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Šaltasis karas eina karstyn
SĄMYŠIAI ITALIJOJE * SAP POSĖDŽIAI HAAGOJE * AMERIKOS DIPLOMATŲ KONFERENCIJA ROMOJE # TITO „RINKIMAI“.

TRUMANO PASIŪLYMAI * SOVIETAI ATMETA DEMOKRATINIUS VISOS VOKIETIJOS RINKIMUS * SUSIRŪPINIMAS AMERIKOJE.
Šaltasis karas vis tebesitęsia 

ir kaskart įgauna vis didesnio 
aštrumo. Paskutinę savaitę 

ypatingai atkaklios kovos 
vyko Italijoje ir Prancū

zijoje,
kur komunistų sukurstyti dar
bininkai perėjo beveik į atvirą 
kovą su demokratijos tvarka.

Visas reikalas esmėje sukasi 
aplink Šiaurės Atlanto Pakto 
valstybių ginklavimą, kurio 
tikslas pasipriešinti augančiai 
Sovietų Sąjungos agresijai.

Žinoma, Maskvai tas Šiau
rės Atlanto Pakto valstybių 
ginklavimasis, kuris yra vyk
domas pagal to pakto susitari
mus, labai nemalonus, nes iš
iš apgrindų pakerta Maskvos 
planus. Todėl Maskva įsakė ko 
munistų valdžioje atsidūru- 
siems darbininkams, atvežamų 
iš JAV ginklų neiškrauti iš lai
vų ir juos naikinti.

Prancūzijos ir Italijos vy
riausybės, tokio fakto akivaiz
doje, pasirūpino apsaugos įsta
tymais ir

Maskvos užmačių vykdy
tojams konkrečiai 

pasipriešino.
Dėl to, ypač Italijoje, įvyko su 
sirėmimų. Komunistų sukurs
tyti darbininkai pradėjo smur
to veiksimus.

Įdomu, kad komunistai su
kurstė dalį valstiečių, kuriems 
pasiūlė grobti dvarus. Italijos 
komunistai parlamente pąsisa- 
kė prieš žemės reformą, kuri 
numato dvarus nusavinti ir iš
dalyti bežemiams ir mažaže
miams. Jie nori dvarus) išlai
kyti sovehozams, kad kume
čiai. nebūtų patenkinti gyveni
mu ir jiems būtų lengva kurs
tyti juos. Bet dabartinė Itali
jos valdžia, jau seniau skatina 
ma socialdemokratų, įnešė par 
lamentan

Italijos žemės reformos 
įstatymą, kurį siūlo sku

biai priimti ir vykdyti.
Tai, komunis/tai, užbėgdami 

už akių, kursto valstiečius pa
tiems, nepaisant jokio įstaty
mo, grobti dvarus. Ir dėl to 
buvo susidūrimų.

Einant šaltąjam karui, ko
munistai, kaip matome, kur tik 
tai gali, ten drumsčia rimtį ir 
taiką. Jie naudojasi visokio
mis priemonėmis ir visokiais 
pretekstais. Visos priemonės 
jiems tinka, jei tiktai tuo at
siekia tikslą.

Ligšiol tebuvo žinoma, kad 
Neapolio, Italijoje, ir Šerbur- 
go, Prancūzijoje, uostų darbi
ninkai atmetė Maskvos komu
nistų siūlymus) ir pasižadėjo su 
ginklais atplaukusius iš Ameri 
kos laivus iškrauti. Bet kovos 
dar nepasibaigė. Jos tęsiasi, ir 
kaip iš šalies atrodo, jomis sie
kiama išsiveržti į komunistinį 
perversmą, ypač Italijoje, jei
gu tiktai komunistams pasisek 
tų.

Tuo tarpu

Europos’ saugumo sumeti
mais Haagoje posėdžiauja 

SAP valstybių atstovai.
Haagoje jau priimtas koordi 

nuoto apsigynimo planas, ku
ris perduotas svarstyti ekono
minei bei finansinei komisijai, 
o kovo 28 dieną jį svarstys 
Šiaurės Atlanto Pakto (sutrum 
pintai 
štabų viršininkai, kurių JAV 
generalinio štabo viršininkas

NEPRIKLAUSOMOS LIETU 
VOS PONUI 

REDAKTORIUI
Mielas Pone Redaktoriau,
Iškeliavę j Belgiją lietuviai 

atsidūrė labai sunkiose mate
rialinėse ir darbo sąlygose. Nu 
statytu IRO keliu, kuriuo nau 
dojasi DP iškeliauti kįtur,_jie 
ar visai negali ar jei kam pa
vyksta, tai reikia išejti sunkius 
kelius. Kad iškeliavimas pa
lengvėtų, vilčių nedaug.

Lietuvių tauta priešo labai 
naikjnama. Mes sparčiai ma- 
žėjame. Lietuviškos galvos la
bai pabrango.

Vienas1 kitam turime padėti 
ir glebėti iš nelaimės. Šiais 
mums sunkiajs laikais tautinis 
solidarumas reikalingas, kaip 
niekad. Štai tas klausimas, ku
riuo aš prie Tamstos kreipiuo
si.

Malonėk provesti akciją Ka 
nados Ijetuvių tarpe, kad jie iš 
tiestų pagalbos ranką savo bro 
liams Belgijoje ir, kas gali, pa 
dėtų atvykti jiems į Kanadą.

Kas turi giminių ar pažįsta
mų, tegu parsigabena juos. 
Kas jų neturi, tepadeda kikvie 
n am norjnčiam iš ten išvykti. 
Lietuviai esame, tad turime bū 
ti vienas kitam artimesnis ir 
brangesnis n>egu giminė. Pir
moj ejlėj reikalingi tos pagal
bos lietuviai susikūrę šeimas. 
Kaip susisiekt su tais nepažįs
tamais? Aš manau, kad čia 
galėtų patarpininkaut Lietu
vių Bendruomenė Belgijoj — 
LBB.

Kas pasiryžtų padaryti tą 
gerą darbą Lietuvai ir lietuvių 
tautai, tepraneša savo norą 
LBB centrui. Centras, manau, 
neatsisakys patarpininkauti ir 
nurodys tuos žmones, kurie 
gali ar nori išemigruoti.

Gera būtų, kad tas darbas 
būtų varomas Kanadoj organi
zuotai. Gal tai galėtų atlikti 
LOK? PLB tas darbas labai 
tinka. Jis išeina iš PLB užda
vinių. šiuo tikslu paduodu 
LBB centro adresą — R. P. J. 
Aranauskas. College Saint 
Stanislas. 15, rue Ferer. 
Mons, H. Belgique....................

Su pagarba
JGs'ų

M. Krupavičius, 
VLIKo ir VT Pirmininkas.

1950 III. 21. ■
LĖKTUVO KATASTROFA 

TIES OTTAWA
Kovo 28 d., vos pakilęs iš 

Ottawos lėktuvas, kuriuo skri
do JAV ambasadorius L. Stein 
hardt, JAV ministerio Kana
doje sūnus ir kiti 3 asmens, 

prieš tai apžiūrėjo Viduržemio JAV atstovybės nariai, užside- 
jūros ir Atlanto pakraščio bei 
Šiaurinės jūros uostus.

Šie faktai rodo, kad taikos— 
karo klausimai darosi vis kon
kretesni.

SAP) generalinių

Šia prasme yra

labai didelis1 susirūpini
mas Amerikoje,

kur ypatingu atsidėjimu rūpi
namasi taikos išlaikymu. Di-

Kanados Lietuvių Centro 
Tarybos ir KLĘ-LOK pirmi
ninkė Petronėlė - Juškevičie
nė yra gavusi Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininko prelato .Mykolo 
Krupavičiaus laišką, kuriuo jis 
teiraujasi apie Kanados Lietu
vių Bendruomėnės organizavi
mą.

gė ir, bandydamas nusileisti 
lauke, sudužo. Surizikavo iš
šokti su parašiutu iš 700 pėdų 
aukščio ir liko gyvas tiktai lankyti „kovai prieš sabotažą“ 
vienas keleivis. karinius pratimus. Kursuose,

džiausią dabar pasaulinė jėga - 
JAV jaučia ir didžiausią atsa
komybę. Todėl po eilės konfe
rencijų, kurios įvyko Azijos ir 
Afrikos kraštuose,

VLIKAS LABAI DOMISI KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ORGANIZAVIMU
VLIKo pirmininkas rašo, 

kad PLB turės suvaidinti la
bai didelį vaidmenį, bet įspėja 
„Kad tiktai neiškeltumėt paša
linių ir mūsų tremties gyveni
me mažaverčių tikslų aukščiau 
Lietuvos reikalo. Tai, deja, ir 
šiais sunkiais laikais mums ne
retai pasitaiko“.

Pirmininkas apgailestauja,

su,
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Nori meškerioti — įsirašyk į gabumams išryškėjus, tinka
mesni siunčiami į partizanų ko 
vos taktikos pratimus. Ten ga 
biausdeji apvainikuojami „ko
vos vėliavomis“ (Sturmfah- 
ne). Macklenburge, Randovo 
apksr., įkurtas „jaunimo kai
mas“ ruošia liaudies policijai 
verbuotojus.

1949 m. komsomolcai daly
vavo liaudies policijos manev
ruose, kur atliko pratimus su 
šautuvais, kulkosvaidžiais, 
minosvaidžiais prieštankinėm 
patrankom, tankais. Pernai, 
rugsėjo mėn., Hallėje įsteigti 
pirmieji komsomolo sklandy
tojų daliniai.

komsomolą
1946 m. vokiškojo komsomo 

lo įsteigimui rusai paskyrė 11 
milionų markių. Piadžioj sun- 
i iai, bet vėliau, spūstelėjus į 
pašonę, organizacija „kaip ant 
mielių kilo“. Šiandien visoj 
rūtų zonoj nėra nė mažiausio 
kaimelio, kurio jaunimas drįs
tų priešintis reikalavimui įsto 
ti nariu į FDJ (Freie Deutsche 
Jvgend). Nori lošti futbolą, 

♦gauti meškeriojimui leidimą ar 
driračiui padangą — parodyk 
nario knygelę! 
rių viliojimui 
veikia mažojo 
mo pratimai.

Vyresnio amžiaus jauni
mas verčiamas

To maža — na 
šventadieniais 

kalibro šaudy-

JAV diplomatiniai atsto
vai buvo susirinkę Romo
je aptarti Europos kraš

tuose problemų, 
kurios jaudina ne vieną Euro
pą. Čia JAV diplomatai kal- 

kad dėl susidėjusių aplinkybių 
VLIKU1 nepasisekė sudaryti 
pagal PLB statuto 66 paragra
fą Vyr. LOKo, bet tos parei
gos dabar yra pavestos Lietu
vybės Išlaikymo Tarnybai, ku
riai vadovauja pats VLIKo pir 
mininkas.

Pagaliau VLIKo pirminin
kas pabrėžia: „kai bus paga

Kruopų pavalgę atakuos
Berlyną

?aip paruošti, komsomolcai
praėjusį lapkritį pradėjo ruoš- 

bėjęsis apie „totalinę diploma
tiją“, kas reikia suprasti, kaip 
viso demokratinio pasaulio ėji 
mą vienos diplomatijos keliu, 
kuris garantuotų žmonijai tai
ką, laisvę ir geriausį gyvenimą.

mintas laikinasis Kandos Lie
tuvių Bendruomenės krašto 
statutas, prašau jį astiųsti Tar 
nybai patvirtinti“.

VLJKo pirmininkas, be ko- 
kita, aukštai vertina Kanados 
lietuvių veiklą, stato ją pirmo
je vietoje po JAV lietuvių veik 
los ir reiškia gerų vilčių.

į Berlyną“, kuris 
ateinančias Sekmi

Vokiškas komsomolas kelia kumšti
„NL“ BENDRADARBIO PRANEŠIMAS IŠ BERLYNO 

tis „maršui 
įvyks per
nes. Rusai tam tikslui pasky
rė uniformas, motociklus, dvi
račius. Ūkininkai įpareigoti 
supilti kiekvienam maršo da
lyviui po svarą kruopų, 125 
gr. sviesto ir kitokio liaudies 
demokratijų pagrindinio mais
to. „Maršas“ prasidėsiąs sa
vaitę prieš Sekmines. 200.000 
koinsomolcų specialūs trauki
niai atveš iki miesto ribų. Kiti 
400.000, atvyks traktoriais, 
sunkvežimiai^, laivais. Iš mies 
to pakraščių, burzgiant moto
ciklininkų rinktinėms, „visų 
sektorių gatvėmis“ vyks į „Un 
ter den Linden“ puotoms ir 
u’ionėms.

Plinta žinios, kad šiuo me
tu komsomolcai mankštinami,

(Nukelta į 8 puslapį).

Šią kryptimi veda palitiką ir 
JAV prezidentas Trumanas, 
kuris praėjusią savaitę įnešė 
parlamentan pasiūlymą, Euro
pos ir atsilikusių kraštų parė
mimui skirti visą trijų miliar- 
dų dolerių sumą. Prezidentas 
labai rimtai nurodė, kad

komunizmas įsišaknyja 
ten, kur yra skurdas, var
gas ir žmonių tamsumas.

Vien politinės laisvės žmo
nių dar nepatenkipa, — reikia 
ekonominės laisvės, reikia ge
rų socialinių sąlygų, tada ir 
komunizmas nebus pavojin
gas. Rusijoje, Kinijoje vieš
patauja skurdas ir tamsybė, 
todėl ten ir komunizmas rado 
dirvą.

Vandembergas eina tuo ke
liu. Nors Maršalo planas bai
giasi tiktai 1952 metais, bet jis 
■au dabar siūlo susriūpinti atei 
t imi ir paruošti jai planus, kad 
nereikėtų klaidžioti ieškojimuo 
se. Labai įdomu, kad respubli 
konų senatorius

Vandenbergas pasiūlė su
sitarti su demokratais dėl 
užsienių politikos objek

tyvumo,
kas reikštų vieną užsienių po
litiką. Šis Vandenbergo pasiū 
lymas nesiderina su skelbiama 
respublikonų rinkimine kam
panija, kuriai pirmuoju taiki
niu esąs numatytas Achjpso- 
nas. Bet kaip besipeštų JAV 
vyrai viduje, pasauliniai įvy
kiai daugeliu atvejų juos kon
soliduos arba švelnins jų san
tykius.

Žmonijos dėmesį praėjusią sa 
vaitę atkreipė ir Vokietijos rei
kalai, kurie parodė tikruosius 
SSRS tikslus. Nors jiavisą lai 
ką triūbija apie vieningą Vo
kietiją, bet. kai tiktai Vakarų 
Vokietija pasiūlė sudaryti vie
ningą visos Vokietijos val
džią, kurią išrinktų visos Vo
kietijos demokratiniu būdu iš
rinktas parlamentas.

Rytinės Vokietijos valdžia 
atmetė visuotinius demo

kratinius' rinkimus ■
Komunistams rinkimų nerei
kia, jeigu jie yra tikri rinkimai; 
jiems reikia tiktai rinkimų far
so, kuriame jie vaidintų 100 su 
viršum procentų herojus.

Visai kitaip į tuos pasiūly
mus pažiūrėjo rytinės Vokieti
jos žmonės. Kai komunistai 
atmetė visuotinius demokrati
nius rinkimus, visur rytinėje 
Vokietijoje pasipylė protestai: 
visos tvoros, visos sienos ap
rašytos reikalavimais rinkimų 
ir reikalavimais pasitraukti so
vietams su komunizmu iš Vo
kietijos. Ir veltui iš rytinio 
sektoriaus komunistai siunčia 
t.varkosf ardytojus į vakarinius 
sektorius, — jie ten gauna aiš
kų atsakymą: — Pasitraukite!

Farsu nuskambėjo ir Tito 
rinkimai, įvykdyti Mask

vos pavyzdžiu.
Tito privertė žmones balsuo 

ti 95% ir už save 93%. Jeigu 
dabar vieton jo ateitų Stalinas, 
tai ir Stalinas ten gautų tokį 
pat procentą. . . Ten, kur vie
na partija su vienu sąrašu, re
miamu smurto, ten kitaip ir bū 
ti negali. Įdomu tiktai, kad 
Maskva ir Belgradas patys vai 
dina rinkimų farsą ir patys 
jam ploja. . . Matyt, tai ir gi 
pagal „rytų demokratijos“ me 
todus. . .

Bendrai, praėjusi savaitė ko 
munistų buvo labai sudrums
ta. Tačiau ateinanti savaitė, 
atrodo, bus dar nermesnė. Pa 
gyvensim — pamatysim, (k).
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Šaukiantis reikalas

Kova del musu laisves
J. KUZMIONIS

Jau buvo keliais atvejais ra
šoma apie būtiną reikalą pasi
rūpinti tremtinių atkvietimu. 
Kartkartėmis GG skaitytojai 
rasdavo „Nepriklausojnoje Lie 
tuvoje“ atskirų tautiečių bei 
redakcijos atsišaukimų - prašy 
mų parūpinti tautičiams darbo 
sutartis ir įvažiavimo dokumen 
tus.

Šiame gi numery yra deda
mas Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirminin
ko Prelato Mykolo Krupavi
čiaus laiškas, kuris visų tautie
čių dėmesį atkreipia ne tiktai 
j reikalą parūpinti tremtiniams 
įvažiavimą į Kanadą, bet ypa
tingai pabrėžia nepaprastai sun 
kią jų padėtį Belgijoje ir prašo 
jiems padėti.

Galima suprasti, kad jeigu 
VLjKo pirmininkas rašo laiš
ką reiklau, kuris nesudaro tie- 
siogio jojo darbų uždavinio, 
tai tas laiškas parašytas ne 
lengva ranka: yra šau- 
kaintis reikalas. Reikalas, ku
ris negali būti atidedamas il
gesniam laikui, negali būti del
siamas.

Reikia labai džiaugtis, kad 
daugelis tautiečių, pirmiausia 
— steniau Kanadoje apsigyve
nusių, o dabar — jau daugelis 
ir naujai atvykusių, tikrai nuo 
širdžiai ir visu atsidėjimu rū
pinasi kaip galima daugiau tau 
tiečiams padėti; kaip galima 
daugiau jų atkviesti Kanadon, 
kurioje gyventi yra dar daug 
galimybių.

Tačiau drauge tenka ir ap
gailestauti, kad į tautos reika
lus daugelis nežiūri atviromis
>Ct<tCt€«tctctctctctcigtctceci«ctCtctctCKtcicectC*l<tCI<tCtCtCK*«tC>C<<l<«C«l<tCtC*<<  ̂
r Gerb. P. P. ŽALAUSKUS sidabrinių vestuvių proga S 
r Sveikina, «

K. L, B. Crows Nest Pass Apyl. lietuviai, S

SPAUDOS APŽVALGA
MELAIS PAGRISTAS „TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ“ VISUO

MENĖS KURSTYMAS.
Buvo sutarta, kad organiza

cijos, įeinančios į LOK, laiky
sis viena kitos atžvilgiu ko
rektiškai ir lojaliai. Daugelį 
kartų, kai kildavo nuomonių 
skirtumai, vis būdavo pabrė
žiama, kad klausimai išsily
gins ir nėra reikalo tai skelbti 
viešumon. Taip lig šiol ir bu
vo laikomasi.

Bet štai Kanados Lietuvių 
Sąjungos organas „Tėviškės 
Žiburiai“ po kelių mažesnių 
kandžiojimų, kurie vardan ra
mybės buvo nutylimi, jau dras 
tiškai sulaužė susitarimą ir pa
leido visuomenės nuotaikas 
drumsčiantį ir kurstantį raši
nį, kuris įdėtas 12(13) nume
ry, štai ką sako:

„Kaip jau mūsų buvo pra
nešta, šiuo metu LOK svarsto 
KLB krašto statuto dalį, lie
čiančią krašto tarybos rinki
mus. Kovo 3 d. nutarimas skir 
tingus KLS ir KLCT projek
tus dėl balsavimų sistemos pa
teikti viešoms diskusijoms, ko
vo 10 ir 17 d. posėdžiuose dar 
nepriimtas vykdyti. Kovo 10 
d. posėdy atstovai pateikė sa
vo galutinai formuluotą pro
jektą, o KLCT atstovai pareiš 
kė, kad savąjį dar nori modi
fikuoti — taisyti. Sekančiame 
17 d. posėdyje KLCT atstovai 
atsinešė KLS projekto kritiką, 
tačiau savojo vėl nepatiekė, 
be'jt- pasiūlė sekančiam posė
džiui pateikti naują projektą, 
pagrindu imant KLS siūlymą, 
įnešdami savas korektyvas. 
Jei šis naujasis projektas pasi
rodys logiškos ir nuoseklios

akimis ir tokia pat atvira šir
dimi. Todėl ir galėdami tau
tiečiams padėti, nieko nepada
ro ir nieku nepadeda.

Labai gaila, kad tūlos tau
tiečių grupės yra išsijungusios 
iš bendrojo darbo bei bendrojo 
veikimo, kurj nurodo VLIKo 
pirmininkas. Begalima tiktai 
pakartoti drauge su VLIKo 
pirmininku, kad „Šiais mums 
sunkiais laikais tautinis soli
darumas reikalingas, kaip nie
kad“, Tikrai gi: „Lietuviai 
esame, tai turime būti vienas 
i'itam artimesnes ir branges
nis negu giminė“.

Labai teisingi VLIKo pirmi
ninko teigimai, todėl ir skel
biami visiems Kanados lietu
viams. Visus mus jie skatina 
imtis galimų priemonių kiek
vieną, kas tiktai kokiu nors bū 
du gali, ir visus kartu — orga
nizuotai.

Gera VLIKo pirmininko 
mintis, imtis akcijos organizuo 
tai. Kadangi lietuviai dabar 
jau beveik visur turi organiza 
cijas, kurios jau bus sudariu
sios Laikinuosius Apylinkių 
Organizacinius Komitetus, tai 
dar geriau bus, jeigu visi tie 
komitetai VLIKo pirmininko 
mintin, pareikš iniciatyvą: 
įneš į savo darbų tvarką ir at- 
sikvietimą tremtinių, paieškos 
jiems darbo sutarčių ir suda
rys įvažiavimo į Kanadą doku
mentus.

Gyvai atsiliepkime į VLIKo 
pirmininko iniciatyvą, kuri 
yra iššaukta labai rimto — šau 
kiančio reikalo.

J, Kardelis.

konstrukcijos, galima laukti, 
kad bus prieita susitarimo ir 
užvilkinimą žadanti byla bus 
baigta11.

Tai perdėm melas.
Visų pirma, projektai yra 

ne KLS ir KLCT, bet yra du 
projektai, kurių vieną formu
lavo Kanados Lietuvių Sąjun
gą ir palaiko ateitininkų atsto
vas, o antrą patiekė KLCT ats 
tovas ir jį palaiko Lietuvių At 
gimimo Sąjūdis ir Socialdemo
kratų organizacijų atstovai.

Antra, kovo mėn. 10 dienos 
posėdžiui buvo patiekta ne vie
nas, bet abu projektai, kurie 
ir buvo perskaityti. Bet pasi
rodė, kad Kanados Lietuvių 
Sąjungos pasiūlymo formuluo
tojas p. Daukša atsisakė da
lies savo anksčiau padaryto pa 
siūlymo, priėmė esminę dalį 
Kanados Lietuvių Centro Ta
rybos, pasiūlymų ir savo formų 
lavimą, kuris buvo numatytas 
pagal pirmuosius jo pasiūly
mus, pakeitė. Kadangi KLS 
atstovas griežtai laikėsi jo jau 
pakeisto siūlymo, tai ir KLCT 
atstovui p. Katiliui, kuris po
sėdyje perskaitė savo formula
vimą, teko jį suderinti su KLS 
pasiūlytuoju. Taigi, ne KLCT 
priėmė KLS-gos siūlymą pa
grindu, bet atvirkščiai: KLS- 
ga priėmė kai kuriuos KLCT- 
bos atstovo pasiūlytus princi
pus, atsisakė savųjų pirmykš
čių siūlymų dalies ir pakeitė sa
vo formulavimą. Taip gi iš to 
aišku, kad korektyvas, kaip 
teigia „T. Ž.“, į pasiūlymą įne
šė ne KLCT, bet KLS į savuo
sius siūlymus.

Mūsų jautriaširdįs lyrikas 
Antanas Vienažindys, 
gražiais žodžiais, nupiešė 
skyrimo tragiką: 
Ir dilgė nevisur žaliuoja, 
šaka be rasos neprigys, 
ir medis pakirstas svyruoja,— 
kaip mano širdis bepagys?!

jšitię žodžiai tinka ir tremti
niams, kurie gali visko turėti, 
nieko netrūkti: niekas, tačiau, 
nenuramins jų tėvynės ilgesio, 
nes visą laiką stigs gyvosios 
tėvų žemės rasos.

Jautriais žodžiais apie trem
tinius kalba ir Lamonnais: 
„Medžiai, kuriuos aš pamatau, 
yra gražūs ir gėlės yra pui
kios; bet tai nėra mano tėviš
kės gėlės ir mano tėvynės me
džiai; jie man nekalba. . . Iš
tremtasis visur jaučiasi vieni
šas".

Žmogus dinamitas
Kodėl dvidešimtasis amžius, 

tiek daug žadėjęs žmonijos ger 
būviui, sukūrė tartum pasto
vią, naują tremtinių tautą?

Kodėl milionai žmonių nuo 
Lietuvos iki Kinijos danginasi 
kur kojos neša ir negrįžta į sa 
vo tėvynę?

Mes patys neformuluokime 
atsako į tuos klausimus. Pa- 
ictcwi® «'c*****************8
KOMUNISTAI IŠGAUNA RAUDONIEJI RUOŠIASI 

PRISIPAŽINIMĄ KARUI,
Angus I. Ward, buv. JAV „Winnipeg Free Press ' pa- 

general. konsulas Mukdene, HiCelbė ištraukas laišku, gautų 
kurį tenykščiai komunistai bu- i§ pogrindŽio kovotoju anapus 
vo suėmę ir ilg4 laiką taidė en geiežinės uždangos, kuriuose 
kavedistų metodais, kaltinda- patvirtinama, kad sovietai ruo- 
mi neva jis apkulęs kiniečius jja savo gyventojus naujam ka 
darbininkus, galop paleistas ruj Dr> Stefan Kosocha, buv. 
papasakojo, kaip jis buvo ląr- pakarpačio Ukrainos seimo 
domas ir prisipažino, kad jei 7 cepirmininkas spaudai pasa- 
Amerikos valdžia nebūtų jo iai kė> kad> gaunamomis iš anapus 
ku išvadavusi, ir jis būtų „pri- £iniomiS( sovietai kala savo gy 
sipažinęs . „Žmogaus piotą vyntojams į galvas, esą Angli- 
gaiima labai lengvai palaužti“, ja ir Amerika ruošia invaziją 
pareiškė Ward. „Izoliavimas, . ,
lydimas nesibaigiančio polici- ~ bukite pasiruošę.
jos tardymo, yra pakankamas , ,Jr Vengrijos bei Čekoslova- 
priversti asmenį prisipažinti ^lJ0S pasieniais mases gyvento 
net nevartojant fizinio smurto, evakuojamos ir siunčiamos 

Kaip pavyzdį Ward nurodė Į Rusijos gilumą. Ištremiami 
vienos Europos valstybės k on- ištisi kaimai, kuriuose jtaria- 
sulato tarnautoją, kurs buvo ii rna> kad partizanai gaudavo 
gą laiką sovietų policijos tar- prieglaudą. Soveitų slaptoji 
lomas ir tiek buvo „įtikiu- policija, persirengusi dvasinm 
tas“, kad ir paleistas vis dar rubais, lanko paeiliui visus 
ilfą laiką buvo tvirtai įsitiki- namus> sekdami nedraugingą 
nęs, kad jis tikrai esąs padaręs Sovietams nusistatymą. Lpb- 
nusikaltimą, kurio jis nebuvo !ausiai ieškomi buvę ukiaime- 
padaręs, nes paties konsulato pogrindžio armijos u tau- 
pristatytais faktais jis nė toje tini° sąjūdžio nariai, 
apylinkėje nebuvo, kur tariama Katalikų bažnyčia Ukraino- 
ris nusikaltimas įvyko. Tik je nuėjusi į katakombas. Ka- 
gerokai pasveikęs ir atsigavęs talikai ten ir Čekoslovakijoje 
jis pradėjo suprasti, kaip ko- meldžiasi slaptose apleistose 
munistų policija buvo jį įteigu vietose ir privačiuose namuo- 
si tikėti. se.

Trečia, dėl užvilkinimo. Už- 
vilkinimus, kaip jau iš aukš
čiau pasakyto matyti, padarė 
ne KLCT, bet kaip tiktai KLS- 
ga, nes į kovo 17 dienos LOK 
posėdį p. Daukša, kuris turi 
formuluotus KLS-gos projke- 
tus, visai neatvyko, ir tas po
sėdis, kuris galutinai turėjo 
projektus priimti ir perduoti 
pasvarstyti visuomenei, neįvy
ko.

Akivaizdoje šių faktų, mes 
konstatuojame KLS-gos ir jos 
organo „Tėviškės Žiburių“ blo 
gą valią, nesiskaitymą su fak
tais, nesilaikymą susitarimų 
džentelmeniškumo, jtyčia lei
džiamus melus ir visuomenės 
kurstymą. 

Mielai ONUTEI B1LEVIČIENEI, liūdinčiai dėl bran
gios mamytės mirties, reiškiame mūsų gilią užuojautą.

Vinco ir Juozo Daniliauskų šejmos.

Draugų ir pažįstamų žiniai pranešame, kad tremty, po 
sunkios širdies ligos, 21. III. mirė MARCELĖ JOKŪ- 
BAITYTĖ - ŠALTM1RIENĖ. Tebūna jai lengva 
svetimoji žemė.

Brolienė ir švogeris.

Mūsų Mieliems ANEI BILEV1ČIENEI, M. GLO- 
VACKIENEI ir J. STR1MUI, liūdintiems dėl myli
mos Mamytės mirties, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Bilevičiai ir Vilčinskai a

žiūrėkime, ką dideli poetai ir 
jautrios širdys prieš beveik 
šimtmtį apie šios dienos dabar 
tį kalbėjo.

T. Dostojevskis savo veikė
jo Karamazovo lūpomis kalbė
jo:

,— Jeigu nėra Dievo, — vis
kas yra leista. Nėra draudimų, 
nėra apribojimų, nėra nieko, 
ko turėtume paisyki, kadangi 
tai, kas iš tikrųjų kadaise bu- 
Vo, tik dėl to buvo tikra, kad 
plaukė iš hipotezės, jog yra 
Dievas. Dabar Dievo, nėra,tai 
gi tai, kas buvo tikra, jau nėra 
tikra; tai, kas buvo gera, jau 
nėra gera; tai, kas buvo gra
žu, jau nėra gražu. Turime vis 
ką iš naujo sutverti. Bet, no
rint iš naujo tverti, reikia pra
dėti nuo naikinimo. ..

Taigi, reikėjo naikinti tai, 
kas anksčiau buvo laikoma ge
ra, tikra ir gražu: reikėjo nąi- 
kinti ramiai gyvenusias tautas 
ir valstybes reikėjo naikinti 
laisvę, nuosavybę, džiaugsmą.

Vietoje to statoma nauja 
valstybė — teroro, prievartos 
ir baimės valstybė. Kas nori 
likti laisvas, turi arba bėgti, 
arba iki mirties kovoti, arba 
merdėti darbo stovyklose. . .

TAUTOS FONDUI
Nepriklausomybės šventės 

proga aukojo:
Montrealio lietuviai $ 147,92 
Hamiltono KLB ap. „ 100,00 
Edmonton L.T. Kom. „ 88,31 
Welland lietuviai ,, 53,26 
Winnipeg kolonija „ 50,00 
Vancouver KLT ,, 40,00 
Rolphton KLB liet. „ 36,00 
Timmins KLB ap. ,, 32,90 
Vai D‘Or LTB sk. „ 31,42 
Fort William ap. „ 25,16 
Ottawa LB-nė „ 17,82 
Toronto P. Z. Kup-as „ 10.00 
Woodstock P. J. Jak. „ 5,00
Montreal P.L. Balsys ,, 3,00

,, P. Z. Domeikienė ,, 2,00

Naikinimo troškimas
Antžmogio teoriją kūrė F. 

Nietzche. Niekino pilkuosius 
žmones, atmetė Dievybę aukš 
tinosį ir pūtėsi. Bet ir tas fi
losofas pastebėjo, koks pavo
jingas dinamitas glūdi žmogu
je, jei jam įkalbamas ne kri
tiškas nepaisymas jokio auto- 
ritcįto:

— Nesu žmogus, — esu di
namitas. Jeigu tiesa stos į ko
vą su tūkstantmečiu melu, — 
būsime liudininkai pasaulio is
torijoje negirdėtų sukrėtimų. 
Žemę susukins seismografai; 
kalnai ir viršukalnės pakeis sa
vo vietas. . . Politika bus už- 
absorbuota protų kovos. Vi
sos senos politinės ir visume- 
ninės kombinacijos išlėks į 
orą. Karai bus tokie, kokių nie 
kuomet žemėje nebuvo. Jau
čiu savyje naikinimo troškimą 
tokiame pat laipsnyje, kaip nai
kinimo galybę. ..

Taigi, T. Dostojevskio žmo
gus kalbėjo, kad reikėsią pra
dėti nuo naikinimo; F. Nie>- 
tzches žmogus jau kalba apie 
naikinimo troškimą; šių dienų 
gi homo novus — naujas žmo
gus jau naikina.

Naikinti visuomet lengviau, 
nei ką nors naujo sukurti. 
Komunizmuos panaikino priva
čią nuosavybę, sukolchozino 
ūkius, tačiau dar ir šiais me
tais piktai bara savo samdi
nius už tariamąjį sabotažą. Juk 
tautai reikia sugalvoti paaiški- 
nimusi, kodėl visą laiką badas 
ir nedateklius. Garsioje Bu- 
charino ir kitų komunistų by
loje prokuroras Višinskis tvir
tino :

— Sudaužyti stiklai ir vi
nys svieste! Monstrualinis el
gesys, su kuriuo palyginus 
bąla visi kiti tos rūšies nusi- 
kaltinimai. . . Penkiasdešimt 
tyčia, sunaikintų sunkvežimių 
su kiaušiniais! Dabar jau aiš

JUOKDARIAI. . .
Anekdotiški užsispyrėliai.
Yra toks anekdotas: Kartą 

susiginčijo kirptas su skustu. 
Kirptas skustam sako:

— Tavo barzda kirpta.
Skustasis atsako:
— Ne, mano barzda skusta. 
Kirptasis vėl kartoja savo: 
— Ne, tavo barzda ne skus

tą., bet kirpta. . .
Ginčas tiek įsidegė, kad abu 

griebėsi stipresnių argumentų. 
Pagaliau skustasis kirptąjį su
murdė į vandenį. Kirptasis, ne 
galėdamas jau kalbėįi, bet tvir 
tindamasis vis savo, iškišo iš 
vandens ranką ir pirštais rodo, 
kad jis. . . kirptas. . .

Taip dabar yra ir su „pro
gresyviaisiais1 ', kurie, pasiėmę 
kirptojo būdą, per „Liaudies 
Balsą“ vip tebetvirtina savo 
nors DLK Vytauto klubas ne 
tiktai „skustas“, bet ir nulup
tas. Ne kieno nors kito, bet 
gi jų, šitų „pregresyviųjų“.

Klubas ir pirmininko ir šer- 
monų skaičiais įrodė, kad 
„progresyviųjų“ suspendavi
mo protokolas priimtas teisė
tai, bet vis jie tebetvirtina sa
vo :

— Klubas kirptas! . .
Draugužėliai,. Klubas ne tik

tai jūsų nuskustas, bet dėl jū
sų ir jūsų jau nuluptas. O kad 
jūs įtikinėjate, kad klubas „ne 
skustas, bet kirptas“, jtai 
tiktai parodo jūsų intencijas— 
dar labjau jį nuskusti ir dar 
labjau jį nulupti. . .

Tiesiog anekdotiški užsispy 
rėliai tie „progresyvieji“.

Ką Bimba „gavo“.
Maskvos imperializmo ir 

smurto atstovas Amerikoje, 
Bimba, kaip rašo J. A. V-bių 

^spauda, Clevelande „gavo1' tai, 
ką jis ruošia kitiems. Jei jo 
agitacija pasisektų, tai Ameri
kos darbo žmonės „gautų“ ne 
liktai „nesimpatišką viršutinę 
lūpą“, bet ir kalėjimus, ir tor- 
tūras ir mirtį. Todėl, reikalą 
sveriant, bimbiniu mastu, jis 
menkai „gavo“. Bet... ,

Amerika laisvas kraštas kol 
kas. Mea grožėjomės, kai Či-

ku, kaip atsiranda nedatek- 
lius. . .

Piktos bacilos
Skelbiamos idėjos plinta 

taip pat, kaip ir bacilos.
Kartais net tikėti neįmanom*. 

kad piktos komunizmo bacilos 
sukasi lizdus vyriausybių pos 
tuose, visuomenės institucijo
se, net paprastų tremtinių gre
tose. Tas bacilas jau pažino 
senosios Rusijos alinti lietu
viai. A. Vienažindys, Rusiją 
vaizduodamas vilko kailyje, 
Lietuvą — ožio, šitaip išreiškė 
vilko tikslus: —

Kurs nor suprasti, vilks ta
rė, suprant ir išmano: 
bus gan pereiti per nasrus ir 
vidurius mano. . .
Reiks tave papjaut, iš kailio 
išnerti
ir sukramčius nuryti ir krau
jus išgerti. . .

Tikra tiesa: tie, kurie pasi
šauna tarnauti komunizmo tiks 
lams, patys lieka suvirškina
mi :
Taip patamkuose mano jau vii 
ku užgimsi
ir vilkų naują eilę pats vesti 
paimsi. . .

A. Vienažindžio aprašytas 
ožys nepanoro tokios' operaci
jos ir priminė savo kietus ra
gus. Ką gi daro šių dienų svy
ruonėliai?

Mūsų partizanai savo testa
mente rašo: „Mes davėm jau 
daugiau, negu kad mūsų laisvė 
galėtų kainuoti. Mums paliko 
kova ne tik dėl tėvynės egzis
tencijos, bet ir dėl to, kad kur 
nors pasaulyje liktų laisvas ir 
gyvas žmogus' ‘.

Taigi, Lietuvoje vedama ko
va ir už mūsų, šiuo metu sau
giai gyvenančių laisvę. Ta ko
va dėlto dar daugiau mus įpa
reigoja. Jei įpareigoja, — mū 
sų pareiga budėti ir kovoti!

kagos laisvi žmonės pasinau
dojo visomis teisėmis, kurias 
siūlė patys bolševikai, ruošda
mi Andrulio apgynimui mitin
gą, ir ramiu, kultūringu būdu- 
niekam nieko „neduodami“- 
pasinaudodami net rengėjų pa 
tiekta dienotvarke, padarė gra
žių nutarimų, kurie visiškai su 
derinami su ramia kultūringa 
elgsena.

Kalbant iš esmės, Bimba „ne 
gavo11 to, kas jam, pagal jo ide 
jas ir peršamąją santvarką pri 
klauso, o dabar komunistai ga 
Ii net gerkles perrėkti, kad 
Bimba žiauriai primuštas. 
Toks balansas neapsimoka. 
Laisvoje šaly yra efektinges
nių priemonių tikslui pasiekti- 
ir priekaištų nebūtų, kad ir 
taip, kaip čikagiečiai Andrulio 
mitinge. Šaltąjame kare karš- 
čiuotis nesveika. . .

Pasakos durneliams.
Yra garsios brolių Grimų pa 

sakos; yra Tūkstantis ir viena 
naktis pasakos; yra ir daugiau 
pasakų. Bet visas jas pra
lenkta naujausios Pasakos dur 
neliams, kurias pasakoja „Lais 
vė“, , „Vilnis“ ir satelitas 
„Liaudies Balsas“, kuris vis
ką iš jų persispausdina.

Pasakos durneliams pasa
kojamos daugiausia apie „viso 
svieto tėvą, mokytoją ir vadą 
Staliną“, kad jis gamtą per
tvarkąs; kad gerą gyvenimą 
žmonėms duodąs; kad kalėji
mų pristeigęs ir daugybėje 
koncentracijos stovyklų kan
kinamiems milionams žmonių 
didelį džiaugsmą suteikiąs; 
kad taip dabar gera gyventi 
Sovietų Sąjungoje, kad iš jos 
bėga žmonės, o Bimba, Miza- 
ra, Pruseika ir Andrulis bijo 
ten dėl to visuotinio gerumo 
vykti ir prašosi pas JAV vy
riausybę prieglaudos nuo „ko
munistinio rojaus“ ir tt.

Ir kiek dar pasakų durne
liams pripasakos tie „progresy 
vieji“ pasakoriai. . . ’
liai seilę varvina. . . - 
dėlto vykti į „rojų' 
Kodėl?

O durne- 
— bet vis 

.. ‘ nenori. 
Marxlrapypkis,
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Lietuviais esame mes gimė
Daug yra rašoma ir kalbama 

apie išeivių jaunuomenės dide-. 
lį nutautėjimą. Tas labjausiai 
pasireiškia senoje išeivijoje, ku 
rių vaikai atvežti maži arba jau 
čia gimę.

Nemažiau pasireiškia sveti
mos kalbos ir svetimų papro
čių įtaka ir tremtinių jaunuo
menėje. Vos tik pagyvenę po
rą metų svetimame krašte, vai
kai ne tik kad tarp savęs var
toja svetimą kalbą, bet jau ir 
su tėvais vengia savos kalbos, 
ypač jei juos girdi, svetimtau
čiai — jų draugai. Jie jau gė
dinasi savo tėvų kalbos ir nors 
gerai nemokėdami vartoja sve
timą kalbą. Tai nėra vaiko kai 
tė, čia kaltos gyvenimo sąly
gosi Tas reiškinys labai skau-
dus, nes daugelis lietuvių vai
kų, jau visiškai nemoka savo 
tėvų kalbos. Reikia rimtai.su
sirūpinti tuo klausimu ir ieško
ti priemonių kovai su mūsų jau 
nuomenės nuolat vykstančiu 
nutautėjimu.

Vaiko siela, kaip jaunas me
delis, kurį gali visaip palenkti 
tėvai, mokytojai, draugai, Jei 
mes paliksime vaiką auklėti 
gatvei, tai jis ne tik neužaugs 
geras lietuvis, bet ir geras žmo 
gus. Vaiko siela yra veržli, 
ieškanti ko nors naujo. Vaiką 
domina nauji, nežinomi daly
kai. Pas jį greičiau įleidžia 
šafchis blogi darbai, kaip geri. 
Jis stengiasi pamėgdžioti suau 
gūsių silpnybes, kas pąnkenkia 
jo jaunai ir neatspariai asme
nybei. Vaikai, prisižiūrėję ne
tinkamų filmų, pamėgdžioja 
įvairių „kovbojų“ gyvenimą. 
Jie pradeda atitolti nuo savo 
tėvų. Jie pasiduoda visiškai 
svetimo krašto įtakai. Vaikas 
nutolsta nuo savos kalbos, nuo 
savo tautos gražių papročių.

Vaiką, iš pat mažų dienų, 
reikia kreipti lietuviška link
me. Tą gali atlikai tik tėvai. 
Su vaikais reikia kalbėti lietu
viškai. Skiepyti siavo krašto 
meilę. Iškelti jiems savo kraš 
to gerąsias ypatybes; mokyti 
lietuviškų dainelių.

Kodėl mes turim kadbėti vai
kams tik apie ten buvusį skur
dą ir vargą? Vargo ir skurdo 
niekur nereikia pirkti. Kituo
se kraštuose jo yra kur kas 
daugiau, kaip kad buvo mūsų 
krašte.

Mes esame perdaug kuklūs 
ir gležni tautiniu atžvilgiu. Jei 
mes palyginsime, mažą ir nuo
lat svetimųjų spaudžiamą mū
sų tėvynę su daugelio kitų 
kraštų tautomis, tad pamaty
sim, kad mūsų tauta stovėjo 
daug aukščiau visais atžvil
giais, kaip kitos tautos. Per 
tokį trumpą mūsų nepriklauso

mybės laiką mūsų tauta pasie
kė didelių dvasinių, kultūri
nių ir materialinių laimėjimų. 
Jaunoje kartoje nebebuvo be
raščių. Mes turėjome turtingą 
lietuvišką spaudą. Buvo pa
statyta gražių ir moderniškų 
mokyklų netik miesteliuose, bet 
ir kaimuose. Mokslas buvo pri 
einamas visiems. Mažažemių 
ir darbininkų vaikai ne tik gim 
nazijas, bet ir universitetus 
baigdavo. Mes turime pasauli
nio masto dailininkų, muzikų, 
dainininkų, artistų. Mūšių gydy 
tojai, inžinieriai, chemikai, tei
sininkai ir svetimuose kraštuo
se užima vietas pagal savo spe 
cialybę įgytą Lietuvoje ir daž
nai pirmauja. Tas aiškiai ro
do, kad nors ir maža mūsų

*,Tūkstančiai jaunų latvių ir 
lietuvių yra Kolymoje prievar
ta kolonizuoti“, rašo olandė 
Elinor Lipper šiomis dienomis 
knygų rinkoje pasirodžiusiuo
se atsiminimuose

„Vienuolika metų sovietų 
kalėjimuose ir stovyklose“ 

(Oprecht Verlag, Ziurich).

65 laipsniai žemįau nulio,
Kolymos sritis yra šiaurės 

Sibiro rytuose, j vakarus nuo 
Ochotsko jūros, pietuose ir 
vakaruose apsupta neįžengia
mais miškais. Čia žiema tęsia
si 8 mėnesius, ir termometras 
nukrinta iki 65 laipsnių že
miau nulio, šioje viso pasaulio 
užmirštoje srityje, kuri prieš 
20 mejtų, neskaitant keletos žv 
jybos stočių pakrantėse, buvo 
vien primityvių klajoklių gen
čių apgyventa, šiandien pri- 
skaitoma per 300.000 žmonių. 
Nuo tos dienos, kurią rusų ge
ologai čia atrado milžiniškus 
aukso klodus, nesibaigiančia 
srove vienas kitą seka politi
nių tremtinių, didžiųjų valymų 
aukų. Sov. Sąj. ieškojusių prie 
glaudos ir vėliau nemalonėn 
patekusių užsieniečių įvairių 
kriminalinių nusikaltėlių trans 
portal. Jie* iš nieko turėjo sta
tyti miestus, tiesti kelius, kas
ti auksą. Klimatas ir darbo są 
lygos nelaiminguosius žudyte 
žudo, mirimų skaičius milžiniš 
kas. Tačiau nelaimingųjų pi
gios darbo jėgos — srovė ne
sibaigia. Tuo pasirūpina MV 
D, kuriai priklauso visa ši sri
tis.

Komunistės atsiminimai ■
Knygos autorė, anksčiau bu 

vusi komunistė, 1930 metais 
nuvyko į „darbo žmonių ro
jų“. Tačiau velau, kaiip ir 

tauta ir trumpą laiką buvo ne
priklausoma, bet yra aukštos 
kultūros. Mūsų krašto gami
niai buvo eksportuojami į visas 
pasaulio šalis. Mūsų tautiečiai 
savo darbštumu, sąžiningumu, 
pareigingumu ir geru elgesiu 
visur įgyja gerą vardą ir sveti
mųjų tarpe randa nuoširdžių 
draugų.

Tą mes nuolat turime pri
minti savo vaikams, kad mes 
neturime gėdintis savo tautos, 
jos kalbos, bet mes turime ja 
didžiuotis. Mūsų tauta nei 
kiek, nėra žemesnė už kitas tau 
tas. Mūsų kalba nei kiek nėra 
prastesnė už kitas kalbas.

Viena gan sunki aplinkybė 
yra ta, kad tėvai turi per maža 
laiko savo vaikams. Beveik vi

Vergija Kolymos aukso kasyklose
daugelį panašių komunizmo 
idealistų, valymo banga ją nu
šlavė į kalėjimus ir koncentra
cijos stovyklas. Neseniai jai 
pasisekė iš to „rojaus“ grįžti.

Knygoje, kuri daugeliu vie
tų primena anksčiau pasiro
džiusius panašius atsiminimus, 
autorė smulkmeniškai pavaiz
duoja kalinių kasdienybę ir gy 

Lietuvos „Vargo mokykla“ spaudos draudimo ir okupacijų 
laikais.

sose šeimose dirba abu tėvai. 
Vaikai visai dienai paliekami 
vieni. Grįžusi iš darbo pavar
gusi motina, džiaugiasi, kad 
tik vaikas jai duoda ramybę, 
nes dar šimtai darbų jos laukia 
namuose. Mes turime kelti 
klausimą svet imoje spaudoje, 
kad motinų darbo klausimas 
būtų tvarkomas. Turi būti pa
naikinti moterims naktiniai dar 
bai (to kituose kraštuose se
niai jau nėra). Būtinai sutrum 
pinti moterims darbo valandas. 
Motinai turi būti duotos darbo 
sąlygos, kad ji nors keletą va
landų turėtų laiko vaikų prie
žiūrai ir auklėjimui.

Nežiūrint visų sunkumų, 
daug kas priklauso nuo tėvų 
nusistatymo, ar jie nori savo 

venimo sąlygas, kurias jai, dėl 
savo medicininių žinių koman
diruojamai po įvairius sanitari- 
uiusi punktus, išryškinti pa
deda ligonių pasakojimai. Ei
dama per kalėjimus, ji sutinka 
įvairiausių žmonių. Tūla se
nelė, suimta už tariamą trcc- 
kizmą, lig šios dienos apie jį 
nieko nežino, sakydama, kad ją 

\aakus išauklėti lietuviais. Jei 
tėvai norės, tai ir padarys, tik 
reikia pasiryžimo ir valios.

Turime labai daug pavyz
džių, kad čia gimę lietuviai 
puikiai kalba, rašo ir galvoja 
lietuviai,. Jie atsidėję dirba 
savo tautai nros yra ir šio kraš 
to piliečiai. Nors jų tėvai nėra 
baigę aukštųjų mokyklų ir gal 
būt tik iš maldaknygės moti
nos juos išmokė skaityti, bet, 
būdami tikro lietuviško nusi
statymo, savo vaikus išauklėjo 
tikrais lietuviais. Tai girtinas 
ir sektinas visiems pavyzdys.

Geriausia priemonė, kuri 
auklėja, vaikus tautiniu atžvil
giu, yra mokykla gimtąja kal
ba.

Didžiųjų tautų emigrantai 

per klaidą palaikę „traktoris- 
te“. Čia Lipper sužino apie 
vaikų pogrindį, kuris vadinasi 
„kerštas už tėvus“, ir dalina 
proklamacijas.

Kolymoje vyrai daugiausia 
turi dirbti aukso kasyklose, o 
moterys skiriamos laukų dar
bams ir miškui kirsti. Ir keltus 
tiesia moterys. Pagrindinį 
maistą sudaro ten dar augą ko 
pūstai. Sodinamos ir bulves, 
tačiau jos dažnai nušąla. Mais 
to ir aprangos gavimas priklau 
so nuo normos išpildymo.Apia 
mai gyvenimo ir darbo sąly
gos yra beveik nepakeliamos, 
ir kaliniai miršta masėmis.

Kaliniai, kurie sulaukia 
savo bausmės galo, 

iš šios srities išvykti jjali tik 
tais atvejais, jei jie yra per 50 
metų amžiaus arba gydytojų 
komisijos pripažinti invalidais. 
Bet tik tada — jeigu nėra toki 
specialistai, kurie Kolymai rei 
kalingi, pvz. gydytojai, inži
nieriai, virėjai, siuvėjai ir t. t. 
Užsieniečiai, pabėgėliai ir kiti, 
kurie priėmė sovietų piletybę, 
nepalidžiami, bet dažniausiai 
šešeriems mtams, o kartais ir 
neribotam laikui įkurdinami 
kaip kolonistai.

Šią koloniją vis didina nauji 
transportai. 1939-40 m. atke
liavo lenkai, kurie 1941 m. bu. 
vo amnestuoti ir pervesti į An- 
derso armiją. Vėliau — pabė
gėliai iš Balkanų, 1944-45 m. 
— transportai iš buv. vokiečių 
okupuotų sričių, vėliau — ru
sai grįžtą iš karo belaisvės, ir 
DP, repatrijuojami iš Vokieti
jos. Paskutiniuoju metu prie
varta kolonizuojami tūkstan
čiai lietuvių ir latvių.
. . „Lietuvis1*. 

visur turi savo mokyklas, kaip 
anglai, prancūzai, vokiečiai. 
Tos tautybės, kurios turi savo 
mokyklas, šimtmečius gyvenda 
mos kituose kraštuose nenutau 
t ėja. Jų kartų kartos kalba 
puikiai savo gimtąja kalba.

Mums irgi reiktų susirūpinti 
tuo klausimu ir, kur tik yra 
daugiau susibūrusių lietuvių 
turi steigti tautines mokyklas, 
kuriose turi būti dėstoma lie
tuvių kalba, liet, geografija ir 
Istorija. Kur gyvena keli tūks 
tančiai lietuvių, tas galima pa- 
padaryti, nes mes pakankamai 
turime kvalifikuotų mokytojų, 
kurie mielu noru prisidės prie 
to darbo. Tėvai turėtų siųsti 
vaikus į savas mokyklas, pa
dėti materialiai tų mokyklų iš 
laikymui. Mūsų spauda turėtų 
nuolat kelti tą svarbų tautos 
apaštalavimo darbą.

Kur mūsų tautiečiai gyvena 
mažomis grupėmis, tas dalykas 
neįmanomas. Bet turint gerų 
norų, patys tėvai savo vaikus 
gali išmokyti lietuviškai kal
bėti ir skaityti. Mūsų motinos 
taip pat. buvo užimtos darbais, 
buvo persekiojamos dėl lietu
viškos knygos. Jos prie rate
lio išmokė mus skaityti lietu
višką maldaknygę. Geri vai
kai myli savo tėvus, todėl jie 
turi mylėti ir mokėti "tėvų kal
bą.

Tas klausimas dabar jau ke 
liamas, ir yra susikūrusios ke
lios lietuviškos mokyklos, ku
rios veikia tik. šeštadieniais, 
be f to yra per maža. Mes ne
galime apsiriboti trijų valandų 
mokykla. Turime eiti prie to, 
kad turėtume normalią mokyk
lą su mūsų dėstomąja kalba.

Mes, tėvai, daugiau turime 
rūpintis savo vaikų tautišku
mu. Įskiepyti ir išlaikyti vai
kų tautinę sąmonę. Mes, tėvai, 
tam rasime daugybę galimy
bių, tik turime stengtis ir pasi
ryžti.

Mūsų pareiga išugdyti ir iš
laikyti sveiką lietuvišką jauni
mą.

Mūsų tauta dabartiniu me
tu naikinama didžiausiu tem
pu. Tūkstančiai vyrų, moterų, 
vaikų yra tremiami iš savo 
krašto. Tūkstančiai jau yra žu 
vusių, ir dar žus tūkstančiai 1o 
i imame ir žiauriame Sibire ar
ba partizanų eilėse.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, mūsų jaunuomenė tu
rės papildyti tuos, kurie žuvo 
dėl tėvynėsi laisvės. Mes turi
me kovoti už savų, tautą, už sa
vo kalbą, už savo vargstančius 
brolius. Mes turime skiepyti 
savo jaunimui, kad „Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais tu
rime ir būt". A. A.
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Ar ~ tikrai nežinomos planetos žvalgai stebi musu žeme?
Eilėje labai įdomių, tiesiog tiktai tiek vaizduotis, kad nuo 

— sensacingų, straipsnių „Ne- kaikurių žvaigždžių šviesa ligi 
priklausoma Lietuva“ patiekė 
faktų apie skraidančias „lėkš- i 
tęs" ir skraidančius „cigarus“ i 
ir tiems reiškiniams aiškinimų, 
paremtų žinomais autoritetais.

Daugumas suminėtų išve- i 
džiojimų daro prielaidą, kad 
esą kažkokios protingos būty
bės, jau kurią laikas, iš kitų 
dangaus kūnų, stebi mūsų že- , 
mę ir jos gyvenimo reiškinius. 
Visų pirma kyla klausimas, ku 
riuo jau seniai susidomėjusi 
žmonija: ar kituose dangaus 
kūnuose yra gyvybė? Ir bend
rai — ar iš viso yra galima ki
tuose dangaus kūnuose kokia 
nors gyvybė?

4 šitą klausimą gamtininkai, 
biologai jr filosofai atsako tei
giamai: gyvybė yra visuotinė, 
kosminė.

Apie žemės kažkokią „pir
menybę“ , pranašumą leidžia 
galvoti tiktai per siauras mūsų 
protas. Visata yra berybė ■— 
tokia berybė, kokios mes nega
lime savo protu ir net lakiau
sia fontazija įsivaizduoti. Dan 
gaus erdvėje „plauko“ ne mi- 
lionai, bet miliardai dangaus 
■kūnųį arba tokių „sfistemų“, 
kaip kad mūsų saulės sistema 
— su 9 savo palydovais (Mer- 
kuras, Venera, Žemė, Marsas, 
Jupiteris, Saturnas, Uranas, 
Neptūnas, Plutonas), yra mi
lionai. Kokios tos erdvės, ko
kių tie dangavę plotai, galima

Žemės eina milionus metų, o 
šviesa per vieną skundę nuei
na 300.000 kilometrų (apie 
187.500 mylių).

(Taigi, šituose žmogaus neiš
matuotuose dangaus erdvės 
plotuose, tarp milionų ar mi- 
liardų dangaus kūnų. Žemė 
yra tiktai mažytė dulkelė. Di
džiuotis jai tikrai nėro kuo. O 
jau gaulvoti apie tai, kad ji yra 
kažkas ypatinga — dar mažiau 
pagrindo. Visatoje, kurios dy 
džio mes net suvokti negalime, 
Žemė yra tiktai menka dulke
lė..

Bet mokslas jau visiškai tvir
tai yra nustatęs, kad Žemė yra 
sudėta iš tų pačių sudedamųjų 
dalių, iš kurių yra sudaryta ir 
visa Visata. Atominės paslap
ties atidengimo (dar ne visiš
ko) amžiuje, grubiai sakant, 
Visata yra sudryta iŠ 92-jų 
elementų, kuriuos mokslas deu- 
bar jau suveda prie vienos sub
stancijos, kuri yra visų tų ele
mentų susidarymo alfa ir ome
ga — prie energijos. Visa Vi
sata — visos žvaigždės, plane
tos, komeitos ir erdvė, — yra 
sudaryta iš tos pačios medžia
gos. O ta pati medžiaga visur 
turi ir tas pačias savybes. Jei
gu ji Žemėje duoda gyvybę, 
tai ji taip gi duoda gyvybę ir 
kitose planetose. Todėl neabe
jojamai teigiama, kad pav. 
Marse gyvybė yra. Tai paro-

ir vasaros Marse turinčių dangaus kūnų ir ta i 
gyvybe apkrečią ir kitus dan
gaus kūnus. Naujausia Pfliu- 
gerio teorija teigia, kad gyvy
bė atsiranda iš negyvos medžią 
gos, veikiant termochminėms 
priežastims ir jėgoms. Pirmo
ji gyva medžiaga yra balty
mas, kuris atitinkamose sąly
gose yra pasidaręs pats.

Čia mokslininkų nuomonė 
vėl skiriasi. Vieni sako, kad to 
kia jau esanti gamtos savybė, 
kad gyvybė pati formuojasi, 
veikiama sąlygų; o šv.Augus
tinas prileidžia, kad Dievas, 
sutverdamas pasaulį, davęs 
jam gyvybės ir jos rutuliojimo 
si kryptį, nustatęs to rutulio- 
jimosi kelius; atseit — evoliu
cijos kelius.

Nenagrinėsiu šių visų teori
jų, bet tiktai konstatuosiu, kad 
jos visos kalba apie gyvybės vi 
suotinumą. Gamtininko akimis 

„ žiūrint, gyvybė tikrai turėtų 
listas suveda į sąvoką Žodžio, būti ir kituose Visatos kūnuo- 
kuris „buvo pas Dievą, ir Žo- se, kuriuose tam tikslui yra tin 
dis buvo Dievas“. H. Richte- karnos sąlygos. O kad tokios 
ris sugalvojo kosminę teoriją, sąlygos, eventualiai, panašios į 
kuri teigia, kad visatoje klai- žemes sąlygas, kur nors tuose 
džioja dalelytės, kurios į dan- nesuskaitomuose dangaus kū

nuose yra, tai dėl to netenka 
abejoti.

Įdomesnis klausimas, kokia 
ta gyvybė ten, kitur, galėtų 
būti? Sprendžiant pagal Že
mės gyvybės pavyzdį, galima 
labai abejotų kad ji, galėtų 
būti lygiai tokia, kaip Žemėje. 
Gyvybė, veikiama sąlygų, juk 
kinta; ji nepastovi. Gyviai, ku

do žiemos 
atmainos, kurias pastebi astro
nomai. Mąc Laughlin ir ma
no, kad Žemę stebi ir joje nori 
apsigyventi Marso piliečiai, 
nes Marse, kuris yra toliau 
nuo Saulės (228 milionai ki
lometrų, o Žemė — 149 mil. 
km), ir jau žymiai atšalęs, da
rosi jiems peršalta gyventi. 
Marsiečiai, esą, todėl gali ban
dyti įsiveržti į Žemę, nukelti 
desantą iš dangaus. .. Tai bū
tų labai įdomu, jeigu tai nebū
tų tiktai prileidimas.

Tačiau biologui visai aišku, 
kad gyvybė kituose dangaus 
kūnuose yra.

Beje, apie gyvybę yra viso
kių teorijų, kurios jau seniai 
kvaršina palyginti labai men
kas žmonių galvas. Mozė tei 
gė, kad gyvybę Žemėje sukū
rė Dievas, visatos kūrėjas, anot 
Vydūno — Didysis Slėpinys, 
kurio esmę šv. Jonas Ėvange-

gaus kūnus pernešančios gy
vybės pradų. W. Preyerįs, su
manęs tęstinumo teoriją, tei
gia, kad Visatoje visa yra ki
lę iš gyvos medžiagos; kuri ir 
tęsia gyvybę. Sv. Arrhenius 
savo panspermizmo teorijoje 
teigia, kad kosminėje erdvėje 
nuolat sukinėjasi gyvos dalely 
tės, kurios patenka iš gyvybę

rie gyveno Žemėje prieš tūks*- nors galėtų atskristi 
tančius metų, jau yra išnykę, artimo mums Marso 

o jų vietoje yra atsiradę kiti, 
kitokių formų, pavidalų. To
dėl sunku įsivaizduoti, kokia 
gyvybės forma galėtų būti to- čių“ atskrenda ir perdaug jos 
se planetose, kuriose yra gyvy- čia virš mūsų galvų manevruo- 
bė. Gal todėl paskleistas gan
das, kad Meksikoje nukritusi 
viena „lėkštė“, kurioje buvęs 
rastas . . . 24-rių colių aukščio 
žmogiukas. . . Taigi, dėl gyvy 
bės buvimo kitose planetose ga ’ 
linui, neabejoti. Bet kokia Jen 1 
gyvybė, kokia jos forma, pasa
kyti tuo tarpu duomenų nėra. 
Galima, gal prileisti, kad lygio 
se sąlygose, galėtų vystytis ir 
tokia pat ar panaši gyvybė. 
Bet tai tiktai spėliojimas.

Bet. jeigu gyvybė kažkur, 
kad ir Marse, yra ; jeigu mar
siečiai, kaip teigia Mac Laugh
lin, nori persikelti gyventi į 
Žemę, tai dar lieka labai daug 
klausimų.

Tie tariamieji marsiečiai, 
kaip buvo pranešta, skraido, 
kad ir labai greit, bet vis dėlto 
žemiškais greičiais, kurių sie
kia žymieji mūsų Žemės lakū
nai. Tokiais greičiais naudo
jantis, atskristi kad ir iš Mar
so, kuris nuo Žemės nutolęs 
apie 80 milionų kilometrų, 
reiktų apie 10 Žemės metų.

■ Tiesa, mes nežinome, kokiu 
greičiu jie skristų beorėje erd
vėje, bet, atrodo, kad „lėkš
čių“ skraidymas yra labai že
miškas, Tai mums sunku vaiz
duotis, kad „lėkštėmis“ kas

kad ir iš 
atstumo, 
užtruktiypač, kad tai turėtų 

apie 10 metų. . .
Be to, perdaug jau tų „lėkš-

ja. . .
Galimfa prileisti, kad tai gre' 

čiausia yra ne iš „lėkščių“ ba
zių, bet iš Žemės aerodromų 
laidomos „lėkštės“. Gal jos ir 
bando kokias nors „oro bazes“, 
bet. tai jau kitas klausimas.

Atrodo, kad tos „lėkštės“: 
vis dėlto greičiausia bus ame
rikoniškas kilmės, tiktai, kad 
„užmėtytų pėdas“, dabar lei
džiamos „antys! ‘ — ne lėkštės 
ir nukreipiamas piliečių dėme
sys, (o, gal, atkreipiamas. . .) 
į tą taikinį, kuris norimas pa
rodyti arba paslėpti.

O vis dėlto labai gaila, kad 
mūsų tuo tarpu iš taip arti nie
kas dar iš kitų dangaus kūnų 
nestebi. Būtų nepaprastai įdo
mu, kad kas nors mus tikrai ga 
lėtų stebėti iš kurios nors pla
netos. Kaip būtų įdomu nu
skristi iš Montrealio ne į New 
Yorką, kas, beje, nevisiems dar 
galima, bet kur nors. . . už to
limos žvaigždės, ant tolimos 

, planetos, kurioje, gal, nėra dar 
. nei šito kvaitulio, kuriuo čia 

apsigėrę ir apsisvaigjnę žmo
nės, „sutverti Dievo pavidalu“, 
vieni kitus smaugią, vieni ki
tiems duobę kasą, vieni ki
tiems „šunybes krečią“. . .

Biologas,
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Meno švente Australijos 
sostinėje

Jurgis Kastytis - Gliaudą „Skautu Aidas“ vėl atgijo

Sausio 23 — 27 dienos buvo 
neeilinės Canberros ateiviams, 
o taip pat tai buvo neeilinė pro 
ga australų visuomenei pažinti 
„naujuosius".

Meninė šventės dalis pradė
ta universiteto patalpose tauto 
dailės ir meno parodos atida
rymu. Tą parodą atidaryda
mas, emigracijos ministeris 
Holt'as pasveikino dalyvaujan
čių tautų atstovus. Svečių tar
pe buvo min. pirmininkas Men 
zies, buv. ministeris Calwelkis, 
svetimų valstybių pasiuntiniai 
ir k. Lankytojus ypač domi
no tautodailės darbų margu
mas, jų gausumas ir net me
džiagų bei atlikto darbo po
būdis.

Dailę atstovavo 22 meninin
kai su 101 darbu. Šalia euro
pietiško masto esto Wiiralt‘o 
darbų bene stipriausi bus buvę 
mūsiškių Bistricko ir Kalgovo 
dailės paveikslai. Paminėtinas, 
kaip senosios mokyklos atsto
vas, ir latvių dailininkas Lin
de. Lietuvius šioje parodos da 
lyje atstovavo Kalgovas, Bi- 
strickas, Šalkauskas, Mikševi 
Čius ir Šimkūnas.

Antrąją šventės dieną įvyko 
naujos australų filmos „Čia nė
ra svetimų“ (No Strangers He 
re) premjera. Iš filmoje su
krautų paskirų įvykių, kuriuos 
pirmyn stumia gera Australi
jos materialinė padėtis, aiškė
ja, kad ši filmą turi propagan

KULTURINI
ATRASTAS „DRUSKININ

KŲ“ PAVEISLAS
M. K. Čiurlionio vardo gale

rijoje Kaune pasirodė naujai 
išstatytas M. K. Čiurlionio lig- 
šiol nematytas darbas—„Drus 
kininkai“ *, kuriuos dailininkas 
nutapęs gyvendamas Druski
ninkuose, kame vargoninkavo 
jo tėvas. Esą dar ir kitų, lig- 
šiol nežinomų, M. K. Čiurlio
nio kūrinių.
ŽMONĖS ANT VULKANO 

KRAŠTO
Artistas, b. Lietuvos Filhar

monijos Liaudies ansamblio re
žisierius Gasparas Velička pa
rašė dviejų veiksmų pjesę 
„Žmonės ant vulkano krašto“, 
kuri buvo suvaidinta „Naujie
nų“ vakare, kovo 19 d. Čikago
je.

Šis G. Veličkos veikalas jau 
ne pirmasis: jo pjesių vaidino 
Liaudies ansamblis Lietuvoje 
ir tautinis ansamblis tremtyje, 
Vokietijoje. 

dinių tikslų. Filmoje vaidina 
ir lietuvė aktorė Ksenija Dau
guvietytė.

Bene patsai iškilmingiausias 
šventės momentas buvo 12-kos 
tautų scenos menininkų pasi
rodymas - koncertas, pakarto
tas ir sekantį vakarą. Šiam 
koncertui emigracijos departa
mentas sukvietė daugumą ge
riausių Australijoje esančių eu 
ropiečių scenos menininkų.

Lietuviams šio koncerto pro
gramoje skirtą laiką sunaudo
jo pakviesta, iš Sydnėjaus Tau
tinių Šokių Grupė, vadovauja
ma B. Kirlytės ir Vyt. Asevi- 
čiaus. Grupė paliko malonų įs 
pūdį. Šokių darnumu ir skir
tingais, savitais tautiniais dra 
bužiais žiūrovų atmintyje ji tik 
rai įbrėžė lietuvių vardą.

Australų visuomenė gyvai 
domėjosi šios šventės paroda 
bei koncertais.

Vieno koncerto pertraukos 
metu šokėjus lietuviškai pra
kalbino Prancūzijos ambasado 
rius Australijai Padovani. Pa
aiškėjo, kad ambasadorius yra 
buvęs Prancūzijos konsulas Lie 
tuvai ir grupė, ambasadoriaus 
pakveista, atliko Prancūzijos 
ambasadoje privataus pobū
džio koncertą, kurio metu ma
lonūs šeimininkai pavaišino ir 
arčiau susipažino su tautinių 
šokių grupės dalyviais. —

(„M. P.“)

KRONIKA
BALETO STUDIJA 

BOSTONE.
Iš tremties atvykusieji Kau 

no baleto artistai — A. Liepi- 
nas ir T.Babuškinaitė - Vasi
liauskienė — Bostone, Ameri
kos Legiono patalpose, įsteigė 
baleto studiją.

A. Liepinas baleto studiją ve 
dė tremtyje, Kassely, kur, be 
to, šoko Kasselio miesto teatre 
kaip solistas.

ORGANIZUOJA KVARTE
TĄ ČIKAGOJE.

Dirigentas muz. A. Kučiū- 
nas Čikagoje organizuoja vyrų 
kvartetą, kuriam jau parinko 
balsus.

— Zuzana Griškaitė, Ame
rikoj gimusi ir augusi lietuvai
tė dainininkė, pavasarį išvyks
ta studijuoti į Vokietiją ir Ita 
liją.

— Dr. A. Greimas pakvies
tas profesorium į Aleksandri
jos universitetą, Egipte.

AVĖ AMERICA!
Amerika, Amerika; 
aš virškinu tave — 
tu mano dūšios kieliką 
pripilk srove gaivia!
Dar vakar taip chimeriška, 
šiandien tu prieš akis — 
čia dangiška, čia žvėriška, 
o svetima man vis.
Tu, lyg mažytis kūdikis, 
įkibęs į žaislus; — 
tu auki, bręski, grūdinkis - 
aš — senis įžūlūs.
Aš dūšia europietiška 
po pragaro laikų; 
sutarti mums nesvietiškai, 
nesvietiškai sunku. . .
Amerika, Amerika!
Mintis man nerami — 
ar mano dūšios kielikas 
bus pilnas tavimi?
Iš Jurgio Kastyčio naujos

LIETUVIAI RIO DE JANEIRO MUNICIPALINIAM 
TEATRE

Jau prieš karą buvo keli lietu
viai: Teleforas Mažeika, ba
sas, dainavęs chore, o dvi se
serys Bernatavičiūtės ir Sai- 
kauskaitė buvo šokėjos. Kar
tais jiems tekdavo atlikti ma
žas roles. Dabar iškylančios 
b: lerinos Bernatavičiūtės, Ol- 
ga ir Genė, yra kitos dvi jau
nesnės sesutės. Jos šoka Rec- 
rcio teatre. T Mažeika, daug 
metų, gaudamas teatre mažą 
aplyginimą, sunkiai grūmėsi 
ju medžiginiais trūkumais, bet 
'aikėsi tvirtai ir atkakliai ver
žėsi pirmyn pasirinktu daini
ninko keliu. Pagaliau atėjo 
'■įimingesnės dienos. Mūsų tau 
tretį tiesiog ėmė gaudyti Rio de

Trys kryžiai trijų kryžių kal
ne, apie kurį kašo Vyt. Alan

tas savo romane „Pragaro

DOLERIS
Doleri, tu doleri, 
žalias popierėli; 
už tave, už dolerį; 
siųsiu siuntinėlį. 
Siuntinį aš siųsiu 
į kažkokią kempę, 
kur brolelius mūsų 
kryžiavoti tempia. 
Prakaitą aš liesiu, 
liesiu tartum tvaną 
bet tave turėsiu, 
būsi tujen mano.

eilėraščių knygos „Avė

Prakaitą aš liesiu 
prie mašinų gausmo — 
tarp skurdžių griuvėsių 
bus broleliui džiaugsmo. 
Doleri, vai doleri — 
mano prakaitėli; 
toks, tikrai nedorėlis, 
mūs gyvenimėlis.

America“.

Janeiro kazinų direktoriai, ža
dėjo gerus kontraktus. Tuo 
tarpu valdžia nustatė kategori
jas ir Municipalinio teatro per
sonalui. Choristai pakliuvo į 
tris kategorijas: pirmąją su at
lyginimu 6.080 kruzeirų mene
siui, antrąją su — 5.300 ir tre-
ėiąją su — 4.2C3 kruzeirų. Bet 
kuri iš šių kategorijų jau davė 
galimmybę gyventi vidutiniš
kai. Vienok artistui svarbu ne 
tik pinigus^ bet ir jo garbė, ir 
j > ateitis. Ir T. Mažeika, ku
zis, atsižvelgiant į jo balsą ir 
artistinius gabumus, yra teat
ro vienintelis toks stiprus ba
sas, 1949 m. spalio mėnesį bu
vo pakeltas į pirmos kategori
jos dainininkus.

TEISININKO JONO JUs- 
KAIČIO STRAIPSNIS KA

NADIEČIŲ SPAUDOJE
Toronto universiteto Teisių 

instituto leidžiamas žurnalas 
įsidėjo Jono Juškaičio straips
nį, kuriame duodamas palygi
nimas tarp totalitarinių kraštų 
įstatymų — ypatingai Sovietų 
Rusijos — ir Kanados teisinės 
sistemos.

Žurnalo redaktorius pažymi, 
kad Jonas Juškaitis yra studija 
vęs Europos tiesines sistemas 
ir dabar gilina savo profesinį 
žinojimą Toronto Universite
te, ruošdamasis LL. B. laips
niui.

Teisininkų bankiete su 
straipsniu ir jo autorium susi
pažino Kanados Aaukščiausio- 
įo Teismo teisėjas Mr. Justice 
Rand, Toronto universiteto 
Prezidentas ir kiti vadovaujan 
lys Kanados teisinės profesijos

Lietuviškas jaunimas, jau pa vedus, dabartinį „Skautų Ar
čioje! Nepriklausomybės pra- dą“ redaguoja psktn. Pranas 
džioje susitelkęs, skautiškan Enskaitis. Pirmasis numeris, 
sąjūdin, savo ryžtingą, pilną datuotas 1950. 2. 28., daro vi- 
jaunatviško judrumo ir nuolat sai jaukią jaunimo žurnalo (28 
pažangėjančią veiklą visada cmx21) išvaizdą. Jo turinyje 
gražiai pavaizduodavo savo or apstu jaunimui skirtos mi'džia- 
gana „Skautų Aide“, kurio pir gos, kaip antai: Kova už Lie- 
masis numeris pasirodė 1923 tuvos egzistenciją; Lietuviško 
m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose, sios Skautijos kūrėjai — pir 
Per 17 metų „Skautų Aido“ mūnai išeivijoje; Langas į pla- 
įnašas į bendrą lietuviškos pa- tų pasaulį; Aušrys — gintaro 
žangos ir kultūros lobyną, yra krašto legenda; Du minėjimai; 
tikrai nemažas. „Skautų Ai- Sugebėjimas laimėti; Po sveti
das“ turėjo nutilti, kai mūsų 
kraštą iš rytų užplūdo ir paver 
gė svetimieji.

„Skautų Aidas“ atgimė Vo
kietijoje 1946 m. sausio mėn. 
15 d. Daugiau kaip porą me
tų eidamas, jis buvo vertas Ne
priklausomybės laikų „Skautų 
Aido“ tęsinys.

Emigracijai išblaškius iš Vo 
kietijos tremtinius po visą pa
saulį, štai dabar Kanadoje vėl 
pasirodė „Skautų Aidas“, kaip 
pasaulio lietuvių skautų - skau 
čių organas. Kanados lietuviai 
skautai per 1949 m. antrą pus
metį leido „Skautą“, kuris lyg 
ir buvo bandymas praminti ke- 
liūs atgimstančiam „Skautų 
Aidui“.

Lietuvių Skautų Brolijai pa-

NAUJI
Jurgis Kastytis Gliaudą. 

AVE AMERICA. Iljustravo 
Vladas Vijeikis. Išleido auto
riaus bičiuliai. 1950 metais, 
Amerikoje. Tikslesnė išleidi
mo vieta, kaina ir adresas ne
nurodyta.

Tai žinomojo mūsų rašyto
jo, nors ir neseniai išėjusio vie
šumon, eilėraščių rinkinys, la
bai originaliai bei gausiai ilius 
truotas ir daro simpatingą įs
pūdį.

Autoriui reikėtų gerokai pa
dirbėti dėl formos suderinimo 
su turiniu, kurį autorius daž
nai aukoja formai. Ir tai ne 
kažkokiai įmantriai, originaliai 
lormai, kuri savaime imponuo
ju, bet pačiai minimališkiau- 
siai. Autoriui iš eilėraščio rei
kia dar pakilti į kūrinį. Tai 
sunkus uždavinys, bet pasiry
žusiam šia kryptimi, reikia to 
siekti. Nes eilėraštį .parašyti 
gali kiekvienas, bet sukurti kū 
rinį — jau kitas uždavinys. 
Atrodo, kad rimtai dirbdamas, 
J. K. Gliaudą galėtų ir to pa
siekti. (k).

.GABIJA“ — lietuvių spau
dos centro Amerikoje leidžia
mas spaudos katalogas. 1950 
m. kovo mėnesio. Jame sura
šyti visi turimieji lietuviški lei 
diniai. Adresas: 412 Bedford 

mu dangumi; Skautai — rak
tas lietuvybei palaikyti. Be to, 
laikraštin įdėta pora eilėraščių 
ir pradėti nuolatiniai skyriai: 
pažinkime gamtą, kam yra ži
noma, kad. . . (įvairenybės). 
Yra ir iliustracijų. Metinė pre 
numerates kaina — 2 dol. 
Nors pasitaiko korektūros klai 
dų, bet malonu pažymėti — 
tekstas atspaustas lietuviškais 
rašmenimis .

Reikia tikėti, kad toliau 
„Skautų Aidas“ dar patobu
lės ir bus malonus ir jaukus 
jaunimo svečias. Tai tenka su 
nuoširdumu palinkėti ir kartu 
pasidžiaugti, kad Kanadoje jau 
eina trečias lietuviškos dvasios 
periodinis laikraštis.

L, Eimantas.

St. Šimkus 33 RINKTINĖS 
LIETUVIŲ LIAUDIES DAI
NOS. Įžangos žodis Juozo Ži
levičiaus. Išleido kun. P. M. 
Juras. 1950 m. Kaina $ 2.00. 
„Darbininko“ spauda. Adre
sas: 366 West Broadway, 
South Boston, 27, Mass. USA.

Leidinys suskirstytas į tris 
dalis — solo dainos su fortepi
jono pritarimu, dainos dviem 
lygiem balsam su fortepijonu 
ir kefuitbalsiam mišriam cho
rui.

„AIDAI“ 3 nr. 1950 m. Šis 
numeris, kaip ir du pirmieji, iš 
leistieji Amerikoje, atrodo la
bai gražiai, kultūringai ir net 
meniškai. Turinys rimtas, ver 
tingas. Tiktai žurnalas daro
si kaskart vienašališkesnis, ap- 
siribojąs. Jeigu tai yra leidė
jų tikslas, tai jis gerai atsie
kiamas.

Turiny: A. Maceina, J. Balt 
rušaitis, B. Brazdžionis, Z. 
Ivinskis, T. J. Beleckas, H. 
Grinius, V. Šlaitas, N. Maza- 
laitė - Krūminienė, K. Pakštas, 
V. Butėnas, J. Navickas, J. 
Kmitasi ir apžvalgos.

„Argentinos Lietuvių Bal
so“ KALENDORIUS 1950 
METAMS. Išleista Buenos 
Aires, Minėto laikraščio lei
dyklos. Turinys įvairus. Ka-

Pošvaist ės‘ ‘. atstovai. (kor.) Ave, Brooklyn, N. Y., USA. lendorius iliustruotas.

PRAGARO ..VYT- ALANTAS

POŠVAISTĖS
NETIKĖTAS VIZITAS,

Docentas Leonas Girkalnis 
mėgo senų knygų k”apą. Koks 
nuostabiai turtingas ir spalvin 
gas minčių, jausmų ir aistrų 
pasaulis slypėjo tuose abejin
guose, apdulkėjusiuose tūks
tančiuose tomų ! Į juos lietu
vių tauta kartų kartomis krovė 
savo patyrimą, išmintį ir savo 
širdies virpėjimus. Bibliote
ka jam primindavo avilį, pri
nešta pilną jau susicukravusio 
medaus. Girkalnis buvo lan
kęs daugelį gciiausių pasaulio 
bibliotekų, bet niekur jis taip 
nesijautė namie, kaip Vilniaus 
universiteto bil'liotekoje. Jis 
čia praleisdavo didžiausią lai
ko dalį, rinkdamas medžiagą 
tavo veikalui, kurį jis norėjo 
pavadinti: Lietuvos praeities 
mįslė. Ypatingai vokiečių oku
pacijos metu biblioteka jam 
pasidarė užuovėja nuo nera
mių ir baimingų karo nuotai
ki!. Tartum nujausdamas be
si artinančią katastrofą, Girkal
nis atkakliai įausėsi senuose 
šaltiniuose, stengdamasis su
rinkti kuo daugiau medžiagos 
savo knygai.

Kali pavargdavo jo akys ir 
mintys, jis atsilošdavo kedėje 
ir vaizduodavosi, kad tas senas 
rūmas yra stotis, pro kurią pra 
važiavo šimtai ir šimtai lietu
vių mokslininkų, rašytojų ir 
menininkų; jie čia dirbo ant tų 

pačių kėdžių, ant kurių jis sė
di, jų pavargusios akys klai
džiojo tomis pačiomis apdulkė 
jusiomis lentynomis, kaip ir jo, 
jie kvėpavo tuo pačiu senos iš
minties pritvinkusiu oru, kaip 
ir jis. Jam rodėsi, kad pridul
kėjusiuose užkampiuose lig 
šiai dienai tebeslankioja jo 
pirmtakūnų paklydusios min
tys. Iš tų lentynų byloja jam 
brangūs ir artimi vardai, kurių 
nešiotojų darbus jis varo to
liau, kurie yra pasiryžę jį pa
skatinti ir uždegti, nes jį siejo 
su jais ta pati karšta Lietuvos 
meilė ir noras jai tarnauti.

Tą rytą Girkalniui darbas 
nesisekė. Jis dėjosi skaitąs, 
bet ištikrųjų daugiau žvalgėsi 
į duris, nekaip į knygą. Kristi
na atgabeno iš Kauno Nargcliū 
no parvežtus pogrindinius lei
dinius, kurių dalį jis jau buvo 
išdalinęs profesūrai, o kitą da
lį Aldona su Kristina turėjo iš 
platinti studentų tarpe. Jie su 
sitarė susitikti bibliotekoje. 
Reikėjo bijoti provokatorių ir 
šnipų, juo labjau, kad univer
sitetas buvo vokiečių okupaci
nės valdžios uždarytas, ir vi
sas darbas fakultetuose buvo 
varomas nelegaliai. Į studen
tų tarpą lengvai galėjo įsibrau 
ti išdavikų ir šnipų. Girkalnis 
bijojo ne tiek dėl savęs kiek 
dėl 8avo sužadėtines. Jis ke

letą kartų buvo beketinąs rim
tai pasikalbėti su Aldona ir pra 
syti ją nuo to pavojingo darbo 
atsisakyti, bet to daryti nedrį
so, bijodamas įžeisti jos patrio
tinius jausmus.

Antra, jam nedavė ramybės 
vakarykštis susitikimas su 
□zedulioniu. Ko tas diegas 
siekia? Kad A dona jam patin
ka. kaip moteris, buvo aišku. 
Kaip kiekvienas moterį mylįs 
vvras, Girkalnis šiuo atveju bu 
vo nepaprastai jautrus. Bet ar 
tai viskas? Ar tik Dzedulio- 
nis neįtaria juos platinant po
grindinę spaudą? Stengdama- 
sisi įsiteikti Aldonai, ar jis tik 
nesitiki pačiupti siūlo galą?

Aldona su Kristina rado jį 
g’liai susimąsčiusį: jis visai ne 
pastebėjo joms įeinant. Žvilg
terėjęs į jas, Girkalnis supra
to, kad ir šį kartą viskas pra
ėjo sklandžiai. Po dvylikos jie 
visi išėjo pas Nargeiiūną pietų.

Nargeliūnas gyveno Anta
kalnyje. Jis numavo, nedi
deliame mūriniame name du 
kambarėlius ir virtuvę. Viena
me gyveno jis pats, kitame jo 
sena tranaitė Teklė. Namas 
stovėjo ant stataus skardžiaus; 
iš vienos puses buvo matyti 
puiki padaira į Neries upę, ki
toje pusėje matosi šv. Petro ir 
Povilo bažnyčia.

Butelis buvo apstatytas tik 
pačiais būtiniausiais Laidais. 
Tuojau galėjai pstaebėti šeimi
ninką ko mažiausiai kvarši
nant galvą savo patogumais. 
Didokas apvalus stalas, nublu
kusi, žaliu pliušu apmušta so- 
felė bei pora tokių pat nusitry
nusių foteliukų, sudarė visą

kambario apibaldinimą. Viena 
me kampe kabėjo lentynėlė su 
knygomis. Šalia jos, ant se
nais popieriais išmuštos sie
nos, kabojo Nargeliūno išvež
tos į Sibirą žmonos, dar jau
nos, gražios moters portre
tas; ant mažo staliuko prie so
fos stovėjo gražiuose rėmuose 
įrėmintos jo taip pat į Sibirą 
išvežtų vaikų — berniuko ir 
margytės — nuotraukos.

Jonas Nargeliūnas, kaip sta
tybos inžinierius, dirbo staty- 
oos bendrovėje „Pastatas“. 
Bendrovę įsteigė lietuviai, atė
ję į Vilnių. Okupantai jos ne
iš Iraskė tik del to, kad ji bu
vo pripažinta dirbanti karo rei
kalams. Tik jos priešakyje bu
vo pastatytas patikėtinis vo
kietis. Bet Nargeliūno darbas 
bendrovėje tik priedanga: visą 
savo energiją ir atliekamą lai
ką jis skyrė pogrindinei veik
lai, ypač rezistencinės spaudos 
platinimui Vilniuje.

Girkalnis ir Nargeliūnas bu
vo moksilo draugai. Jie abu 
mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 
Nargeliūnas, baigęs gimnaziją 
vieneriais metais anksčiau, iš
važiavo į Kauno universitetą. 
Kai po metų ir Girkalnis įsto
jo i universitetų, jų bičiulystė 
atsinaujino ir tęsėsi iki studi
jų pabaigos. Gavęs inžinie
riaus diplomą, Nargeliūnas bu 
vo paskirtas vieno apskrities 
miesto inžinieiiumi, o Girkal
nis, baigęs Humanitarinių 
Mokslų Fakultetą, išvažiavo 
kuriam laikui į užsienį ruoštis 
akademiniam darbui. Keletai 
metų jų bičiulystė gal kiek at
vėso, bet nenutrūko, juo lab

jau, kad vasaros atostogų me
tu Girkalnis visada savo drau
go aplankydavo.

Abu bičiuliai visai netikėtai 
susitiko vokiečių okupcijos 
pradžioje Vilniuje. Tėvynės 
nelaimė juos dar labjau suarti
no. Jaunų dienų bičiulystė vir 
to subrendusių vyrų nuošir
džiu bendradarbiavimu kovoje 
su pavergtos tėvynės smaugė
jais.

— Sėskite kur kam patin
ka, — sveikinosi Nargeliūnas. 
— Ceremonmeisterio mano rū
muose nėra. Būkite kaip namie 
ir dovanokite, kad dar turiu ei
ti pažiūrėti ar jau pakankamai 
išmirko šnapsas šaltame van
denyje. Tu, Kristina, būk šios 
puotos šeimininkė ir pakalbink 
svečius.

Nargeliūnui išėjus, Aldona 
su Kristina apžiūrėjo jo vaikų 
nuotraukas. Berniukas galėjo 
būti šešerių, mergytė ketverių 
metų.

— Gražūs vaikai, tiesa, Ai
da ? — paėmusi nuotraukas žiū 
įėjo Kristina. — Aš norėčiau, 
kad mano vaikai būtų tokie 
gražūs.

— Jo žmona buvo graži. Tu 
pažinojai ponią Norgeliūnie- 
nę? — paklausė Aldona savo 
sužadėtinį.

— Pažinojau, puiki moteris 
buvo: graži, darbšti^inteligen
tinga. Kai grįždavau iš užsie
nio atostogų, nuvažiuodavau 
pas Nargeliūnus paviešėti.

— Jis, tur būt buvo Jabai 
laimingas su ja? — paklausė 
Kristina.

— Nežinau, Nargeliūnas nie 
kados nesipasakodavo apie sa
vo šeimyninius reikalus, — at 
sakė Girkalnis. — Jonas ir da
bar nesipasakoja^ kaip jis iš
gyvena savo šiemos tragediją.

— Stiprūs vyrai apie savo 
širdies dalykus nemėgsta kal
bėti. . . Kur dabar tie vargše
liai? Jei nežuvo pakeliui už
kaltuose vagonuose, išaugins 
juos komjaunuoliais, išplėš 
širdį ir sielą ir dar ko gera pa 
siųs kovoti prieš savo brolius. 
Darosi kruvinai liūdna prisi
minus. . .

— Geriau nekalbėk ąpie tai, 
Kristina, — Girkalnis pėamė 
nuotraukas iš jos rankų ir vėl 
pastatė ant staliuko. — Kalbos 
čia nieko nepadės, o dar nugirs 
Jonas, jam bus nemalonu. . .

Tuo tarpu grįžo šeiminin
kas ir visi sėdo prie sitalo.

Žmogaus prigimtis nepasto- 
yi, lanksti, o gal tikslinga, ne
žinau, kaip tai pavadinti. Jei 
kas būtų iš šalies stebėjęs tuos 
jaunus žmones, būtų matęs pie 
taujančią linksmą draugiją, ku 
riai, rodės, daugiau niekas ne
rūpi, kaip tik pajuokauti, pa
leisti įžūlų sąmojį, pažaisti žo
džiais. Mažame butelyje skam 
bėjo jaunas juokas, nerūpestin 
gas bičiuliškas alasas. Tartum 
karo ir visai nebūtų buvę. Gal 
žmogaus prigimtis negali pas
kelti nuolatinės traginės įtam
pos ir nesąmoningai ieško ato
slūgių? O gal žmogus pana
šus į tragiką, kuris pertraukos 
metu griebiasi vaidinti kome
diją?

(Bu* daugiau) ,
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Džiova ir jos gydymas
RAŠO DR, B. MATULIONIS

8■

Laibai trumpai ir tik bend
rais bruožais paliečiau džiovos 
modernųjį gy'dymą. Padaryta 
be galo didelė pažanga, bet vis 
tebėra daug neispręstų klausy
mu. Nei Streptomycinas, nei
1. B. 1, nei P A. S. (para-ami- 
no salicylinė rūgštis) dar ne
duoda tiek, kiek iš jų norėtų 
kiekvienas tuberkulioze sergąs 
ligonis. Bet išrastųjų vaistų 
vartojimo tobulinimas bei nau
j.i, tobulesnių vaistų ieškoji
mas nesustoja nei vienai die
nai ir eina pirmyn. Padarytie
ji atradimai duoda pagrindo 
laukti naujų, dar didesnių lai
mėjimų džiovos gydyme, nes 
;au atrastas tikrojo siūlo ga- 
.as.

Baigdamas šį straipsnį, no
riu paliesti vieną labai opų 
klausimą. Paskutiniuoju me- 

•u labai padažnėjo iš Lietuvos 
prašymai, stačiai šauksmai, at
siusti Streptomycino. Kai kas 
net pradėjo įtarinėti, bene bū
siąs tai bolševikų triukas. Jie, 
norėdami sau gauti Streptomy 
cino, spaudžia mūsų žmones, 
turikrčiius Amerikoje giminių, 
kad prašytų atsiųsti Strepto
mycino.

Kiek į tų prašymų atsiradi
mą tiesiogiai prisidėjo bolševi
kai, į tai atsakyti neįmanoma, 
nes negalima patikrinti.)*

*) Vis dėlto kaikurių duo
menų yra. Pasirodo, kad įta
rimai, bent dalinai turi pagrin
do. Štai vienas faktas: Tūlas 
montrealietis gavo telegrama 
prašymą Streptomycino. Sku
biai išsiuntė ir gavo pakvitavi
mą. kad gautas. Tuo tarpu jis 
pasitikrino laišku ir paisrode, 
kad tas asmuo, kieno vardu bu 
vo prašyta ir gautas pakvitavi- 

Mėsinė ir maisto produktai 
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

j 1918 FRONTENAC, MONTREAL
I TEL. FA 0209
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e Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką, 1 ŽUKAS ANTANAS 
Š 1064 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que. Tel.

TR 5929, priima pataisymams įvairius laikrodžius, 
č Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai Kainos že- 
1 mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.
I Kreiptis vakarais po 6.30 vai.
«...... ....... w............ -M ■■ M ’ M M. --- - M. ---Jt-."L I

I
JOE HAVER

Radio Tarnyba |
Taisomi visų rūšių aparatai. 8

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

I KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA? j 

j MES SUTEIK AME JUMS |

TEISINE-KALBINE PAGALBA I
• Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus K 
O perkant ir parduodant. Parūpiname paskolą ir ap- § 
S draudą. Atstovaujame įstaigose ir įmonėse. Sudarome § 
g dokumentus bei patvirtintus vertimus. Giname lietuvių 8 
v interesus Kanadoje ir kituose kraštuose. Jums patar- ž 
S navimus atlieka teisininkai ir kalbininkai, studijavę Š. § 
S Amerikos bei Europos universitetuose. g

JONAS JUŠKAITIS Į
; ; 108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494 8
; ; Skyrius: 750 Dundas St. W., Toronto; Tel. WA 0006 §
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ft priima vyriškų rūbų (paltus ir kostiumus) užsakymus. S 
Didelis pasirinkimas įvairiausios medžiagos. Prieina-I mos kainos.

j 202 St. Clasens Ave., Toronto. Tel. ME 8522 *
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Bet vienas dalykas yra neabe
jotinas. Bolševikai į Lietuvą 
atnešė didelį moralinį ir mate
rialinį skurdą. Lietuvoje, kur 
iki bolševikų okupacijos, žmo
nės suko galvas, kur padėti 
mėsų, sviestą ir javus, šian
dien tenai mases žmonių gyve
na pusbadžiai, nedavalgę, aiba 
vartoja maistą, kuriame trūks
ta baltymų (mėsa) ir riebalų; 
darbo sąlygos, apsirengimas, 
buto sąlygos žymiai pablogėjo. 
Patyrimas rodo, kad tokioms 
sąlygoms esant, sparčiai ple
čiasi džiovos liga.

Blogas ir nepakankamas 
maistas labai sumažina žmo
gaus kūno atsparumą. Žinome 
gi, kad apie 93% ir net dau
giau žmonių begyvendami apsi 
krečia džiova; kiek iš apsikrė- 
tasiųjų suserga progresuojan
čia plaučių džiova, tai visai pa
ikina nuo gyvenimo sąlygų; 
juo sunkesnės gyvenimo sąly
gos, juo daugiau iš apkrėstųjų 
vėliau suserga plaučių džiova.

Kokios dabar Lietuvoje gy
venimo sąlygos, apie tai neten
k.i aiškinti; kiekvienas tatai 
gerai žino. Jei tuomi dar kas 
nors abejoja, tai nebent tas, ku 

mas, apie šį užsakymą nieko 
nežino. . .

Žinoma, galėjo atsitikti taip, 
kad kokie nors nesąžiningi 
žmonės, kurie žinojo montre- 
eliečio adresą, apgaulingu bū
du patys, savo iniciatyva, 
montrealietį apgavo, bet ir šis 
faktas įrodo, kad vis dėlto at
sargumas čia re ikalingas. Ge
riau pasitikrinti, kad neįvyktų 
apgavystės, vis vien, kieno var
du ji būtų padaryta, visagalin
čios partijos ar privačia, inicia
tyva. Red.

IŠ SUDBURIO PADANGĖS GYVENIMO,
Pažvelgus į Sudburį ir jo 

apylinkes mes pastebėsime įvai 
riaušių vaizdų. Čia dauguma 
šio uolos, kalnai, miškeliai ir 
puikūs slėniai su gražiais ir 
vingiuotais ežerais. Sudburio 
miestas turi apie 40.000 gyven 
tojų. Palyginus su kitais Ka
nados miestais, yra gana šva- 
i us. Netoli Sudburio stovi ne
paprastai didelis fabrikas, pa
vadintas Capperkelth Interna
tional Nickel Company of Ca
nada, Limited. Daugiausia 
Sudburio miesto gyventojų, 
apie 80%, minėtame fabrike 
•Urba. Tame tarpe ir mūsų 
tautiečiai, tiek nauji imigran
tai, tiek seni ateiviai gauna 
darbo. Vieni iš jų dirba ka
syklose, kiti fabrike. Kasyklo
je dirbantieji darbininkai dau
giau uždirba. Eilinis darbinin 
1 as kasykloje gauna pei va
landą $ 1.24 — 1. 28. Gabes
ni darbininkai aar ir bonų už
dirba apie $ 80 — 100 pci mė
nesį. Fabrike vidutiniškai gau 
na už valandą $ 1.08 — 1.10. 
Fabrike dirbantieji dirba trim 
pamainom, kasykloje— dviem.

Kasykloje kasama ir gamina 
ma nikelis, varis, auksas, pla
tina, sidabras ir kiti metalai.

Mūsų naujieji imigrantai, 
gyvenantieji Sudbury (apie 
šimtą), neminint senųjų, dau
guma neblogai įsikūrė. Pav., 
n. D. Mickus, p. Gasiūnas ir J. 
Šimkus nusipirkę po puikią 
engvą mašiną P. Dūda ir P. 
Gurklys bendrai susidėję su
mūrijo puikų namą. Treti pi
nigus krauna į Bank of Mont 
real.

Dėl lietuvių veiklos Sadbu- 

ris nebemoka pats galvoti n ak 
lai tiki piktos valios apsukrių 

apgavikų pasakojimams apie g 
ra gyvenimą Lietuvoje. Skur- 
raus gyvenimo neatskiriamas 
palydovas yra džiova, (b. d.)

ry, tai kiek silpnoka, gal už tai, 
,.ad nuosavos salės neturime, o 
daugiausia atrodo, kad neper- 
Jaug čia esama ir tie į dvi gru 
peš suskilę į KLT skyrių ir 
b LS skyrių, l'arp dviejų sky
riui labai matomas nesugyveni 
mas ir tt.

Dėl senų emigrantų, tai gali 
m.i taip pasakyti: pradžioje su 
naujais emigrantais kaikurie jų 
nelabai sugyveno, bet dabar 
jau pradeda šiek tiek atslūgti 
;r draugiškiau sugyventi.

Sudburys turtingas vyrais, 
o mergaičių zos 5 — 6. Tai 
nesudaro pusiausvyros.

J. Juknevičius, 
IR MES DIRBAME IR 

GYVENAME.
Virginiatown, Ont'. Maž

daug pusiaukelėj tarp Kirk 
land Lake, Ont. ir Noranda, 
Queė yra Virginiatown, mažu
tis miestelis, bet su didele ir 
vis dar augančia aukso kasyk
la „Kerr - Addison“. Čia prie- 
glaud ąir darbą gavo apie 100 
DP, jų tarpe kleiolika lietu
vių. Uždarbis — 85 et per 
vai. plius 15 st pragyvenimo 
priedų (living bonus), taip 
kad susidaro per vai. 1 doleris. 
Dirbama dviem pamainom. 
Kiek anksčiau sutartį baigę 
miške, darbo gavo čia. Bend
rai, kasyklos darbininkų pasi
keitimas nemažas: beveik kas
dien kas nors ,/kvituoja“ ka
sykloj, arba priimami nauji dar 
bintinkai. Lietuvių tarpe sugy
venimas getras, tačiau jokios 
kultūrinės veiklos išvystyti ne
galima, nes vos ekliolika eesa- 
me. P. M. V.
KAMINSKIEČ1AI PAMINĖ

JO DARBO PARTIJOS 
JUBILIEJŲ

Kovo 4 d. prof. Kaminskio 
vardo lietuvjų socialdemokra
tų organizacija paskyrė specia 
lų susirinkimu Darbo Partijos 

50 metų jubiliejaus paminėji
mui. Tą susirinkimą užpildė 
dr. P. Ancevičiaus ilga ir iš
sami paskaita apie Didžiosios 
Britanijos darbo žmonių politi
nės partijos, paprastai vadina
mos Darbo Partija, pirmąją 50 
metų. Prelegentas, pradjęs nuo 
to, kaip Darbo Partija gimė 
1900 m. vasario 27 d. Memo
rial Hall Londone, savo pas
kaitoj smulkiai supažindino 
klausytojus su tos partijos au
gimu, jos vidujinėmis ideolo
ginėmis kovomis, laimėjimais 
ir pralaimėjimais, jos 1918 m. 
garsaus moksaninko Sidney 
Webbo suformuota programa 
„Labor and tre New Social 
Order“, kol pagaliau privedė 
prie darbiečių laimėjimų 1945 
metais, jų vyriausybės sistema 
tingai ir planingai penkius me
tus vykdytos didžiulės t. v. 
tyliosios socialinės revoliuci
jos, pakeitusios Britų Imperi
ją iš pagrindų. Prelegentas 
paskaitą užbaigė paskutiniais 
rinkimais Anglijoj, kurie įvy
ko vasario 23 d. ir tų rinkimų 
trumpu aptarimu.

Ta proga noriu atitaisyti 
klaidą paskutinėj koresponden 
"joj. Būtent, Kaminskiečių or 
ganizacijos cenrio adresas yia 
ne P. O. Box 356, Oakville 
O it., kaip kad buvo atspaus
dinta „N. L", bet P. O. Box 
365, Oakville, Ont.

Oakvilietis.
P VAIČELIŪNO 

ATSAKYMAS
P. J. Vaičeliūnas, atsiliep

damas į p. Algimanto straips
nelį iš Sudburio dėl Vasario 16 
d. minėjimo, teigia, kad KLT 
Sudburio skyrius nekvietęs, 
kaip lygios organizacijos KL 
S-gos Sudburio skyriaus, bet 
tiktai kaip „turavotoją“, todėl 
jis ir nesidėjęs prie, bendro mi
nėjimo rengimo. Jeigu gi KLS 
skyrius būtų buvęs pakviestas 
kaip lygus su lygiu, jis, sako, 
nebūtų priešinęsis.

L. A. S. LEGALIZUOTA 
ORGANIZACIJA,

Kanados Valdžios 1950 me
tų kovo 2 dienos dokumentu 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Organizacija tapo legalizuota 
pagal Kanados Valdžios Įsta
tymus kaipo „Lithuanian Re
generation Association’*. Visi 
L. A. S. skyriai kreipdamiesi į 
Kanados Valdžios Įstaigas lei
dimų ar kitais reikalais, prašo
mi Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio organizacijos vardą ang
liškai rašyti „Lithuanian Rege 
neration Association“.

Steponas Jakubickas,
L. A. S. Vietininkas Kanadoje. 
Toronto, Ontario.
1950 m. kovo 21 d.

VET. GYDYTOJŲ D-JOS 
V-BOS ATSIŠAUKIMAS.
Lietuvių Tr. veterinarijos 

gydytojų d-jos valdyba krei
piasi į visus kolegas, išsklai
dytus laisvajame pasauly, o 
ypač gyvenančius JAV ir Ka
nadoje, ir prašo organizacijos 
reikalams pranešti savo ir kitų 
žinomų kolegų dabartinius ad
resus valdybos sekretoriui Dr. 
L. Gaudušui: 3255 W. Cer- 
mak Rd. Chicago, Ill. U. S. A.

L. T, V G. Valdyba.

GAUTI LAIŠKAI
V. Gudauskas ir M. M. Kru- 

kas.

DĖMESIO LIETUVIAI 
ŪKININKAI!

Gera proga įsigyti 100 akrų 
ūkį su visais gerais trebesiais, 

55 mylios nuo Londono 
į vakarus.

Kaina 4.000 dol. Įmokėti 1500 
dol. ir po 200 dol. metams 

išsimokėjimui.
Kreiptis: Jonas' Kaže'mėkas,

5 7 Burris Str., Hamilton, Ont.
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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
....... Hkl '- ' MX- ' ' * MX------------MX------------MX ' -MX- --- -MX ■ ' X

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

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

atlyginimo.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

•Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite ;

VIRBALI ELECTRIC REG'D
TEL. DO. 3655 \

Lietuvis Elektros Kontraktorius J
Darbas garantuotas — Greitas patarnavimus •

Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas • 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis i

Savininkas: STASYS VIRBALAS, TEL. DO. 3655
816 JEAN TALON, W, MONTREAL
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Siuntinys Nr. 1—$6.90
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. saliami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bek.
1 dėž. margarin. (400 g)

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

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

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

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

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

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

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

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių 

taukų ...... $ 4.60
C. 15 «v. grynų kiaulinių

S OTŲ S ALKANAM PADĖK
AID OVERSEAS, INC., 2244 W. 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL., USA.

Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 
Prašykite pilno siuntinių sąrašo. Pristatymas trunka apie 18 dienų. Užsaky

dami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą, siuntinio nu merį ir jo kainą.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 

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

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

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

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

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

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

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

Siuntinys N r 43—$7.50
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. (be 2 ozs.) kumpio
1 dėž. (400 gr.) grietinės
1 dėžutė kepen. dešros
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 3 ozs. kišui, taukų

Siuntinys Nr. 63—$9.95
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. piln. rieb. sūrio
2 sv. 3 ozs. cukraus
2 sv.3 ozs. ryžių
2 sv. (be 3 ozs.) k. taukų
2 sv. (be 2 ozs.) margarin.
1sv. kakavos
1 dėž. (400 gr.) grietinės
1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos
y2 sv. šokolado
Siuntinys Nr. 69—$6.80
2 av. 3 ozs. rūkytų lašinių

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

Siuntinys Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos
1 sv. 2 ozs. avižinių dribs.
1 sv. 2 ozs. cukraus
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr. 
y2 sv. šokolado
1 dėž. (400 g) margarino
1 sv. pieno miltelių

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

Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. tauki;
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kuvo®
1 sv. ryžių

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

Siuntinys Nr. 94
A. 5% sv. šokolado $4.50
B. 8 sv. bičių med. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40
D. 10 sv. ryžių . . . $3.30
2. 10 sv. džiov. slyv. $3.60
I. 5% sv. margar. $3.50 
K. 8 sv. apelsinų marmala-

do ....................  $.300



€ PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1950. III. 30. — Nr. 13 (156)

NETIKĖTAI KONCERTAVO
North Bay, Ont, Kad kar

tais gyvenime esti netikėtumų, 
įrodo šis faktas: mūsų North 
Bay negausią lietuvių koloni
ją š. m. 20 d. aplankė O. Ka,tr 
kauskaitė. Beversdami „Dai- 
Atvykę salėn, įnykome skaity
ti programas, kuriose trumpai, 
bet vaizdžiai, paduota Anna 
Kaskas biografija: Anna Kas
kas blondinė, turinti kontral
to balsą, gimusi USA Bridge- 
porte, Conn., — užaugusi Hart 
forde. Čia ji pradėjo muzikos 
studijąs. Į ją atkreipė dėmesį 
vietiniai muzikos mylėtojai ir 
finansavo jos kelionę į Lietu
vą, aplankyti savo tėvų gim
tinę, netoli Kauno 1928 met. 
Kaune jauna mergaitė debiuto 
vo Ulricą Verdi „Kaukių Ba
liuje“. Lietuvos prezidentas 
buvo labai sudomintas jos ta
lentu ir vėliau Lietuvos vyriau 
sybė paskyrė jai stipendiją vyk 
ti Italijon, Milanan 2-ms me
tams studijų. Sugrįžusi į Jung 
tines Valstybes Anna Kaskas 
dirbo prie Enrico Rosati, kuris 
išmokė garsius dainininkus 
Gigli ir Lauri-Volpi. Dabar 
ji yra pasiekusi aukšto lygio 
meno viršūnės. Anna Kaskas 
įžengė į Metropolitam „Audi
torium of the Air“ laimėdama 
$ 1000 dovaną ir sutartį iš Me
tropolitam operos, iš 700 kan
didatų pirmoji. Ji savo aukš
tu išsilavinimu įsigijo ir kom
panijos teisingą įvertinimą ir 
t. t.

Kadangi jos biografija pati 
už save kalba, tai skaityotjas 
supras, kad ji tautos neapvylė. 
Ji yra ta pionierė, kuri laužo 
ledus svetimtaučių tarpe mūsų 
naujiesiems meno ateiviams.

Mums besidžiaugiant savo 
tautietės atsiektais laimėji
mais, scenoje pasirodė tautie
tė. Prasidėjo programos vyk
dymas anglų, prancūzų, italų 
ir vokiečių kalbomis. Pati pu
blika taip ramiai laikėsi, kad 
gailma buyo stebėti jos didelį 
susikaupimą. Paskui ji atsipra
šė publikos ir pasisakė dainuo 
sianti ir savo gimtąja kalba. 
Mes, lietuviai, išreikšdami 
džiaugsmą, pradėjome ploti. 
Akimirkai visų akys nukrypo į 
mus, tarsi su nuostaba, kad 
ir čia lietuvių esama ir tą pat 
akimirką jų audringas ploji
mas susiliejo su mūsų. Ir pir
moji daina — Mano, rožė, — 
suskambėjo dar niekad lietuvis 
kos dainos negirdėjusioj salė
je. Ką mes jautėme tuo syk 
savo širdyje, tikiu kiekvienas 
tautietis mylįs savąją tautą, 
pilnai supras. Po programos 
išpildymo publikos nenustoja
mu plojimu, dar buvo iššaukta 
dianuoti 4 dainas.

ONA KATKAUSKAITĖ,
Po koncerto mes pareiškėm 

padėką, už kėlimą Lietuvos var 
do, ir pagerbdami ją, .įteikėme 
gėlių.

Rytojaus dienos laikraštyje 
plačiai buvo aprašytas jos at
liktas koncertas, iškelta jos 
tautybė, paminint, kad vietos 
lietuviai atitinkamai ją pager
bė.

Mes), North Bay lietuviai, 
linkime Onai Katkauskaitei su 
laimėjimais žengti į meno vir
šūnes, keliat mūsų pavergtos 
tėvynės vardą.

Šiaurės sūnus.

HAMILTONO IR APYLIN
KIŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI.

Rumunų svetainėje, 20 Mur 
ray St., 2 v., p. p. balandžio 
mėn. 2 d. šaukiamas masinis 
Hamiltono ir apylinkių lietu
vių susirikimas įsteigti seniau
sios, didžiausios, turtingiau
sio® Amerikos lietuvių frater- 
nalės organizacijos „Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje“ 
skyrių Hamiltone.

Apdrausti savo sveikatą ir 
gyvybę yra neatidėliotinas rei
kalas, taip lygiai, kaip namus 
nuo gaisro. Mes niekas neži
nom, kaida mus gali ištikti mir
ties ar ligos nelaimė. Todėl ne 
delskime laiko, kol sveiki esa
me susirinkime ir įsteikime Sa
roje kolonijoje savišalpos ir 
apdraudos organizaciją, kurio
je galime sutilpti visi be skir
tumo religinio ir politinio įsi
tikinimo. SLA yra broliško su 
sišelpimo, labdarybės, tautinių 
bei kultūrinių lietuvių darbų 
organizacija — apolitinė.

Kuo ištikro yra susivieniji- 
nr s, ko jis siekia, kokias nau
das užtikrina savo nariams ir 
ko iš jo gaili tikėtis lietuvių iš
eivija bei lietuvių tauta, tą vi
są galėsite išgirsti oūdami su- 
si-;nkime balandžio mėn. 2 d. 
2 v. p. p. Rumunų svetainėje, 
iš 236 kuopos Toronto organi
zatoriaus A. Krenzelio, kuris 
yra sutikęs visa tai išaiškinti.

Jublika prašoma nesivėluoti, 
nes svetainė gauta tik iki 5 v. 
v..

Kviečia iniciatorių komisija.
>WWW WWWWWW WW WWWWW WW WWWWV

BALTICKA
Lietuvis batsiuvį s.

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

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

1109 Brown Blvd. Verdun.

MUSU SPORTAS
HAMILTONE LIETUVIAI LAIMĖJO II VIETĄ.

Įvykusios Hamiltono katali
kų bažnyčių krepšinio pirme
nybių finalinės rungtynės tarp 
airių St. Patrich ir lietuvių, 
Vilniaus Aušros Vartų parapi 
jos krepšininkų, baigėsi ilga
mečio ir daugiakartinio meis
terio St. Patrick komandos lai
mėjimu, kuri iš dviejų rungty
nių surinko 110 : 64 krepšių 
santykį.

Pirmosios rungtynės, dėl 
įvykusių nesusipratimų tarpe 
žaidėjų, buvo nutrauktos, tar
čiau teisėjų komisija šių rung
tynių nesutiko iš naujo per
žaisti ir jos buvo užskaitytos 
rungtynių nutraukimo metu 
esama pasekme 61 : 23, St. 
Patrick komandos naudai. 
Reik pripažinti, kad šiose rung 
tynėse lietuvius lydėjo nesėk
mė, tuo tarpu airiai, beveik iš 
kiekvieno aikštės kampo pel
nė tašką po taško, būdami tą 
dieną geriausioj formoje.

Sekančią dieną, žaistos ant
ros pirmenybių rungtynės. Po 
sunkios kovos laimėjimas ati
teko airiams, kurie įveikė lie
tuvių parapijos krepšininkus 
rezultatu 49 : 41 (18 : 20).

Pirmame puslaikyje lietu
viai vadovavo visam žaidimui, 
tad nenuostabu, kad šį kėlinį 
mūsiškiai baigia savo naudai 
— 20 : 18. Dar ir trečiame 
ketvirtyje iniciatyva yra lietu
vių rankose, tačiau airiai daž
nai keisdamiesi didina žaidi
mo spartą (mūsišikai žaidžia 
visą laiką tuo pačiu penketu
ku) ir staigiais puolimais pa
sekmę išlygina, vėliau persve
ria savo naudai, užbaigdami 
rungtynes rezultatu 49 : 41, 
tuo būdu ir šiemet neišleisda

Prireikus patarnavimo, 
2 tonų sunkvežimiu, 

kreiptis į
J. A. ŠVILPĄ 

5850 1st Ave Rosemount, 
Montreal Tel.: DO 9046 ■ > 

XX~..........---------------- XX-------------X

IŠNUOMOJAMAS
°rdvus, saulėtas, kambarys..

6955 Mazer į n St., Ville Emard.
į...... M St- ■ M 'r"M H —~=M

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas. 

’ Lietuvis atstovas A. ŽARNAUSKAS (A. J. Zaron). '
Sąžiningai patarnaujame 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)
t X ■ x if x if x -- x-— i

1 Lietuviška moteru kirpykla į
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- * 

E žavimus, dažymą ir kt. S
į Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ j
E (B. M. Dodon)

2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208 N

mi meisterio vardo is savo ran 
kų.

Il-oji vieta atiteko lietu
viams krepšininkams — Hamil 
tono jauniausiosios ^parapijos 
atstovams (parapija gyvuoja 
tik antri metai). Vilniaus Auš 
ros Vartų krepšininkai, šiame 
turnyre buvo didžiausai staig
mena. Apie lietuvius daugiau 
šia rašė Hamiltono laikraščiai, 
jos komandos dalyvis — Mac
kevičius buvo vadinamas šio 
turnyro „žvaigžde“ ir išrink
tas (iš virš 100 krepšininkų) 
geriausiu turnyro žaidėju.

Kbr.

PASAULIO LEDO RUTU
LIO PIRMENYBĖS.

Šiuo metu Londone vyksta 
pasaulio ledo rutulio pirmeny
bės, kurias (nesant Čekoslova
kijai) ,reik tikėtis, laimės le
do rujulio lopšys — Canada, 
kurią atstovauja Edmontono 
„Mercury“ klubo žaidėjai.

Čekai, savo nedalyvavimą 
aiškina pavėluotu vizos išdavi
mu jų dviem žaidėjams, be ku
rių čekai negalėjo išvykti.

Mes, iš savo pusės pridursi
me tik tiek,: čekai bijojo savo 
paskutiniojo ledo rutulio liku
čio negrįžimo į tėvynę, kadan
gi čekų sportininkų bėgimas, 
išvykus į užsienį, pasidarė tra
dicinis.

Lietuva, paskutinį kartą pa
saulio ledo rutulio pirmenybė
se dalyvavo Prahoje, ir žaiz- 
dama vienoje grupėje su Len
kija., Vengrija ir Rumunija 
pralaimėjo lenkams ir veng
rams, bet laimėjo prieš Rumu
niją, pasekme 1 : 0. Kbr.

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

MONTREAL ENTERPRISES REG'D
Tel. AMherst 0342

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

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

VLADAS ADOMAVIČIUS 
IR STASYS MEILUS STA
LO TENISO VICEMEISTE 
RIAI 1950 M. NEW JERSEY, 

U S. A
Kovo 12 d. Elizabeth, N. J., 

buvo pravestos 1950 m. stalo 
teniso pirmenybės vienete ir 
dvejete.

Šiose pirmenybėse dalyva
vo ir neseniai iš Vokietijos at
vykę žinomi mūsų stalo teni
sininkai Vladas Adomavičius 
ir Stasys Meilus.

Šiose pirmenybėse dalyvavo 
83 geriausi šios valstijos žaidė 
jai ir Vladas Adomavičius iš
kovojo vienete ir Adomavičius 
— Meilus dvejete 1950 m. 
New Jersey vicemeisterio var
dą.

Turnyras vyko vieno minu
so sistema iki pusiaufinalio, o 
vėliau trimis laimėtais setais.

Pirmas susitikimas buvo 
Meilaus su stipriu žaidėju Bob 
Fordu ir Meilus pralaimėjo 
1:2, o Adomavičius laimėjo 
4-1 am susitikime 2:1. Šis su- 
poravimas buvo padarytas spe
cialiai, nes Amerikiečių sporto 
vadovybė, iš kaž kur sužino
jus, kad jie yra stiprūs žaidė
jai, pirmiesiems susitikimams 
išstatė beveik geriausius žai
dėjus.

Pirmenybės vyko nuo 10 vai. 
ryto iki 12 vai, nakties. Vla
das Adomavičius, sunkiai dirb 
damas fabrike, neturėdamas jo 
kios treniruotės ir būdamas fi
ziškai išvargęs, ėjo be pralai
mėjimų, nugalėdamas Frank 
Howard‘ą 2 : 0; Richard 
Adams1 ą 2 : 0 ir 1949 m. vice 
meisterį George Ebbe 3 : 1. 
Pastaroji partija buvo viena iš 
gražiausių, nes G. Ebbe turi 
o mūsiškis tik gynimąsi.

Finale Adomavičius susitiko 
su Bill Cros, iš North Arling

y CRANK GRINDING CYLINDER BORIN t
♦ J. Ambrasas — L. Rugienius
j MONTREAL MOTOR REBUILDERS

AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 
MOTORS REBUILT & EXCHANGED 

s 585, Prefontaine St. FRontenac 0879
a corner St. Catherine

SIUVĖJAS AP. BERESNEVIČIUS

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

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

(visai arti lietuvių bažnyčios).

ton ir vedė 19 : 16 ir 20 : 18, 
bet pralošė 24 : 26 pirmam se
se.

Pradėjus lošti antrą setą, 
prisistatė sporto vadovybė ir 
pareiškė, kad jei abudu žaidė
jai tik ginasi, tad servuojantis 
žaidėjas pralošia tašką, jeigu 
abiejų žaidėjų sviedinėlis yra 
paliečiamas rakete 13 kartų ir 
servai keičiasi ne kas 5 punk
tai, bet kas 1 punktas. Tuo 
būdu, ši naujai paskelbta tai
syklė, privedė prie Adomavi
čiaus pralaimėjimo, nes visa jo 
stiprybė yra gynimasis (tas 
specialiai vadovybės padaryta, 
kad Adomavičius nelaimėtų 
meisterio vardo) ir Adomavi
čius, beveik kad nekovodamas, 
pralošė 0 : 3.

Vyrų dvejete Adomavičius - 
- Meilus laimėjo prieš 1949 m. 
meisterius 2 : 1 ir pusiau fina
le prieš Ford — Len De Pag- 
nier 3 : 2, bet finale pralaimė
jo prieš Bill Cro — George Eb 
be 1 : 3.

Po šių rungtynių Adomavi
čių ir Meilų apspito žurnalis
tai ir sportininkai siūlydami 
pirmajam paduoti protestą dėl 
neteisingai pravestų vienete 
pirmenybių ir kalbėti per mik 
rofoną, bet nemokant gerai kai 
bos — atsisakyta.

Laimėjusieji vice meiste
rių vardus buvo adovanoti: 
Adomavičiui statula su įrašais 
ir už dvejetą Adomavičius — 
Meilus — medaliai.

Sekančios dienos spauda, 
šias pirmenybes, ypatingai 
smulkiai aprašė, visur aukštai 
iškeldama naujai atvykusių lie 
tuvių laimėjimus ir su jais pa
sikalbėjimus.

Mes, Kanados sportininkai, 
linkime Jums gero pasisekimo 
pirmuosiuose užjūry sporto 
žingsniuose. Stasys B,

I PIETŲ AMERIKOS
U lietuvių gyvenimą pažinsite, skaitydami trečią dešimtie mėtį einantį

| „Argentinos Lietuviu Baisa“
Casilla de Correo 303, Buenos Aires, Argentina,

* Prenumeratas, 2 dolerius metams, galima siųsti laiškais 
§ arba banko čekiu.

į Jei kartais link Verduno kada keliausi, neužmiršk S 
f sustalbdyti arklių. . .
J APSILANKYK

I
 Lietuviškoj valgykloj I

{vairūs užkandžiai ir gėrimai. į
Valgių pasirinkimas. 2

Čia pat įsteigtas lietuviškos knygos platinimo centras. S 
Pasirinkimui naujausi ir vertingiausi leidiniai. Taip pat j 
čia gaunamos pirmosios Kanadoje lietuviškos plokštelės, J 

t Atdara nuo 6 valandos rylo iki 1 valandos nakties. * 
į 749 ATWATER ST. TEL. WE 0619. *
į SAV. L. GIRINIS. |

IdtMiMtMiMikkkMkkkMikMtMiMkMkkMikkIlkkkkJikktkkkkk)

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

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

per U S Parcel Post. I 2 sv. rūkytų lašinių
Užsakymuose prašoma rašyti AIŠKIAI siuntėjo ir gavėjo! sv kjaui faukų 

adresą, pakieto numerį ir jo kainą. I j.
STANDARTINIAI PAKIETAI:5 sZ. kviet. miltų

5 sv. cukraus
I sv. razinkų
II sv. deg. pup. kav « 
yz 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

| LIETUVIŠKA

; baldu krautuve
IR DIRBTUVĖ

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

keičiame į naujus.
! , Priimame užsakymus.

SAV. JOHN KAMICHAITIS,
: ; ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 

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

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

(skardinėse po 1 sv.)
*4 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2 sv. cukraus

Nr. 2

$

5.65

sv. malt. pup. kavos I 
(skardinėje) L

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

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

2 sv. alyvos (Mazola)

----------1 3 sv. kiaul. taukų
I 5 sv. kviet. miltų 

iNr. 5 15 sv. cukraus
j 2 ®v. deg. pup. kavos

1 sv. razinkų
1 <?v. džiovintų vaisių

$

5.85

Nr. 8 

$ 
5.65

$

6.75

Nr. 7

5 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų

Nr. 9

5 sv. cukraus &
1 sv. razinkų
1 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėje)
y2 sv. arbatos (Lipton)

6.00

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

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

Nr, 10 
$ 

7.10(plytelėmis)

10 sv. kiaul. taukų Nr. 11
4 sv. malt. pup. kavos $

(skardinėse po 1 sv.) 7.10

18 sv. kiaul. taukų

Pagal atskirą kainoraštį 
maisto

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

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

Nr. 3

$
5.30

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

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

Nr. 6

$

4.45

Nr. 12 
$ 

5.95
ruošiame INDIVIDUALIUS 
pakietus.

Teiraukjtes dėl siuntų didesniais) kiekiais.
KITI SIUNTINIAI

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

REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ t 
HONEST AID, REG’D

456 West 63rd Street, Chicago 21, Ill. Telefonas Wentwo 
rth 6—4107.
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Oficialus L.A. S. pareiškimas
Didžiai Gerb. „N, Lietuvos1*4 
Redaktoriui,

„Naujienų“ Redakcijai ne
patalpinus mūsų oficialaus pa
reiškimo dėl „Naujienose" til
pusių šmeižtų prieš Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdį, maloniai pra 
Some, artimiausiame „N. Lie
tuvos“ numeryje patalpinti 
musių siunčiamą pareiškimą.

Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio Organizacijai, plečiant sa- 

o organizacinę, kultūrinę bei 
politinę veiklą, pozityviai dir
bant laisvės kovos darbą, lie
tuviškosios visuomenės tapo 
greitai pastebėta kaipo sveika, 
tautinės, demokratinės ideolo
gijos organizacija ir apie L. A. 
S. ėmė burtis lietuviškas ele
mentas.

Logiškai galvojant, kiekvie
nam tikram lietuviui, neteku
siam savo krašto laisvės ir atsi 
dūrusiam benamio sąlygose^ 
reikėtų tik džiaugtis, kad Tau
tos tragedijos valandoje atsi
randa Tėvynės sūnų, kurie ryž 
tąsi eiti pirmųjų Lietuvos At
gimimo Pranašų kovos keliu, 
burti, lietuviškąsias jėgas, ža
dinti ir palaikyti lietuvišką 
dvasią, tautinę stiprybę, kuri 
išblaškytai lietuvių tautai yra 
būtina. Deja, su apgailestavi
mu turime konstatuoti, kad 
karts nuo karto atsiranda ne
atsakingų elementų būtent: J. 
Daunorų „Darbininke" ir J. J. 
„Naujienose“ , kurie ramiai gy 
venti negali. Jie ieško naujų 
avantiūrų, naujų progų, nau
jiems ir beprasmės ginčams 
tarp lietuvių įžiebti.

Š. m. vasario 11d. „Naujie
nose" tilpęs šmeižtų straips
nis, pasirašytas kaž kokio J. 
J. ir užvardintas „susiorgani
zavo voldemarininkai“ yra 
daugiau negu nesveiko žmo
gaus kliedėjimas. J. J. apra
šydamas- L. A. S. Toronto sky
riaus susirinkimą iškraipo pa
grindinius faktus ir prasilen
kia su tiesa Jis tvirtina., kad 
„vasario 4 dieną dalyvavęs L. 
A. S. susirinkime“. Tikrumo
je vasario 4 d. jokio L. A. S. 
susirinkimo nebuvo ii šmeižtų 
autorius- jame negalėjo daly
vauti. L. A. S. Toronto sky
riaus susirinkimas buvo vasa
rio 5 dieną. Taigi, straipsnio 
autorius, nors ir nedalyvavęs 
L. A. S. susirinkime, stengiasi, 
„apšviesti“ visuomenę. Paga
liau, kad pateisinti savo nepro
tingus kliedėjimus J. J. sako: 
„L. A. S. Vyriausiu Valdyto
ju yra vienas žinomas tauti
ninkas, o jos Vyr. Valdybą su
daro daugumoje vienos buvu
sios studentų voldemarininkų 
korporacijos- nariai“. Taigi,

daugumoje, tas reiškia, kad L. 
A. S. Vyr. Valdyboje yra ir 
kitokių. Tai. kur gi logika? 
ir kur sveiko žmogaus sampro
tavimas? Jei L. A. S. Vyr. Val
dyboje yra ir tautininkų ir 
buv. voldemarininkų ir pri
klaususių kitoms bei jokioms 
organizacijoms žmonių, tai tas 
tik patvirtina faktą, kad L. A. 
S. nėra nei tautininkai, nei 
buv. voldemarininkai, o yra or 
ganizacija, kuri jungia visus 
lietuvius, patriotus bendrai ko 
vai už pavergtos Lietuvos iš
laisvinimą.

Kad lietuviška visuomenė ne 
būtų klaidinama visokių neat
sakingų išsišokėlių, L. A. S. 
Kanados Vietininkijos Valdyba 
laiko savo pareiga plačiąjai lie 
tuviškai visuomenei pareikšti 
kas seka:

1. Lietuvos Atgimimo Sąjū 
dis, nėra jokia voldemarininkų 
organizacija ir nieko bendro 
neturi su buv. voldemarininkų 
praeitimi.

2. Lietuvos Atgimimo Sąjū 
dis. gimė tautos tragedijos va
landose, bolševikų ir vokiečių 
okupacijų pogrindyje, kaipo 
kovos organizacija, kovoti ir 
grumtis su mūsų Tėvynės oku 
pantais. L. A. S. neskirstė ir 
neskirsto lietuvių nei pagal re 
ligijas, nei pagal luomus, nei 
pągol jų ankstyvesnį priklau
symą kuriai nors lietuviškai or 
ganizacijai Lietuvoje. L. A. 
S. tiktai skirsto į patriotus lie 
tuvius, kovojančius už Lietu
vos laisvę ir į Valstybės ir 
Tautso judus, dirbančius išda
vikišką darbą.

3. Lietuvos Atgimimo Sąjū 
dis Vokietijoje, D. P. Stovyk
lose, per savo kovos narių su
važiavimus, išdiskutavo ir pri
ėmė organizacijos įstatus, poli 
tinę programą ir išėjo kaipo 
nauja, politinė ir kovos orga
nizacija, nieko bendro neturin 
ti su Lietuvoje egzistavusio
mis politinėmis partijomis. L. 
A. S. išėjo vienyti lietuvių tau 
tą, jos visus luomus, tautiškai, 
valstybiškai ir demokratiškai 
nusistačiusius narius. L A. S. 
siekia Tautos atgimimo, vie
nybės, Tautos garbės, Lietu
vos Valstybės atkūrimo ir am
žinumo. L. A. Š. Vyriausias 
tikslas yra laisva, nepriklauso
ma, tautinė ir demokratinė 
Lietuvos Valstybė.

4. Lietuvos Atgimimo Są
jūdis, šioje kovoje, nuoširdžiai 
bendradarbiauja su visomis lie 
tuviškomis, demokratiškomis 
organizacijomis.

5. Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis, niekad nekovojo ir nekovo
ja prieš Vyriausį Lietuvos Iš-

DĖMESIO! DĖMESIO!
Po sunkių žiemos šalčių atbunda visų laukiamas malo
nu pavasaris. Šitam džiaugsmui sutikti Londono Lie
tuvių kolonija š. m. balandžio 16 d. (sekmad.) 6.30 vai. 
Londono Masonic Temple salėje, Queens Ave 250, ren 
gia pirmą kartą didelį dainos, muzikos ir liaudies meno

Koncertą
Programoje:
a) garsusis A. Narbuto vadov. vyrų choras iš Toron

to (45 asm.),
b) latvių taut, šokių šokėjų grupė, ,
c) Rygos op. solistas J. Niedra,
d) Londono liet, meno pajėgos;.
Po koncerto šokiai iki 24 vai.
Tad, tolimųjų ir artimųjų apylinkių tautiečiai, nepra
leiskite progos šių visų meno pajėgų pamatyti ir išklau 
syti.

KLB Londono Apyl. V-ba.

L. D P KLUBO NARIŲ 
ŠUŠIRINKIMAS

Delhi, Ont. Balandžio 2 d., 
2 vai. po pietų, Lietuvių Drau
giškos Pagelbos Klubas (Lit
huanian Social Welfare Club) 
autrey kaime, nuosavos svetai
nės patalpose šaukia visuotinį 
klubo narių susirinkimą.

Darbotvarkėje numatyta 
svarstyti svarbūs klubo reika
lai. Be to, bus valdybos ir kai 
kurių kitų pareigūnų dalini 
perrinkimai. Visų narių daly
vavimas būtinas. Prašoma vi
sų atvykti punktualiai Valdyba 

laisvinimo Komitetą VLIKĄ. 
Priešingai, L. A. S. stiprina 
VLIKO vedamą kovą ir skaito, 
kas kovoja prieš VLIKĄ, tas 
padeda bolševizmui. Jei L. A. 
S. kartais pakritikuoja VLJ- 
KO darbus, tai tas demokrati
joj juk yra galima. Reikia mo
kėti atskirti sveiką kritiką nuo 
kovos.

Šie punktai yra oficialiai de
klaruoti L. A. S. visuotinio 
ats-tovų suvažiavimo 1948 m. 
balandžio 10 — 11 d. Augsbur 
ge, L. A. S. Vyr. Valdybos ir 
L. A. S. Kanados Vietininki
jos visuotinio atstovų suvažia
vimo 1949 m. spalio 15 dieną 
Toronte.

Ta pačia proga pabrėžiame, 
kad neturime jokio noro bei 
tikslo su kuo nors gaišti bran
gų laiką ir beprasmiškai ginčy 
tis.Mes skaitome,kad sveikai lie 
tuviškai visuomenei šis reikalas 
yra visiškai aiškus ir į tolimes
nius nerimtus ir bolševikų 
agentų įtaiguojamus šmeižtus 
neatsakinėsime.

Su tikra, lietuviška pagarba 
Steponas Jakubickas,

L. A. S. Vietininkas Kanadoje.
Juozas Beliūnas,

L. A. S. V. V-bos Sekretorius.

SURASK NORS VIENĄ
naują skaitytoją, padė' 
si padvigubinti “NL” 
prenumeratorių skaičių I

ĮSIGYKITE:
A. Vilainio leidžiamą kny

gą sąsiuviniais, „Žmogus, kuris 
amžinai keliavo“.

Knyga turės per 300 psl. ir 
apie 150 nuotraukų ir iliustra
cijų iš Lietuvos. Pirmas sąsiu 
vinis jau išėjo iš spaudos, 52 
psl., kaina 0,50 dol. Kiti 6 sąs. 
išeis kas 1 — 2 sav. Visų są
siuvinių kaina 3,50 dol.

Aprašymuose ir vaizduose 
pamatysite senuosius piliakal
nius, pilis, istorines vietoves, 
tautines, religines šventoves, 
žymiųjų vyrų tėviškes, saulė
tos Lietuvos pajūrį, upes, eže
rus ir visa kita, kas brangu ir 
miela lietuvio sielai.

Užsakymus ir pinigus siųs
kite: A. Vilainis - Šidlauskas, 
5300 W. 23rd. PI. Cicero 50, 
Illinois. U. S. A.
x .....HX MW MX <

REIKALINGA MERGINA 
lietuviškame restorane. Kam

barys pagal susitarimą.
Kreiptis 5101 Bannantyne 

Ave, Verdun.

IŠNUOMOJAMA 
patalpa krautuvei 

VILLE LASALLE.
TR 8112

I Siuntiniai ><■

i i Sov. Rusija

PHARMACIE MONTREAL
g Siunčiame senus ir naujus 

g daiktus> vaistus, Strepto- 
myciną.

Turite giminiu ar draugu, 

kenčiančiu nuo ligų

PADĖKOS
Brangiems priedeliams Po

nams Stankevičiams, Tankai- 
čiams, Petruliams ir Rusams 
už mano vardadienio proga su
ruoštą siurpryzą - party ir svei 
kinimus, nuoširdus lietuviškas 
ačiū! Juozas Ryckis,

Imigracijos reikalai, 
ATITAISYMAS.'

Trečiame (146) „Nepr. Lie 
tuvos“ n-ry, 6 puslapy, sky
riuje „Imigracijos reikalai'“, ra 
šarit apie Albiną Sidaravičių, 
kaip dabar patiriame, yra įsi
vėlusi stambi klaida; būtent, 
yra parašyta, kad jis turi iris 
vaikus, o ištikrųjų Albinas Si
daravičius turi tiktai du vai
kus — 9 ir 11 metų dukteįis. 
Miįnėt;as netikslias. (3-me 
„NL“ n-ry) žinias patiekė ne 
p. A. Sidaravičius, bet apie 
sunkią jo šeimos; padėtį suži
nojęs asmuo, kuris per neap
sižiūrėjimą padaręs kleidą.

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

PAIEŠKOJIMAI
— Laugelytė Ona ieško Onos 

Leskauskaitės - Čiaučionienės. 
Prašo atsiliepti šiuo adresu: 
1591 St. iUrbain St., Montreal.

— Gužauskaitė Aldona, ieš
ko Rimgaudo Gertaus, 25 m. 
amžiaus, kilusio iš Kauno, at
vykusio Kanadon 1947 m. Pra 
šoma atsiliepti ar žinančius 
pranešti: The Canadian Red 
Cross Cociety, 95 Wellesley St. 
E., Toronto, Ont.

— Paieškomas Vincas Ga
vėnas, daugiau kaip 40 metų 
amž., atvykęs į Kanadą po I 
Didž. karo, kilęs iš Šatinskų 
kaimo, Marijampolės apskr. 
Ieško puseserė Apol. Balaikai- 
tė, dabar Rudoffienė, gyv. 31, 
Colville Road, London, E. 11, 
England.

— Zuzana Norkytė - Bogu- 
slauskienė, iš Marijampolės, 
dabar gyvenanti Brazilijoj, ieš 
ko Onos Kisieliūtės - Norku- 
vienės, pusbrolio Baltraus Ki
sieliaus, išvykusio į Kanadą 
apie 1930 metus. Rašyti: 
Caixa Postal 4118, Sao Paulo, 
Brazil.

AR JAU PARUOŠEI INCOME TAX RETURN?

J Jei turi bizni, nuosavybę ar pajamas iš darbo ir yra rei-
J kalinga parama, Jums padės paruošti pajamų mokesčių 

deklaraciją

į STASYS DAUKŠA, LL. D.
J 5657 — 12 Ave , Rosemount, Montreal.
J BE 1971, ‘ Ho 5438
J Taip pat. teikiami patarimai dėl nuosavybės įsigijimo
J ir perleidmio. parūpinimas paskolos, daromi patvirtinti 
' vertimai ir atliekami kiti pafa» navimai.

justi gimtojoj saly?

® Reikalaukite informacijų: -H
Emso Parcel Co, 

1823 Lincoln Avė.,
I Montreal, Tel: WE 5251 j 

S Mes vieninteliai Kanadoje S 
S turime betarpį Rusijos vy- 

riausybės agentūros 
Intrust įgaliojimą. jį

XX

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS
5 CLEANED \

CITY-WIDE PICK-UP 
AND DELIVERY \

FUR AND GARMENT STORAGE

II MONTREALIS 2832 Allard
IK ------- XX~' ' Hie- -- -------------- XX------------

VICTORIA 
CLEANERS 
& DYERS CO.

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems “Drex”, 
kad neperleistų 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 

(galima pašaukti lietuviškai

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135

X

< *

PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDICINIŠ

KŲ REIKMENŲ.

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 JOSŲ GIMTĄJA KALBA.

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

RECEPTAI MOŠŲ SPECIALYBĖ

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

Savininkas — vaistininkas C, E. DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVĖ

HA. 7251 :>IENA naktįHA. 7251

.... i. . ,Hi ■■

NAUJAS ANGLŲ KALBOS 
METODAS.

Prityręs mokytojas. Privačios 
pamokos' prieinamomis 

sąlygomis
TEL. TA 3 382,

INCOME TAX!
Grąžinimu}

Asmenims ir įmonėms 
patarnauju.

Atsiųsk šias žinias: 1. pavardė 
ir vardas, 2. įdresas, 3 užsi
ėmimas^ 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. (vedusiams šeimos na
rių pajamos^), 9. kur praėju
siais metais income tax blanką 

įteikei.
Užsakymus: asmeniui $ 1.—, 

įmonėms pagal susitarimą.
Siųsk: Vaičaitis, 831 Alexan

der Ave., Winnipeg,

I
TR. 8112 |
Skaniai užkąsite, atsigersitc gaivinančių gėrimų ir pa- § 
siklausysite plokštelių muzikos gLIETUVIU SVETAINĖJE |pas BRONIŲ JAZOKĄ S7682 Edward St., Ville Lasalle f

MOKINKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH ,

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu
je Monlrealyje.

, ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS .
’ MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius registrapijai ir mokėkitę tris 
, dolerius mėnesiui. ;

Rašykite:
Laslie Mackintosh Regsd., P, O, Box 294. Westmourtt,

Quebec ,

S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjai

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

6920 Monk. iBlvd. Ville Einard, Montreal, Tramvaj. 36
EXlllLXLMAiyxXXXXXXXXLXXXXXXS



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1950. III. 30. — Nr. 13 (156)

BALFAS SIŪLO AUKOTI 5% MĖNESINIO UŽDARBIO — IR MES PASINAUDOKIME TUO SIŪLYMU 
IR PAREMKIME LIGONIŲ, INVALIDŲ, SENELIŲ ŠELPIMĄTREMTYJ E.

RE TO, PADĖKIME MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBAI GELBĖTI MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIUS TAUTAI IR VALSTYBEI, 
Aukas prašome siųsti: KLCT, 3a — 4 th Ave Ville Lasalle, Montreal, P. Q. Šiuo adresu gaunami ir aukų lapai.

1 1 ........................... ... ............ ................................=

Montreal
REKOLEKCIJOS MONTREALIO LIETUVIAMS

Lietuvių katalikų parapijoje landžio mėn. 1 d. Pamokos 
Montrealy, Šv. Kazimiero baž vyks kas šeštadienis nuo 2 iki 
nyčioje šią ir ateinančią savai- 5 vai.
temis vyksta velykinės rekolek Tikime, kad ir šios apylin- 
cijos. kės lietuviai bus susipratę ir

Rekolekcijos moterims savo vaikus leis į mokyklą, 
prasidėjo pirmadienį ir užsi- kad išmoktų lietuvių kalbos, is 
baigs šeštadienį. Rekolekcijos i 
vyrams prasidės ateinantį pir
madienį ir užsibaigs trečiadie
nį. O priešvelykinės savaitės 
galas yra paskirtas bendroms 
— vyrų ir moterų rekolekci- 
jomsu 1

Rekolekcijos vyksta Šv. Ka
zimiero Lietuvių parapijos baž ] 
nyčioje vakarais, nuo 8 valan- ] 
dos, ir rytais nuo 8 vai. Reko- ■ 
lekcijas veda svečias iš Jung
tinių Amerikos Valstybių.

SPEKTAKLIS ■ KONCER
TAS DLK VYTAUTO 

KLUBE
Šį sekmadienį, balandžio 2 

d. 4 valandą po pietų DLK Vy 
tauto Klube bus įdomus spek
taklis - koncertas.

1. St. Barausko režisuoja
mas vaidintojų būrelis suvai
dins linksmą ir labai juokingą 
komediją „Jonas nusižudė“;

2. Antroje daly pasirodys 1 
linksmieji Vincukai, kurie pa
dainuos naujų kupletų. Jiems 1 
pritars vargonininkas p. žižiū . 
nas;

3. Trečioje daly gros tik ką 
iš Paryžiaus atvykęs akordeo
nistas J. Grigelis.

Įėjimas tiktai 50 centų. Vi
si tautiečiai maloniai kviečia
mi atsilankyti. Tai bus gražus 
ir malonus sekmadienio popie
čio ir vakaro praleidimas.

Rengėjai,
VASAROS POILSIAMS 

VIETA JAU IŠNUOMOTA
KLCT vasaros poilsiams, at 

sikvėpimamsi tyru miško ir pie 
vų oru vieta šiai vasarai jau 
išnuomota. Ji yra labai gražio 
je ir labai patogioje vietovėje, 
kurioje laisvalaikiu tautiečiai 
galės pailsėti ir laisvai atsi
kvėpti. Šiemet vasaros poil
siams vieta yra daug gražesnė 
ir daug patogesnė, negu per
nai. Šių metų vasarą tautie- 
čaiai galės naudotis ne tiktai 
miško ir pievų oru, bet ir van
deniu, nes poilsių vieta bus 
prie gražios upės. '

TEBESIFORMUOJA
123 SLA KUOPA

Sekmadienį p. Bačiulio sve
tainėje įvyko 123-sios Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
kuopos susirinkimas, priėmęs 
Centro siūlymą pasivadinti 
123-ąja SLA kuopa.

Susirinkime visų pirma išsi
aiškinti neaiškūs organizacijos 
klausimai; išsiaiškintas dakta
ro - kvątėjo klausimas ir už
pildyta keletas naujai įstojan- 
Čiųjų aplikacijų, kurių blankų, 
deja, visi dar trūksta ir dėl to 
trukdosi organizavimasis.

Susirinkime sužinota, kad 
SLA Centras patvirtinęs Dak
taru - kvotėju Montrelio lietu
vį gydytoją Dr. E. Andrukai- 
tį (2540 Sherbrooke, Telef.: 
CH 5020 ir buto AM 9324).

Adresai SLA 123 kuopos vai 
dybos yra šie: pirmininkas — 
Juozas Gražys, 688 Allard Ave, 
Verdun; sekretorius r Mykolas 
Juodviršis^ P. O. Box 6034, 
Montreal.

MONTREALYJE ĮSTEIGTA 
ANTRA LIETUVIŠKA 

MOKYKLA.
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 

Montrealio skyrius, norėda
mas, kad visj Montrealyje gy
venantieji vaikai turėtų gali
mybę lankyti lietuvišką mo
kyklą, jau įsteigė antrą, kurios 
adresas 2310 Bercy st.

Važiuoti Frontenac iki Ho- 
chelage, ten išlipus, eiti ar va
žiuoti Hochelage gatve iki ant
ros gatvės, kuri ir bus Bercy.

Mokyti sutiko dipl. agr. Juo
zas Jankaitis, kuris nuo 1928 
m. dirbo pedagogo darbą pra
džios ir žemės ūkio mokyklose.

LAS vardu, jam už suprati
mą bendro reikalo ir aukojimą 
valandų, reiškiame padėką.

Mokykla pradės darbą ba-

SEIMININKE MS
PARUOŠĖ DIPL. AGR. J. ŠIPELIENĖ.

KIMŠTI AGURKAI.
Imti 4 — 6 raugintus agur

kus, nulupti odelę, perpjauti 
išilgai į dvi dalis, išimti sėkly- 
nę ir vietoj jos pridėti paruoš
tos kimšimui masės, sudėti į 
lėkštę, kurioje turi būti įpilta 
majonezo, ir papuošus duoti 
stalan.

Kimšimui masė,
gali būti labai įvairi, (grybų,

pipirų pagal skonį, užpilti grie 
tinę ir sumaišius duoti stalan.

torijos, geografijos.__
LAS Montrealio skyrius,

SVEIKSTA P. M. LEKNIC
KIENĖ

P. M. Leknickienei „Victo- 
rijos“ ligoninėje padaryta rim- kiaušinių, silkių, žuvies). Imti 
ta operacija, kuri labai gerai šaukštą smulkiai 
pasisekė.
praėjusį šeštadienį jau sugrį
žo iš ligoninės ir namie galu
tinai sveiksta ir stiprėja. Ge
ros sveikatos mūsų darbščiąjai 
visuomenės veikėjai!

30 METŲ SUKAKTUVĖS
Kovo 26 dieną Vldaas ir Sta 

sė Zuperkai turėjo trisdešim
ties metų vedybines sukaktu
ves, kurias, sukaktuvininkams 
visiškai nežinant, suruošė jų 
bičiuliai, pažįstami ir giminės. 
Dalyvavo apie 40 asmenų, ku
rie sukatuvininkus pagerbė 
sveikinimais, gražiomis dova
nomis ir šauniomis vaišėmis, 
kurios gražioje draugystėje ir 
nuotaikoje užtruko ligi trečių
jų gaidžių. Ilgiausių Sukak
tuvininkams metų! Dalyvis,
MONTREALYJE BAIGIASI 

ŽIEMA
Ilgai užtrukusi ir j pavasarį 

gerokai susigriebusi, Montre
alio žiema jau eina į galą: jau 
Šv. Lauryno upė pamažu nu
slūgo, o buvo pakilusi apie 7 
— 8 tą pėdų, kad net kriokliai 
buvo apsemti. Sniegas tirpsta 
bematant. Kelis kart lijo ir 
smarkiai sniegą sumažino. Pa 
vasario visi žmonės yra išsiil
gę ir visi žvalgosi į saulutę. . .

pjaustytų
P. M. Leknickienė džiovintų ar raugintų grybų, 

pridėti kapotą kietai virtą kiau 
šinį, druskos, pipirų, svogūnų 
pagal skonį, užpilti šaukštą 
alyvos ar majonezo ir išmai
šius dėti į paruoštus agurkus.

PUPELĖS MAJONEZE
Proporc.: 1 stiklinė pupelių, 

3-— 4 galvelės smulkiai pjaus
tytų svogūnų, druskos, pipirų 
pagal skonį, —1 stikl. majo
nezo.

Darbas: Išvirtas pupeles su
maišyti su propocijoj pasaky
tais priedais ir papuošus duoti 
stalan.

DVIEM VYRAM 
KAMBARYS

su maistu, pigiai išnuomoja
mas, 3980 Armand St., apart.
6. Tai yra tarp Pie IX ir Sher- 
brook, priešais Botanikos sodą.

SŪDYTŲ GRYBŲ 
UŽKANDIS.

Sūdytus grybus išmirkyti, 
kad nebūtų perdaug sūrūs, pri 
dėti smulkiai pjaustytų svogū
nų ir užpilti rūgščia grietine, 
papuošus daržovėmis duoti 
lan.

sta

GRYBŲ PUDINGAS
Proporc.: 2 stikl virtų 

potų grybų, 3 — 4 kiaušiniai, 
Yą stikl. saldžios grietinės, % 
stikl. pyrago džiūvėsių, drus
kos, pipirų, svogūnų pagal sko 
nį.

(Darbas: Grybus., kiaušinius 
Irynius, grietinėlę, priesko
nius, sudėjus, viską kartu ge
rai ištrinti. Prieš valgant su
dėti kietai išplaktus baltymus, 
pyrago džiūvėsius, viską leng
vai permaišyti, dėti į paruoštą 
Formą ir virti Y — 1 vai. For 
rną ištepti sviestu ir išbarstyti 
džiuvėsias. Išvirus išversti iš 
formos. Stalan duoti šiltą su 
svogūnų padažu.

ka-

Virti kviečiai su medaus ir 
aguonų pienu

Išvalytus, išmirkytus kvie
čius išvirti pasaldytam vande
ny.

Padažas: Į pusę stikl. sumal
tų aguonų, įpilti 1 — 1,5 stikl.

GRYBŲ VALGIAI.
Džiovintų grybų mišrainė.
Proporc.: 1 stikl. džiovintų 

grybų, 4 galv. svogūnų, 1—1,5 
stiklinė rūgščios grietinės, 2 
kietai virti kiaušiniai, 1 silkė.

Darbas: Išvirtus grybus 
smulkiai sukapoti. Išmirkytą, vandens ir užsaldyti medum. Į 
•švalytą silkę supjustyti gaba- stalą duoti užpylus ant virtų 
lėliais, sudėti kapotą kiaušinį, kviečių, arba atskirai kviečius 
grybus, svogūnus, druskos, ir atskirai padažą.
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klubo patalpose įvyksta

BIRUTĖS VAITKŪNA1TĖS
ir

ŠOKIO KONCERTAS
Prie pianino Karl Steiner. Nauja ir įdomi programa. 

ir ■ ir....... ir ir---------- ir h—■■■

VOKIŠKAS 1
(Atkelta iš 1 psl.)

kaip vakariniuose sekto-. . 
riuose užimti įstaigas, 

viešojo pobūdžio namus, pož. 
traukinį, lygia už lygią pakeis
ti markes (Dabar Vak. markė 
lygi 10.00 R. markių.

Vakarų sąjungininkams ant 
durų užlipins „Geht heim!“ 
(eikit namo!) šūkius ir — Ber 
lynas bus išvaduotas. . .

Amerikiečiai komsomolcams 
atsakė trumpu „no! juos pa
sekė ir anglai su prancūzais.

Kokios maršui reikšmės ski
riama Berlyne, matyti iš „Te- 
legraf“, kuris apmetęs ilgu 
straipsniu komsomolo pasiiuo- 
šimus, pažymi, kad komunis
tai nauju prieš Berlyno gyven- 
f. ;us tęroru pagreitins susi
vokti ne vien Vak. Vokietijai, 
bet ir Vakarų demokratijoms, 
jog Europos ateities likimas 
gali išsispręsti Berlyno gatvė- 
te. A.

— Rytinėje ,> Vokietijoje 
Farbenindustrie AEG fabrikuo 
se įvyko darbininkų komiteto 
rinkimai. Nė vienas komunis
tas neišrinktas. Pernai iš 15 
narių 10 buvo komunistų. Vo 
kietijos darbininkai jau įsitiki
no, kas yra komunistai.

— Spaak karaliui Leopol
dui patarė atsisakyti Belgijos 
sosto įpėdinio nauda.i

— Jugoslavijos^- valdomoje 
Triesto daly sunki ekonominė 
padėtis, o kitoje pusėje labai 
gera.

— Cleveland© fabrikai vasa 
rio mėnesį pagamino 92.000 te 
levizijos aparatų.

— Iš Čekoslovakijos paša- 
; linti visi vakarinių kraštų ko- 
. respondentai.

— Anglijos kmopartija kvie 
- čia darbininkus neiškrauti 

JAV laivų su ginklais. Bet 
pirmosios JAV lėktuvų eskad
rilės jau Anglijoje.

KOMSOMOLAS KELIA KUMŠTI.
RUSIJOS KACETE SUTIKO

LIETUVI VYSKUPĄ i
Iš Rusijos grįžęs vokietis ka- , 

ro belaisvis pasakojo sutikęs 
Rusijos koncentracijos stovyk 
lose lietuvių, o vienoje ir vys
kupą.

„Toj vietoj, kur aš dirbau, 
pasįakoja belaisvis, — kartą 
prieina malonios išvaizdos apy 
senis žmogus, mažoko ūgio ir 
paspaudžia ranką. Tai buvo 
katalikų vyskupas iš Lietuvos, 
kuri prijungta dabartinei So
vietų Sąjungai. Jo „nusikalti
mas“, už kurį buvo išvežtas ir 
dabar kenčia svetimoj šaly, bu 
vo tas, kad atsisakė išduoti 
sovietų karinėms įstaigoms 
vieno dievnamio raktus, kurį 
norėjo panaudoti „valstybės 
reikalams“. Vėliau toji bažny
čia buvo paversta arklių tvar-

1 tu. Vyskupą rusai nuteisė dėl 
„priešvalstybinės laikysenos“ 
7 metams kalėjimo, sis žmo- 

. gus kalbėjo vokiškai ir su mu
mis, dviem vokiečiais ir vienu 
austru, draugavo. Gal todėl jis 
mėgo mus, kad anksčiau kele
tą metų kunigavo Vokietijoje. 
Giminės galėjo rašyti jam laiš
kus, nes skaitėsi sovietų pilie
čiais. Jeigu kuomet iš namų 
gaudavo maisto siuntinuką, vi 
suomet padalindavo į lygias 
keturias dalis ir visiems išdalin 
davo. . .“ — baigė belaisvis sa
vo pasakojimą.

„Michales-Boote“

GIMDYMO REKORDAS
■Viena moteris Belgų Kongo 

pagimdė 6 kūdikius — 2 ber
niukus ir 4 mergaites. Visi 
naujagimiai sveiki ir linksmi 
auga. Tuo būdu Kanados pen 
kiukės rekordas Belgų Kongo 
yra sumuštas.

Kas daugiau pagimdys iš
kart? Gal Stalinas, kuris da
bar „keičia gamtą?...“

— „Neue Zeitung** prane
ša, kad vanduo užliejęs sovietų 
uranijaus kasyklas, kuriose pri 
gėrė daug darbininkų, dėl so
vietinės „tvarkos“ ‘.

— Iš Žmogaus teisių komi
sijos demonstratyviai išėjo SS 
RS atstovai, nes ten esąs kinie 
tis. Ruzveltienė vienbalsiai iš 
rinkta tos komisijos pirminin
ke.

— Rytų Vokietijos^ komjau 
nimas pareiškė, kad gegužės 
28 d., jis nedarys demonstraci
jos. Bet ar tai ne klaidinimas?

— Iš kaikurių Kinijos pro
vincijų dėl bado bėga žmonės.

RĖGA ČEKOSLOVAKAI
I VAKARUS

Trys čekoslovakų lėktuvai 
nutūpė ties Miunchenu su 85 
keleiviais, kurių lakūnai ir 27 
keleiviai liko vakaruose. Laku 
nai pareiškė, kad Čekoslovaki
joje didelis nepasitenkinimas 
komunistais, kuriems auga pa 
sipriešinimas.....................

TITO SPARČIAI KOLEK
TYVINĄ ŽEMĖS ŪKI

Jugoslavijos vidtus reikalų 
ministeris Rankovičius pareiš
kė. kad Jugoslavijos žemės 
airis sparčiai kolektyvinamas. 
Dabar jis turįs jau 7.000 kol
chozų, kurie sudarą apie 25% 
visų žemės ūkių.

— JAV įteikė Maskvai no
tą dėl maisto kainų, nes pakei
tus valiutą, dabar Maskvoje du 
svarai duonos kainuoja 4 dol., 
du svaraai mėsos — 6 dol., du 
svarai sviesto — 7 dol.

— Bonn parlamentas pri
ėmė įstatymą, kuriuo leidžia
ma Vak. Vokietijoje apsigy
venti pabęgusiems iš rytinės 
Vokietijos, jeigu gręsia pavo- 

1 jus gyvybei.
— Trygve Lie pasiūlė spe

cialų Saugumo Tarybos posėdį 
■ taikos klausimams aptarti.

JAV tam pritarė.

Toronto
KANADOS LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Kanados Lietuvių Rašytojų 

Draugijos Valdyba š. m. ba
landžio 1 — 2 d. d. Toronte 
kviečia visuotinį, * Kanadoje 
esančių, lietuvių rašytojų šuva 
žiavimą.

Šia grogą balandžio 1 d. 
7,30 vai. v., 404 Bathurst St., 
suvažiavimo globėjai — Toron 
to Meno mėgėjų grupė rengia 
literatūros vakarą.

Balandžio 2 d.: 9,30 vai. ry
to suv. dalyviams spec, pamal 
dos lietuvių parapijos. bažny
čioje. 1 vai. p. p. parapijos sa 
Įėję suvažiavimo posėdžio pra
džia.

Suvažiavimo darbų tvarka 
(provizorinė) : 1. Dalyvių re
gistracija, 2. Suvažiavimo ati
darymas, 3. Prezidiumo rinki
mas, 4. Sveikinimai, 5. Paskai
ta, 6. Valdybos pranešimas, 7. 
Revizijos komisijos praneši
mas, 8. Statuto priėmimas, 9. 
Draugijos valdybos rinkimas, 
10. Revizijos komisijos rinki
mas, 11. Ateities veiklos apta
rimas, 12. Rezoliucijos ir svei
kinimai, 13. Sumanymai.

Visi gerb. rašytojai malo
niai kviečiami dalyvauti.

K. L. R. D. Valdyba.
RENGIA PUIKŲ 

PASILINKSMINIMĄ
Toronto lietuviai socialde

mokratai rengia puikų pasi
linksminimą — vakarą, balan
džio 15 d., pirmą po Velykų 
šeštadienį, 8 vai. vakaro, gra
žioje YMCA salėje, College ir 
Dovercourt Rd. gatvių sankry 
žoje (ten, kur buvo kovo 4d.).

Bus puikus orkestras, įvai
riomis šviesomis iliuminuota 
šokiams salė, jaunųjų sugalvo
ti fantai laimėjimui ir kitos 
įdomybės, kokias galima bus 
sukonstruoti, vakarą padarys 
tikrai įdomiu — vertą atsilan
kymo. Vakarą lietuviai prašo
mi paremti atsilankymu, nes iš 
to susidaręs pelnas eis Tautos 
Fondui arba lietuvių tremti
nių, negalinčių emigruoti, šel
pimui. Tai lietuviškas ir lab
daringas darbas.

Vakaras verta paremti dar 
ir todėl, nes jis bus paskutinis 
po stogu, o iki pirmutinės ge
gužinės, žalio miško lapų pa
vėsyje — mėnesio su priedu 
tarpas.

„VYTIES“ KLUBO KO
MANDA —TORONTO MIES

TO ŠACHMATŲ 
MEISTERIS.

Kaip jau buvo aprašyta, lie
tuviai šachmatininkai iš pen
kių rungtynių, reikalingų su
lošti Toronto miesto meisteriui 
nustatyti, buvo išlošę iki vasa
rio 17 d. prieš tris komandas. 
Prieš Gambit santykiu 3% : gos linksmai pasišokti.
2%, prieš Central YMCA — L. A, S Toronto Skyr, 
6 : 0 ir prieš Hart - House 5:1. ’ Valdyba.

7

Iš anksto buvo žinoma, kad 
kiečiausias priešas bus Toron
to ukrainiečių komanda „Uk
raina“. Ukrainiečiams pralo- 
šus prieš Gambit, lietuviai įga 
vo daugiau vilties ir galimytf 
tapti meisteriu. Šiam titųAi.. 
laimėti būtų užtekę lygiųjų. V 
Deja, šios rungtynės, sužaistos 
kovo 4 d., tapo pralaimėtos 2 : 
4. Abiem komandom turint po 
vieną pralaimėjimą rezultatas 
nepaaiškėjo ir teko lošti dar 
vienas rungtynes. Kovo 18 d. 
mūsų vyrai susėdo prie šach- ( 
matų lentų jau tikrai lemia
mom rungtynėm lošti. Po la
bai ilgos ir atkaklios kovos 
(kai kurios partijos užtruko po 
6 vai.) lietuviams pavyks
ta nugalėti stiprų ir paskutinį 
priešą 3% : 2%. „Vyties“ 
sporto klubo šachmatininkai 
tapo Toronto miesto meisteriu 
1949 — 1950 metams. Alė,

SUSIRINKIMAS
Balandžio 1 d., šeštadienį, I 
vai. vakaro įvyks Toronto

Lįet. Socialdemokratų mėnesi
nis susirinkimas, 49 Dover
court Rd. Dėl patalpų didumo 
stokos, kviečiami nariai, norin 
tieji būti nariais ir rėmėjai. 
Organizacijoje darbo daug, to 
dėl susirinkimų lankymas bū
tinas. ,

Balandžio 6 — 7 ir 8 d. d. 
CCF — Socialdemokratų On
tario provincijos suvažiavimas 
įvyks King Edvard viešbutyje 
vidurmiestyje.

Kanadiečių socialdemokratų 
sąjūdis auga, todėl suvažiavi
mai, kurie įvyksta kas metai, 
būna skaitlingi ir įdomūs. Jdo 
mūs tuo, kad juose sužinbma, 
ką Kanada turi ir ko-neturi, 
o turėtų turėti. Ten bus 
svarstomi politiniai, ekonomi
niai, socialiniai, kultūriniai, 
sveikatos, švietimo, apdraudos 
darbo ir nedarbo, pensijos ir 
šimtai kitų darbo žmonėms ir 
valątiečiams naudingų įstaty
mams projektų. Iš to sudaro
ma programa ir kovojama už 
jos įgyvendinimą. Joki tikybi
niai, religiniai klausimai ne
bus svarstomi, nes tai yra kiek 
vieno žmogaus sąžinės daly
kas. J. N.

VISI l ŠAUNŲ POBŪVI
Balandžio 15 d., Atvelykio 

šeštadienį, 6 vai. 30 min. Veng 
rų salėje, 245 College St., L. 
A. S. Toronto skyrius ruošia 
šaunų pobūvį su kietais ir 
minkštais gėrimais ir įdomią 
nuotaikinga programa. Šo
kiams grieš extra orkestras. 
Lietuviška visuomenė malo

niai prašoma nepraleisti pro-

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

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

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

The Comercial Life Assuranse Company of Canada,

%

RUSAI JAU TURI VANDENILINES BOMBAS
Žinomas atominių ginklų ži- — JAV žydų komitetas 

novas K. De Courcey, kuris konstatavo, kad SSRS naikina 
tiksliai nurodė rusų atominio 
sprogdinimo laiką ir vietą 
1949 m., dabar skelbia, kad Ru 
sija jau turi pasigaminusi 3 
hidrogenines bombas ir vieną 
jau išsprogdinusi.

Jis taip pat tvirtina, kad ru
sų mokslininkai, pradedant ko
vo 3 d., padarys dar 11 atomi
nių sprogdinimų. Bet jis nepa
sakė, kas bus sprogdinama — 
atominės ar hidrogeninės bom 
bos.

Spro'gdinimo vietą jis mano

žydus. Daugelį jų ištrėmė iš 
Pabaltijo kraštų, Karpatų sri
ties ii- kt. vietų i Sibirą — Bi- 
rabidžaną, kur yra sudaroma 
neva žydų respublika, Žydai 
sako, kad tai yra žydų perse
kiojimo priedanga.

- Komunisf ų šalininkas
Rogge, grįždamas iš Maskvos 
„taikos kongreso“ į JAV, Stock 
holme pareiškė, kad jam jau 
ats:oodo nuolatiniai Europos 
komunistų užpuolimai ant 

esant Kazachų respubliką Azi Amerikos, kuri vaizduojama ka 
joje, netoli kinų Sinkiango pro ro kurstytoja, kai ji tiktai tai- 
vincijos. (BL). kos nori,
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