiunčiant atsakymui pašto 
ženklą.

„Sporto Dienų“ prenumera
tos kaina pusei metų tik 1,— 
do.l Čekį arba money orderį 
prašau siųsti virš paduotu ad
resu.

'lenelieka nė vieno Kanados 
sportininko be sporto laikrša- 
čio. — „Sporto Dienos“ !

Kbr.

Holy Family, Vil- 
Aušros Vartų ir St, 

Čia vėl iš-
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ENKAVEDISTAS IŠDUODA 
PASLAPTIS

(Atkelta iš 3.pusi.) 
čus su vokiečių policija; ypač 
palaikydavo juodąją prekybą.

1945 m. amerikiečiai įdavė 
sovietam okupacinių markių 
klišes. ^les daugybę jų palei
dom į DP stovyklas, ypač į 
Zeilsheimą prie Frankfurto. Ši 
tie pinigai buvo panaudoti ci
garetėm ir kitom užjūrio gėry
bėm iš amerikiečių karių pirk
ti, kad paskum bent triguba 
kaina jas parduotų. To pasek 
mėj markė kasdien smuko ir 
juodoji rinka rimtai grėsė vo
kiečių ūkiui. Nors prekės bu
vo amerikoniškos, o pirkėjai 
vokiečiai, tačiau visa kaltė bu
vo verčiama DP. SSSR val
džia trynė rankas, skaitydama 
amerikiečių spaudą, kuri pik
tinosi DP elgesiu ir priešta
ravo šių „parazitų, valkatų ir 
tinginių' 
kitur. Tai buvo 
m-s norėjome.

DIDELIS LIETUVIŲ LAI
MĖJIMAS HAMILTONE.
Hamiltono katalikų bažny

čių krepšinio komandų pirme
nybės baigėsi. Pirmenybių len 
telė atrodo sekančiai:
2. Holy Family
1. St. Patrich
3. Vilniaus A. V.
4. St. Lawrences
5. St. John
6. St. Anthony
7. St. Stanislaus 
8 Cathedral
9. St. Josephs

10. St. Patrici II
Kadangi į pusfinalines 

apylinkės susirinkimas, kuria- menybių rungtynes įeina ketu- 
me bus sprendžiamas salės įsi 
g-';’imo klausimas ir kiti eina
mieji reikalai.

Vieta: 646 Barton St. E. 
Lenkų S-gos salėje.

Valdyba.
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pir-

rios komandos, todėl turinčios 
vienodą taškų skaičių — St. 
Lawrences, Vilniaus Aušros 
Vartų, St. Anthony, St. John pusfinalines rungtynes su Ho- 
komandos turėjo tarp savęs su ly Family komanda, kada, ne
žaisti dar vienas rungtynes, turėdami pakaito (gaila, bet

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES ŠUTEI K AME JUMS

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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIU ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

$
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Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

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

Kreiptis vakarais po 6.30 vai.
— -m— -į . “i i nu n*rv t - i - ■

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

darbas fabrike!) turėjo uŽbaig 
ti rungtynes nepilname sąsta
te (4), tačiau atnešdami laimė 
įiną lietuvių parapijai pasek
me 48:44 (1513).

Antrose to vakaro rungty
nėse, St. Patrick komanda lai
mėjo prieš St. John — 49 :36.

Kadangi pirmenybių taisyk
lės įsako sužaisti du kartu, to
dėl ir Vilniaus Aušros Vartų 
kiepšinio komanda, penktadie
nį t kovo mėn. 10 d.) vėl ture 
jo antrąjį susitikimą su ta pa
čia Holy Family komanda. Šį 
kartą lietuviai sužaidė savo 
vimas geriausių rungtynių 
(ypač pirmame pusiaikyjc) ir 
ias laimėjo aukšta pasekme —£ 
60-41 (26:16).
2 7). Bendras abiejų rungty- 
rezųltatas yra 108:85 lietuvių 
naudai

St. Patrich krepšininkai 
lengvai įveikė St. John (58:a| 
.27). Bendras abiejų rungty-* 
niu rezultatas 107:63 St. Pat
rich naudai. Tuo būdu, į fina 
lą, pateko iki šiol per eilę metų 
nenugalimas Si. Patrich ir lie
tuvių — Vilniaus Aušros Vai
tų komandos.

Tenka pažymėti, kad lietu
viai yra vienintelė DP koman
da šiose pirmenybėse ir šis Ha 
nrltono laimėjimas yra priskai 
tarnas prie vienų didžiausių 
sportinių atsiekimų Kanadoje. " 
Apie lietuvius sportininkus pla 
fiai rašo Hamiltono angių 
spauda, o lietuvių žaidžiamų 
rungtynių visuomet atvykda
vo stebėti ir Halmiltono vys
kupas.

Finalinės rungtynės įvyks 
šią slyvaitę ir, reikia tikėtas,

Burtų keliu, lietuviams teko 
susitikti su St. Lawrences, o 
St. John — St. Anthony. Lai
mėjus pirmiesiems (Vilniaus 
Aušros Vartų ir St. John) į 
pusiaubaigmines varžybas pa- 
texo sekančios Komandos: St. 
Patrich, 
niaus
John komandų!;, 
mesti burtai davė šiuos rezul
tatus: St. Patrich komanda su 
sirinka su St. John, o lietuviai 
su pernai metų vicemeisteriu 
— Holy Family.

Pusfinalinėse rungtynėse ko 
mandos žaidžia dukart ir jų 
laimėtojai susitinka finalinėse 
rungtynėse — Hamiltono ka
talikų bažnyčių meisterio var
dui įgyti.

Keista, kad p. J. Paransevi
čius, savo straipsnyje „Mūsų 
sporto reikalu“ (žiūr. „N. L.“ 
Nr. 10), rašydamas apie ko
respondenciją iš Hamiltono, 
fabriko darbus, profesionalus 
ir it. nežino tikrovės. Iš savo 
pusės turiu tik tiek pridurti: 
ar p. J. Paransevičius prisime
na gimnazijos Ijaikus? Kada p. 
J. Paransevičius buvo daugiau 
išvargęs — grįžęs iš gimnazi
jos ar po darbo kasyklose, miš 
ke ar plieno fabrike?

Dabar vykstančiose katalikų 
bažnyčių pirmenybėse lietuvių 
komandos priešininkai yra 
gimnazijos mokiniai arba vie
tos universiteto studentai, ku
riems netenka su populiare Ka 
nadoje „juoda dėžute“ (lunch 
box) atbėgti iš fabriko į rung- mūsiškiai sukuvos rikrai gar- 
tynos, netenka su pūslėtom hingai, laimėdami 
rankom gaudyti kamuolio. Ta 
čiau, nežiūrint to, hamiltonie- 
čiai moka garbingai laimėti ir 
pralaimėti (mano pa
braukta) rungtynes. Verksmo 
nei iš korespondento, nei iš pa
čių sportininkų šios trečios lie
tuvių kolonijos Hamijtone p. 
J. Paransevičius tikrai neiš
girs, nes hamiltoniečiai vado
vaujasi šūkiu: stipresnis laimi!

Tai įrodė dai kaitą, pereitą 
pirmadienį, žaizdami pirmas

JONAS JUSKAITIS i
| 108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494 A
5 Skyrius: 750 Dundas St. W., Toronto; Tel. WA 0006 §

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 paruo šti siuntimui į Europą. Vie
toje supakavimas ir pašto patarnavimas be atskiro 

atlyginimo.

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

VIRBALI ELECTRIC REfi’D
TEL. DO. 3655

Lietuvis Elektros Kontraktorius
Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas 

Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

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

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

i

Hamiltono 
meisterio vardą. Tolimesnių 
pirmenybių rungtynėms jie nu 
mato vykti į USA.

Vilniaus Aušros Vartų ko
mandą atstovauja šie žaidėjai; 
Mickūnas, Buaonis, Panavas, 
Kudaba, Damauskas, Pilkaus
kas, Kežemėkas, Mackevičius, 
Duliūnaš, Ignatavičius,

Kbr.

KAS SKAITO 
“NEPR. LIETUVĄ 
REMIA LIETUVOS 
LAISVES KOVĄ!

m
MOKINKIMES ANGLIŠKAI

LESLIE MACKINTOSH
Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu

je Montrealyje.
ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 

MOKINIAMS.
Siųskite penkis dolerius registrapijai ir mokėkitę tris 

dolerius mėnesiui.
Rašykite:
Laslie Mackintosh RegM., P, O, Box 294. Westmound;,

 Quebec,
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„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 
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S. MAZULAITIS
Lietuvi* siuvėja*

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

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

I

■F

HAVERJOE
Radio Tarnyba

visų rūšių aparatai.
RAndolph 4708.

Taisonu
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.

LIETUVIS SIUVĖJAS
J. INDRELĖ

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

202 St. Clzvens Avė., Toronto. Tel. ME 8522



1950. III. 23. — Nr, 12 (155) NEPAKLAUSOMA LIETUVA 7 PS L

ATSIŠAUKIMAS I KANADOS LIETUVIUS 
EVANGELIKUS ■

Mieli broliai ir sesės!
Jau dešimt, metų, kai mūsų 

tėvynė Lietuva, žiauriųjų oku
pantų pavergia, naikinama. 
Tėviškėje likusieji broliai ir 
sesės kryžiaus kelius žengia, 
nekaltą kraują lieja.

Jau dešimt metų kai mes 
esantieji tremtyje, ją minime 
susirūpinę ir pilni skausmo. 
Šventa pareiga mus šaukia dė 
ti visas pastangas tėvynės ir 
k-^vinosdos vergijos išlaisvini
mui bei naikinamos mūsų tau
tos gelbėjimui, kad kuo grei
čiau Lietuva būtų atvaduota ir 
kuo daugiau mūsų brolių bei 
ses’ų iš išnaikinimo nasrų iš
gelbėta.

Vienas žmogus ne ką tegali 
padaryti. Kai du stos, visados 
daugiau padary s. Šios min
ties vedami ir šventos lietuvio 
pareigos šaukiami, lietuviai 
evangelikai To.onte, burdamie 
si bendro darbo tikslui, įsteigė 
š. m. sausio mėn. 7 d. naują lie 
tuvių organizaciją: „Lietuvių 
Evangelikų Susivienijimas To
ronte“, sutrumpintai — LES, 
apjungiąs visus lietuvius evan
gelikus — liuteronius, refor
matus ir kt.

LES organizacijos svarbiau
sias tikslas — Kovoli už lais
vą Nepriklausomą Lietuvą ir 
šioje kovoje bendrauti su kito
mis lietuvių organizacijomis, 
prisidedant prie kultūrinės 
veiklos, tautinės reprezentaci
jos bei kitų rimtų darbų. LES 
dėsis prie organizuojamos Ka
nados Lietuvių Bendruome
nės, kaipo prie vieningos visų 
lietuvių organizacijos ir skir
tas bendriesiems lietuvių tau
tos tikslams, ir ją rems. LES 
organizacijos Toronto atsto
vas jau įeina į KLB laikinąjį 
organizacini komitetą Toronte.

LES laikysis bešališko kelio 
ir jos organizneinė struktūra 
yra ši:

1) demokratinė — pilna šio 
žodžio prasme;

2) nepartinė ir jungianti vi
sus lietuvius *v,mgelikus neat
sižvelgdama į įsitikinimų bei 
pasaulėžiūrų skirtumus;

3) kultūrinė, ir rūpinsis 
bendrais lietuvių evangelikų 
dvasiniais bei pasauliniais rei
kalais.

4 J Tolerancija bei solidaru- 
mi s, kaipo pagrindiniai huma
niškumo principai, LES orga
nizacijos dedami pagrindan.

LES organizacijos valdyba 
Toronte, apie tai pranešdama, 
maloniai kreipiasi į visus Ka
nados lietuvius evangelikus — 
seniau čia įsikūrusius ir naujai 
atvykusius — iri kviečia Burtis 
į krūvą bendro tikslą darbui, 
ir kurti savo vietovėse LES or 
ganizacijas, o per LES organi
zacijas, vieningai suburtomis

PADĖKOS
Giminėms ir pažįstamiems, 

kurie mūsų mylimą tėvelį Sa
vicką palydėjo į amžino poil
sio vietą; taipgi tiems, kurie 
jo karstą papuošė vainikais bei 
gėlėmis; ir tiems, kurie jo kars 
lą nešė; parapijos klebonui 
kun. dr. Tadarauskui, ir vi
siems, kurie dalyvavo laidotu
vėse bei pareiškė mums užuo
jautą, — visiems, visiems di
džiai dėkavojame.

Savicko šeima, 
F. uitland, Ont.

egomis, jungtis į bendrą lietu 
vni tautos darbą.

Tą daryti mus įpareigoja 
šventos lietuvio pareigos ir lie 
jamas pavergtoje Tėvynėje mŪ 
sų brolių bei sesių kraujas.

badavę vieni kitiems ran- 
'.as, petys į petį, širdis į širdį, 
stokime į bendrą darbą už Lie 
tuvos laisvę.

Informacijų riekalu ir ryšių 
palaikymu prašoma kreiptis 
šiuo adresu: J. Preikšaitis, 214 
Dovercourt Rd. Toronto, Ont.

LES Valdyba Toronte.

OTTAWOJE — P. L. B-NĖS 
APYLINKĖ.

Vietos Lietuvių Bendruo
menė OttajKojc savo visuoti
nam susirinkime, Įvykusiam š. 
m. kovo mėn. 12 d. persitvar
kė • nutarė įsijungti ir pasiva
dinti PL B-nės vietos padali
niu.

Pagal LOK nurodymus, su
darytas organizacinis komite- medžiagų vyr. ir mot. rūbus.

1109 Brown Blvd. Verdun.
hiiihhhhhiiiihhhih
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IŠNUOMOJAMAS
gražus, didelis kmabarys, po- 
r- i vedusių arba dviem mer
ga, tėm, su baldais ar be baldų.

7472 Durocher Srt.
Telef.: TL 5727.

SIUVĖJAI
St. Morkūnas ir Ip. Kazlauskas
siuva ir taiso iš savų ir klientų

!

t

PAIEŠKOJIMAI
— Ieškoma Birutė Kavaliū

naitė, d. Jurgio, kuri 1944 m. 
mokėsi Kybartą gimnazijoje. 
T.’rimą svarbių žinių apie gi
mines. Pranešti šiuo adresu: 
Mrs. Marija Stundžia, 341 As- 
sinįboine Ave, Winnipeg, 
Man.

— Ona Funkaitienė, ieško 
savo brqjio Piano Endriukai
čio ir puseserės Antaninos Ln- 
driukaitytės • Račiūnienės. 
Abu yra gimę 1901 metais To- 
torviečių km., Sintautų vals., 
Šakių aps. Pirmiau gyveno 
Kanadoj, Toronto mieste. Pra 
sau atsiliepti šiuo adresu: Ly
da Kažemėkienė, 100 Grant, 
A''e. Hamilton. Ont.

GERA PROG\ MUZIKAMS 
—INSTRUMENTALISTAMS

Tautiečiai sutinką .keletą 
kartų savaitėje groti orkestre, 
turi progos gauti gerai apmo
kamą darbą — minimum 1.08 
dol. už vai.

*iuo metu reikalingi: korne- 
tistas, baritonas, tenorai I ir 
II, trombonistai I ir II, altai 
I ir II, basai Es ir B, bubninin-. 
kai ir itimpanistas.

Smulkesnių informacijų 
kreiptis: p. V. Petrovas, P. O. 
Box 77, Couiston, Ont.
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SURASK NORS VIENĄ
naują skaitytoją, padė
si padvigubinti “NL” 
prenumeratorių skaičių!

INCOME TAX!
Grąžinimuj

Asmenims ir Įmonėms 
patarnauju.

Atsiųsk šias žinias: 1. pavardė 
ir vardas, 2. : dresas, 3 užsi- 
ėmimasį 4. nedarbo draudimo 
kn. No, 5 darbdavių pavadini
mai per 1949 metus, 6. vedu
siam šeimos sudėtis ir jų ad
resai, 7. pajamos per 1949 m., 
8. atskaitymai income tax per 
1949 m. (vedusioms šeimos na
riu. pajamos’'), 9. kur praėju
siais metais income tax blanką 

įteikei.
Užsakymus: asmeniui $ 1.—, 

Įmonėms pagal susitarimą.
Siųsk: Vaičaitis, 831 Alexan

der Ave., Winnipeg.

tas iš 3 asmenų, kuris pasi
skirstė pareigomis šiaip: dipl. 
arch. V. Trečiokas — pirmi
ninku, p. Poškus — sekreto
rium ir p. Šimanskis — iždi
ninku.

Kandidatai, pp. Markūnas 
ir Vaičius. Linkėtina naujai 
Valdybai sėkmės. A.Z.. .

GERB TAUTIETI, 
FARMERI,

Būk geras, pagelbėk atvykti 
mano giminaičiui iš Anglijos į 
Kanadą. Jis reikalingas tik 
darbo sutarties žemės ūkyje, 
jis turi savo s’itaupų apie 200 
svarų. Už kelią laivu ir gele- 
žinekliu iki darbo vietos ga- 
rrntuoju aš. Nesant darbo Jū- 
ų farmoj, darbo susiras pats.

Iš anksto dėkingas:
M. Sarauskas, c. o. A. Jones, 
R. R. 3. South Neeling, Fort 

William. Ontario.
K-------- HK--------- XX=XX7 .:, _X

IŠNUOMOJAMAS
■>rdvus, saulėtas, kambarys..

6955 Mazerįn St., Ville Emard,

Lietuvis batsiuvį s.
Pataisymai ir užsakymai.

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

VEDYBŲ TIKSLU
Pranas Gudaitis, R. R. 2, 

Štrome, Altai Canada, nori su
sirašyti su rimta lietuve, girnų 
šia Kanadoje arba DP, kuri bū 
tų getą, maloni šeimininkė. 
Mergaitės ar našlės tarp 30 — 
35 m. amžiaus, rimtai apie ve
dybas manančios, įdedamos sa
vo atvaizdą, rašykit nurodytu 
adresu.

yi i ii 1.. X 1""M----  i< —-
LAROSE & LEFEBVRE

Nejudomas turtas.
Lietuvis atstovas A. ŽARNAUSKAS (A. J. Zaron).
Sąžiningai' patarnaujaųie lietuviams, perkant bei par
duodant namus ir visų rūšių biznius.
Duodame išsimokėjimui su 1 ir 2 mortgage.
2057 St, James St, W., Montreal. Tel. WI 0227 

(Dieną h naktį)
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ŽYMIAI NUMUŠTOS KAINOS SUTAUPOMS IŠ

MARŠALO PLANO
Tučtuojau pasiunčjame siuntinius į Vakarines zonas 

Pristatymas
5 sv. grynos kakao, $ 3.50

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

8,8 „ ger. valg. marg. „ 3.95
10 „ gryn. raf. kiauli

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

nių taukų . .. 5.10

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

ir didelis kiekis rūpestingai pakinktų siuntinių. Siūlome žy
miai papigintomis kainomis dviračius, motociklui, rašomą 
sias mašinėles, skalbimo mašinas, Šaldytuvus, vaistus, vokiš 
kus pinigus (DM) ir t. t.
Reikalaukite mūsų kainoraščių! Rašykite mums anglų 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, Dimnville, Ont.

Toronto Lietuviu Meno Mėgėju Grupė stato Petro Vaičiūno 4-riu veiksniu dramą

„SUDRUMSTOJI RAMYBE"
1 ------ ...į

NAUJAS ANGLŲ KALBOS 
METODAS.

Prityręs mokytojas. Privačios 
pamokos' prieinamomis 

sąlygomis
TEL. TA 338 2.
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IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

1 ar 2 asmenims, 
su ar be maisto.

5725 — 16 Ave, Apt. 6, 
Rosemount.

Spektaklis Įvyksta 1950 m. balandžio mėn. 22 dieną, 8 vai. vakare, gimnazijos (High
4 School) auditorijoj.

TilUonburgo Lietuvių Ūkininkų Klubas. i/g

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

MONTREAL ENTERPRISES REC'D
Tel. AMherst 0342

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

NUOLATINIS PATARNAVIMAS
ALBERTAS J. NORKFL1 ON AS, c. s. c.

I

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

APSILANKYK

Lietuviškoj valgykloj
Įvairūs užkandžiai ir gėrimai.

Valgių pasirinkimas,
Čia pat įsteigtas lietuviškos knygos platinimo centras. 
Pasirinkimui naujausi ir verungiausi leidiniai. Taip pat 
čia gaunamos pirmosios Kanadoje lietuviškos plokštelės. 
Atdara nuo 6 valandos ry'o iki 1 valandos nakties.

749 ATWATER ST. TEL. WE 0619.
SAV. L GIRINIS■ •

SIUVĖJAS AP. BERESNEVIČIUS

te

«

S « A

i

Priimu vyrų bei moterų rūbų užsakymus iš savo ir kil
iem ų medžiagų. Darbas atliekamas pagal naujausias 
m-icUs. — Klijentai priimami: kasdien vakarais nuo 5 v 
10 mm., šeštadieniais visą dieną, šventadieniais iki 10 

’■•ai rvto ir po pamaldų iki 2 vai. po pietų.
2471 MESSIER ST. MONTREAL, QUE.

(visai arti lietuvių bažnyčios).

Lietuviška moterų kirpykla
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

CRANK GRINDING CYLINDER HORINt
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED 
585. Prefontaine St. FRontenac 0879

corner Catherine
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PARDUODAMA

Užkandinė (light lunch), sodos liaras, laikraščiai, S 
knygos, žurnalai, rašomoji medžiaga, gėrimai, ham- * 
burgeriai, hot dogs ir t. t. S

Ilgametė nuomos sutartis. Pigu! 9
7661A Central St, Ville Lasalle. J
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► LIETUVIŠKA

baldu krautuve
; IR DIRBTUVĖ
’ Parduodame sofas, fotelius, — sėdimus ir miegamus.

Taipogi taisome ir aptraukiame naujai senus baldus ir & 
keičiame į naujus. X

Priimame užsakymus. ft
SAV. JOHN KAMICHAITIS, X

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO | 
. .899 BLOOR ST. prie Ossington g-vės. TORONTO, X
Ont. Telefonas LO 1438. X

§

BSO
XX

IT,T'

(plytelėmis) 
% sv. arbatos (Lipton 
1 sv. džiov. vaisių

Aukšta kokybe — žema kaina
Siuntiniai j visus Europos k rastus išskyrus SSRS

per US Parcel Post. I 2 sv. rūkytų lašinių
Užsakymuose prašoma rašyti AIŠKIAI siuntėjo ir gavėjoj į sv kiaui. tauku 

adiresą, pakieto numerį ir jo kainą. I
STANDARTINIAI PAKIBTAI: 15 s’i kviė“ miltų

5 sv.cukraus
1 sv. razinkų
ii sv. deg. pup. kav 

sv. arbatos (Lipton
1 sv. džiov. vaisių

Kaina amerikoniškais doleriais
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 
Yz sv. arbatos (Lipton)
3 gab. tualet. muilo

Nr. 4 

$ 
5.95

1

Nr. 7

$

6.75

5
5

sv. kiaul. taukų
sv. kviet. miltų

5 sv. cukraus
sv. razinkų
sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

Yz sv. arbatos (Lipton)

1
1

Nr. 9

$

6.00

5 sv. kiaul. taukų
4 , v. malt. pup. kavos 

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

(plytelėmis)

Nr. 10
$

7.10

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)
2 sv. cukraus

Nr. 2

$
5.65

sv. malt. pup. kavos I 
(skardinėje)

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

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

--------13 sv. kiaul. taukų
I 5 sv. kviet. miltų 

'Nr. 5 15 sv. cukraus
I 2 «-v. deg. pup. kavos

1 sv. razinkų
1 «v. džiovintų vaisių

$

5.85

Nr. 8 

$ 
5.65

10 sv. kiaul. taukų
4 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)

Nr. 11 
$ 
7.10

Pagal atskirą kainorašlį 
maisto

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

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

2 sv. alyvos (Mazola)

$
5.30

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

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

Nr. 6

$

4.45

18 sv. k:aul. taukų Nr. 12
$

5.95

ruošiame INDIVIDUALIUS
pakietus.

Teiraukj.tės dėl siuntų dides reais'kiekiais
KITI SIUNTINIAI

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

REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG’D

456 West 63rd Street, Chicago 21. III. Telefonas Wentwo 
rth 6—4107.
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Tautiečiai, paremkime ligonius, senelius ir esančius sunkiose sąlygose Mažosios Lietuvoslietuvius!
______________________________________________RINKLIAVĄ TAM TIKSLUI DARANČIAI KLCT SIŲSKITE KAS KIEK GALI. _

Montreal
ATSIMINKIME SAVO PAŽADUS TAUTIEČIAMS.

Daugumas mūsų, būdami 
tremtyje, tvirtino, kad savo 
tautiečių, likusių tremtyje ne
pamiršime — šelpsime juos, 
kaip tiktai išgalėdami.

Daugelis lietuvių kolonijų 
tas pareigas pildo gražiu atsi- 
dėijmu. Montrealis, pati di
džiausioji Kanados lietuvių ko 
Jonija, ligšiol, bus jau dvejatas 
metų, nieko tuo reikalu nėra 
padariusi.

Kanados Lietuvių Centro La 
ryba pasiėmė iniciatyvos ir 
tam tikslui vykdo rinkliavą. 
Kviečiami ir prašomi visi ge
ros valios tautiečiai prie to pri
sidėti.

KLCT-boje galima tam rei
kalui gauti aukų lapų. Prašo
me imtis iniciatyvos ir paėmus 
aukų lapų, parinkti aukų.

Kas kitaip negali, siunčia 
aunas tiesiog KLCT vardu — 
„Nepriklausomos Lietuvos ' ad 
resu: 3a — 4th Ave, Ville La- 
saJle.

Tautiečiai, atsiminkime, kad 
nors ir nedidelės mūsų aukos, 
bet atliks didelį uždavinį.

Be ligonių (ypač džiovinin
kų), kurie ligoninėse yra rei
kalingi sustiprinto maitinimo, 
yra eilė tautiečių, kaip daugia
vaikių šeimų, dalimii našlaičių, 
kurie reikalingi paramos.. Yra 
senelių, invalidų, kurie yra bū
tini maitinimo, nes jais niekas 
nesirūpina.

Be to, dar ypatingas dėme
sys atkreipiamas į Mažosios 
Lietuvos lietuvius, kurių dau
gelis yra nukentėję nuo nacių 
režimo. Pav. tilžiškių Vilman
tų ir Jogamastų (kovotojų už 
lietuvybę), kuriuos vokiečių 
Gestapas sušaudė Vilniuje už 
ta> kad jie nerepatrijavo į Vo
kietiją, o pasirinko Lietuvą, 
yra likę vaikai ii kiti šeimos na 
riai; Mažosios Lietuvos patnar 
cho Jankaus aklas sūnus; filo
sofas ir didis lietuvių rašytojas 
senelis vegetaras Storasta - Vy 
dūnas, kurį naciai kankino už 
lietuvybę koncentracijos sto
vykloje ; Mažosios Lietuvos 
Tarybos pirmininkas, buvęs 
Klaipėdos krašto Direktorijos 
pirmininkas, Erdmonas Simo
na.’I is, kurį naciai taip pat kan 
kino priverčiamųjų darbų sto
vykloje ir vertė išsižadėti lie
tusių tautos, ir daugelis tų, ku 
riuos tiktai žino minėta jau Ma 
žosios Lietuvos Taryba, kuri 
rūpinasi mūsų tautiečiais iš M a 
žosios Lietuvos, deja, paliktais 
vokiečių valiai, net negloboja
mais IRO (skaityk V. P. 
straipsnį apie „Tragišką maž- 
lietuvių pdaėtį“ — 2 puslapis) 
ir tt.

Ir daug, daug tautiečių lau
kia mūsų paramos ir pagelbos, 
laukia geros žinios, kad mes jų 
neužmiršome; kad jie ne vieni, 
palikti, bet drauge su mumis ir 
mes su jais; kad ir Velykų 
šventes jie jausis drauge su 
mumis.

Mūsų prašymas: paimti iš 
KLCT aukų lapus arba ir be 
jų parinkti tam reikalui pinigų 
ir aukotojus surašyki, o jų pa
vardes paskelbsime „Nepri
klausomoje Lietuvoje“. Kas ir 
to negali, prašoma aukas siųsti 
(pinigus įdėjus į laiškus) tie
siai KLCT-bai „NL‘ *' adresu. 
Padarykime tai juo skubiau — 
šia pat savaitę’ KLCT.

TVIRTAI ORGANIZUOJASI 
SLA KUOPA

Susivienijimo Lietuvių Ame 
i:koje (trumpai—-SLA) Mont 
realio kuopa, susikūrusi piieš 
dvi savaites, vysto savo veiklą 
ir šį sekmadienį šaukia visuo
tinį narių susirinkimą, kuris

įvyks Verdune, 5884 Verdun 
St., Prano Bač’ulio svetainėje, 
šį sekmadienį, kovo 26 dieną, 
3 vai. 30 min po pietų punk
tualiai.

Mums, kurie neturime sočia 
linio draudimo, ši turtingiau
sia lietuvių organizacija pa
saulyje yra prieinamiau
sią, nes ji draudžia ir nuo ligų 
ir nuo nelaimingų atsitikimų. 
Kas nori gauti per savaitę 9 
dol. ligos pašalpos, moka po 
70 centų per mėnesį; kas nori 
gauti 12 dolerių per savaitę, 
moka po 1 dolerį per mėnesį, 
o kas nori apsidrausti nuo ne
laimingų atsitikimų, tas moka 
pagal amžių ir apsidrauidmo 
sumą, nes galima apsidrausti 
nuo 100 dol. ligi 5.000 ir dau
giau. Šiame susirinkime 
galima bus viskas išaiškinti. 
Jame galima bus įsirašyti nau
jais nariais, gauti informacijų 
ir tt. Todėl susirinkime pra
šomi dalyvauti ne ūk nariai, 
bet susidomėję organizacija, 
kuri yra drauge ir pašalpinė ir 
kultūrinė.

Montreialiečiai kviečiami 
ŪLA juo skaitlingiausiai daly
vauti.

JUOZAPINĖS DLK 
VYTAUTO KLUBE

Juozapinės DLK Vytauto 
klube praėjo dideliu pasiseki
mu. Žmonių susirinko daugy
bė. Svetainė iš karto neįsten
gė visų jų priimti, todėl vaka
rienė ėjo keliomis pamaino
mis.

Po vakarienes klubo salėje 
’>yao pasilinksminimas -

Ypfcč daug buvo jaunųno, 
kuris smagiai leido laiką.

Parengimų komisijos nariai 
turėjo daug darbo, bet visi jie, 
dar talkinami tautiečių ir iš ša
lies, dirbo be jokio atlyginimo, 
visa aukodami DLK Vytauto 
Klubo naudai.

PLB — LOK POSĖDIS 
paskirtsa šio kovo 31 dieną, 8 
vai. vakaro „Nepriklausomos 
Lietuvos“ redakcijoje.

SUSIRINKIMAS
Kanados Lietuvių Sąjungos 

Montrealio skyiius š. m. kovo 
n ėn. 26 d., tuoj po pamaldų, 
parapijos salėje šaukia metinį 
skyriaus narių susirinkimą.

Nariai prašomi dalyvauti.
Valdyba.

MIRĖ SENAS KANADIE
TIS LIETUVIS

Prieš 46 metus atvykęs Ka
nadon, išauginęs gražią šeimą 
— 4 sūnus ir 3 dūki as — Mo
tiejus Visockis, sulaukęs 66 
metų amžiaus, šiomis dienomis 
pasimirė.

Laidotuvės įvyko kovo 22 
dieną, per Lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčią

VAKAR MIRĖ
JONAS ŠII.KAUSKAS,

pašarvotas pas Benoit, 2102 
Fullum St. Laidotuvės 24 d. 
8.50 lietuvių bažnyčioj. Lai
doja DLK Vytauto klubas.

KLCT MENO MĖGĖJŲ 
GRUPĖ

ruošia naują įdomų veikalą — 
, Knygnešio duktė“ kuris da
bar jau repetuojamas.

Winnipeg
WINNIPEGO

Šiemet prerijose turime pa
lyginti švelnią žiemą, todėl ti
kimasi, jog ankščiau bus pra
dėti sezoniniai darbai.

Yra bedarbių ir lietuvių tar
pe, taip ypač sunkiau tiems iš
siversti, kurie turi šeimas. Ge
resnio darbo sunku gauti ir va 
sąrą, nesi gana daug jų iešakan 
’-iyjU

Daug kas nusivylęs silpna 
Kanados socialine pažanga. 
Labjausiai pasigendam visuo
tinio draudimo ligos atveju.

Pasigirsta balsų, nors ir ne
atsakingų,, kurie piktinasi, kai 
girdi, imigrantus tarp savęs 
kalbantis gimtąją kalba, bet ne 
angliškai.

Kultūrinėje veikloje pamažu 
krutame. Rengiamasi pastaty
ti „Buhalterijos klaida“. Dar
bas jau pradėtas p. Šmaižie- 
nės vadovybėje. Organizuo
jama ir lietuviška mokyklėlė. 
Choras šiuo mt tu labai susilp
nėjęs, bet rengiasi siavo veikią 
pagyvinti. Sekmingesnei veik 
lai kliūtis yra patalpų neturė
jimas.

Vadinasi, Lietuvių Klubas, 
kadangi už savo vadovų nu
garos turi gerai visiems pažįs
tamą partiją, kuri viešai neno
ri vadintis savo tikruoju var
du.. turi slaptą vadovą, nelie
tuvį, kuriam negali rūpėti lie
tuvių reikalai. Kaip partijos 
taktika reikalauja, jis niekada 
nesileidžia renkamas pirminin
ku, net nevisada kartu su visa

AKTUALIJOS
valdyba sėdi. Šiaip, kaip žmo
gus, labai malnous, bet savo 
po itiniuose siekimuose fanati
kas, ir greižtai daboja partijos 
discipliną. Dai yra keli tokie 
lietuviai, kurie, gąsdindami ki
tus narius naujais ateiviais, ve 
d'ioja daugumą klubo narių 
už nosies.

Keista, kad CCF partijos or
ganizatorius, vietoje pritrauk
damas naujus ateivius, kurių 
yra nemaža simpatizuojančių 
CCF partijai, pats, neva klubo 
naudai, (bet CCF nenaudai) pu 
čia į „progresyviųjų * dūdeles. 
Keista, negi jis būtų slaptas sa 
vo partijos priešas? Ir įdomu, 
ka;p jį partija, laiko ir nuo to
kių. jau nebe slapukų, ncapsi- 
vaio?

„Progresyviųjų“ kaukimas, 
jog naujieji ateiviai nori iš jų 
>lubą išveržti, yra supranta
mas, nes keli jų nustotų tam 
tikrų biznelių: be to. ką jiems 
jų vyresnieji radai pasakytų?

Taigi visi laukiame, kaip iš
sispręs klube reikalai. Kaip 
jie „pataisys“ klubo konstitu
ciją? Bruno.

KLUBAS IŠRINKO NAUJĄ 
VALDYBĄ:

pirm. L. Jasiulionis, vicep. V. 
Steponavičius, sekr. K. Beniu- 
šis, fin. sekr. P. Gudžiūnas, 
ižd. M. Vidrikas, nariai P. Ja
nuška ir M. Kižas, o kandida
tai: G. Paliliūnas, Pr. Matu
lionis ir A. Matulevičius.(kor.)

TR 7682
Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir pa, 
siklausysite lietuviškos muzikos

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 Edward St., Ville Lasalle

KANADOS LIETUVIŲ
Š. m. balandžio 1 — 2 die

nomis Toronte Šaukia Kana
dos lietuvių rašytojų draugijos 
suvažiavimą.

Ta pačia proga Toronte ba 
landžio 1 dieną Ukrainų salė
je 404 Bathurth 7 vai. 30 min. 
vak. rengiamas literatūros va
karas.

Literatūros vakarą rengia ir 
suvažiamivą globoja Toronto 
Meno Mėgėjų grupė.

Gerbiami rašytojai prašomi 
iš anksto, ne vėliau kovo 30 
dienos, pranešti savo dalyvavi
mą Šiuo adresu. Pranas Kozu- 
lis, 321 Bathursth Str., Toron
to, Ont. Telef.. PL 3482.
Pirmininkė Marija Aukštaitė,

Sekr Jonas Nevardauskas,

Toronto
„DAINA’4 SĖKMINGAI VEIKIA.

Vasario menesio susirinki
mas įvyko pas dainietę G. Kuz 
mickienę 88 Cowan avė., vasa
rio mėn. 25 d. SvarOiausis die 
mūvarkės punktas buvo orga
nizacijų atsiliepimas į prašy
mą aukų suše’pti Vokietijoje 
esančius tremtinius — džiovi
ninkus, Paaiškėjo, kad aukas 
suteikė sekančios organizacL- 
ios: „Verslas“, aukavęs du 
šimtus dolerių su pageidavimu 
šelpti Šiais pinigais daugiausia 
džiovos sanatorijose esančius 
lietuvius, SLA 236 kuopa au
kavo 50 dol. ir studentų sąjun
ga penkis dol. Aukų lapus pri
davė dainietės—E. Stepaitienė, 
surinkusi dešimt, dol F. Žiko- 
rienė — keturiolika dol. ir 80 
et. ir St. Šileikytė — dešimt 
dol. 12 et. Prie šių aukų prisi
deda dar ir iš Winnipego gau
tos aukos nuo dainiečių nuola
tinio rėmėjo P. Jaumškio ir nuo 
Petro Dluso po penkis dol. To 
kiu būdu viso aukų gauta 
299,92 cnt.

Aukų rinkimas pratęsiamas 
ir toliau.

Šį mėn. gauta iš jau gavusių 
dainiečių paramą labai daug 
padėkos laiškų.

Šiame susirinkime viso pa
tenkinta. dvidešimt šeimų, kiek 
vieniai po 20 sv. maisto, dau
giausia reibalų; sviesto ir me
daus džiova sergantiems. Visi 
šie siuntiniai bus pokuojami 
pas pirm. M. F. Jokubymenę 
si pagelba E. Stepaitienės, V. 
Abromaitytės, M. Norkienės.

O. Kalinauskienė siūlo mū
sų nuolatinį rėmėją P. Jau- 
niškį skaityti Dainos garbės 
r. mėju, kam visos mielai prita
rė ir pavedė valdybai jam apie 
tai pranešti oficialiu laišku.

Vis dėl negalėjimo gauti sa
lės jau kuris laikas dainietės 
negali nieko įdomesnio, suruoš
ti, bet šiuo reikalu pirm. M. F. 
Jokubynienė dar sutiko bandy
ti gauti italų salę tuoj po Ve
lykų.

Vasario mėn. siuntinių kom. 
praneša, kad visi siutiniai su
pakuoti ir išsiųsti vasraio mėn. 
pabaigoje. E. Žikorienės reko
menduojama dainiečių šeimą 
padidina V. Kaveokiene, ku
rią narės sutinka gausiu ploji
mu.

Sekančiam susirinkimui kvie 
čia mūsų naujosios dainietės— 
ateivės: M. Norkienė, E. Ste
paitienė, E. Žikorienė ir St. Ši 
le’kytė. Joms butą suteikia 
pirm. M. F. Jokubynienė. Tad, 
vitos narės maloniai kviečia
mos gausiai atsilankyti kovo 
mėn. 31 d. 8 vai. vak. 17 
M.erchmound Rd.

Po susirinkimo maloni šei
mininkė pavaišino dainietes 
įvairiais skanėsiais ir kava.

MIRĖ E. ANDRAITIENĖ.
Po ilgos ir sunkios ligos vie 

noj iš Toronto ligoninių mirė 
prieš dvidešimt metų į Kanadą 
atvykusi lietuvė E. Andraitie- 
nė - Strazdaitė. Velionė palai 
dot a kovo 11 <4. Mirė dar nesu
laukusi nei 50 metų. Buvo lė
to ir ramaus būdo. Liūdesy pa 

; liko du sūnus — 16 m. ir ant- 
. rąjį dar jaunesnį, btolį Strazdą 
i su šeima, gyvenantį už Toron- 
• to ūky, pas kurį velionė rasda

pavažiuosią ii jį išleisią, bet 
tuo tarpu geradariui užčiau
pia burną, kad tylėtų ir prašo 
atiduoti visus pinigus ir gau
tus iš jų 10 dol. Nieko nelau
kiant lietuvis atiduoda savo 
penkiasdešimt dol. ir gautus 
už kelio nurodymą dešimt dol. 
ir tuomet jau išleidžiamas iš 
mašinos. Jam grįžimui namu 
duodamas vienas dol., matyti, 
iš .pasigailėjimo“. (kor.)

PRANEŠIMAS
Darbo sutarties baigimo pa

žymėjimų gavimo reikalu, pra
šoma registruotis:

1. Vyrai atvykę pirmuoju 
transportu ir nebaigę darbo su 
tarties, tarpininkaujant p. 
Mankuvienei, atliko registraci
ją Darbo Ministerijoje.

2. Visi atlikę darbo sutar
tis, bet negavę oficialių darbo 
sutarties baigimo pažymėjimų.

Registruoja* E. Mknkuvie- 
nė, 213 Sunnyside AvT. Telef. 
KE 3309.

P. Petrutis, 2 Bellwood 
Park. Telef. LO 0670.

LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS, 
vadovaujamas Adolfo Narbuto, 
po eilės, pasirodymų kanadie
čių rengiamuose koncertuose, 
gavo tikrai reikšmingą kvieti
mą. Balandžio mėn. 11d. To
ronte įvyksta Ontario Boat d of 
Education metinis suvažiavi
mas.. Ta proga didžiausiame 
Britų imperijos viešbutyje, R J 
yal York Hotel rengiamas <cn 
certas. Koncerto programą iš
pildys vyrų choras. Šiam 
reikšmingam koncertui, choras 
pilnu tempu ruošiasi.

Beje, balandžio 15 d. choras 
išvyksta gastrolių į London, 
Ont.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ, 
vadovaujama Ličkūnaitės - Ša- 
daiki'enės, glaudžiai bendra
darbiaudami su vyrų choru, ir 
repetuodama bendrose patal
uose, rimtai ruošia naujus šo
kius.

Šokėjai neseniai turėjo sėk
mingą koncertą Bloc r Colegia- 
te įvykusiame tarpt, koncerte.

Taut, šokių grupė kartu su 
vyrų choru dalyvaus ir Board 
of Education rengiamame kon
certe. Tokiu' būdu, bus gera 
proga lietuviško meno kolek
tyvams, rinktinei publikai pa
demonstruoti tautinį meną.

L F.
TORONTO MENO MĖGĖJŲ 

VEIKLA■
Toronto lietuvių meno mė

gėjų grupė, po pavykusio P. 
Vaičiūno „Sudrumstoji Ramy
bė“ premjeros Toronte ir ga
strolių Hamiltone, visuomenei 
pageidaujant, ryžtasi balan
džio mėn. 2 d., sekmadienį, dar 
kartą duoti pakartojamą spek- 
taid'į. Meno mėgėjų grupė ga
vo kvietimą veikalą pastatyti 
ir Delhi miestelyje. Kvietėjai 
yra Tillsonburgo lietuvių ūki
ninkų klubas.

Kaip ir ankstyvesniųjų, taip 
ir šių spektaklių pelnas skiria
mas projektuojamų Toronto 
lietuvių namų statybos fondui, j

Grupės niciatyva, .balandžio T 
mėn. 1 d. šeštadienį, rengia
mas literatūros vakaras.

Vakaro programoje daly
vaus Toronto, Montrealio ii ki 
tų vietovių literatai. Tikimasi 
sulaukti svečiu rašytojų ir iš 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių. „Sudrumstoji Ramybė“ 
spektaklis ir literatūros vaka
ras įvyks ukrainiečių salėje, 
-04 Bathursth St.

MOKYTOJŲ PASITARIMAS 
TORONTE.

Kovo 26 dieną, sekmedienį, 
14 vai. lietuvių parapijos sve
tainėje (po bažnyčia,) įvyksta 
visų lietuviu mokytojų (viduri
nių pradinių ir kitų mokyklų) 
susirinkimas, pasitarti, kaip 
pasiekti savo profesinio darbo 
Kanados mokyklose. Bus pra
nešimas, apie konkrečias gali
mybes. Gyvenantieji Toronte 
ir netoli jo mokytojai kviečia
mi pasitarime dalyvauti.

Iniciatorių grupės vardu 
P, Stuopis.

RAŠYTOJŲ DRAUGIJA 
mokiniams į naudą, nes jie ir 
anglų mokyklose dabar yra 
pirmieji mokiniai.

Garbė tėvams, kurie, leidžia 
1 ■ vo vaikučius Į lietuvišką mo 
kyklą ir garbė lietuviškos mo
kyklos mokiniams, kurie gra- 

ni mokosi ir yra visur pirmie- 
mokiniai.
LATVIŲ KONCERTAS.
Sopranas Linda Canson, 

1942 m. baigusi Rygos konser
vatorijoje prof. Paul Sakss dai 
navimo klasę. Dirbo Rygos 
op erečių ansamblyje Gyven
dama tremtyje, Vokietijoje 
dinbo Baltų menininkų centri
niame ansamblyje Bliomberge. 
Daug kartų yra koncertavusi 
su lietuviais menininkais: prof. 
Vladu Ja.kubėnu, Motekaitie- 
ne, Kalvaityte, Neuragiu. At
vyko Kanadon 1949 m. ir be 
koncertų Montu alyje, yra kon 
certavusi Toronte.

Pianistė Edith Timerman 
yra gabi latvių jaunosios kar
tos menininkė, mokiusis Ry
gos konservatoiijoje ir dabar 
gyvenanti Toronte.

LIETUVIŲ MOKYKLOMS 
IR MOKYTOJAMS

Faikurios lietuvių mokyklos 
Kanadoje neturi vadovėlių. 
Tuo tarpu vadovėlių galima 
gauti.
tuvos1
Lietuvoje išleistų vadovėlių — 
„Rūtelė“ ir Aritmetikos užda- 
vinynas. Jeigu kam reikėtų di 
dėsnio kiekio tų vadovėlių, 
prašoma skubiai ap^e tai pra
nešti ,,NL“ redakcijai. „Kūte 
lės“ kaina $ 1,40 ir aritmeti
kos vadovėlio § 0,50.

Vadovėliai spausdinti „Dil
ius“ ir Švietimo ministerijos 
aprobuoti.

z;
ji

kovo

MOKINIŲ TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

Praėjusį sekmadienį, 
19 d., pp. Vilimų bute įvyko
Lietuvių mokyklos V ille Lasal- 
le mokinių tėvų susirinkimas, 
kuriame1 pranešimą padarė mo
kyklos vedėjas A. Ališauskas. 
Paskui tėvai aptarė medžiagi
nius mokyklos reikalus ir nu
tarė mokyklą pavadinti didžio
jo lietuvių patrioto Petro 
Kraučiūno vaidu. Mokyklą, 
kaip paaiškėjo, lanku 28 moki
niai — naujų ir anksčiau atvy
kusiųjų tėvų vaikai — mergai
tės ir berniukai.

Mokiniai mokykla labai pa
tenkinti, nes mokytojas gra
žia. moka vesti pamokas n mo 
kinius labai sudomina. Moki
niai ne tiktai mokosi, bet ir 

pasirodymui,

IŠNUOMOJAMAS
KAMBARYS

lp9 — 3rd Ave, Ville Lasalle. ruošiasi viešam j
Kreiptis vakarais apie 7— 8 vai. kuris numatomas pavasarį, 
ir šeštadieniais ir sekmadie

niais visą dieną.

AR JAU PARUOŠEI INCOME TAX RETURN?

Jei turi biznj, nuosavybę ar pajamas iš darbo ir yra rei
kalinga parama, Jums padės paruošti pajamų mokesčių 
deklaraciją

STASYS DAUKŠA, LL D.
5657 — 12 Ave , Rosemount, Montreal.
BE 1971, ‘ ~ Ho 5438

Talip pat teikiami patarimai dėl nuosavybės įsigijimo 
ir perleidmio, parūpinimas paskolos, daromi patvirtinti 
vertimai ir atliekami kiti patarnavimai.

Mokytojas pasidžiaugė,' kad 
mokiniai noriai lanko mokyk
lą ir daro labai gerą pažangą. 
Ši-., s mokyklos lankymas išeina
cisecientetsKicKtfiicieKtctsicxKteKKtciiCKKtsicicKictenKMiticicwtcuscIciecicigic®

§ Penktadienį, kovo 24 d. 18 v, vakaro Centr. YMCA J 
g salėje 14 41 Drummond St., ivvksta- latvių menininkų *

LINDA CARLSON (sopranas)
g EDI! H TIMERMAN (piano)

Programoje žinomų operų ir operečių arijos ir Chopin, 
Debussy bei Rachmaninov piano kūriniai.
Įžanga $ 1.03, moksleiviams 59 c.
Programos pradžia 8.15 v. v. punktualiai

„Nepriklausomojg Lie- 
redakcijoje dabar yra vo paguodą ir ramų prieglobs

tį ir antrą broli J. Strazdą, ne
seniai atvykusį iš tremties ir 
besirūpinanatį velionies sesers 
sunkaus sirgimo laiku.

Lai būna lengva Kanados 
žemė, ramiai priglaudusi velio
nę po sunkios ligos. (kor.)

ATSARGU NET IR KELIĄ. 
NURODYTI.

Šiomis dienomis, vienam iš 
naujųjų ateivių esant, gatvėj, 
staiga sustoja, mašina ir iš jos 
išlipęs vyriškis klausia lietuvį, 
kur čia būsianti Queen g-vė? 
Užklaustasis nurodo, kuria 
kryptim reikia važiuoti, bet ne
žinomasis, 
kad sėstų 
dytų, kur 
mašiną.

Privažiavus Queen g-vę, lie
tuvis sako, kad tai jau ta gat
vė, bet mašinoje buvę dar du 
vyrai sako, kad jie kiek toliau

siūlo dešimt dol., 
į mašiną ir nuro- 

važiuoti. Jis sėda į
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