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* Kalbos apie karą
Manevrai, konfliktai ir nesutarimai.

Politinis veidrodis
'Pro naujausią Newsweek periskopą

Visus pasaulio įvykius pra
ėjusią savaitę nustelbė Ameri
kos bombonešio B-24| dingi
mas be žinios. Jis buvo siųs
tas iš Wiesbadeno ir Kopcaha 
gą ir pakeliui dingo. Sovietų 
Sąjunga, mėtydama pėdas, pa
sielgė komunistiškai hitlerišku 
metodu —

„Pats muša ir pats rėkia“, 
ir apkaltino Jungtines Ameri
kos Valstybes, kad jos, girdi, 
siuntusios savo žvalgus išžval
gyti SSRS įsitvirtinimų Pabal
tijo valstybėse. Tačiau ameri 
kiečiai, suvokę, „kur čia šuo 
pakastas“, ėmė stropiausiu bū 
du tirti lėktuvo dingimą, ir ba
landžio 18 d. į SSRS notą at
siliepė griežta protesto nota, 
kurioje atvirai ir plačiai išdės
tomas reikalas ir

Sovietų Sąjunga kaltina
ma lėktuvo numušimu.

Pati SSRS savo notoje kons 
tatuoja, kad jos lakūnai apšau 
dę JAV lėktuvą. O kadangi 
JAV lėktuvas buvo beginklis 
ir atsišaudyti negalėjo, tai ru
sai jį ir numušo. Todėl JAV 
vyriausybė griežtai protestuo
ja prieš tarptautinį teisių su
laužymą, karo kurstymą ir ne 
suderinamus su džentelmeniš
kais papročiais gangsteriškus 
SSRS veiksmus, ypač, kad SS 
RS žudikai dabar už tą žiaurų 
darbą apdovanoti ordenais.

JVA vyriausybė reikalau
ja nuodugniai ištirti inci
dentą, nubausti kaltinin
kus, atlyginti nuostolius 
bei nukentėjusiųjų šeimas 

ir atsiprašyti.
JAV spauda pilna pasipik

tinimo ir griežtų pasisakymų 
adresu tos valstybės, kuri už- 
giria gangsteriškus veiksmus 
ir laužo minimališkus tarptau
tinės teisės reikalavimus.

Įdomu mums pastebėti, kad 
šių įvykių aiškintojai iš aukštų 
valdiškų vietų, šioje byloje ra 
do reikalinga pastebėti, jog

JAV, kurių lėktuyas esąs 
perskridęs, Pabaltijo vals
tybių teritoriją, jeigu taip 
ir būtų buvę, JAV nesais
to jokiais varžymais, nes > 
tos valstybės yra SSRS 
okupuotos, o tos okupa
cijos JAV nepripažįsta.

JAV protesto notoje todėl 
įsakmiai pažymėjo, kad B-24 
nebuvo įskridęs ne tiktai į SS 
RS teritoriją, bet nebuvo Įskri
dęs ir į jos okupuotas valsty
bes bei jų teritorinius vande
nis. Sovietų naikintuvas JAV 
bombonešį užpuolė Baltijos jū 
roję ir jį nukovė. Tai yra oro 
piratų darbas.

Tame JAV susikirtime su 
SSRS išblėso visi kiti reika- 

f ’ Gal, todėl, visai tyliai pra 
Yjo ir pirmųjų JAV ginklų 
transportų iškrovimai Italijoje 
ir Prancūzijoje. Pasirodė, kad 
Kominformo pastangos ir mil
žiniškos pinigų sumos, išleis
tos sabotažui organizuoti, nu
ėjo niekais. Todėl

Prancūzijos komunistai 
specialiame posėdyje nu
tarė įsakyti savo drau
gams griežtai laikytis 
Maskvos nurodymų ifcr iš

dirbti naują sabotažo 
planą.

Piratiškai SSRS sukeltame 
triukšme dingo itin svarbios ži 
nios apie organizavimąsi ara
biškųjų kraštų. Ta naujoji 
tarptautinė jėga niekaip ne
įstengė anksčiau išsikristali

zuoti. Arabiškuosius kraštus 
lig šiol jungė Mahometo tiky
ba. Bet tai ne tvirtas jungi
nys. Daug tvirtesnis smūgis, 
stumiąs arabiškuosius kraštus, 
tai apsigynimo reikalas. Jis 
juos ir apvienijo.

Iš Kairo pranešama, kad 
arabiškieji kraštai suda
rė saugumo paktą — ka
rinį, politinį ir ekonominį. 
Nenuostabu, kad ir Italijos 

užsienių reikalų min. Sfoi za, 
tartum suderint an akordan pa
sisakė, kad Šiaurės Atlanto 
paktas turi būti dar papildytas 
ekonomine dalimi, nes vienos 
karinės dalies neužtenką.

Taigi, kalbų apie taiką nėra. 
Kalbama tiktai apie psigyni- 
mą, įsitvirtinimą ir ginklavi
mąsi. Ta kryptimi visi žygiai. 
Dabar JAV-se lankosi Čilės 
prezidentas, kuris Vašingtone 
pareiškė, kad Čilė tvirtai lai
kysis demokratijos ir vienybės 
su JAV. Netrukus JAV lan
kysis ir Irano Riza Kahnas. 
Jei prisiminsime, kad Vašing
toną jau lankė Filipinų prezi
dentas, Indijos premjeras, Ar
gentinos ir Brazilijos' prezi
dentai, tai bus aiškesnis vaiz
das, kad ta pirmųjų valstybės 
vyrų piligrymėlė į Vaišingto- 
ną ne be priežasčių.

Vis garsiau kalbama ir 
apie karą. Tas žodis figū
ruoja, kaip argumentas, ir 

JAV notoje Sovietams.
Bet dar aiškiau pasisakė 

gen. Eizenhoveris, kuris ame
rikiečius paragino karui būti 
stipriai pasiruošusiems, nes jis 
gali prasidėti netikėtai.

O Berlyne jau vykdomi ka
ro pratimai ir mobilizuojame 
policija. Tai daro vakarinės 
Berlyno zonos komendantai, 
nes nori susimobilizuoti prieš 
komunistines demonstracijas, 
kurios paskirtos Sekminių me
tu ir sąmokslauja perversmą.

JAV štabų viršininkas gen. 
O. Bradley pareiškė, kad

JAV nutarė gelbėti Eu
ropą ir todėl sudarė Šiau

rės Atlanto Paktą.
Tam tikslui tarnauja ir Mar 

šalo planas. Ir ne be gerų vai
sių, kurie didina „šaltąjį ka
rą“, bet vis dažniau sutratantį 
sprogimais ir pakvypstantį pa
rako dūmais.

Ten, kur šaltasis karas' jau 
yra virtęs karštuoju karu, vyks 
ta žūtbūtinės kovos. Kinijos 
komunistai jau paskelbė, kad į 
Hainaną jie prasiveržę, o Ki
nijos valdžia skelbia, kad ko- 
muništų desantus, apie 15.000. 
plaukusių 200 laivų, jie sunai
kinę, o tie, kurie sugebėję iš
sikelti į salą, esą apsupti ir nai 
ki'nami. Filipinuose taip pat 
vyksta kova su komunistų per

versmininkais. Indokinijoje 
taip pat, nors Viet Namas, La 
osta ir Kambodža jau pripažįs 
lamos kaip savarankiškos vals
tybės. Komunistai visur sinur 
tauja, kur jų nesudraudžia. 
Smurtininkai tiktai jėgos ii bi 
jo.

Sovietai jau kaltina Ame
riką už Berlyno subom- 

bardavimą.
Nereikėjo daug laukti, kad 

Stalinas vėl sugrįžtų prie Hit
lerio ir drauge su juo kaltintų 
Arrieriką. . . Anksčiau prašė 
Ameriką bombarduoti Vokie
tiją ir ginti Sovietus nuo vo
kiečių puolimo, o dabar. . . kai 
tina tą pačią Ameriką už „žvė

GUDERIANAS PASISAKĖ 
UŽ VOKIETIJOS 
KARIUOMENĘ

Paskutinysis Vokietijos ge
neralinio štabo viršininkas gen. 
Guderianas, kalbėdamasis su 
K. Wiegandu, pasisakė, kad 
Vokietijai būtinai beiktalj.nga 
kariuomenė, lygios su kitomis 
valstybėmis teisės ir paleidi
mas iš kalėjimų visų generolų, 
diplomatų ir politikų. Be šito, 
Vokietija negalėsianti daly
vauti apsigynimo kare, o be 
Vokietijos niekas Sovietų Są 
jungos nesulaikysiąs prie Rei
no upės. O karas, pasak Gu- 
deriano, neišvengiamas, nes tai 
ka jau seniai pralošta.

SPARČIAI KOLCHOZINA- 
MA IR LENKIJA

Oficialiai pranešama, kad 
ligi šiol Lenkijoje buvę tiktai 
300 kolchozų^ Bet dabar kas 
mėnesį sudaroma po 100 naujų 
kolchozų, į kuriuos eiti yra 
prievolė. Esą komunistai pa
matė, jog ūkininkai patys į 
kolchozus neina, tai tekę imtis 
privalomo kolektyvizavimo.

— Gegužės 8 d. Achesonas
išvyksta į Paryžių ir Londoną.

Raudonės pilis, prie Nemuno, apie kurią yra. daug pasakoji
mų, esą iš jos einą tuneliai po Nemunu ir tt.

rišką Vokietijos subombardavi 
mą“'. Prieš kiek laiko apkalti 
no už Leipcigo, o dabar už Ber 
lyno subombardavimą. . .

Neabejotina, kad tokia elg
sena, tokie santykiai prie gero 
neveda. Tai vis skubina šal
tojo karo pervedimą į karštąjį. 
Bet yra ir kitokių nuomonių. 
Esą karo gali nebūti dar 10 me 
tų, nes kapitalistams esą daug 
geriau, kai komunistinis pašau 
lis yra sugriuvęs (kitokis jis 
negali būti). Komunizmas ka 
pitalizmui esąs mažiau pavo
jingas, negu nacionalizmas, to
dėl kapitalistiniai kraštai dar 
ilgai pakęsią komunistinę su
irutę. . . (k) 

Atstumiantis atidengimas. 
Netrukus speciali Kongreso 
Civilinės Tarnybos komisija 
paskelbs šlykščią istoriją apie 
komunistų įsiskverbimą į blo
gą reikalų vedimą JAV armi
jos finansų centrinėje tarnybo
je St. Louis mieste. Vienas 
tos komisijos narys privačiai 
pareiškė, kad sąlygos šioje ži
nyboje „daug blogesnėsį negu 
McCarthy yra bandęs užmesti 
Užs. reikalų Ministerijai“ . Ar 
mijai plačiai vedant lygiagre- 
tų tardymą jau buvo atleista 
daug asmenų su asmeninio sky 
rilius direktoriumi priekyje. 
Iš 63 asmenų, kurie neturėję 
pasitikėjimo, buvo atleisti ar 
leista išeiti 43 tarnautojams.

Atominė apgavystė? Moks
lininkai to netvirtina, bet sam 
protauja, kad rusai galį apgau 
ti, suvaidindami „atominį spro 
girną“. Šiai pažiūrai pritaria 
ir Harvard’o rektorius Conant. 
Tai esą galima „sufalsifikuoti“ 
šiuo būdu: niekas neabejoja, 
kad rusai turi labolatorijas, ku 
riose gali pagamintu aukštos 
kokybės radio aktyvius antraei 
liūs gaminius. Jeigu jie yra la 
bai lengvi, kas jau ne taip sun 
ku atsiekti, juos galima pri- 
okrgti prie bet kurios sprogs
tamosios medžiagos. Visas 
krovinys tada yra išsiunčia
mas į stratosferą su panašiu 
balionu, kurį vartoja JAV me
teorologinės oro sekimo stotys. 
Barometrinė kapsulė didelia
me aukštyje iššaukia sprogi
mą ir radioaktyvios dalelės, yra 
išsklaidomos stratosferoje, ly
giai kaip po atominio sprogi
mo. Geiger sekėjai nuo Alias
kos ligi Turkijos pradeda ju
dėti ir Sov. Rusija, kad ji tu
rinti atominę bombą, įtikina 
visą pasaulį.

Kavos kontrabanda į Vokie
tiją, Bonnos įstaigos Vakarų 
Vokietijoje apskaičiuoja, kad 
nuo 60 — 90% visos, ten su
naudojamos kavos patenka į 
rinką be muitų kontrolės, kas 
sudaro apie 200 milionų dole
rių nuostolių. Be to ten žydi 
juodoji prekyba su rytine zo
na.

Japonai į Argentiną. Argen
tinos agentai Japonijoje ban
do sužadinti japonų ūkininkų 
susidomėjimą, kad jie persikel 
tų į Pietų Ameriką ir augintų 
ryžilūs. Corientes provincijoje į 
š. nuo Buenos Aires. Jiems ža 
dama pradžiai 85.000 akrų že
mės ryžiams auginti. Argtn- 
1 iniečiai aiškina, kad žemės 
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LENKIJOS BAŽNYČIA 

PRIPAŽINO KOMUNISTŲ 
VALDŽIĄ?

Lenkijos telegramų agentū
ra pranešė, kad Lenkijos val
džia pasirašė susitarimą su ka 
talikų bažnyčia. Bažnyčia pri 
pažinusi komunistų valdžios 
autoritetą visose gyvenimo sri
tyse, išskyrus grynai religi
nius reikalus, kurie lieka baž
nyčios žinioje. Bažnyčia pasi
žadėjusi prašyti Vatikaną pri
pažinti Lenkijai okupuotas te 
ritorijas ir ten sutvarkyti nau
jas diecezijų ribas. Sutartį pa
sirašę kėli ministerial ir keli 
vyskupai bei vyskupų gen. sek 
rotorius vyskupas Choromans- 
kis.

PRANCŪZAI PRADĖJO 
SPARČIAI VEISTIS

Prancūzijos statistikos biu
ras parodė netikėtų duomenų: 
Prancūzijos gimimų skaičius 
1949 metais 40% perVirsijo 
praėjusius metus. Tokio prie
auglio Prancūzijoje nebuvę 
jau nuo XIX šmitmečio pra
džios.

— Kinijos pabėgėlių susida 
r ė jau per 10 milionų.

Sudaryta Vykdomoji VLIKo Taryba
VLIKui peristvarkant kiek 

ilgesnį laiką nebuvo visai su
daryta Vykdomoji Taryba. Ba 
landžio 11d. ji, įėjus į ją Liau
dininkų atstovui Jonui Ma- 
kauskiui, galutinai sudaryta.

POSĖDŽIAUJA ŽALIASIS 
INTERNACIONALAS

Vašingtone balandžio 17 — 
19 dienomis posėdžiavo ūkiš
kųjų organizacijų arba Žalia
sis internacionalas, kuriame 
Lietuvą atstovauja (jau nuo 
nepriklausomybės laikų Liau
dininkai) — dr. K. Grinius, 
prof. J. Pajaujis ir p. A. Deve- 
nienė. Šiai organizacijai pri
klauso laisvųjų ir okupuotųjų 
Valstybių ūkinjinikiškosios — 
valstietiškos partijos ir kitos 
organizacijos. Šiame susirinki 
rne buvo svarstomi okupuotų
jų kraštų rezistencijos klausi
mai.

KINŲ MIRTIM ATPERKA
MA RUSŲ GYVYBĖ

Kinijoje badas, kuris atėjo 
drauge su komunizmu. Iš dau 
gelio provincijų nuo siaučian

čio bado bėga milionai žmonių. 
Bet, pasirodo, Rusijoje ne ge
riau, nes Sovietų Sąjunga iš 
mirštančios Kinijos vežasi 
maisto produktus savo .žmo
nėms maitinti. JAV atstovas 
JT Osten pareiškė, kad vis dėl 
to reikia rasti būdų gelbėti ki
nus nuo bado mirties.

PLASTIRAS SUDARĖ 
. GRAIKIJOS KABINETĄ

Venizološo, kuris turėjo 
’yg ir diktatoriškų palinkimų, 
kabinetas atsistatydino ir nau
ją koalicinį kabinetą iš visų v«. 
dūrio srovių sudarė gen. Plas- 
tiras.

DULLES ACHESONO 
PADĖJĖJAS

JAV siekdama vieningos už 
slėnio politikos, sudarė koalici 
nę užsienių reikalų ministeri
ją, nes demokrato Achesono pa 
dejėju paskirtas respublikonas 
Dulles.

— Vasario mėn. Iš Vokieti
jos perkelta ir įkurdinta kitose 
valstybėse 17.225 tremtinių. 

ūkio darbininkai masiškai bė
ga į miestus, kas labai pažeidė 
šią žemės ūkio šaką. Argenti
nos žvalgai taip pat dairosi Ita 
lijoje. Įvažiuojantieji yra ti
riami politiškai (skryninguo- 
jami).

Komunistiškos oro akrobati
kos, Iš Kremliaus patirta, kad 
šio karo herojus maršalas Ti- 
mošenko su slapta misija išvy
kęs į Addis Ababą. Tai yra 
ta pati vieta, iš kurios sovietai 
siunčia savo šnipus ir sabota
žininkus visai Afrikai.

Komunistai netiki Maskva, 
Čekoslovakijos ir Lenkijos Ko
munistai sunkiai leidžiasi įtiki
nami, kad reikia apginkluoti 
rytų Vokietiją. Esą ir nesena 
maršalo Vorošilovo kelionė į 
Budapeštą, kur jis buvo susiti
kęs su tų kraštų kariniais va
dais, kaip tik siekusi to pačio 
tiksilo.

Rusai ruošiasi pulti. Lai
vyno žvalgybos pareigūnus vis 
dažlniau pasiekia žinios apie 
rusų statomą didžiulį mažų lai 
vų išsikėlimo operacijoms lai
vyną.

Ar ateities karą pradės para
šiutininkai? JAV oro laivynas 
ir žemyno kariuomenė pradės 
šiais metais griežtą parašiuti
ninkų apmokymą, tikėdama, 
kad oro kariuomenė ateities 
kare gali pradėti pirmąsias 
operacijas. Apie 60.000 karei
vių ir parašutininkų ir daugiau 
kaip 700 lėktuvų pabaigoje ba
landžio ar gegužės pradžioje 
šiaurinėje Carolina valstijoje 
pradės didžiulę pratimų iš oro 
invaziją žinomą vardu „Skė
riai“. Užpuolėjai bandys pa
grobti „oro prietiltį“, po to 
veršis priekin gaunant puolan
čioms jėgoms tiekimą tik iš 
oro. Sekančiais metais bus 
vykdomas pratimas, kurio tiks 
las sužinoti, ar galima, aprū
pinti vien tiekiant oru šarvuo
toms jėgoms Petton IH-sios ar 
in,\Įjos didumo kariuomenę, ku
ri persekioja greit atsitraukiau 
tį priešą.

Aviacijos naujienos. Ai mi- 
jos vadovybė tikisi, kad aukš
tai skrendą bombonešiai, kaip 
B-36, bus lengvas grobis nau
jiems „dangaus superšlavė- 
jams (valytojams), kurie yra 
ginkluoti 120 mm radaro kon
troliuojamais, pabūklais, auto 
inatiškai suiandantiems tai
kinius, tikslus ir šaudantiems. 
Jie galį sunaikinti taikinius, 
ekrendančius ligi 22 km (72 
000 pėdų) aukščio, kas yra 8 
km aukščiau, negu gali pakil
ti B-36.

Armija planuoja naują leng 
vą tanką, kurį būtų galima nu- 
lesiti parašiutu; jau dabar 
aviacija turinti tankus pake
liantį lėktuvą. Jeep'u nuleidi
mas. parašiutu yra tapęs eiliniu 
dienos reikalu.

Kariškos naujienos. Pagal 
karinės pagelbos programą 
JAV į Itjfiliją ir į kitas Euro
pos valstybes isiunčia daug ar
tilerijos.

Klausysiu rusus, JAV karo 
aviacija planuojanti pastatyti 
eilę stiprių radijo pasiklausy
mo stočių, kurios būtų ir Libi
joje bei Saudi Arabijoje. Jos 
turėtų priimti kodinius fužšif 
ruotuiį) rusų pranešimus ir 
tuoj perduoti į JAV, atšifršvi- 
mo įstaigoms.

— JAV karo laivynas išto
bulino fantastiškai žemo daž
numo radio siųstuvus, kurie pa 
siekia laivus ne tik už tūkstan
čių mylių, bet ir nardomuosius 
esančius po vandeniu. Ligi da 
bar nardlaiviai turėdavo iškilti 
paviršiun priimti radio signa
lus.

Br, Aušrotas,
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Dėl Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenės organizacijos

Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės organizavimas, kaip ro
do jo eiga, nėra paprastas rei
kalas. Tai yra. gana sudėtin
gas uždavinys.

Tiesa, teoriškai galvojant, 
jis atrodo reikalingas, naudin
gas ir būtinas. Bet tai', kas te
oriškai atrodo gražu, kilnu ir 
naudinga, praktikoje dažnai 
pasirodo sunkiai įgyvendina
ma. Taip yra su daugybe gra
žiausių žmonijos problemų. 
Jos taip atrodo, paprastos, su
prantamos ir neišvengiamai bū 
finos, o betgi net iš vietos 

■ nejuda. Toks, deja, yra žiau
rus kartais praktikos nesideri
nimas su teorijomis.

Panašiai yra ir su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės orga
nizavimu. Tegul vis dar nenu 
stojama vilčių, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė bus, 
įkurta, įgyvendinta. Bet tas 
uždavinys, atvirai kalbant, nė
ra sėkmingas, jeigu nepasaky
ti, kad stipriai nesėkmingas.

Jau nepasisekė sudaryti Vy
riausiojo laikinojo organizaci
nio komiteto, kurio sudarymo 
ir terminai buvo nurodyti. Da
bar tą darbą pasiėmė VLIKo 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba 
arba pats VLIKo pirmininkas. 
Ta tarnyba, kaip iš kaikurių 
duomenų atrodo, dar nėra įėju 
si į reikalų kursą. Pav. ji pa
geidauja, kad jai būtų pasiųsti 
patvirtinti krašto bendruome
nės įstatai, ko tačiau laikinasis 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės statutas nenumato. Tai, 
gal, netaip svarbu, bet tuo jau 
sudaromas naujas neaiškumas, 
painiava, o tai reikalui jau ne
gali patarnauti.

Ligšiol tiktai Australijos, 
Vokietijos ir, regis, Venecuelos 
lietuviai pasisakė įeiną į Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenę. O 
kur didžiosios kolonijos—Jung 
tinės Amerikos Valstybės, 
Anglija, Brazilija, Argentina? 
Ten jokio judėjimo ta krypti
mi nematyti. Turimais duo
menimis, pati didžioji lietuvių 
bendruomenė užsieniuose ■— 
JAV lietuvių bendruomenė — 
nėra palanki PLB organizaci
jai, gal tiksliau — persiorga
nizavimui PLB statuto pagrin
dais. Iš jos kol kas tesigirdėjo 
tiktai neigiamo nusistatymo 
balsų. Ir tos bendruomenės, 
kurios pareiškė solidarumą Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
minčiai, nedaro jokių žygių, 
kurių reikalauja PLB statutas. 
Tai vis sunkumai, kuriuos 
reiks įveikti, nugalėti. Ir tai, 
deja, greit nesidaro.

Mes, Kanados lietuviai, ga
lime laikyti save Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės kūrimo 
pionieriais. Mes pirmieji kon
krečiai pradėjome organizuoti 
PLB-nės dalinį — Kanados 
Lietuvių Bendruomenę, kruopš 
čiai, pagal statutą. Mūsų ta 
kryptimi darbas, tiesa, nėra la
bai skubiai daromas, už tai jis 
daromas labai nuosekliai, tai
syklingai ir, gali būti, kad taip 
yra pasirinktas labai geras me
todas ir kelias. Apie tai gerais 
liudininkais gali būti patys gy 
venimo faktai.

Kur gyvenimas negali būti 
tvarkomas privalomais įstaty
mais, kur reikia tautiečių ge
ros valios, išjudinamos jų įti
kinimu, ten tas darbas, jeigu 
norima, kad jis būtų visai rim 
tas ir nuoširdus, jis negali cūti 
skubiai nudirbtas. Štai, tiktai 
dviem mėnesiam po pirmojo 
aplinkraščio pasirodymo praė
jus dabar, su mažomis išimti
mis, pradeda reikštis pirmieji 
konkretūs žygiai vietose. Jau 
daugelis vietovių, bet toli gra
žu ne visos, yra sudariusios 
apylinkių laikinuosius organi
zacinius komitetus. Tiktai pa 
vieniai komitetai yra pradėję 
konkrečius organizavimo dar
bus. Kitų apylinkių laikinųjų 
organizacinių komitetų suda
rymas yra sutikęs kliūčių, 
įklimpęs ir jam išpainioti dar 
reikės pastangų. Yra ir tūlo 
sąmoningo nenoro reiški
nių, nors ir menko, ir dar ne 
viešo. Deja, bet taip yra. O 
kur dar visų lietuvių konkre
tus įsijungimas į tą uždavinį?

Taigi, jeigu mes norime, kad 
įas tikrai didelis ir svarbus rei 
kalas būtų tobuliau atliktas, 
įeikia labai daug geros valios, 
nuoširdaus jam atsidavimo ir 
visų tikrų lietuvių patriotų su 
tartino bendro darbo. Organi
zacijos padarys labai daug, jei 
gu vieton kaišiojusios viena ki 
tai į pašones adatas, imsis pozi 
tyvia prasme aiškinti to dide
lio reikalo svarbumą, būtinu
mą ir galimai veiksmingai im
sis dirbti tą organizacijos dar
bą.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės organizavimas yra labai 
svarbus uždavinys, turįs labai 
rimtu ir kilnių tikslų. Todėl 
dirbkime tą darbą visu nuošir
dumu ir atsidėjimu. Nekaltm- 
kim vieni kitų, bet vieni ki
tiems patarkime, padėkime ir 
juo daugiausiai lietuvių į bend 
ruomenę sutelkime.

J. Kardelis.

Niekuo nenutildysim tėviš
kės ilgesį, niekur nerasim pa
guodos. Pasaulis užsiėmęs sa 
vom problemom, mūsų skriau
dą paliko bendriems ateities 
sprendimams. Toj mūsų tra
gedijoj mes turim išlikti nej.a- 
lūžę.

To viso akivaizdoje Lietu
vos Raudonasis Kryžius, jau 5 
metai tremty besirūpinąs ir be- 
sisielojąs vargan patekusių tau 
liečiu likimu, ryžosi kreiptis į 
jus, buvusius kartu DP dieno
se ir jau pradedančius naują 
gyvenimą Amerikos kontinen
te, ir drįsta prašyti jūsų para
mos. /

Mes gerai žinome jūsų sun 
kias pirmąsias įsikūrimo die
nas. Labai gerai suprantame 
jūsų vienintelį norą — paga
liau būti nenumeruotais žmo
nėmis, turėti darbą, savą už
dirbtą duoną ir pastovią pa
stogę, Tačiau, dar geriau ži
nodami ir matydami Vokieti
joj likusių žmonių, ypač ligo
nių sunkią padėtį, jiems prašo 
me pagalbos, kuri juos įgal.n- 
tų grįžti gyveniman.

Prieš mūsų aks šaltii vokiš- bos. Tiktai jų parama ir dabar 
kų sanatorijų vardai ir skaičiai 
— Gautingen —54, Amberg— 
35, Heilbronn — 39, Schom
berg — 15, Rottenmunster—4 
ir tt. viso — 325 Tbc ir 239 
sergą kitom Įvairiom ligom. . .

Tačiau mums tai yra tautos 
dalis, įeinanti ne tik į žmoniš
kumo, užuojautos, bet ir ko
vos už laisvę rėmus. Tai yra 
tautiečiai, kurie laukia mūsų 
pagalbos, kureims mes norime 
padėti ir kuriems mes padėsi
me.

Štai keliais žodžiais kreipda 
mįlesi į jus, kurie pažinote 
tremtinio būklę, prašome kiek
vieno, pavieniui ar bendrai, ne
laukiant atskirų raginimų, au
kokite vienos valandos uždarbį 
sergančiam tautiečiui.

Mes neturim mažiausios tei
sės, tai išdėstyti seniesiems 
Amerikos lietuviams. Jie jau 
dešimtmečiais gelbėjo 
mingą mūsų, didžiųjų 
kivirčų kely gyvenančią tautą, i 
Jie rūpinosi mumis visais po
karinėm dienom, ir jūsų įsikū
rimas neapsiėjo be jų pagal- •_

nelai
kau i ų

Nereikia faktų kombinuoti, taijp, kad šešėliai kristų vis 
kitiems.

O jeigu KLS-gai jų maža, mes 
mielai galėsime nurodyti jų ne
palyginamai daugiau, ir tikrai 
įrodysime, kas trukdė (deja, ir 
dabar trukdo) ir kas darė vi
sa, kad tiktai kaip nors Kana
dos Lietuvių Bendruomenė bū 
tų suorganizuota. Tačiau ma
nydami, kad tas reikalui nepa
dės, mes geriau pakęsime skL-i 
džiamus visokius gandus ir 
prasimanymus, kad tiktai rei
kalui nebūtų pakenkta.

Kad KLB-nės organizavi
mas yra KLCT didžiausių rū
pesčių ir pastangų vaisius, ga 
Ii liudyti ir tokie faktai, kad 
tiktai dabar pasirodė apytik
riai konstruktyvus p. A. Rin
ktino straipsnis, kokių mes de 
dame kiekviename „Neprikišu 
somos Lietuvos“ numery ir ko 
kių ar panašių visą laiką lau
kėme ir iš „Tėviškės Žiburių“. 
Deja, ligšiol teskaitėme jame 
tiktai pakandžiojo, pabadymo 
žineles, kurios galų gale jau 
nuėjo ligi negražiausio laips
nio, dėl kurio jau nebuvo gali
ma tylėti.

Neteisybė, jūs — „visai kito 
kio pobūdžio organizacijos 
žmonės“, — galite toli nueiti, 
bet kažin ar pasiseks grįžti at
gal. Būkite teisingi ir korek
tiški, niekas jums nė blogo žo
delio nepasakys.

Jeigu, kaip sako KLS C. 
Valdybos raštas, „Tėviškės 
Žiburiai“, nesą KLS-gos ofi
ciozas, nes „šį laikraštį leidžia 
visai kita ir kito pobūdžio 
(koks gi skirtumas?) organi
zacija“ ir ji „TŽ“ duodanti 
„daugiau viešų savo pasisaky
mų“, (kaip matyti irgi dėl to, 
kad tą laikraštį leidžia „visai 
kita ir kito pobūdžio organiza
cija“), tai kam juos gina? Vis 
dėlto KLS-ga vargu įtikins vi
suomenę, kad „TŽ“ ne KLS- 
gos oficiozas. Na, pagaliau, tai 
yra KLS-gos ir visuomenės rei 
ikjalas. Ir ne čia glūdi mūsų 
iškelto klausimo esmė. Mūsų 
dėmesys buvo atkreiptas į tuos 
laktus, kurie iššaukė mūsų re
akciją: 1) tai kad „Tėviškės Ži 
būriai“ sulaužė susitarimą ir 
2) pradėjo neteisingą ir neko
rektišką KLCT puolimą. Į tai 
KLS-ga nieko neatsako.

Maža to, ji, bandydama nu
siplauti rankas, ir toliau mėto 
pėdas ir taip sutasuoja faktus, 
kad visi šešėlaii vėl gula. . . 
KLCT-bai.

Juk po to, kai buvo sudary
tas 1<LB - LOKas, jis jau, kiek 
nuo jo pareina, yra atsakingas 
už užvilkinimus ar paskubim- 
mus. Ir dėl to mes nekaltina
me KLS-gos. Mes tiktai, ne
teisingai užpulti, turėjome 
konstatuoti vieną kitą faktą.

Mielam likimo prieteliui II. ADAMONIUI, dėl jo tė
velio mirties tremtyje, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

P. J A. Jocai ______ _______________ ■ ■

Gerb. Ponią NASTUTĘ KISIELIENĘ, mirus jos my
limai mamytei, gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai už
jaučiu.

Kazys Kudukis.

jų mokinius. Jums visada bu
vo teikiama pirmenybė, jūsų 
siekimams buvo nukreiptas' vi 
sų mūsų dėmesys, todėl iš jūsų 
ir laukiama dabar didžia dalim 
pasiaukojimo šioj akcijoj.

Tuo pačiu, Lietuvos Raudo
nasis Kryžius dėkoja viešiems 
aukojusiems ir prašo toliau te
sėti, kad galėtume pilnom ran
kom skubėti ten, kur mūsų 
taip kantriai laukia.

gyvena ir džiaugiasi likę trem
tiniai, JjĮe davė daugiau nei 
tikėjome ir laukėme. Nerasim 
žodžių taip didžiam ir tyliam 
darbui įvertinti.

Kokia kukli ir maža bebūtų 
jūsų auka, ji bus pradžiuginti 
liūstančiam, parama vargstan
čiam.

Ypač daug vilčių dedame į 
jus, buvusius Vokietijos uni
versiteto studentus ir gimnazi- Lietuvos Raudonasis Kryžius.

« P. JUOZĄ ČERNIAUSKĄ ir P. ROŽYTĘ MACIU-
y KA1TĘ, sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikina ir fl 
M linki daug, daug laimės ir gražaus gyvenimo.
w Albinas Naudžiūnas A. Kiršinąs. £

KAITĘ, sukurusius lietuvišku šeimos židinį, sveikina ir

Albinas Naudžiūnas A. Kiršinąs.

Mielą colegę p. MARYTĘ ZAREMBAITĘ ir p. PRA- 
NĄ PRANAITĮ, sukūrusius šaunią lietuvišką šeimą, 

w sveikiname ir linkime saulėto gyvenimo.
M Jadvyga ir Regina,

’r

AR SLA YRA POLITINĖ ORGANIZACIJA?
Ryšium su tuo, kad Mont- 

realy kažkas pradėjo skleisti 
piktus gandus, kad SLA (Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko 
je) esanti srovinė, partinė or
ganizacija, SLA centras iš 
New Yorko prašo tuos gandus 
griežtai dementuoti, kaipo ne
turinčius jokios logikos. Juo 
labjau, kad ta organizacija nė
ra vakar ar užvakr „iškepta“, 
bet jau 63 metai žinoma, kai
po didžiausia ir turtingiausia 
lietuviška savišalpos ir apsi
draudimo nuo ligų ir nelaimin
gų atsitikimų centralinė orga
nizacija, kurioje galime sutilp
ti visi be skirtumo religinių ir 
politinių' įsitikinimų. Mat ap
drausti savo sveikatą ir gyvy
bę yra kiekvienam esminis rei
kalas, nes niekas nežinom, ka
da mus gali ištikti mirties ar 
ligos nelaimė.

SLA konstitucija, griežtai 
draudžia savo narių tarpe vesti 
diskusijas politinėm ar religi
nėm temom,iš viso.

Labai geru pavyzdžiu gali 
patarnauti SLĄ kuopa Toron 
te, kaipo didžiausioji ir seniau 
šioji Kanadoje, kur įtelpa abie 
jų Kanados Centrų: KLS ir 
KLCT nariai, net vadai, ta
čiau jokių aštrių ginčų ar ne
sklandumų nepasitaiko. Nėra 
jokios prasmės aiškinti, kad 
kas „nori kovoti“ prieš SLA, 
daro dvigubą klaidą: visų pir
ma išstatydamas pats save pa
juokos objektu ir antra — pa
kenkdamas broliškam susišel- 
pimo, labdarybės darbui lietu
viškoje — nepartinėje organi- 
zacijoje.______________________
NAUJAI ATVYKUSIEMS 
“N. Lietuva” siunčiama sko
lon, tik praneškite savo adresus

DAR VIENAS TURKIJOS PAŽANGOS ŠUOLIS
Turkijos istorijoj šiemet pir 

mąkart įvyks laisivi rinkimai. 
Dar neperseniai Turkiją valdė 
sultonas, kurio valdymo metu 
Turkija priminė viduramžius. 
Nors laimėtosios laisvės kiek 
karsteli uždrausto vaisiaus 
prieskoniu, tačiau šių dienų 
Turkija tekina skuba į Euro
pos valstybių eiles.

Ahmedas Tokeris nuo balko
no ramiai stebi Bosfore nardan 
čia s valtis. Prieš pusę žmo
gaus amžiaus jis vadinosi Ah
medas, sūnus Ahmedo. Po pir 
mojo P. Karo Kemal Atatur- 
kas, stiprios rankos blondinas 
diktatorius, pakeliąs stiprias 
dozes alkoholio, Ahmedo pa
vardę, drabužiius, alfabetą ir jo 
religinį nusistatymą pakeitė. 
Jis ne vien padėjo Tokeriui 
pamiršti prakištą karą, bet 
Krašte pradėjo tiesti geležin
kelius, statė fabrikus, įsteigė 
mokyklas ir Ankaroj parla
mentą.

Nors šiandieninis preziden
tas Ismetas Inonu Tokeriui pri 
mena, kad ir jis nevaržomai ga 
Ii krašto kėlime dalyvauti ir 
dėl rinkimų, kurių tema yra vi
sų kavinių kalbos, gali pareikš 
ti savo nuomonę, jis mažai ko

tikis)i. Turkija jau dešimt me
tų mobilizuota. Turkai laike 
300 metų dažnai grūmėsi su 
rusais. Gal ir vėl teks su ru
sais kariauti. Kiekvienas Tur
kas žino, kad pusę valst. biu
džeto praryja kariuomenė, 
nors laukų drėkinimui lėšų nė
ra, nėra ir darbininkų aptar
nauti modernioms 
noms.

Bet gyvenimas 
čių. Amerikiečiai 
kariuomenę ir aprūpina moder 
niais ginklais. Jie stato nau
jus kelius, gerina dirvas ir ka
syklas. Amerikiečiai net tvir
tina, jog po trejų meįų Turki
ja galėsianti maistą ir anglį 
net eksportuoti.

Rusija trikampiu grąsina ir 
spaudžia Turkijos sienas, bet 
rinkimuose komunisto kandida 
to nesimato. Ahmedas Toke
ns galės rinktis vieną iš dvejų 
Ataturko pasekėjų: nuosai
kųjį socialistą ar tokį pat li
beralą. Bet ir tarp šijy partijų 
mažas skirtumas. Tik tono 
aštrumas, kuriuo viena kitą 
nedemokratiškumu kaltina, su
daro skirtumą. Taip bent tvir 
tina Berlyno „Telegraf“. A.

laukų

teikia 
moko

maši-

ir vii 
turkų

AMERIKA RUOŠIASI
. JAV Civilinės apsaugos vir
šininkas P. J. Larsenas yra iš
dirbęs planus, kaip apsaugoti 
Ameriką nuo atominio užpuo
limo.

Esą, jeigu labai gerai Ame
riką paruošti apsisaugoti nuo 
atominio užpuolimo, tai reikė
tų 300 miliardų dolerių. Iš 
miestų gyventojus reikia iškel
ti į kaimus ir decentralizuoti 
pramonę, kas dabar nėra įma-

JUOKDARIAI. . .
nūs žydų išnaikino^ €mė tvir
tinti, kad. . . tai padarė kiti. 
Net filmas filmavo ir kitų, ne 
nacių, uniformomis aprengę 
žudikus, rodė kino ekranuose 
ir įrodinėjo, kad tai daro lietu 
viai, lenkai, estai ir tt. Bet kad 
tai yra pasakos durneliams,, 
visi gerai žino.

Tas pačias pasakas, durne
liams dabar pasakoja komunis
tai. Visi žino oficialius komu
nistų pareiškimus, kad „religi
ja yra nuodai“ ; visį^ino, kad 
Rusijoje bažnyčios uždarytos. 
Jeigu kur dėl formos palikta 
viena kita jų, tai ir Vokietijo
je, nežiūrint visų nacinių žiau 
rūmų, vis dėi to vienas kitas; 
žydas išliko gyvas. Visi žino, 
kad didžiosiose bažnyčiose 
įrengti priešreliginiai muzie<- 
jai. Bet. . . komunistai ir da
bar, mulkindami savo durne
lius, vis dar įrodinėja, kad So 
vietuose religija turi laisvę 
Štai „Vilnis“ 85-me nr. rašo: 
girdi, New Yorko „Times“ 
korespondentas rašąs iš Mask
vos, kad „tūkstančiuose baž
nyčių įvyko religinės apei
gos...“ Bet gi visi gerai žino, 
kad bažnyčios visoje Rusijoje 
išnaikintos. Tai ir tas „Ti
mes“ korespondentas arba dur 
nelisį arba jis pasakoja durne
liams pasakas, kurios gali bū
ti palygintos su „Tūkstanties. 
ir vienos nakties pasakomis“..

Tai gi melas per akisi, hitle
riškas melas.

Ar ne „kol saulė patekės — 
rasa akis išės“?

„Liaud. Balso” J. Y. gra
sina „tokiems demokratams'*. 
kaip Mandrapypkis kad atei
sią dienos ir Amerikoje lais
vės nebebus. . .

Mes tą gerai žinome, kj f 
jeigu Ameriką okupuotų „ry
tų demokratai“, tai tikrai lais
vės nebūtų. Ten, kur viešpa
tauja visuotinis) smurtas ir 
(kaip tai buvo pas Hitlerį ir 
kiap tai yra pas Staliną), ten 
laisvės tikrai nėra. Nereikia 
nei J. Y. prisipažinimo (bet 
nors vieną kartą pasakė teisy
bę).

Bet... Andrulis kitaip sako. 
Andrulis kalba labai aiškiai: 
Jeigu prasidės karas, tai visus 
mus „progresyviuosius“ sukiš 
į koncentracijos stovyklas ir 
izoliuos. Komunistai Jaikinai 
turės netekti laisvės. . .

Ši Andrulio kalba, kol kas, 
yra realesnė ir tikresnė. Andru 
lis, kai jam pasiūlė išvykti į jo 
garbinamąjį „rojų“, jau prabi
lo atvirai ir aiškiai.

Taigi, „drauge“ J. Y(la); 
„kol „saulė“ patekės, rasa akis 
išės. . .“ Perdaug plačiai ne
žerk, nes kelnės truks ir. . .

Mandrapypkis,

ATOMINIAM SAUGUMUI 
noma. Tačiau vis dėlto reikia 
numatyti karą ir reikia numa
tyti skubias apsaugos priemo
nes, jeigu karas kiltų.

— Berlyne, kaip jiareiškė 
burmistras Reuteris, gegužės 
28 d. bus didelės sporto var
žybos stadione, kada žada būti 
komjugendo demonstracijos.

— CARE išmetama iš Čeko
slovakijos po to, kai ji pasiun
tė ten 170.000 siuntinių.

Teisina koncentracijos 
stovyklas

„Liaudies Balsas“ sumanė 
pateisinti žmogžudiškąsias So
vietų Sąjungos koncentracijos 
stovyklas, kuriosie kankinami 
ir žudomi nekalti, tiktai reži
mui nepalankūs, žmonės. Gir 
di, jeigu SSRS nusikaltimų 
toks procentas, kaip Kanado
je, tai Sovietų Sąjungoje gali 
būti apie du mihonus, O jeigu 
kiekvienoje stovykloje yra po 
10 tūkstančių kalinių, tai tam 
reikia 200 stovyklų!... Tai, 
va, kaip paprastai kombalsas 
išriša sovietinių koncentracijos 
stovyklų buvimą ir jų gausu
mą. , ,

Bet argi tie „progresyvieji“ 
n« juokdariai?

Viena, jeigu jau taip, tai 
kuo gi skiriasi Sovietai nuo 
Hitlerinės Vokietijos? Juk ir 
Hitleris tiktai „nusikaltėlius“ 
laikė koncentracijos stovyklo
se. Bet gi Hitlerio valstybė ir 
režimas buvo labai netobulas, 
o gi Stalino režimas sukūrė 
„rojų“, — tai kaip „rojuje“ 
tiek daug nusikaltėlių, kaip 
ir „supuvusioje“ Kanadoje? 
Jeigu Stalinas „pakeičia gam
tą“, tai kaip jis nepakeičia so
vietinio žmogaus, kad tiek 
daug nusikaltėlių?

Mes jau nekalbame, kad So
vietuose, pagal neperdedamus 
duomenis, ne 2, bet 10 milionų 
kankinių tose stovyklose.

Pasikeiskime!
„Progresyvieji* ‘ vis tebeįti- 

kinėja, kad tremtiniai be rei
kalo palikę tokį laimės kraštą, 
kaip Sovietai. Jie taipgi tebe
tvirtina, kad tremtiniai turėję 
Lietuvoje namus, biznius, palo 
cius ir tt.

Taigi, ar nebūtų logiška ir 
gražu, kad „progresyvieji“ 
mums pasiūlytų mainus. Ten 
gi gera ir malonu gyventi, o 
čia, kapitalistiniame pasauly
je, tiktai išnaudojimas ir skur 
das. Tegul „progresyvieji“ 
vyksta Lietuvon ir ten paima 
visus mūsų namus, biznius ir 
palocius, o čia mums palieka 
savo namus, automobilius ir 
biznius. Mes mielai sutinkame 
pasikeisti. Ir „progresyviems“ 
bus gerai, ir mes pretenzijų 
neturėsime į jų tą gerą gyveni 
mą. Kas sutinka?

Pasaka iš „Tūkstantis ir viena 
naktis“ ■

viena pasąjca durno
ji labai būdinga totalis 
Hitleris savo metu vie-

Tai 
liams. 
tams, 
šai teigė, kad žydus išnaikins 
iš viso žemės rutulio. Vėliau 
išleistais įstatymais atėmė iš 
jų turtus — namus, įmones, 
kapitalą. O po to, kai milio-
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ŽINIOS IS ANAPUS
RAŠO JUOZAS PRONSKUS

Kažkas nebegerai su sovieti
nės Vokietijos prezidentu. o.
Jau kurs laikas, kai pro ge

ležinę uždjangą prasiskverbia 
savotiškos žinios apie „drau
gą“ Gratewohl, komunistinį 
susovietilntos Vokietijos ryti
nės zonos „prezidentą“. Bu
vo gandų, kad Gratewohl pa
tekęs NKVD nemalonėn, o ką 
tai reiškia, tai kiekvienas ži
no, kam „rojaus angelų sar
gų“ nemalonėje teko pačiam 
būti ir gyvam likti. Vėliau pa 
sigirdo, kad Gratewohl esąs pa 
imtas į NKVD „kursus“, iš
mokti, kaip reikia prisipažinti. 
Ir štai, žinios, Gratewohl tik
rai „nuvykęs“ tais pačiais ke
liais, kuriais baigė daug kilų 
žymių Kremliaus vyrų, jų tar
pe Ždanovas ir Jurgis Dimitro
vas. Būtent, Gratewohl atsi
dūręs sovietų „sanatorijoje“.

NKVD apmoko ryty zonos SD
„SD“ yra tokios raidės, ku

rias su šiurpu atsimena kiek
vienas dar iš vokiečių okupaci 
jos metų. Tai nacių „Sicher- 
heits dienss“ arba lietuviškai 
„saugumo tainyba“, naujai at
gaivinta sovietų okupantų ryti 
nėję Vokietijos zonoje,, ir pa
tvarkyta pagal NKVD modelį 
ir pagal Gcsjtapo .metodus. 
Kaip „Die Welt“ praneša iš 
Hamburgo, j tą SD arba dar 
pilniau SSD (Staatssicher- 
heitsdiens — valstybės saugu
mo tarnyba) priimami pirmoje 
eilėje NKVD šnipai ir labai 
patikrinti špeceliai iš buvusios 
tarptautinės komunistinės bri 
gados bei iš grįžusių iš sovie
tų nelaisvės „tikrų“ vokiečių 
komunistų.

Stalinas gyvens 100 mėty!
Žinios, kad Stalinas savo 70 

metų sukaktuvių proga atsi- 
jaunimo, pasitvirtina. Nese
niai Reuteris paskelbė iš Ber
lyno žinių, kad Stalinui jo 70 
metų sukaktuvėms įšvirkštas 
naujasis serumas, kurį sovietų 
mokslininldaiį išradę Stalino 
įsakymu, jo gyvenimui prail
ginti. Tą žinią papasakojęs 
vienas sovietų pulk, leitenantas 
Berlyno Humboldo universite
to studentams.

•/,,SoviĮetų tautų ir pasaulio 
proletariato troškimas yra 
kad toks serumas būtų duotas 
StaliĮnui, kadangi jis yra gar
siausias ir stebėtiniausias žmo
gus, koks kada nors gyveno“, 
paaiškinęs tas pulk, leitenan
tas.

Apie tą serumą jau buvome 
anksčiau girdėję. Staljnas bu

vo pasiuntęs į centrinę Aziją 
visą armiją savo mokslininkų, 
surasti ir ištirti tam tikras žo
les, iš kurių kažkokie syvai esą 
turi didelės atjauninančios ga 
iios. Apie 10.000 sovietų pilie 
čių buvo panaudota „bandymo 
kiaulytėmis“: jiems daryti to 
naujojo serumo įšvirkštimai ir 
kruopščiai registruotos pasek
mės, kol buvo ryžtasi jį įšvirkš 
ti pačiam „pasaulio tėveliui“.

Sovietai/ sušaudė WinnipegO 
komuibistą

Buvęs winnipegietis rusas ra
šytojas komunistas Irchan, iš
vykęs iš Kanados apsigyventi 
sovietinėje Ukrainoje 1930 me
tais, nebegyvenąs. Jis buvo 
1934 metais Charkove be teis
mo sušaudytas NKVD kalėji
me. ?,Jis buvo sušaudytas, 
kaip Kanados šnipas“, papasa
kojo į Winnipegą grįžęs Olek- 
sa Hay-Holowko, buvęs ukrai
niečių rašytojų sąjungos na
rys.

Irchanas buvo gerai žino
mas Winnipego ukrainiečiams 
ir keli jo rašyti veikalai buvo 
vaidinti Winnipego komunistų 
Ukrainian Labor temple sceno 
je.

Hay-Holowko pareiškė, kad 
jis pats gyveno Charkove tuo 
metu, artimai draugavo su Ii- 
chanu ir abudu priklausė uk
rainiečių rašytojų sąjungai. Ir 
chanas jam prisipažinęs, jog ra 
dęs „tikrą pragarą vietoje ro
jaus sovietų valdomoje Ukrai
noje, kaip jis buvo įsivaizdavęs 
dar gyvendamas Winnipege“. 
Apie savo nuomonės pasikeiti 
mą jis papasakojęs kai ku
riems tos rašytojų sąjungos na 
riams, nors pats visą laiką bu
vęs lojalus sovietų valdžiai.

Kelis kartus Irchanas prisi
pažinęs, kad labai norėtų grįž 
ti į Kanadą, tačiau priėmęs so 
vietų pilietybę ir nebegalįs iš
važiuoti. . . frchaną sušau
džius, dingo ir jo žmona, buvu 
si winnipegiete, ir niekas nie
ko negirdėjęs apie jos likimą, 
pareiškė Hay-Holowko. Jis 
taip pat suminėjo daug kitų uk 
rainiečių rašytojų, kurie buvo 
sušaudyti Ukrainoje, apkaitin
ti nacionalistais, nors buvę įsi
tikinę komunistais.

Pats Hay-Holowko pabėgęs 
iš Ukrainos 1945 metais ir iki 
šiol gyvenęs Anglijoje, dirbda
mas Londone. Jis buvo NKV 
D suimtas 1945 m. birželio 28 
d. Augsburge. „Mūsų buvo 
apie 12 asmenų viename sunk
vežimyje, saugomų ginkluotų 
rusių karininkų. Aš jaučiau.
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kad sovietų slaptoji policija 
kankins mane iki mirties, no
rėdama išgauti iš manęs apie 
kitus, kurių jie ieškojo. Beva
žiuojant aš nusprendžiau pasi 
rinkti staigią mirtį“, jis pasa
kė.

„Naktis buvo tamsi ir lijo. 
Sunkvežimiui artėjant prie Go 
epingeno, netoli Stuttgarto, va 
žiavimas sulėtėjo. Aš iššokau 
ant rankų ir ant kelių, bet spė 
jau pabėgti gyvas. Į mane šo
vė kelis kartus, bet nepataikė. 
Aš įbėgau į daržą ir išsigelbė
jau“.

Hay-Holovko pasiekė Inns- 
bruką, kur anksčiau buvo areš
tuotas, ir čia išsislapstė pas pa 
žįstamus keletą mėnesių, kol 
pavyko ištrūkti į Londoną.

Holowko pareiškė, kad jo tė 
va rusų slaptoji policija nužu
dė, kadangi tėvas buvo kuni
gas!. Brolis Borisas mirė kon
centracijos stovykloje Sibire, 
o motina ir trys seserys buvo 
išvarytos iš namų.

Ukrainos rašytojai Ukraino
je nedrįsta nieko skelbti apie 
Ukrainos istoriją nei apie jos 
kultūrą. Visa, ką jie gali ra
šyti, yra gir Ii Staliną, komu
nistų partiją, raudonąją armi
ją ir jos heroiškus žygius, bai
gė Holovko.

Sistemos krizė satelitų 
kraštuose .

Iki š.iol visi „liaudies teis
mų“ sprendimai „liaudies de- 

įmokratijos“ kraštuose buvo 
nukreipti prieš pavienius asme 
nils — atskalūnus. Taip buvo 
su lenkų Gomulka, taip su 
vengrų Rajko, taip su bulgarų 
Kostovu, taip su albanų Džo- 
dže. Visur buvo stengiamasi 
padodyti komunistų tikintie
siems, kaip tie atskalūnai bu
vo nukrypę nuo pratijos linijos 
ir pasidarę „išdavikais“. Jie 
buvo vaizduojami kaip perspė
jimas kiliems, nepapulti į pana 
š'us nusidėjimus. Partija kaip 
tokia buvo stengiamasi persta 
tyti esanti be įtarimo ir šimta
procentiniai ištikima Maskvai.

Tačiau naujieji įvykiai Len
kijoje ir Bulgarijoje rodo, kad 
jau nebe vien pavieniai asme
nys, bet ištisos partijos prade
da nukrypli nuo Maskvos, ir 
kad daug platesnio mąsto va
lymo žygiai yra reikalingi. 
Jau kelintas mėnuo vyksta pa- 
grindins šlavimas Varšuvos, 
Sofijos ir net Prahos ministe
rijose. Ministerial, viceminis- 
teriiai, valst. sekretoriai ir di
rektoriai areštuojami stačiai 
įstaigose ir velkami į tardymų 
kameras. Slaptos policijos įs
taigose smarkiu tempu sudaro
mi juodieji sąrašai, sovietų 
slaptosios policijos nurody
mais. Niekas nebėra tikras, 
kad rytoj ar šiąnakt bus jo ei
lė. Kas begali, kaip pav. Len
kijos protokolų šefas, dumia į 
užsienį.

Nuo pereito rugpjūčio mene 

šio vien Bulgarijoje suimti ma 
žiąusia 4 ministerial, 7 valst. 
sekretoriai, generalinio štabo 
šefas ir armijos politinio sky
riaus viršininkas, kompartijos 
kontrolinės komisijos pirminiu 
kas, daugelis politbiuro narių, 
,tautinio banko direktorius, 
valst. geležinkelių direktorius 
ir tt, Lenkijoje toks pat liki
mas palietė du ministerius, pu
sę tuzino valst. sekretorių, 
valstybinių dvarų direktorių, 
komunistų ideologinio laikraš
čio vyr. redaktorių ir daugelį 
lenkų darbininkų partijos cent, 
ro komiteto narių.

Iš šių pavyzdžių matyti, kad 
čia jau reikalas eina nebe apie 
atskirus „nukrypimus“, o lie
čia visą sistemą.

Bulgarų komparitijos orga
nas „Robotničesko Delo“ kal
ba apie „grėsmingą nusilpimą, 
ypač provincijos komunistinė
se organizacijose“. „Priešo 
elementai“ esą sudarę tokią at 
mosferą, kad nebelengva esą 
juos pašalinti. Laikraštis skun 
džiasi „nepakankamu subren
dimu“ ir „netikusiais valymo 
komisijų metodais“.

Kad ir ne taip atvirai, lenkų 
kompartijos centro komitetas 
panašiai pasisako. Tos parti
jos oficioze gen. Ochab pasi
sako, kad Gomulko labai „pa- 
rausęs pasitikėjimą Sovietų Są
junga“. Gomulka ir Kliško
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esą kalti, kad dabar taip nesi
seka bendradarbiavimas „prie
šo agentams“ susekti ir sugąu 
dyti!

Krizė .„liaudies demokrati
jų“ valstybiniame aparate tiek 
yra paaštrėjusi, kad Maskva 
nebe pagrindo stato sau klau
simą, kuo bepasitikėti? Mask
vos nebepasitikėjimas savo sa
telitais pasiekė to, kad teko 
Lankijai paskirti savo ištiki
miausią Rokosovskį ir sovieti
nius patarėjus į visas Varšu
vos ministerijas. Komparti
jos krizė virsta valstybine kri
ze. „Partijos grynumas yra 
gyvybės ir mirties klausimas“, 
skelbia „Robotničesko Delo“. 
Turbūt šis laikraštis tiksliau
siai nusakė padėtį, kokioje šian 
dien randasi Maskvos rūpes
čiai su savo satelitais.

Ir rusai bėga pro geležinę 
uždangą

Harvardo universiteto pro
fesorius Merle Fainsod išbu
vęs 12 savaičių Vokietijoje ir 
Austrijoje, turėjo eilę pasikal
bėjimų su atbėgusiais rusais. 
Štai ištrauka iš jo pareiškimo:

Išilgai 800 mylių laukų, miš
kų, upių pagal geležinę uždan
gą sovietų piliečiai daro savo 
gyvenimo svarbiausią apsi
sprendimą, kaip pabėgti iš Ru 
sijos ir patekti į nežinomą 
jiems demokratinį vakarų pa
saulį.

Soyietų inžinierius, vyr. 
seržantas, partijos sekretorius, 
kolchozo darbininkas, apskri
ties vadovas, auto stoties su
per intendentas, pulk, leite
nantas —

Visos šios grupės atstovau
jamos toje nuolatinėje, srovėje.

„Jei tik jūs, amerikiečiai, pa 
garsintume! mūsų okupacinei 
armijai, kad jūs priimsite vi
sus atbėgančius“, pareiškė vie
nas vyr. seržantas, „bėgimas 
būtų milžiniškas. Bet daugu
ma bijo, nežinodami, kas gali 
atsitikti, kad jūs galite grąžin 
ii juos sovietų pareigūnams“.

Nors tų sovietų piliečių at
bėga šimtai, tačiau ir tie yra 
nepaprastai svarbi medžiaga 
patirti apie padėtį Sovietų Są
jungoje. Sykį patekę į Vokie
tiją, tie Sovietų piliečiai virsta 
lyg ledų kalnai — tik menka 
jų dalelė tesimato paviršiuje 
Daugumas jų nuduoda esą p.t- 
baltiečiai, lenkai, ukrainiečiai 
arba kurios Balkanų valstybės 
plfiečiai, arba net vokiečiai.

Jie leidžia laikraščius, lega
lius ir nelegalius ir tūkstančiai 
įsijungia į DP eiles, laukdami 
progos emigruoti į USA, Ka
nadą, Australiją arba bet kur, 
kad tik juos priimtų.
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Buvo ju
RAŠO V.

Taip, jų buvo septyni jau 
nuoliai: viena mergaitė ir šeši 
vyrai. Tokia buvo mano auk
lėta aštuntoji klasė 1946-47 
mokslo metais vienoje iš kelio
likos lietuvių tremtinių gimna 
sijų Vokietijoje, anglų zonoje. 
Gyvenome ir dirbome Schles
wig - Holsteino užkampyje, toli 
nuo miestų (į abu artimiausius 
po 12 km), kaimo aplinkoje.

Prie nemažo Witten ežero, 
tipiško šiaurės Vokietijos kai
mo gale, benamių tremtinių 
globėja UNRRA įsteigė 1946 
metų vasaros pabaigoje mokyk 
linę stovyklą_ lietuviams trem
tiniams. Buvusios vokiečiu jū 
rų aviacijos padalinio bazės ba 
rakai, sandėliai, prieplauka ir 
visa kokių aštuonių hektarų 
teritorija paežerėje gavo didelį 
būrį naujų gyventojų. Susitel 
kė jie čia iš daugelio kitų Schl.

- Holsteino provincijos lietu
viškųjų D. P. stovyklų vieno 
tikslo vedami: čia buvo stei
giama gimnazija, kurioje turė
jo mokytis jaunimas, ligi tol 
mokęsis net. trijose negausiose 
mokiniais ir mokytojais pro
gimnazijose.

(Suskambėjo, suklegėjo nau
jai įsteigtoji mokyklinė stoVyk 
la, įvairaus amžiaus jaunimo 
balsais. Nemaža jo ten susi
spietė : iš pusketvirto šimto sto 
vykios gyventojų gimnazijos 
mokinių būta per 120, pradi
nės m-los — apie puskapį, o ir 
vaikų darželis turėjo netoli po

septyni...
ČIŽIŪNAS
-ros dešimčių auklėtinių. Tai
gi visa pusė gyventojų buvo 
moksleiviai.

Nelengvi buvo pirmieji 
mokslo metai naujoje vietovė
je, kaip nelengvas buvo visas 
tremties) švietimo darbas anais 
laikais. Reikėjo ištikrinti ir iš 
lyginti mokinių žinias, dauge
liui mokslo dalykų stigo va
dovėlių bei kitų mokslo prie
monių, o mūsų mokyklinė bib
lioteka buvo taip pat skurdi. 
Daugiau už visus kitus moki
nius dirbo aštunlokai, būsimie 
ji abiturientai. Nevienodai pa 
rengti, dar blogiau — išgyve
nę porą metų pertraukos, blaš 
kiusios ne vieną jų karo apka
suose ir bombarduojamų Vo
kietijos miestų pavojuose, ne
lengvai jie prato sistemingai 
dirbti. Bet kas jau sėdo prie 
knygos ar sąsiuvinio, tai diibo 
nuoširdžiai. Popeitinio pamo
kų rengimo laiku galėjai dar 
sučiupti kurios jaunesnės kla
sės mokinį, besišvaistantį lau
ke ir „pavėluojantį“ į daibą, 
aštuntokų gi — niekuomet. 
Visi šeši vyrai buvo bendrabu 
čio gyventojai, iš kurių keturi 
buvo visiškai be tėvų ar gimi
nių Vokietijoje^ atsidūrę.

Ir šiandien stovi man akyse 
savaitiniai visuomeninio ugdy
mo pasikalbėjimai, kuriuos 
vykdydavome nebe ankštoje 
klasėje, bet popietiniu laiku 
„namie“ — vyrų aštuntokų gy 
venamame bendrabučio kam
baryje. Čia pas penkis mokslo 

-.tema jiems patinka ir yra aktu 
ali. Kai priėjome prie šeimos 
lietuviškumo klausimo, rodosi, 
sutarėme- kad visokiose aplin
kybėse reikia stengtis- ieškoti 
gyvenimo draugo ar draugės 
tuk savųjų tarpe. Tai pripaži
no visi, kaip pareigą savo tau 
tos ateities atžvilgiu. Galėjo 
likti jų sąmonėje ir kurių abe
jonių, bei neaiškumų, nes ar
gi išdiskutuosi taip platų šei
mos klausimą per porą pasikal
bėjimų. Dar atsimenu, kad ir 
mokslo metų baigiamojo akto 
metu, atsisvaikindamas savo 
auklėtinius, jau abiturientus, 
priminiau jiems kai -kuriuos pa 
grindinus mūsų buvusių pasi
kalbėjimų punktus, jų tarpe.ir 
lietuvybės išlaikymą per lietu
viškąją šeimą.

Kaip toli praeityje, atrodo, 
tos vargingos tremties mokyk
los dienos! Kitoje emigracijos 
gyvenimo tikrovėje atsidūrus, 
ta netolima praeitis jau supa
si romantinų prisiminimų šy
du: visa, kas buvo sunku, tam 
su, žiauru, aplamai — bloga,— 
nyksta mūsų sąmonėje, o visos 
smagesnės valandėlės ir jų da 
lyviai darosi taip brangūs ir 
artimi, nors ir tūkstančiai my
lių skirtų mus nuo kitų.

Emigracija išblaškė trem
ties tautinę bendruomenę. Ne
bėra jau Vokietijoje nė tų sto
vyklų, kur mokytojai dalijosi 
vargais ir džiaugsmais su savo 
mokiniais. Ir mano prisimena 
mas septynetas jaunuolių, tais 
pačiais 1947-ais (pora jų vė
liau — 1948-ais) metais atsi
dūrė beveik visas Kanadoje. 

draugus, ateidavo likusieji du 
berniukas iš kito bendrabučio 
barako ir vienintelė klasės rner 
gėlė, gyvenusi greta, tėvų „pa
stogėje“ ir globoje.

Pokalbių temos? Jų buvo 
daug ir nebūtinai iš švietimo 
vadovybės skirtosios visuome
ninio ugdymo programos. Mo 
kytojui — lituanistui rūpėjo 
bent retkarčiais surišti litera
tūrines temas su gyvenimo ak 
tualijomis ir tuo padaryti pa
čią literatūrą, tiek, tautinę, 
tiek ir pasaulinę, sąvesnę ir pa 
trauklesnę mokiniams.

Pavasarėjo ir 1946 — 47 
metai ėjo galop. Žinojau aš, 
kaip ir visi abiturientai, kad 
artėja laikas išsiskirstyti į to
limus kraštus. Tuo metu vy
ko pakartotiniai imigrantų ver 
bavimai į Kanados miškus bei 
aukso kasyklas. Ir mano „ber 
niūkų“ dauguma jau buvo ap
sisprendusi vykti tenai, kai tik 
bus išlaikyti egzaminai.

IVIenu, porą pokalbių skyrė
me šeimos paskirties ir sudary 
mo klausimams. Nori ir sten
giausi pokalbius vykdyti semi
nariniu būdu, kad moksleiviai 
patys būtų aktingi: keltų klau 
simus, ieškotų sprendimų bei 
apibendrinimų, — man tatai 
ne visada pasisekdavo. Jau
čiausi daugiau pamokslaująs, 
negu pokalbiui pirmininkau
jąs. Ši pastaroji tema mano 
auklėtinius pradžioje gerokai 
varžė. Nors jų visų amžius bu 
vo tarp’19 — 24 m., taigi jie 
nebuvo visiškai „žali“ jaunuo
liai, tačiau savo pažiūras lais
viau reikšti dauguma jų ven
gė. Ma'tėsi tik, kad pokalbių

Laiškinis kontaktas su jais pa-i 
mažele lėtėjo, kol nutrūko.

Ir aš, visuotinės emigracijos 
srovės pagautas, atsidūriau už 
Atlanto, J. A. Valstybėse. Ne 
taip jau toli man ir Kanada, be 
veik pašonėje. Gana daug ten 
bičiulių ir pažįstamų. Jų tar
pe ir anas „septynetukas“. Ar 
visas jis ten? Vyrai, miškuose 
atidirbę, tur būt, jau seniai 
susispietė miestuose. . .

Ir štai „Nepriklausomos Lie 
iuvos“ skiltyse skaitau drau
giškus linkėjimus sutuoktuvių 
proga: kiek seniau Jonui, o vė
liau Vytautui, „septynetuko“ 
nariams. Linkėjimai, kaip dau 
gelis kitų. Tačiau iš tų laimės 
linkėjimų aš sužinojau reikš
mingesnių žinių: abu jaunave- 
džil&i sudarė lietuviškuosius 
šeimos žodinius, o pirmas jų 
vedė net tos pačios mūsų gim
nazijos buvusią mokinę. Tai
gi tirpsta viengungių septyne
tukas, bet jis eina gerais ke
liais. Ir kaip gi nepanorėsi pri 
sijungti prie visų kitų linkėju 
siu jiems gražiausios šeimos 
laimės? Darau tatai ne kokia 
skolbimėlio, bet viso straips
nio forma. Darau dėl to, kad 
Kanadą suėmė mūsų emigraci
jos pradžioje patį gražiausią ir 
sveikiausią lietuviškosios trern 
tmių jaunuomenės žiedą, lan
kiusį kada nors ir kur nors 
Vokietijoje lietuviškąją trem
ties mokyklą. O visose trem
ties mokyklose neabejojamai 
buvo kalbama su auklėtiniais' 
ir busimojo šeimos sudarymo 
klausimais. Sveikindamas sa
vo buvusius auklėtinius, minė
tojo „septynetuko“ narius, ir 
linkėdamas jiems šeimos lai-

nės, kalbu į tūkstančius lietu
viškojo jaunimo, išblaškyto pa
saulyje. Už Jono ir Vytauto, 
įvykdžiusių savo tyliai duotus 
pažadus, matau kitus septy
netuko narius ir neabejoju, 
kad jie supranta lietuvių tau
tos likimo problemą, taip pat 
supranta ir savo draugų, įžen
gusių į šeimos gyvenimą, ište
sėtus ketinimus bei rimtą 
žingsnį į mums visiems neži
nomą ateitį. Šimtai mokytojų 
klabėtų šiuo momentu į tūks
tančius savo mokinių ir tvir
tintų visi tą patį dėsnį": lietu- 
viškas>Is jaurėmas emigracijo
je laiko savo rankose labai di
delę dalį atsakomybės už iš
sklaidytosios pasaulyje tautos 
dalies fizinę ir dvasinę gyvy
bę, taigi — jos egzistenciją 
ateityje. Kaip atlikti sunkius, 
o emigracijos sąlygose dar sun 
kesnius, tautinio šeimos židi
nio uždavinius, kiekvienas jau
nuolis, dar prieš sudarydamas 
tą židinį, jau turi rūpintis ir 
mokytis. Kas bekalbėti apie 
tuos, Kurie asmeninės laimės 
ieškodami jau yra sudarę tą ži 
dinį! . . Lietuviškoje emigra
cijos visuomenėje ir šiam rei
kalui palengva rasis šiokia to
kia pagalba. Rasisi ji periodinė 
je spaudoje, o gal rasis ir vie
na — kita knyga tuo klausimu.

Jei mūsų jaunimui emigraci
joje brangūs tėvynės išvadavi
mo ir jos atstatymo idealai, 
jam bus suprantami ir šio vie
no laiško iš tėvynės žodžiai: 
,, . . . turite iš ten, kur dabar 
esate, grįžti tvirti ir gausūs 
skaičiumi, jeigu norite, kad 
Lietuvos vardas nežūtų amži
nai, kaip mes čia žūname“.
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Kinta žemės klimatas
Keisti dalykai dedasi ne tik 

vaiduose paskendusioj žmoni
joj, bet ir ant mūsų mielos že
mės. Geologai ir kitų sričių 
mokslininkai ir vėl ruošia eks- 
pedicijas, šarvuojasi įrankiais, 
kad prasiskverbtų pro paslap
tis dengiančius Žemės polius. 
Būtent, per keliolika paskuti
nių metų švedų profesorius 
Hans Ahlman rinkdamas duo
menis pastebėjo, kad Arkties 
regijono (šiaurės poliaus sri
tys) klimatas žymiai pagerėjo 
— pasidarė šiltesnis. Pasikeiti 
mas vyksta vos pastebimai, ta 
čiau tikrai nustatyta, kad Šiau
rės jūroje ledo kalnų kiekis ir 
dydis sumažėjo. Pav., Vakarų 
Spitzbergeno sritys yra priei
namos laivininkystei dabar — 
septynis mėnesius per metus, 
vietoje ankščiau buvusių trijų. 
Taip pat nuolat įšalusios že
mės riba tiek Sibire tiek Šiau
rinėje Skandinavijoje pasitrau
kė į šiaurę. Suomijos ir Švedi 
jos Šiaurėje miškininkystės ir 
žemės ūkio sąlygos žymiai pa
gerėjo. Jūroje pastebėta, kad 
tam tikros žuvų rūšys šian
dien sutinkamos žymiai toliau 
į šiaurę negu prieš keliasdešimt 
metų. Menkė šiandien yra 
svarbiausias maisto šaltinis 
Grenlandijos gyventojuį, gi 
prieš penkiasdešimt metų men 
kė buvo retenybė tuose vande
nyse. Šie reiškiniai verčia ti
kėti, kad šiaurės poliaus regi- 
jone klimatas keičiasi — eina 
šiltyn. Jei tas pats būtų ir 
pietų poliaus regijone — Ant
arktyje, būtų galima padaryti 
išvada, Kad visos žemės klima
tas eina šiltyn. Naujausių 
amžių 500 metų „mažasis ledi 
nis amžius" yra jau pasibaigęs 
ir maždaug nuo 1920 metų 
vyksta nuolatinis atšilimas.

Argumentai remiami faktu, 
kad šiaurės ledynai kuris lai
kas palengva bet sistemingai 
,.atsitraukia", mažėja ir tirps
ta. Pav., Islandijoje nutirpę 
ledų kalnų plotai jau apnuogi
no laukus, kur pirmieji vikin
gų kolonistai buvo įrengę kul
tūringus ūkius, takiau per pa
skutinius 600 metų juos buvo 
užslinkę ir užgulę ledų kalnai 
(gletčeriai). Skandinavijoje 
(Švedijoje ir Norvegijoje), 
kur ledai per pereitus du šimt 
mečius buvo plačiai užgulę, 
nuo 1910 m. pastebimas nuola 
tinis ledų tirpimas bei „pasi

traukimas". Aliaskoje ledynai 
traukiasi vidutinškai po 400 
metrų per metus.

Šiaurės ledynai dar daugiau 
sutirpo iš storumo negu iš pla 
tumo. Atrodo, kad jie pradė
jo tirpti maždaug prieš šešias
dešimt metų. Naujausių pa
sikeitimų istorija su jūrų pa
kraščiais visiškai derinasi su 
glaciologų (ledų tyrinėtojų) 
atradimais, kas leiido nustaty
ti, kad didėjanti atmosferinė 
cirkuliacija Šiaurės Atlante 
yra betarpinė klimato pagerė
jimo priežastis.

Šiltesnis bei sūresnis vanduo 
iŠ Atlanto pradeda gausiau 
plaukti į Norvegijos jūrą ir 
Špicbergeno vandenis. Per 
paskutinius 40 metų Poliari
nės jūros ledo storumas sųplo 
nėjo visu trečdaliu, ir tokiu 
pat mastu sumažėjo ledinių 
grūstys.

Įtikiną yra ir biologiniai ar
gumentai.

Miežių kultūra vis labjau 
plinta Islandijoje, o Švedijoje 
ir Suomijoje žemės ūkio kultū
ra vis aukščiau ir aukščiau sie
kia į kalnus.

Didėjanti saulės radiacija 
(spinduliavimas) yra tų klima 
tinių pakitimų paaiškinimas, 
nors kas tokias periodines sau
lės spinduliavimo variacijas iš 
šaukia, dabar turimieji paaiš
kinimai nėra pakankami.

Trumpai prieš karą, vokie
čių ekspedicija, parvykusi iš 
antarkties, parvežė įdomių 
nuotraukų, rodančių, kad 
šiam milžiniškam, ledynais pa
dengtam kontinente yra oazių 
be ledo. Tą pat pastebėjo ir 
amerikietis admirolas Byrd sa- žengęs žingsnio. Šalia klimati- kad saulėje įvyksta tam tikri
vo garsioje ekspedicijoje. Nau 
jai ruošiamoji ekspedicija, or
ganizuojama norvegų, britų, 
švedų poliarinių institutų pa
stangomis, vadovaujant norve
gui prof. Harold Svedrup, ryž
tasi pirmoje ęįlėje ištirti tą 
klausimą. Jų tikslas pasiekti 
sunkiai prieinamą Karalienės 
Maund Žemę Antarktyje. Ta
da ten pasiliktų keturiolikos as 
menų ekspedicija vadovauja
ma norvegų kapitono John 
Gilaever iki 1952 m. pavasario 
ir surinktų reikiamus duome
nis. Iš Antarkties bazės šiai 
ekspedicijai dar teks keliauti 
apie 700 — 800 kilometrų, kad 
pasiektų pastebėtąsias be ledo

PRANAS
ŠIAURĖS ŽVAIGŽDĖ

Kuo daugiau mane bara ir peikia, 
kuo garsiau mane keikia žmogus, 
tuo aiškiau regiu tuštumą klaikią 
į kurią užsimerkęs žengiu.
Bet žinau yra mano tikroji
ne mergaitė — bet Šiaurės Žvaigždė; 
pro žaibus ir per ašarų srovę 
ji mane ligi karsto lydės.
Aš tavęs, kaip išganymo laukiu, 
tolumoj tavo veidą regiu, 
kai bekraštė naktis apsiniaukia, 
tu, lyg ašara, riedi dangum.
Aš jaučiu tavo spindulį graudų 
neregėto skaistumo veide.. .

Kuo aršesnė naktis viešpatauja, 
tuo aiškiau spindi Šiaurės žvaigždė.

MOTERIS
Tu — amžinas poezijos šaltinis, 
gilias tamsybes praveri kiaurai; 
karžygiai glaudžiasi tau prie krūtinės 
ir pailsėję skrenda kaip arai.
Tu įkvėpi išminčiams gilų protą, 
kvailiams tą patį atimi visai — 
turi tu žemėj valdžią neribotą; 
tau rankose tamsybė ir šviesa.
Tu elgetą bučiuoji, kaip šešėlį, 
kuriam nušvist nelemta niekados — 
ir jis iš džiaugsmo šoka, lyg pašėlęs<, 
pasiramstydamas abiem lazdom.
Karaliai aukso sostuose sudžiūtų, 
iš ilgesio numirtų lordai ir grafai — 
jeigu ne tavo žalios rūtos, 
kurios nevysta amžinai.
Geriau, žmogus, juodam karste gulėtum, 
arba nuskęstum marių vidury, — 
jeigu tavęs šioj žemėj nemylėtų 
pašėlusi, kaip žaibas, moteris.

(Iš naujos eilėraščių knygos „Dulkės ežere“)

oazes, kur dar žmogus nėra- čiausiai stovinti teorija yra,

nių tyrinėjimų, ši ekspedicija 
kreips dėmesį ir į žemės tur
tus. Urano pakolkas Antark
tyje dar neužtikta.

Kokios gi žemės klimato 
keitimosi perspektyvos žiūrint 
iš geologiško požvilgio. Ap
skritai, yra nustatyta, kad že
mės klimatas visą laiką yra bu 
vęs daug šiltesnis negu dabar. 
Tačiau laikas nuo laiko dalis 
žemės paviršiaus yra padengia 
ma ledynais. Priežastys šian
diena dar nėra nustatytos, yra 
įvairių teorijų, kaip pav., že
mės ašies keitimasis, atmosfe
ros cheminės sudėties pakitė
jimas ir tt. Tačiau šios teori
jos neatlaiko kritikos. Tvir- 

K O Z U L I S

pasikeitimai, didesniu mastu, 
negu mums pastebimos saulės 
dėmės. Ta nuomonė yra pa
remta faktu, kad ir Žemės vi
duje kas 200 milionų metų 
vyksta vadinami orogeniniai 
(kalnus gimdantys) ciklai. 
Saulės vidujinių pakitėjimų iš
davoje kinta išspinduliuoja
mos šilimos kiekis, nuo ko ir 
priklauso žemės klimatas.

Kaip jau minėta, žemės kli
matas, apskritai, yra žymiai 
šiltesnis negu dabar ir šalti lai 
kotarpiai yra išimtini istorijo
je. Tokiu laikotarpiu laikyti 
paskutinį milioną metų, laiko
tarpy yra buvę keturios gady
nės, kurias sekė maždaug 75.

KULTŪRINE KRONIKA
ORGANIZUOJAMAS TARP- ga. Gražiai atspausta ir gra
TAUTINIS UNIVERSITE

TAS
Prof. VI. Stanka dabar daug 

dirba, kad JAV būtų įsteigtas 
tarptautinis universitetas, ku
riame dalyvautų ir lietuviai — 
profesoriai ir studentai. Galu 
po instituto ankieta parodė, 
kad 50% JAV piliečių pasisa- 
kč už Tarptautinio universite
to steigimą.

BROOKLYNO OPERETĖS 
CHORO SUAKTUVĖS
Brooklyn© operetės chorui 

šiemet sukanka 35 metai. Per 
tuos 35 metus choras yra turė
jęs savo sudėtyje per 400 dai
nininkų, yra pastatęs per 100 
veikalų, kurių tarpe 34 opere
tes, be ko kita — visas Miko 
Petrausko ir St. Šimkaus ope
retes. Chorą ilgą laiką vedė 
Ks. Strumskis, dabar veda K. 
Banaitis. Choro statomose ope 
relėse yra dalyvavę daininin
kai, vėliau tapę Lietuvos ope
ros solistais, Antanas Sodeika 
ir Jonas Butėnas. Sukaktu
vėms paminėti balandžio 23 d. 
choras ruošia jubiliejinį kon
certą.

NAUJI RAŠTAI
Algirdas Margeris. ŠLIUP 

TARNIAI. Amerikosi lietuvių 
tautinio ir kultūrinio atgimi
mo laikų istorinis romanas. Iš 
leifdo literatūros ir mokslo 
oraugai. 1949 m. Chicago. 660 
puslapių, didelio formato kny- 

000 — 300.000 metų ilgumo 
šiltesni tarpai. Paskutinė le
dynų gadynė buvo labai nese
niai — prieš 25.000 metų ir 
Žemės polių ledynai yra kaip 
tik tos gadynės liekanos — ro 
dančios, kad mes dar tebegy- 
venam pereinamajam laikotar
py. Po pastarojo gali sekti ar 
lai nauja ledynų gadynė ar šil 
tesnis laikotarpis. Pastaruoju 
atvyeju ledynų gadynės pasi
baigtų ir Žemė sugrįžtų prie 
savo normalaus klimato. Tai 
rieškia žemės paviršiuje esan
čio ledo ir sniego ištirpimą, ku 
riuo atveju jūrų ir okeanų ly
gis. pakiltų apie 30 metrų ir 
apsemtų dalį kontinentų. Pra 
nyktų tada New Yorkas, Lon
donas, Olandija ir daugelis ki
tų kraštų. Atrodo, kad tikrai 
Žemės klimato raida galės nu
statyti tik dabarties ir ateities 
amžių stebėjimai. (BL ir Pr.) 

čiai įrišta kietais viršeliais. Kai 
na $ 5.00. Užsisakyti: 3325 
So. Halsted St., Chicago. Ill., 
USA.

Pranas Kozulis DULKĖS 
EŽERE. Eilėraščiai — 42; 
64 pusi. 1950 m. balandžio 1 
d. Toronto. Kaina 75 centai. 
Užsisakyti: 321 Bathurst St., 
Toronto. Gražiai išleista ant
roji poezijos knyga Kanadoje.

„EGLUTĖ" 1950 m. balan
džio mėnesio, Nr. 4. Tai gra
žus velykinis numeris su mar
gučiais, zuikučiais ir tt. Ilius^ 
tracijos dailininkų Osmolskio 
ir A. Šepečio.

„MUZIKOS ŽINIOS" 1950 
metų 1(124) nr. su muz. J. Ži 
levičiaus straipsniu apie lietu
vių muzikos naują barą Ame
rikoje ir komp. J. Strolios Šie
napjūtės dainos gaidomis.

„MARGUTIS" — velyki
niu su margučiais, kačiukais, 
Čiurlionio ansamblio vaizdais 
ir puikiomis viršely tulpėmis.

American Lithuanian Phila
telic SPECIALIST and Lithu- 
anistic Museum Notes, 1950 
m. vasario mėnesio 8 nr. Re
daguoja Al. M. Račkus (R. R. 
2 Oak Lawn, Illinois), USA). 
Labai jdomus ir vertingas leidi 
nys. Verta tiktai pastebėti kai 
kurias klaidas: Eišiškiai, ne 
Aišiškiai; Brėslauja, ne Bras- 
lauja; Dūkštas, ne Dukštai ir 
ne Dūkštos; Ignalina, ne Igną 
linas; Pelekai, ne Pelykai, 
lenk. Pelekany ir tt. Klaidų 
čia dhugoka.

ANEKDOTAI.
Vadų prašymas.

Prasidėjus karui, Dievas pa 
sikvietė Hitlerį, Staliną ir 
Churchillį ir paklausė juos, ko 
jie nori.

—< Padėk, Dįeve, sumušti 
svieto pabaisas komunistus, — 
prašė Hitleris.

— Aš nuolankiai prašau pa 
dėti man sumušti svieto pabai
sas — nacius - fašistus, — at
sakė Stalinas.

— O ko tu tyli ir nieko ne
prašai? — kreipėsi Dievas į 
Chuchillį.

>— Aš, Dieve, nieko sau ne
prašau, — atsakė Churchillis. 
Tu, Dieve, i^pildyk tiktai jų 
abiejų prašymą. . .

(Kas papasakos įdomesnį?)

PRAGARO VYT- ALANTAS

POŠVAISTĖS
NETIKĖTAS VIZITAS ■ __ _______________

— Kuriems velniams tu pa 
šakojai tą kvailą istoriją, — už 
puolė ją Girkalnis.

— Gal tu manai, kad aš tu
riu mokytis lietuviško solidaru 
mo iš to niekšelio? Tegul ne
pučia miglų į akis. Ko jis at- 
sivilko? Mus šnipinėja. Jūs 
bailiai, nedrįstate pasakyti jam 
į akis ką apie jį galvojate. 
Prie mano istorijos jis prikibti 
negali: aš galiu ją papasakoti 
kiekvienam geštapininkui.

— Bet ką tu tuo pasieksi? 
Mums visiems gali nelaimę už
traukti. Jis pats pasakė: tavo 
pasakojimo neužmiršiąs. . .

— Aš tam ir pasakojau, kad 
neužmirštų. . .

— Gerai, aš nesiginčysiu, 
bet žinok, jei ištiksi mus visus 
arba vieną kurį iš mūsų nelai
mė, pagalvok ar pati prie to 
nebūsi prisidėjusi. . .

— Negerai padarei, Kristi
na, Leonas teisus, — pastebėjo 
ir Aldona. — Kam vilioti žvė
rį iš miško?

— Jūs visi pdieš mane, ką 
aš jum padariau? — beveik 
pro ašaras sušuko Kristina. — 
■>-’ aš to diegelio nemėgstu, 
aš jam tai pasakau į akis. Veid 
mainiauti aš nemoku ir neno
riu. . . Jei jūs saugiau jaučia
tės po veidmainybės kauke, 
veidmainiaukite, bet, man ro
dos, jūs labai klystate. Jei tas 
vyrukas nuspręs veikti, niekas 
jo nesulaikys. Ar tų nematei, 
kaip jis visą vakarą spoksojo į 
tavo Aldoną? Reikia turėti li
monadą gyslose, norins tokį 
įžūlumą pakęsti. Gal būt,

mums teks nukentėti, bet tik 
ne dėl mano pasakėlių. Dėl 
moters gražių akių vyrai daro 
didesnių kvailybių, kaip dėl 
anekdotų. . .

— Ką tu tuo nori pasakyti?
— sušuko Girkalnis.

— Nebūk juokingas: pats 
puikiausiai supranti, ką aš no
riu pasakyti, — atkirto Kristi
na. — Jei mums visiems arba 
vienam iš mūsų atsitiks kas 
bloga, tai žinok, bus kalčiau
sios tavo Aldonos akys. . .

— Nebūk kvaila, Kristina,
— nutraukė savo bičiulę Aldo
na. — Tu, tur būt, būsi per 
daug išgėrusi.

— Išgėrusi! Juokinga! Ir 
nevaidink naivėlės: turi jau 
(tiek pat metų kiek ir aš ir .ge
rai žinai, ko vyrai spokso į mo
terį.

Girkalnis su Aldona tylėjo. 
Kiekvienas savo širdyje jautė, 
kad Kristina teisi.

Prie Vrublevskio rūmų Kris 
tina šaltai atsisveikino ir nu
ėjo į priešingą pusę.

— Dovanok, Leonai, aš ne
galiu palikti jos vienos, — kal
bėjo paskubomis Aldona, žiū
rėdama į nueinančią draugę.— 
Ji verks ir kankinsis visą nak
tį, aš ją pažįstu. Aš turiu bū
ti su ja. Pasimatysime ryt uni 
versitete.

Ir atsisveikinusi, Aldona nu
sivijo savo draugę.

Girkalnis grįžo namo. Apie 
dvyliktą pas jį atėjo Nargeliū- 
nas ir papasakojo, kas atsitiko 
jiems, išėjus. Dzedulionis visiš 
kai nusigėręs ir, daužydamas

kumščiu į stalą, šaukęs atkeršy 
siiąs savo priešams.

— Bet ko jis buvo pas tave 
atsivilkęs?

i— Velniai jį žino. Mėginau 
iškvosti, nepavyko: moka vel
nias laikyti liežuvį už dantų 
nors ir Visai nusilakęs.

— Apie Kristinos plepalus 
neužsiminė?

— Ta pasiutmergė jį skau
džiai įgylė, bet jis jos neminė
jo, o apie Aldoną vapaliojo vi
są laiką. Dėl tokios moters jis 
girdi ir savo gyvybės nepagai
lėtų. Man rodos, būtų išmin
tingiausia, jei Aldona, nieko 
nelaukdama išvažiuotų pas sa
vo tėvus. Tas velnias gali vi
sokių siurpryzų iškrėsti.

— Ji dar nebaigė savo dip
lominio darbo, — pastebėjo 
Girkalnis, — nors, man rodos, 
tu teisingai galvoji.

— Spjaut dabar į visus dip
lominius darbus. Aldonos sau 
gumas svarbiau už visus, pa
saulio diplominius darbus. Gal 
mes klystame, gal ir nieko blo
go neatsitiks, bet atsarga gė
dos nedaro. Frontas, braška, 
katastrofa artėja, /o tokiems 
niekšams, kaip Dzedulionis, 
tik to ir tereikia: jie meistrai 
gaudyti žuvį sudrumstame 
vandenyje. Ir juo tirštesnė ma 
kalynė juo jiems geriau.

— Ryt aš rimtai pakalbėsiu 
su Aldona. Kaip tu manai, ar 
jis neužuodžia mus platinant 
pogrindinę spaudą? — paklau 
sė Girkalnis.

— Nežinau, nieko negalė
jau iškvosti, nors nugirdžiau 
visjii. Tik vienas dalykas man 
aiškus: be tikslo jis pas mus 
nelandžios.

— Bet savo darbo mes nenu 
trauksime.. .

— AJšku, nenutrauksime, 
— kietai atsakė Nargeliūnas.

AMŽINOSIOS UGNIES 
SONOS 

(Ištrauka iš romano). 
Artėjant Rytų frontui ___ _________  _______ _____

prie Vilniaus, Girkalnis pa- įįg.^i įr vyriški apdarai riogso
ti i y i. _.q surnesti čia pat į krūvą ant

žemės. Ištraukyti komodos 
stalčiai, pilni visokių moteriš
kų smulkmenų, mėtėsi ant 
grindų. Ant lovos riogsojo su 
jaukta patalinė be užvalkalų. 
Didelis stalas buvo apkrautas 
valgių likučiais. Ant vienų kam 
po tebestovėjo jam gerai pa
žįstamas didelis ąsotis su .ne
išbaigtu gerti alumi. Į nuval- 
gytą rūkytą kumpį pasiliko 
įsmeigta šakutė. Įžiebto deg
tuko šviesoje, seklyčioje šoki- 

Nargeliūnas stengiasi išva- nėjo klaikūs šešėliai., Girkalnį 
žiuoti į Vokietiją, o Girkal
nis važiuoja į Suvalkiją vie
nas, dviračiu. Bet atvažia
vęs į Skaisgirių sodybą, vė
lai vakare, randa ją tuščią.
Vėlai vakare jis pasiekė Nau 

jakiemį ir. . . rado sodybą tuš
čiu.

Pasirėmęs dviračio, Girkal 
nis ilgai rymojo kieme, žiūrė
damas į tamsius trobos langus 
ir plačiai atlapas duris. Gal jis 
paklydo? Bet ne: čia šulnys, 
kitoje pusėje svirnelis, ten 
tvartai. Niekur nė gyvos dva
sios. Aldona jam pasakojo, 
kad jos dėdė gyvena kažkur 
prie Vilkaviškio. Gal jie ten 
išvažiavo? Bet kaip jie galėjo 
išvažiuoti, nepalikę jam jokios 
žinijos? Nesąmonė! Čia turė
jo įvykti kas nors baisaus. Gal 
juos apiplėšė plėšikai ir išsiva 
rė į mišką? Gal vokiečiai išve
žė? Frontas dar nebuvo taip 
irti, kad būtų reikėję taip pa
skubomis bėgti. . .

Pasišviesdamas degtuku, jis 
perėjo per visą namą. Visur iš 
blaškyti daiktai, išgriozta man 
ta, išvartyti'baldai. Seklyčios,

skutinę akimirką išeina iš Ji 
goninės ir abu su Nargliū- 
nu bėga į Kauną. Į ligoninę 
jis pateko paleistas iš Geš- 

tapo. Norėdamas laimėti Al
doną, jį buvo įskundęs Dze
dulionis. Bet Aldona laiku 
pabėga pas savo tėvus į kai
mą.

Pasveikęs, Girkalnis sku
ba pas savo sužadėtinę, kad 
numatytu laiku, liepos 7 d., 
galėtų įvykti jų jungtuvės. 
Kaune draugai išsiskiria:

finuotu lietuvišku stiliumi, jiskas gi to, jei tie žodžiai, kaip 
Pla-graži muzika, skambės jam per 

visą gyvenimą? Kas kapklės, 
jei jų stygų nebepaliečia kauk 
linUnko pirštai?

Taip jis išrymojo nežinia 
kiek laiko. Jis savo sielvarte 
lyg ir nustojo laiko sąvokos. 
Pro tvarto galą iš nakties tam 
sos išniro balta migla apsiden
gęs vasarojaus laukas. Rytuo
se balsvėjo dangus. Nebuvo 
aišku ar ten karo gaisras švie
čia, ar ankstyvoji aušra žaruo
ja. Sodo medžių tamsūs kon
tūrai ėmė tirpti. Didelė, neiš
pasakytai gili ramybė viešpa
tavo sodyboje ir laukuose.

Nežinau, ar jums teko stebė
ti pereinamas valandas tarp 
nakties ir ryto, kai tamsa dar 
nenori trauktis, o diena dar 
nesiryžta atskleisti uždangos, 
už kurios slepiasi dieviškoji 
šviesos versmė? Poryčio sam- 
brėŠkose, toje niekeno žemėje, 
daiktų formos tirpsta neaišku
me, tartum dailininko eskize, 
kur išdėliotos tik pirmosios dė
mės. Poryčio santėmiai — slė 
piningų šešėlių viešpatystė, 
kur kiekvienas daiktas išvirsta 
į savotiškus, keistus pavidalus 
ir kalba savotiška kalba, ku
rios niekados neišgirsi pir
mam saulės spinduliui palie
tus medžių viršūnes. Poryčio 
sambrėškos — didžiausios il
gesio, neišsakytų norų ir pa
slapčių valandos. Įsiklausęs į 
tą tylą, išgirsi tartum atskhn- 
dantį iš kitų pasaulių šnabždė
si, turintį tau atskleisti gyve
nimo paslaptį, nuraminti tavo 
ilgesį ir tavo amžinai besiblaš
kančiai dvasiai suteikti atlei
dimą ir taiką. Ir, gal būt, Še- 
šėliaF tau iš tikrųjų tą paslaptį 
šnabžda į ausį, bet tu nesupran 
ti jų kalbos, ir ilgesys dar 
labjau suspaudžia tau širdį ir 
tavo siela suliepsnoja dar di
desniu nerimu... (d. b.)

nebegalėjo beatpažinti.
čiai atidarytoje drabužių in
daujoje bekabėjo tiktai vienas 
senas švarkas: visi kiti mote-

nupurtė šiurpas, ir jis išėjo į ( 
kiemą.

• Paskum jis ilgai klaidžiojo 
po apleistą sodybą. Visur tro
bų durys buvo atidarinėtos, 
tvartai tušti, padargai išmėtyti. 
Atrodė, kad kažin kas atsidė
jęs griozde, kažin ko ieškoda
mas.

Sugrįžęs į kiemą, Girkalnis 
atsisėdo ant svirnelio laiptų to 
je pačioje vietoje, kur jis su 
Aldona praėjusią vasarą mėg
davo sėdėti vakarais. Nors jis 
apie miegą nė galvoti nepagal
vojo. Jis kietai suspaudė ran
komis savo karštus smilkinius 
ir taip tartum suakmenėjo.

— Per visą gyvenimą tik su 
tavimi. . .

Jam staiga praskambėjo au
syse pernai, toje pačioje vieto
je tokį pat vakarą ištarti Al
donos žodžiai, kurie tada jį su
jaudino iki sielos gelmių, tar
tum priesaika. Bet jis žinojo, 
kad tai buvo daugiau kaip 
priesaika: tai buvo gilios šir
dies paslapties kalba, kuria ji 
prabyla tik kartą per gyveni- 

„ ------ mą, kaip paparčio žiedas pra-
kuną Aldona buvo įrengusi ra žįsta tik kartą per metus. Bet
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FOTOGRAFUOJA 
ATOMUS

Massachusetts technologijos 
instituto profesorius M. Buer
ger labai sudėtingu būdu nu
fotografavo atomą, kurio at
vaizdas padidintas net 10 mili- 
onų kartų. Fotografavimas da 
romas per tam tikru būdu pa
motus kristalus filmpje. Tai 
yra naujas mokslinis išradi
mas.

NAUJA DRAMA
Rašytojas, artistas ir reži

sierius P. Škėma parašė naują 
dramatinį kūrinį — „Paskuti
nis valymas“. Lieuttvoje jis pa 
rašė „Julijaną“, 
„Nuodėguliai ir 
„Vieną vakarą“, 
„Traukinys“.

Naujas Škėmos veikalas, 
kaip matyti iš pavadinimo, yra 
šš šių laikų gyvenimo.

SUSILIEJA AMERIKOS . 
RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS
JAV lietuviai rašytojai tu

rėjo savo rašytojų draugiją, o 
dabar suvažiavusieji iš trem
ties rašytojai turi savo organi
zaciją. Yra kilęs sumanymas 
tas dvi organizacijas sulieti į 
vieną. Tuo tikslu balandžio 4 
d. Bostone tarėsi abiejų tų 
draugijų valdybos ir nusistatė 
eiti prie reformų. Tam tikslui 
ir kitiems reikalams aptarti ge 
gūžės 6 — 7 dienomis Bosto
ne ruošiamas visų JAV esan
čių lietuvių rašytojų suvažiavi 
mas. Pernai jų kviestasis su
važiavimas neįvyko, 
vime be ko kita 
mas ir Kultūros 
simas.

GENOCIDE, 
tuvos Tragedija, 
Tai platesnės apimties istori
nis veikalas, paruoštas K. Po
lėkio, redaguotas J. Rumšai- 
čio. Turinys apima tris pasku
tines Lietuvos okupacijas ir lie 
tuvjų tautos rezistencijos ko
vas maždaug 1940 —■ 1948 me 
tais. Dokumentinės nuotrau
kos vaizdžiai parodo lietuviui 
ir ypač užsieniečiui skaitytojui 
didžiosios tragedijos baisumus.

Knygos kaina: Vokietijoje 
— 7 DM, JAV — 2 aiper. do
leriai;, Kanadoje — 2 kan. do
leriai, Austdalijoje — 15 šilin
gų, visur kitur — 2 Amer. dol.

Knygos siunčiamos paštu 
tuojau gavus užsakymus.' Pa
lengvinti atsiskaijtymą, užsie
nyje gyvenantieji knygų pir
kėjai atsiskaito per „Ventos“ 
leidyklos įgaliotinį J. A. V. 
šiuo adresu; Mr. Vincas Joni
kas, 630 Ave A, Bayonne, N. 
J., USA.

Visais reikalai skreiptis šiuo 
adresu: Venta, Jonas Rimei- 
kis, Bismarckstr. 1 (14a) 
Schwabisch Gmund, Germany, 
U S Zone.

Vokietijoje 
kibirkštys“, 
„Živilė“ ir

Suvažia- 
bus svarsto- 
Fondo klau-

Triguba Lie- 
anglų kalba.

keičiantis, galima geriau pa
žinti kraštą.

Iš neigiamos pusės — ma
žas uždarbis, nėra pastovios 
gyvenamos vietos ir todėl ne
patogu tiems, kurie turi šei
mas. Vasarą kamavo dideli 
karščiai, miškuose įkyrėdavo 
uodai ir muselės. Žiemą dide
lis šaltis net iki minus 40 C ir 
labai gilus sniegas sunkino 
darbus. Dėl šeimų atsikvieti- 
mo iš Vokietijos ir jų apgyvėn 
dinimo teko pasirūpinti pa
tiems arba per emigracijos bui 
rus. Šeimos pradėjo atvykti 
po 6—-8 mėnesių ir daugumo
je iš gango visų šeimos jau at
vyko. Daugumas savo šeimas 
laikinai apgyvendino Port 
Arthur, Fort William, Winni
peg ir kitur.

Š. m. balandžio mėn. 1 d. 
gangas ex2 baigė savo metinę 
sutartį ir daugumas vedusių 
mano kitur darbus gauti ir gy 
venti kartu su savo šeimomis.

GANGAS EX2 BAIGĖ DARBO SUTARTĮ
vo sutvarkoma. Be to, teko 
dirbti ir prįe geležinkelio lini
jos pakėlimo darbų. Rudeniop 
kirtom pagal geležinkelio lini
ją vietomis krūmus ir mišką. 
Žiemos metu dirbom Sionk 
Sookant, Atikokan geležinke
lių mazg eprie sniego valymo 
darbų. Bendrai gangas dau
giausia darbų atliko šiame ge
ležinkelių trikampyje: Port. 
Arthur — Fort Francos — 
Sioux hookout ruožuose. Ke
liavimo laikas iš darbovietės į 
darbovietę, išskyrus sekma
dienius, buvo apmokamas.

Mūsų gang ui teko pergyven 
ti ir vieną didesnę traukinio 
katastrofą, kuri įvyko netoli 
Port Arthuro, stotelėje Anme. 
Čia iš ryto mes., kaip papras
tai, išardėm vieną geležinkelio 
linijos bėgių pusę ir dejom 
naujus bėgius. Nelaimei mūsų 
signalistas senas kanadietis, 
kuris turėjo sulaikyti ir per
spėti traukinio mašinistą vie
ną mylią prieš darbo vietą, sa
vo paskirtoje signalizavimo 
vietoje staiga mirė širdies prie 
puoliu. Tuo metu ėjo preki
nis traukinys ir, nesustabdy
tas, pilnu greičiu užlėkė ant 
mūsų darbovietės išardytų bė
gių. Mes dar spėjom išlaks
tyti į šalis — garvežys apvirto 
ir sudužo dvylika vagonų su 
kviečiais. Žmonių aukų dau
giau nebuvo.

Žiemą gangą du kartus maži 
no, ir dvi grupes, apie 40 žmo
nių, pasiuntė į Britų Columbi- 
ją ir viena grupė atsidūrė net 
Victorijoje ir dirbo ten prie 
kanalizacijos pravedimo dar
bų. Dalis gango žmonių per
ėjo dirbti ant sekcijų, o pats 
gango branduolys baigė su
tartį prie krūmų kirtimo.

Teigiamos gango svarbes
nės aplinkybės buvo šios: vy
ko anglų kalbos kursai, dėka 
kurių padaryta gera pradžia 
anglų kalbos mokyme; darbas 
vyko visą laiką gryname ore; 
darbovietės kartais pasitaiky
davo labai gražiose vietose, 
kur vasąrą galima buvo pui
kiai pasimaudyti ir saulėje pa-

KLT CROW'S NEST PASS SKYRIUS PERSIORGANI
ZAVO I KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS OR

GANIZACINĘ APYLINKĘ
Knygynui pagrindą sudarė 
apie 150 pačių narių suaukotų : 
knygų. Metų bėgyje buvo nu
pirkta apie 50 knygų. Tad 
šiuo metu knygynas turi apie 
200 lietuviškų knygų. Ypatin 
gi sunkumai surišti su knygų 
įrišimu, kas stabdo baigimą 
organizuoti knygyną. Tačiau 
tikimasi, kad naujasis KLB 
Apyl. Laik. Org. Komitetas šį 
kultūrinį lietuvių židinį tolimo 
je Kanadoje rems< tokiomis pat 
pastangomis, kaip ir buvusi 
KLT skyriaus valdyba.

Tiek įvykę kultūriniai pa
rengimai, pobūviai ir knygyno 
organizavimas yra nuopelnas 
buvusios KLT Crow's Nest 
Pass Sk. Valdybos, kuriai už
tai visi tariame nuoširdų lietu
višką ačiū.

1949 mestai buvo Crow's 
Nest Pass lietuvių visokeriopo 
organizavimosi metai. 1949 m. 
liepos mėn. 24 d. K. Kudirkos 
iniciatyva buvo įsteigta pašal- 
pinės lietuvių organizacijos Su 
sivi'enijimo Lietuvių Ameriko
je 72 kuopa, kuri šiuo metu tu 
ri 11 narių. 1949 m. lapkričio 
m. 20 d. lietuvių jaunimas su- 
siibūrė į lietuvių skautų viene 
tą — skiltį. Tikime, kad 1950 
metais lietuvių veiklą šioje apy 
linkėję dar pagyvės. Kartu ma 
nome, kad nebus užmiršti to
kie aktualūs visiems lietu
viams reikalai, kaip lietuviško
ji spauda ir knyga, lietuvių vai 
kų mokymas gimtosios kalbos 
ir vaikų sekmadieninė mokyk
la, lietuvių tremtinių rėmimas 
Vokietijoj ir tt.

NataJijškis,

LIETUVIAI TURI GERĄ 
VARDĄ

Picture, Būtie, Altą, Prieš 
metus iš Vokietijos atkeliavo 
3 lietuvių tremtinių šeimos: p. 
p. Atkočiūnai, Barkauskai ir 
Dučauskai. Viso trys šeimos 
atvyko kaip cukrinių runkelių 
auginimo darbininkai. Šioje 
apylinkėje jos spėjo jau įsigyti 
pavyzdingų žmonių vardą.

Minėtos,,trys šeimos pirmą 
Velykų dieną šventė 1 metų at 
vykimo sukaktuves. Tai buvo 
pas pp. Barkauskus. J minėji
mą buvo atvykęs iš Lethbrid
ge p. p. Rusai, Petruliai, Bajo 
rai ir kiti, kurių tarpe keletas 
ir senų Kanados lietuvių fer
merių. Buvo pasakyta kal
bų. Vieni kitiems širdingiau
siai dėkojo už pirmomis dieno 
mis suteiktą paramą. Naujus 
ateivius sveikino KLT Leth
bridge apylinkės pirmininkas 
p. Petrulis ir moterų vardu p. 
Erejienė - Rojienė. Į visus 
sveikinimus atsakė p. Dubaus
kas, prisimindamas pavergtą 
tėvynę ir reikalingumą aukoti 
Tautos Fondui. Ir tuojau čia 
pat tapo sumesta Tautos Fon
dui 12 dol. Po to skambėjo 
gražios lietuviškos dainos ir 
mažų vaikų eilėraščiai. Šven
tėje buvo lietuviškų margučių 
ir lietuviškų valgių, kuriuos pa 
ruošė naujos ateivės. Svetys.

1950 m. kovo m. 12 d. Na
taly, Britų Kolumbijoj įvyko 
KLT Chow's Nest Pass sky
riaus narių visuotinis susirin
kimas. Bediskutuojant persior 
ganizavimo į KLB klausimą, 
balsų dauguma buvo primtas 
nutarimas jau presiroganizuo- 
ti į KLB Org. Apylinkę,nes čia 
nėra kitų priimtinų organiza
cijų. Tuoj pat buvo įvykdyti 
Apylinkės Org. Komiteto rin
kimai, nes KLT skyriaus val
dyba jau išbuvo 1 metus. Į 
Apylinkės Org. Komitetą iš
rinkti: pirm. J. Vanagaitis 
(perrinktas antrą kartą), vice- 
pirm. ir sekr. K. Kudirka ir 
ižd. J. Roževičius ir F. Janušo- 
nienė.

Crow's Nest yra geležinke
lio stotis Albertos ir Britų Ko
lumbijos pasieny. Kalnų per
ėja, pro kurią eina geležinke
lis iš LethbriigdeįVancouver'į, 
vadinasi Crow's Nest Pass. 
Apie 30 mylių išsitęsusiose 
Crow's Nest Pass miesteliuo
se, kaip Bellevue, Blaimore, 
Coleman Albertoje ir Michel, 
Natai Briftų Kolumbijoje, iš 
seno gyveno apie 30 lietuvių. 
Atvykus į šią apylinkę nau
jiems lietuviams, kurie šiuo 
metu jau skaičiumi pradeda 
viršyti seniau gyvenusius, pa
justas gyvas reikalas susiorga
nizuoti į lietuvišką organizaci
ją. Taigi, 1949 m. vasario m. 
13 d. tos apylinkės lietuviai 
susibūrė į KLT Crow* Nest 
Pass skyrių.

Atvykę lietuviai įnešė dau
giau gyvumo lietuvių tarpe. 
Lietuvių surengti įvairūs pa
rengimai buvo gatfsiai lanko
mi visų lietuvių be pažiūrų skir 
tumo. Oldtaimeriams lietu
viams atsirado viltis sukurti 
lietuviškas šeimas, kurių 2 jau 
vedė. Iš viso, pusantrų metų 
bėgyje čia įvyko 4 vedybos ir 
1 gimįmas.

KLT Crow's Nest Pass sky 
rius be 5 susirinkimų parengė 
keletą kult, ir kitokių pramo
gų. Pirmiausiai, nors ir trum
pai, buvo paminėta vasario 16. 
Motinos dienos minėjimas su
būrė gausų lietuvių būrį, kur 
vaikučiai pasakė gražių eilėraš 
čių. Vėliau, vasarą Eik slėny 
pas farmerį lietuvį M. Leščins
ką įvyko piirmoji šioje apylin
kėje lietuvių gegužinė — pik
nikas. Rudeniop buvo 2 pasi- 
linsminimai. Kalėdų eglutė ir 
senelis suteikė nemaža džiaugs 
mo lietuvių vaikučiams. 14 vai
kučių buvo apdovanoti gražio
mis Kalėdų senelio dovanomis. 
Paskutinis pobūvis, buvo Nau
jų metų sutikimas.

KLT skyriaus vladybos ini
ciatyva buvo pradėtas organi
zuoti lietuviškas knygynas.

1949 m. kovo mėn. 17 d. 82- 
jU vyrų grupė, labai atydžiai 
parinkta ir per gydytojų komi 
sjias praėjusi, išvyko iš Vokie 
tijos uosto Cuxhafeno laivu 
„Samaria“ į Canadą CNR ge
ležinkeliečių darbams, firmos 
R. F. Welch žinion ir įsiparei
gojo dirbti pagal sutartį vie
nus metus. Vedusiems teko 
laikinai palikti savo šeimas Vo 
kietijoje. Ši grupė tautybių 
atžvilgiu buvo mišri Po 10 
parų keliones vandenynu n 3 
parų geležinkeliu, ši grupė at
vyko į Ontario provinciją ir 
sustojo per 100 mylių už Port 
Arthur, visai neapgyventoje 
vietovėje — miške, prie dide
lio ežero, 7 mylios nuo Atiko- 
kan.

Tuojau pradėjom kraustytis 
į mums paruoštus vagonus, 
kur jau mūsų laukė: bosas, 
raštvedys, formanai, virėjai ir 
kiti pareigūnai. Apgyvendi
no mus vagonuose pa 10 asme
nų, o likusiuose vagonuos^ til
po virtuvė, valgykla, kanti- 
nas, pareigūnai, skalbykla, dar 
bo mašinos, įrankiai ir tt. Žo- 
džįu susidarė ištisas vagonų 
ešalonasv kuris, atvykus garve
žiui, galėjo judėti naujos dar
bovietės link. Taigi mūsų gy
venime prasidėjo naujas eta
pas — gyvenimas ant ratų. 
Dar tą pačią dieną po gerų pus 
ryčių, paėmę kantine, skolon 
darbo rūbus, stojome į darbą. 
Dirbom por dieną po 10 valan
dų ir už valandą gaudavom 65 
cent., už maistą atskaitydavo 
$ 1,65 už dieną.

Darbai buvo įvairūs. Dau
giausia ardėm senus bėgius ir 
tuojau dejom naujus.

Titems darbams turėjome 
šias moderniškas mašinas: vi
nims traukti iš pabėgių, ob
liuoti pabėgiams, susukti bė
gių varžtus, vinis mušti į pabė 
gius ir kitas. Šitas mašinas ap
tarnaudavo vietiniai mašinis
tai, o jų padėjėjai buvo skiria
mi iš mūsų. Likusius reikalin 
gus darbus dirbo vien tik mū
siškiai, prižiūrimi formanų.

Traukinių judėjimas darbo 
metu nebuvo stabdomas — nu _
matytam traukiniui linija būdasikepint i; darbovietėms nuolat

KLB — LAOK WELLAND'E
Vadovaujantis KLB - LOK 

išleistomis taisyklėmis, Wel- 
land'p veikiančių lietuviškų or 
ganizacijų atstovai susirinko 
posėdžio, š. m. kovo mėn. 25 
d. ir nutarė:

Sudaryti Welland'e KLB - 
LAOK iš 7narių, š. m. balan
džio mėn. 2 d. susirinkus posė
džio, pareigom pasiskirstė se
kančiai :
1. Skaistys Gediminas*—pirm.

(KLT). »
2. Stankevičius Kazys — vic. 

pirm. (KLS).
3. Naiduškevičius Algirdas — 

sc-kret. (KSS).
Andriušis Bronius — kasin. 
(KLT).
Tamulėnas Povilas — kult, 
reik. (KLS).
Pranaitis Aleksas — sekret. 
pv. (LAS).
Balasevičius Adomas—kult, 
reik. pv. („Verslas“).
KLB — LOK Welland'o 

Apylinkės reikalais prašom 
kreipt is šiuo adresu:

J, G. Skaistys, 
21*4 Sixth st. Welland, Ont, 

Telef. 3893.
KLB . LOK Wellando k.

4.

5.

6.

7.

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

MONTREAL ENTERPRISES REG'D
Tel. AMherst 0342

VERDUNE FISH AND 
CHIPS

g

PIETŲ AMERIKOS
lietuvių gyvenimą pažinsite, skaitydami trečią dešimt

metį einantį

„Argentinos Lietu viu Baisa“ 
Casilla de Correo 303, Buenos Aires, Argentina, 
Prenumeratas, 2 dolerius metams, galima siųsti laiškais 

arba banko čekiu.

labai geroje vietoje. Galima 
tuojau perimti. Užpirkti gali
ma su $ 2.500. Skambinkite:

Montreal Enterprises Reg'd. 
. Telefonas: Amherst 0342. .

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

NUOLATINIS PATARNAVIMAS
ALBERTAS J. NORKJEL1ŪNAS, c. s. c. |

S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjas J

Priimu vyrų ir moterų drabužių užsakymus iš *
savos ir klijentų medžiagos. Vėliausios Europos ir \
Kanados mados. Kairia prieinam i j

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

a

K XKW----  MM WM W~. W

LIETUVIŠKA VALGYKLA

„PALANGA“

Aukšto kokybe -- žemo kaino
Siuntiniai į visus Europos k raštus išskyrus SSRS 

per US Parcel Post.
Užsakymuose prašoma rašy ti AIŠKIAI siuntėjo ir gavėjo 

adresą, pakieto numerį ir jo kainą.
STANDARTINIAI PAKIETAI:

(plytelėmis)
% sv. arbatos (Lipton

1 sv. džiov. vaisių

Šviežias maistas, įvairus gėlimai, lietuviška muzika. 
. Visi tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.

Sav. PRANAS GRIGALIŪNAS.
Į 2575 Ontario St, E. (prie Frontenac St,) Tel. CH 0554
tu ... -XX---------XX- MWXK XX XK

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.____________

TR. 8112
Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir pit- 
siklausysite plokštelių muzikos

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 Edward St., Ville Las a U e

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

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.
$

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

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
1 sv. ryžių
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
1 sv. razinkų
l sv. deg. pup. kav 
Yz sv. arbatos (Lipton 
l sv. džiov. vaisių

Nr. 7

$

6.75

Nr. 2

$

5.65

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

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

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

Nr. 5

$

5.85

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

Pagal atskirą kainoraštį 
maisto

Ni. 8 

$ 
5.65

1

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

(skardinėje)
Yz sv. arbatos (Lipton)

Nr. 9

$

6.00

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

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

(plytelėmis)

Nr. 10 
$ 

7.10

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

(skardinėse po 1 sv.) 7.10

18 sv. k;aul. taukų

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

1 sv. kakao
Yz 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.

Teiraukjtės dėl siuntų didės iriais' kiekiais
KITI SIUNTINIAI

Vaistai penicilinas ir kt, Pinigai į visus Europos kraštus. 
Į Vakarų Vokietiją 100 DM — $ , 2.00.

REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG’D

456 West 63rd Street, Chicago 21, Ill. Telefonas Wentwo 
rth 6—4107.
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Winnipeg
VERSLINGl

Šiomis dienomis: Winnipcgo 
oficialių vietų spaudoje buvo 
paskelbtas paaiškinimas dėl 
pasklidusių gandų, esą naujų
jų imigrantų (DP) tarpe savi
žudybių skaičius esą žymiai 
prašokęs visų kitų gyventojų 
siuogsnių savižudybių nuošim
tį. Paaiš-kindamos, kad savižu
dybių skaičius DP tarpe nėra 
nė kiek didesnis, negu kitų 
siuogsnių tarpe, tos vietos pa
reiškė pasitenkinimą, kad nau
jieji kanadiečiai, nežiūrint kad 
jiems sąlygos tikrai yra sun
kesnės, negu seniesiems kana
diečiams, stebėtinai gračiai mo 
moka prisitaikinti gyvenimui ir 
įsikurti. /

Prie to noriu ir iš savo arti
miausios apylinkės suminėti 
keletą gražių pavyzdžių iš lie
tuvių gyvenimo. Štai tik ke
lių blokų rajone: p. Šmadžys, 
kurs pernai, pavasarį už Win- 
uipego buvo įsirengęs medžio 
baldų dirbtuvėlę, jau turi nu
sipirkęs miešte (Henry Avė ir 
Burns St. kampe) namus, prie 
kurių įsisteigęs labai patogią 
dirbtuvėlę, aprūpintą reikalm 
gomis mašinomis, ir ne tik dir 
b,a įvairius užsakymus namie, 
bet ir atlieka namų remontus 
ir tt. P. Šmaižys žiūri į ateitį 
visai drąsiai. Jis sako: „Jau 
turiu užsakymą atlikti stambų 
darbą prie vienos mokyklos sta 
tymo. Reikia tik drąsiai stver
tis darbo“.

Štai Juozas Demereckas, at
vykęs prieš porą metų, padir
bęs metus kaslklose ir susitau
pęs keletą šimtų, parsitraukė 
savo šeimą ir pirkosi į skolą 
Grocery (maisto joroduktų 
krautuvę) 170 Isabel St. Krau 
tuvė užlaikoma labai švariai ir

PARDUODAMAS
130 eterių jaunas tabako ūkis. 
4 naujos džiovyklos (kilos), 
150 pėdų šiltnamis (green hou 
se), jaunas 300 įvairių vaisme
džių sodas. Visi trobesiai ge

ri ir vieta labai graži, prie 
upės. Teirautis:

J. N. Kisielius,
R. R. 1. Mt. Bridges, Ont.

MOKINKIMES ANGLIŠKAI
, LESLIE MACKINTOSH
* Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu

je Montrealyje.
ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 

MOKINIAMS.
Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris

• dolerius mėnesiui. <
Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg‘d., P, O. Box 294. Westmount,

, Quebec

? DĖMESIO, NAUJI KANADIEČIAI!

i ' ? ‘ ‘ sPrieš pirkdami naujus bal dus, užsukite pas

į Bruno Cousineau į 
į 6919 — 25 Monk Blvd., Ville Emard. Tel. TR 0712. į 
S Čia rasite didelį pasirinkimą visų Jūsų butui reikalin- j 
g gų baldų: miegam., gyven., ir valgom, kamb. — sofos,? 
S foteliai, įvairūs pečiai, bei virtuvės įrengimai, šaldy- 3 
§ tuvai, skalb. mašinos, elektriniai lygintuvai etc.
g Viskas pigiau nei kur kitur.
g Lengvos išsimokėjiįno sąlygos, malonus patarnavimas, j
§ Penktadieniais ir šeštadieniais atdara iki 9 vai. vak. « 
g Specialus patarnavimas lietuvių kalba penktadieniais j 
5 7 — 9 ir šeštadieniais 2 — 9 vai. vak.

LIETUVIAI
piįlna visa ko. „Dar metai, ir ti 
kimės stkolas baigti Išmokėti, o 
tada didelis rūpestis nukris ‘. 
Įdomiausia, kad jo krautuvėje 
teko pirmą kartą Kanadoje pa 
ragauti tikros lietuviškos duo
nos !

Pranas Dilka, buvęs Kauno 
„Paramos“ kepėjas, sumanė 
Winnipege ne tik sau duoną 
pelnyti, bet ir šimtus, o g-il 
tūkstančius lietuvių ir nelietu
vių aprūpinti duona, ir tikra 
lietuviška duona!

Jau antra savaitė, kai lie
tuviškose, o galbūt jau ir ne
lietuviškose, krautuvėse pasi
rodė lietuviška rauginta, „pik 
levota“ arba plikyta, tikra „Pa 
ramos“ duona. Pirmasis kepi 
rnas išėjo veik be raugo. „Ne- 
nustokim vilties, — darysim vi 
sa, tikrai lietuviškai duonai pa 
siekti'*. Pasirodo, duona turi 
„išauginti“ pati savo raugą. 
Ir tai pasitvirtino, kada antras 
kepimas jau išėjo toks, kad, 
manau, ne vienas, pasiilgęs sa 
vo duonos, galėjo persivalgy
ti.

Dar vienas — Vincas Janus 
ka, per porą metų dideliu 
kruopštumu susitaupęs 1000 
dolerių, dar pusantro tūkstan
čio psaiskolinęs, jau nusipirko 
namus Bannatyne Avė ir Ger
tie kampe. Tai pačiame centre 
r labai geroje vietoje, 4 butų 

ir visuomet apgyventas, su 
centriniu šildymu. Žmogus su
gebėjo sau tvirtai įaugti į Win 
nipego žemę.

Iš senųjų winnipegiečių šį 
kartą žinau tik vieną savo ra
jone, tai Kazį Baniušį. Jis, be 
savo baldų, antikos ir kt. daly
kų krautuvės^ 561 Sargent avė, 
verčiasi City Auction, tai yra 
kail kurių krautuvių prekių iš
pardavimu. Šiuo metu jis turi 
tokį City Auction atidaręs 
Main Street, ir rengiasi atida
ryti dar kitoje vietoje.

J. Pr.

REIKALINGA LIETUVAITĖ 
PADAVĖJA

NATIONAL RESTAURANT
633 Church Ave , Verdun

Tel. TR 0141

VANCUVERIS SUDARĖ 
SAVO APYLINKĖS LOK

Kovo 12 dieną KLT Vancou
vario apylinkės susirinkime iš
rinktas KLB Vancouverio Apy 
linkės Laikinasis Organizaci
nis Komitetas, kurin įėjo: p. 
janeliūnas, J. Krivickas, J. Ur 
bonas, A. Kazlauskas ir A 
Smilgys.

Komitetas veikia pagal KLB 
- LOK aplinkraščius ir taisyk
les).

ATSILIEPIA IR MAŽOS 
LIETUVIŲ GRUPELĖS.
Port Radium, Albertos pro

vincijoje, gyvena tiktai keturi 
lietuviai. Jie gyvai seka KLB- 
nės organizavimąsi, KLB - LO 
K-ui prisiuntė savo pageidavi
mus, kurie yra išpildomi.

Iš Port Radium atsiliepė pir 
mieji pavieniai lietuviai. Kvie 
č;ama ir daugiau pavienių bei 
mažų grupelių atsiliepti ir pra
nešti savo adresus, kad galima 
būtų kiekvienu metu informuo 
tii

IŠVYKO GERAS LIETUVIS
Fort William, Port Arthur. 

Per Velykų šventes atsisvei
kinom ir apgailėdami išleidom 
darbštų, žemaitiškai kuklų ir 
draugišką lietuvį Juozą Žadei- 
kį. Čia stokojant darbų, tu- deda lengviau kūną „nešti“ ir
rėjo išvykti, ieškoti darbo ir 
gal geresnių įsikūrimo sąlygų.

J. Žadeikis buvo visų mėgia 
mas ir gerbiamas.

Kadangi nedaug čia gyvena 
lietuvių, o dar mažiau tremti
nių, labai išsisklaidę po apylin
kę, tai koks nors organizacinis 
darbas yra. sunkus. Bet J. Ža 
denkis sugebėdavo suorgani
zuoti bent žymesnius mūsų tau 
tos paminėjimus.

Linkime mūsų mielam tau
tiečiui gero pasisekimo jo už
planuotame bare ir, įsikūrus 
gereąnėse gyvnimo sąlygse, ne 
pamiršti mūsų.

Fort Williamietis.

balticka
Lietuvis batsiuvį s.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave., VERDUN. 
Tel. YO 0669.
•••••••••••••••••••••••••dar gyviau veikti lietuviai

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

j DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

i Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU’ VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI 

2102 FULLUM ST. AMherst 0694,1

į lietuviška moterų kirpykla Į
5 Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- #
E žavimus, dažymą ir kt. 5

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ
G (B. M. Dodon)
g 2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208 g

y CRANK GRINDING CYLINDER BORINC f
I J. Ambrasas — L. Rugienius

j MONTREAL MOTOR REBUILDERS j
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS |

i MOTORS REBUILT & EXCHANGED 
įj 585, Prefontaine St. FRontenac 0879 |

corner St. Catherine ®

MUSU SPORTAS
K. ASTRAVAS — HAMILTONO MIESTO BĖGIME.

Balandžio 7 d. Hamiltone 
įvyko lengvosios atletikos se
zono atidarymas, kurį suruošė 
karo veteranų sąjunga. Šiame, 
apie 25 km bėgime, dalyvavo 
ir Haliltono LSK „Kovas“ na 
rys — K. Astravas, kuris iš 39 
dalyvių užėmė 16-tą vietą, pra 
bėgdamas 15 mylių per 1 vai. 
43 min. 06 sek. Pirmoji vieta 
atiteko amerikiečiui J. Kelly 
(Boston?), kuris „parodė“ 1 
vai. 26 min. 26 sek. laiką. Po 
bėgimo, „N. Lietuvos“ kores
pondentas, davė keletą klausi
mų „koviečiui“, į kuriuos K. 
Astravas mielai atsakė.

— Kaip jaučiatės po bėgi
mo?

— Gerai, tik turiu prisipa
žinti, kad bėgau šiandien že
miau savo formos ir nesitikė
jau patektii į pirmą dešimtuką.

— Ar studijos netrukdo tre 
niruotis?

— O, ir labai, be to, ilga 
čiama ir sniegas neleido pado
riai1 treniruotis. Šiame bėgi
me, galima sakyti, buvau be
veik be jokio pasiruošimo, 
nors po antrojo rato (10 my
lių), kada buvau net 20-toje 
vietoje, jutau, kad kojos pra

teko pasistūmėti net 4 daly
viais pirmyn.

— Jūsų artimiausi, didesnio 
mąsto, bėgimai?

■— Pirmas, tai Kanados ma
ratonas (42 km.), toliau — To 
ronte, Kanados tautinės paro
dos bėgimas ir Buffallo miesto 
bėgimas. Dalyvausiu taip pat 
ir mažesniuose bėgimuose, 
baigdamas pareiškė „kovietis“ 
ir nuskubėjo į salę, kur įvyko 
dovanų įteikimas. Kbr.

SUDARYTAS VYRIAUSIAS
SPORTO IR FIZINIO 

AUKLĖJIMO KOMITETAS
Įvairiose Australijos vieto

vėse jau ir anksčiau mūsų spor 
tininkai daugiau ar mažiau or 
ganizuotai ėmė reikštis. At
vykus Australijon Leonui Balt, 
rūnui, kurį Pasaulio Lietuvių 
Vyriausias - sporto ir Fizinio 
Auklėjimo Komitetas paskyrė 
Įgaliotiniu Australijai, ėmė 

sportininkai. Pradėjo darbą 
kelios krepšinio komandos Mel 
bourne ir kitose vietosie.

Norėdamas pagyvinti, spar
tinę veiklą ir suteikti jai orga
nizacinį pagrindą. ALFAS jga 
liūtinis Leonas Baltrūnas, pir
miausia kreipėsi per spaudą į 
lietuvių jaunimą. Vasario 8 d. 
buvo sudarytas Vyriausias 
Sporto ir Fizinio Auklėjimo 
Komitetas Australijai, kurio 
tikslas užmegzti ryius su didės 
nių vietovių lietuviais sporti
ninkais, steigti sporto klubus, 
įvairiu būdu gyvinti sporto 
veiklą; sekti klubų sportinę 
veiklą bei remti moraliai. Šį 
Komitetą Australijai sudaro: 
pirm. J. Valys, sekr. VI. Bosi- 
kis, ižd. Alg. Liubinskas, infor 
macijos ir spaudos ved. Ant. 
Krausas ir narys J. Liutkūtė. 
Vasario 12 d. Vyr. Sp. ir Fiz. 
Aukl. Komitetas posėdžiavo su 
ALD Melbourno Skyriaus Vai 
dyba ir aptarė bendradarbiavi 
mo bei veiklos derinimo klau
simus. Komiteto ir Įgaliotinio 
būstinę — Melbournast

Vasario 19 d., sušauktas lie
tuvių sportininkų ir bičiulių su

TORONTO ŠACHMATININKAI
Rungtynių rezultatai: kovo 4 kovo 18

P. Vaitonis — J. Onyszuk 1 :0 1 :0
Step. Kairys — J. Suk 0 : 1 1/ • iZ/2 • /2
R. Paškauskas — E. Onyzcuk 0 : 1 0 : 1
J..Matusevičius — L. Moskal 1 : 0 % ■ %
R. Rimas — Stanko 0 : 1 1 : 0
H. Stepaitis — S. Berezowskyj 0 : 1 IZ • TZ /2 • /2

2:4 3^ : 2J4
Iš žemiau pa- jas iškovojo taškų bandram 

duotos lentelės skaitytojas pa- laimėjimui atsiekti.
matys, kiek kiekvienas žaidė- *

2

P. Vaitonis 3 taškai iš 3 rungt.
Step. Kairys % taško 2
R. Paškauskas 1/2 M „ 5
J. Matusevičius 4 taškai „ 5
R. Rimas 4 99 ' „ 5
H. Stepaitis 3% taško „ 5
P. Guobis 2% 9) „ 3

1 taškasP. Šakalinis
Toronto lietuviai labai džiau šachmatininkus ir linki ateity 

giasi šituo gražiu laimėjimu, taip pat gražiai atstovauti lie- 
sveikina „Vyties“ sporto klubo tuvį sportininką Kanadoje?

Alė

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1

MINOR REPAIRS. •
RUGS AND CHESTERFIELDS 
s CLEANED \

CITY-WIDE PICK-UP 
AND DELIVERY \

FUR AND GARMENT STORAGE

. VICTORIA.
CLEANERS 

. & DYERS CO.

MONTREALIS 2836 Allard
~—~xx......... ..... .................... ................ w

sirinkimas. ALD Melbourno 
Skyriaus pirm. Mieldažys ati
darė susirinkimą, kviesdamas 
visus burtis į sporto klubą ir
garbingai ginti sporto veikloje 
mūsų tautos garbę. ALFAS 
įgaliotins Leonas Baltrūnas nu 
švietė fizinio auklėjimo tiks
lus, pabrėždamas tautinio at
sparumo brandinimo svarbą. 
Svarbiausiuoju punktu buvo 
įsteigti sporto klubą Melbour
ne ir išrinkti to klubo valdybą. 
Gausus būrys sportininkų ir 
sporto bičiulių aktingai ir nuo 
taikingai dalyvavo rinkimuose. 
Įsteigtas šproto klubas Mel
bourne ir išrinkta jo valdyba 
iš šių asmenų: Lazauskas, G. 
Staugaitytė, A. Baltrūnienė, 
Savaitis, Žalkauskas. Revizi
jos Komisijon išrinkti: D. 
Giedraitytė, P. A. Raulinailis 
ir Milvydas. Komiteto pirm. J. 
Valys palinkėjo išrinktai val
dybai sėkmingai išplėsti spor
tinę veiklą, sudarant ir atski
ras sporto šakų sekcijas.

Naujai įsteigtas ir Sydnė- 
jaus Sporto Klubas. Šiuo lie
tuvių sportininkų gyvenimas 
įterpiamas į aiškius organiza
cinius rėmus Australijoje, kas 
palengvins ir pagyvins sporto 
ir visos lietuvių bendruomenės 
veiklą. (MP).

£

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems “Drex”, 
kad neperlelstų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.
Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 

(galimą pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučelifmas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135
----------- xx— X

---------XX----------xx-------------XX —XX" --------XX -—------ XK-— XX~

Siuntinys Nr. 1—$6.90
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. saliami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarin. (400 g)
Siuntinys N r. 6
A. 10 sv. cukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus—$3.20

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kvt. miltų $2.60
B. 20 sv. kvt. miltų $ 3.20
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. 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...........$ 4.25

SOTU S A LKA N A M 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.

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

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA._____
C. 10 sv. grynų kiaulinių

taukų .............. $ 5.40
D. 37 sv. grynų kiaulinių

taukų ...............$ 8.85

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

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

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

Siuntinys Nr. 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
Vi sv. šokolado
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.

% 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 lašinių 
Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. taukų 
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių 
1 sv. 2 ozs.. dešros 
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavo» 
1 sv. ryžių
Siuntinys Nr. 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 
£.10 sv. džiov. slyv. $3.60 
I. 5% sv. margar. $3.50
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Gražus DLK Vvtauto klubo 
choro koncertas

Gerų specialistų chorvedžių 
trūkumas Kanadoje ilgesnį 
iaiką neleido ir didžiajai 
Kanados lietuvių organiza
cijai — DLK Vytauto klubui 
— suorganizuoti rimtą chorą. 
Keli bandymai nedavė pagei
daujamų vaisių. Gerų norų ir 
gražių pastangų nestigo — ir 
iš choro vedėjų ir iš choro da
lyvių pusės, bet tų pastangų 
viasiai nebuvo toki, kurie pa
tenkintų vidutiniškus reikala-

• į^iknus.
Balandžio 15 dieną praėjęs 

kjubo choro koncertas jau lei
džia apie chorą kalbėti kaip 
apie menišką vienetą. Neuž
bėgant choro ateičiai už akių, 
reikia vis dėlto pasidžiaugti, 
kad jis jau yra pasiekęs tokio 
lygio, kuris teigia įrimtėjusį 
darbą ir visai neblogus jo vai
sius. Choro vedėją p. A. Pie
šimą reikia pagirti ir už rimtą 
programą, kurioje, galima sa
kyti, tiktai porą banaliukų 
(nors publikai ir patikusių) įsi 
maišė. Atvriai kalbant, kon
certas meniškai būtų daugiau 
išlošęs, jei būtų apsiribojęs tik 
tai mišriu choru, oktetu, mote
rų choru ir tautiniais šokiais. 
Būtų išlaikytas vieningesnis 
stilius. Na, bet tai jaunam cho 
rui, gal, „perdideli reikalavi
mai“ . O bendrai imant, kon
certas buvo vertas dėmesio ir 
jame praleistų valandų.

Po koncerto įžangos, kurią 
išpildė mišrusis choras, užbai
gęs ją puikia J. Strolios daina 
„Valiok, dalgeli“, deklamavo 
p. Vaičiūnaitė; „Kubilą“ šoko 
klubo tautinių šokių šokėjai; 
solo dainavo p. Stravinskaitė, 
ir dainavo p. Piešinos vedamas 
moterų choras. Nors ir dvi tik 
tai dainos, bet moterų choią 
parodė iš geros pusės.

Scenon išėjo oktetas. Tiesą _ 
sakant, tai yra ne oktetas, bet ną rimtą chorą, kai čia jų pa- 
dvigubas kvartetas. Kvarte
tas gerai skambėjo. Geri bal
sai ir gražus suderinimas. Tik
tai norėjosi, kad jis skambėtų 
a capella, kas būtų ir šiame kon 
certe įdomiau ir efektingiau.

Po to sekė šokis „Žiogeliai“, 
p. Barausko deklamacija ir p. 
Stravinskaitės solo, užsibrėž
tas ligi didelių lyriniams sop
ranams reikalavimų statomos 
„Perlų arijos“ iš Gounod op. 
„Faustas“, akomponuojant. p. 
Prima. P. Stravinskaitę teko 
girdėti anksčiau. Kuklus, leng 
vas jos, bet simpatiškas balsas 
turėjo duomenų, kurie leido 
spėti ją galint savo balsinius 
resursus tobulinti. Deja, šį

kartą jai sekėsi žymiai sun
kiau. Pirmas dalykas, kad ji 
nenatūraliai- pradėjo dainuot), 
„dirbtinai“ laikydama, kaip 
muzikai sako, dainavimo orga
nų suderinimą. Dėl to daini
ninkė visai išvargo bedainuo
dama. Viena jai problema — 
balso pastatymas, antra — dai 
nuojamuosius dalykus pasirink 
ti pagal išgales.

Abu pašoktieji šokiai atrodė 
visai neblogai. Surepetuoti jie 
gerai.

Sekamai p-lės Elvira ir Au
gustina Gosaitės pašoko valsą 
„Dunojaus bangos“. Ir kon
certą užbaigė mišrusis choras, 
kurį vedė, kaip ir šokiams gro
jo, muz. Aleksandras Piešina. 
Visos mišriojo choro dainos, 
lietuvių kompozitorių, gražios, 
meniškos ir gerai išpildyros. 
Pabrėžtina, kad choras gerai 
skambėjo, jau gerokai suderin- išbuvo partijoj, lankė pradžios 
tas ir pasiduoda interpretaci
niams dirigento sumanymams. 
P. Piešina negudragalviauja. 
Jis natūralūs ir logiškas savo 
elgsenoje, kaip dirigentas, taip 
gi logiškai ir su geru skoniu 
dainas interpretuoja. Su klu
bo meno reikalų vadovu p. 
Ambrazu, kuris besibaigiant 
koncertui tarė žodį ir apgailės 
tavo, kad chore nematyti pir
mųjų kanadiečių jaunimo; rei
kia apgailestauti tai ir laukti, 
kad choras būtų dar pilnesnis 
ir galingesnis. Ypač pageidau 
tina daugiau tenorų ir sopra
nų. Gražu, kad choras, pa
grindine koncerto ašis, beveik 
visą laiką gerai laikė intonaci
ją ir gerai saskambėjo.

Dabar jau galima pasakyti, 
kad Montrealis yra atsistojęs 
į rimtesnį lietuviško choro iš
sprendimo kelią. Montrealiui 
tikrai gi reikia turėti bent vie-

KAIP „REFORMUOJAMI R. VOKIETIJOS TEISINGU- ko perkelti kitur. Valst. gynė 
MO ORGANAI jas Tabel nekaip jautėsi gavęs

iš teismo kvietimą, kas reiks 
daryti su jo neatlikta 2 metų 
kalėjimo bausme. Taikos teis
mo teisėją (mot.), partietę 
Eggler teko suimti, nes įtaria
ma vykdžiusi kriminalinius 
prasikaltimus.

Bet teisingumo organus re
formuoti, tai, matyt, ne pie
nas ar pasukas pilstyti. Rusai, 
nors pas juos ir negeriau, bet 
SĖD politbiurą perspėjo, kad 
teisingumo organai kiaurai per 
sunkti kriminalistais ir suk
čiais ir įsakė čiupti už pakar
pos ne vien visą „teisingumo“ 
laparatą, bet ir už tai kaltus 
SĖD vadukus. A.

Kriminalinis teisingumas.
Kaip visur, taip ir teisingumo 

srity rusų zona pradėjo per
nai „reformas *, kurioms, at
sirėmus į „teisės demokratini 
mo pagrindus *, vadovauja tei
singumo ministeris M. Fech- 
ner, buvęs pieno pardavėjas.

Sekant „Der Tagesspiegel" 
paskelbtais reformos daviniais, 
matosi, kad vien Zwikau mies
te reformos pradžioj į kalėji
mus sukimšo 17 teisėjų ir vals 
tybės gynėjų, kurie ir dabar siekiama, matyti, kad ir iš sc- 
tebesėdi. Iš Macklenburgo 
prov. teisės mokslus baigęs pa
skutinis teisėjas pabėgo per
nai.

Areštuotų ir pašalintų teisi
ninkų spragos užkamšomos 
„liaudies teisėjais“ ir „liau
dies valstybės gynėjais“, ku
riems darbe patariama vado
vautis „sveika liaudies nuojau
ta“, imta iš nacių teisinės ide
ologijos. Jei kas kelis metus

didatų į „liaudies teisėjus' 
prireikė griebtis jėgos. Vy
riausia valst. gynėja Mora- 
wetz pernai privertė būti teisė
jais 4 Henneckės aktyvistus 
(stachanovcus), kitaip — grą- 
sino atimti premijas. Potsda
me, nesant susirinkime sava no 
rių, partietis į „juristų“ mo
kyklą privertė vykti bravoro 
„Kindl“ krosniakurį ir j)o ran
ka pakliuvusią mašininkę.

Kokių vaisių mokyklose pa-

ir partijos mokyklą, tam kelias 
j teisėjus atviras. Pagal SĖD 
svarbu, kad jo veikimas vysto
si „pažangiąją prasme“. Tuo- 
vadovaujantis, šiandien zonoj 
yra apygardos teismų, kuriems 
pirmininkauja dažytojai, siuvė 
jai, metalų darbininkai ir ki
tokį.

Dingstant ir paskutiniems 
teisininkams, pritrūko ir kan-

kančio: Brandenburgo provin
cijoj pernai metų lapkričio mė 
nesį „studijavo“ 60 asmenų ir 
mėnesio gale visa kapa apgynė 
„disertacijas“ „kaip tik pakan 
ka“ („gerade noch ausreich- 
end“) pažymiu.

Bet naujai iškepti teisėjai 
nemaža dulkių pieninkui suke
lia., Mecklenburgo^provincijoj pesčiuls, KLB organizavimosi 

eigą ir tt. Rašykime taip, kaip 
mokame. Už visus raštus ir 
visas žinias bus dėkinga „NL* 

redakcija ir skaitytojai.

PADĖKOS
Kūrėjų - savanorių sąjunga 

dėkoja mieliems tautiečiams, 
aukavusiems mūsų broliams, 
esantiems Vokietijoje sušelp
ti: J. Paplauskui, J. Rūtelio- 
nikii, Malkui, O. Sakevičien, i 
ir kitiems.

Taip pat dėkoja Kisieliui, 
pagaminusiam mūsų organiza
cijos vėliavos kotui 
viršūnę — Vytį.

Aukavusiems ir už 
kotui viršūnę 1 ariame 
ką savanorišką ačių.
Kūrėjų - Savanorių Valdyba.

metalinę

vėliavos 
lietu viš-

TAUTIEČIAI, rašykime iš 
kiekvienos Kanados vietovės 
apie lietuvių gyvenįmą, sąly
gas, darbus, atygihimus, rū-

PAIEŠKOJIMAI

paskyrė kažkokį Ellesath vals
tybės gynėju, bet, nespėjus ap
šilti, pasirodė, kad bigamisto 
esama. Kitas, valst. gynėjas 
Hinrichs, už kyšių ėmimą te-

— Paieškomi: Steponas Pū 
kelis iš Raseinių, atvykęs į Ka 
nadą prieš D. Karą; Rozalija 
Drukter.'is iš Kasbajių km., ir 
Kazimieras Razminas iš Tau
ragės), — visį atvykę į Kanadą 
prieš pirmąjį Didįjį karą. Ieš
ko Stefanija Babbel, 374 Mac. 
Nab, Hamilton, Ont. Canada.

S

PHARMACIE MONTREAL
Turite giminiu ar draugą

gal tautiečių kiekį gali būti net 
keli. Juk balsingoj lietuvių 
Čia daugybė.

Reikia pagirti ir DLK Vy
tauto klubą, kad jis rimtai ir 
gražiai pradėjo rūpintis kultū
rinio sektoriaus darbų išplėti
mu ir .jau turi rimtą chorą.

Allegro.

PASTABA.
Bruno Cousineau skelbime, 

Įdėtame 6-me puslapy, yra įsi
brovusi klaida, būtent — ad-

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

1109 Brown Blvd. Verdun.
KT-- XK- W siu-......... ,

t-'- it--- -3C— —--O

NAUJAS ANGLŲ KALBOS 
METODAS.

Prityręs mokytojas. Privačios 
pamokos1 prieinamomis 

sąlygomis
TEL. TA 3 38 2.

*■ -------- X *>g" —Į

kenčiančiu nuo ligų

jusu gimtojoj saly?

PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MED1CINIS-

KŲ REIKMENŲ.

- Siuntiniai ! :i
rI i Sov. Rusija 11 

g-""""""""“j L y Siunčiame senus ir naujus “ L
t ! A J * V
g daiktus, vaistus, Strepto- i ; ;

’ .„.v“. _
reso numeryje: vietoje 6919 tu "
ri būti 6219.

DĖMESIO, NAUJI KANADIEČIAI! «

6219 — 25 Monk Blvd., Ville Emard. Tel. TR 0712.
Čia rasite didelį pasirinkimą visų Jūsų butui reikalin
gų baldų: miegam., gyvėn., ir valgom, kamb. — sofos, 
foteliai, įvairūs pečiai, bei virtuvės įrengimai, šaldy
tuvai, skalb. mašinos, elektriniai lygintuvai etc.

Viskas pigiau nei kur kitur.
Lengvos išsimokėjiįmo sąlygos, malonus patarnavimas.
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara iki 9 vai. vak.
Specialus patarnavimas lietuvių kalba penktadieniais 
7 — 9 ir šeštadieniais 2 — 9 vai. vak.

myciną.

“ Reikalaukite informacijų: Į.
Emso Parcel Co.

1823 Lincoln Avė., 
Montreal. Tel: WE 5251 Į 
Mes vieninteliai Kanaaoje Į 
turime betarpį Rusijos vj 

riausybės agentūros
Intrust įgaliojimą.

MUMS SAVO
BA1GU-

FARMACIJOS MOKSLĄ BEIRUTE, J.A. VALSTYBĖSE. JI YRA SPECIA- 
PASKIRTA JUMS ASMENIŠKAI PATARNAUTI JŪSŲ GIMTĄJA KALBA.

ATSILANKYKITE PAS MUS ASMENIŠKAI ARBA RAŠYKITE 
GIMTĄJA KALBA. KREIPKITĖS PAS MISS MARIA MICHAILOW, 
ŠIĄ 
LIAI

TURIME PILNUS RINKINIUS AUKŠTESNĖS KOKYBĖS EUROPIETIŠKŲMES
GAMINIŲ, TAIP PAT STREPTOMYCINO, PEN1CILL1NO IR ĮVAIRIŲ SERUMŲ

RECEPTAI MŪSŲ SPECIALYBĖ

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

Savininkas — vaistininkas C. E. DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVĖ

Prieš pirkdami naujus baldus, užsukite pas

J

HA. 7251 -diew* |R naku HA. 7251
LAROSE & LEFEBVRE

Nejudomas turtas.
Lietuvis atstovas A. ŽARNAUSKAS (A. J. Zarnon).
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 i». naktį), 
« -**■

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

- Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

VIRBALI ELECTRIC REG’D
TEL. DO. 3655

Lietuvis Elektros Kontraktorius
Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas 

Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

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

LIETUVIŠKA i

BALDU KRAUTUVE h
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS. PRIIMAME UŽSAKYMUS^ 
IR PATAISYMUS. |

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO U 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL, LO 1438. | 

SAV. J, KAMI CHAITI S. PATARIMAI VELTUI g

MES SUTEIK AME JUMS

TEISINE-KALBINE PAGALBA

JONAS JUSKAITIS
108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494 

Skyrius: 750 Dundas St. W., Toronto; Tel. WA 0006

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

Radio Tarnyba
visų rūšių aparatai.

RAndolph 4708.

JOE HAVER

Taisomi 
TELEFONAS 

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO. g

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

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

7661A Central St , Ville Lasalle.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

-------K------------Mil.T-g.)paaauįt------------ .................. -įįr----------->g—= 
Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

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

Kreiptis vakarais po 6.30 vai.
------- M.---------------į; . ĮĮĮ 1>t .......— ------------

laikrodžius. 
Kainos že- 
garantuoja.

*-■ ■ --------------w ' Mr------------ M- M---------------W--------------M»
•W" WW MW ■ ■  ------------ W" —MW  V-—VM--—MV

(
LIETUVIS SIUVĖJAS f

J. INDRELĖ 

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

202 St. Clazens Avė., Toronto. Tel. ME 8522 ’
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DIDELIS IVAŠKEVIČIUČIU KONCERTAS
AUDITORIUM — 229 PINE AVE W., PRIE BLEURY —- ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 22 DIENĄ, 8 VALANDA VAKARO AKOMPANUOJA K SMILGEVIČIUS 
DALYVAUJA: MUZ. A. PIEšINOS VEDAMAS OKTETAS IR DRAMOS ARTISTAI — J. AKSTINAS IR A DIKINIS ĮĖJIMAS — 1 DOLERIS VISI TAUTIEČIAI 

MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI.
Ramulė ir Irena Ivaškevičiūtės

Balandžio mėn. 22 d. Pine 
Avė 220 Auditorium (saleje) 
dvi .jaunos Kanados lietuvaitės 
— Irena ir Ramutė Ivaškevi
čiūtės — ruošia savo dainų 
koncertą.

Šia proga norėtųsi lietuviš
ką meną mėgstančią visuome
nę supažindinti su jaunomis ir 
gabiomis menininkėms. Irena 
ii Ramutė gimė Lietuvoje, ir 
dar visai mažos atvyko j Kana 
dą. Jau pirmieji vaiko žings
niai įvedė jas į sceną, kaip ma
žas vaidintojas ir tuo pačiu il
gesni scenoje praleisti metai 
suteikė joms teatralinę rutiną 
jr grožį. Savo vaikystėje tapo 
pastebėtos ir Kanados, tiek ir 
Amerikos spaudos buyo labai 
šiltai sutiktos ir pranašauta 
graži ateitis.

Muzikos ir dainavimo stu

dijas pradėjo pas prof. Jean 
Goulet, vėliau 1942 m. įstojo į 
Me. GiU konservatoriją, į ku
rią priimamos iš karto į III kur 
są. 1947 m. baigia konservam 
riją su teise profesoriauti.

Visas konservatorijos lai
kotarpis pilnas jaunatviško en 
tuziastlngo darbo. 1945 — 
1946 m. CILP radiofone . d ai
nuoja ir pagarsėja kaip Kana
dos Twin Sisters. Dainuoja ir 
lietuviškai ir tuo pačiu garsina 
lietuvių dainą. Pramoginės 
muzikos mylėtojai tampa ma
loniai nustebinti 1946 m. pasi
rodžiusiomis kompozicijomis, 
-— Valsas be vilties, Už tėvy
nę etc. Šios kompozicijos iš
leidžiamos su nuotrauka vii sė
lyje Canados Twin Sisters — 
Ivaškevičiūtės vardu. Tais pa
čiais metais paišo Metropoli
tam operai New Yorke naujai 
operai (Le - Galillee) gaidas,

IRENA IR RAMUTĖ IVAŠKEVIČIŪTĖS 
koncerto solistės

suaranžuoja sportininkų klu
bui himną.

Įstoja j AGVA uniją, (Ame
rikos artistų sąjunga) ir ga
stroliuoja Kanadoj ir Ameri
koj.

Visur labai šiltai sutinka
mos ir angažementas seka vie
nas kitą. Įdainuoja plokšteles, 
komponuoja naujas dainas ir 
intensyviai dirba. Tenka pa
minėti, kad pp. Ivaškevičiūtės 
koncertuose dainuoja net 6 kai 
bomis.

Tenka pasveikinti Ireną ir 
Ramutę būsimo koncerto pre 
ga ir palinkėti gero meninio 
pasisekimo.

Pp. Ivaškevičiūčių konceitui 
maloniai sutiko talkininkauti 
pianistas p. Smilgevičius, p. 
Peišinos vadovaujamas vyrų 
balsų oktetas ir dramos artis

tai Algimantas Dikinis ir Juo
zapas Akstinas, (ja).

Pianistas P. Smilgevičius
1934 m. baigęs Kauno Vals

tybinę Kauno Konservatoriją 
ir 1936 m. Paryžiaus Konser
vatoriją prof. Alfred Cortot 
klasėje. Koncertavo Prancū
zijoje, Lietuvoje, Valsty&J 
niam Teatre, Radiofone ir A 
Įėję miestų.

Aleksandras Piešina
muzikos ir dainavimo mokyto
jas, dirbęs Lietuvoje įvairiose 
gimnazijose, kaip muzikos ir 
dainavimo mokytojas, dabar 
vadovauja D. L. K. klubo cho
rui ir vyrų balsų oktetui.

Montrealio visuomenei gerai 
pažįstami dramos artistai — 
Algimantas Dikinis ir Juoza
pas Akstinas baigę teatro 
mokslus Lietuvoje.

Algimantas Dikinis 
dramos aktorius

Juozapas Akstinas P. Smilgevičius
dramos aktorius pianistas, akompaniatorius.

Oktetas (iš kairės) : J. Cibas, V. Kačergis, L. Barauskas, 
V. Vanagas, A. Rusinas, dirig. A. Piešina, B. Juras, B. Jau- 

gelis, D. Baltrukonis.

Montreal Grandiozinis koncertas Hamiltone Toronto
LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ - SAVANO- 

k RIŲ ATSIŠAUKIMAS MONTREALIO LIETUVIŠ
KĄJĄ VISUOMENĘ.

Artimoje ątieityje Montre- 
alyje Lietuvos kariuomenės kū 
rėjų - savanorių organizacija 
vykdys rinkliavą, tikslu sušelp 
ti mūsų likusius brolius Vokie
tijoje : Pereitais metais panaši 
rinkliava buvo pravesta ir kū 
rėjų - savanorių organizacija 
yra. pasiuntusi mūsų broliams, 
esantiems Vokietijoje 16 gerų 
siuntinių.

Šį kartą irgi rinkliava bus 
vykdoma aukų lapais. Kūrėjų-
- savanorių organizacijos įga
lioti rinkėjai su aukų lapais 
aplankys mūsų tautiečių bu
tus ir rinks aukas.

Kūrėjų - savanorių valdyba 
kviečia Jus , mieli tautiečiai, 
būti duosniais šiuo prakilniu 
tikslu.

Aukų rinkėjai turės kūrėjų -
- savonorių sąjungos valdybos 
įgaliojimą raštu.
Kūrėjų - savanorių Sąjungos

Valdyba.

premija $ 5 teko naujai atvy
kusiai p. Aldonai Bukauskai
tei, antra — $ 3 Miss Kurch, 
trečia — $ 2 p. Basanavičie
nei ir ketvirta p. Onai Biels- 
kieriei, toliau sekė turtinga lo 
terija. Fantus suaukojo N. No 
meikienė, Jasiūnienė, Motuzie
nė, Mikalauskienė, Arlauskie
nė, Daudarienė, D. Girdauskie 
nė, Sinkuvienė, A. Kreivys, 
Vaupšienė, Antanavičienė, 
Kuprevičienė ir Gyvienė. Šv. 
Onos draugijos vardu p. Gu
dauskienė nuoširdžiai dėkoje 
mikliem tautiečiam taip gau
siai atsilankiusiems, loterijos 
fantų aukotojams ir visiems, 
bei visoms prisidėjusiems.

(KL)

įuošiamas Hamiltono lietuvių 
Parapijos š. m. balandžio mėn. 
29 dieną 7 vai. 30 min. vaka
ro dalyvaujant žymiausiai 
Amerikos Metropolitan operos 
solistei ANNA KASKAS, 
akompanuojant žymiam pianis 
tui WALTER Bebert.

Koncertas įvyks Memorial 
School Auditorium, Ottawa — 
Main gatvių kampe.

King. str. tramvajus Belt 
Line eina iki tos pačios vietos,

Reikia pažymėti, kad Metro
politan Operos solistė yra ame 
rikietė - lietuvaitė. Soliuos lie 
tuviškai, itališkai, angliškai. 
Nepraleiskite progos, neišgir- 
dę šios solistes nepaprastą, di
delį talentą — soliavimą.

Rengėjai.

MARGUČIŲ VAKARIENĖ
Šv. Onos draugija balandžio 

16 d. Lietuvių parapijos salėje 
turėjo gražią margučių vaka
rienę. Nenuilstamos veikėjos 
Šv. Onos draugijos pirminin
kės p. D. Girdauskienės rūpes
čiu lūžo stalai nuo įvairiausio 
maisto ir alaus bonkų. Už gra 
žiausius margučius paskiria
mos keturios premijos. Pirma pasveikti.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
KŪRĖJŲ . SAVANORIŲ

Sąjungos Valdyba balandžio 
mėn. 22 d. (šeštadienį) Vy
tauto Didžiojo klubo patalpo
se šaukia visuotinį narių su
sirinkimą, punktualiai 7 vai. 
vakaro.

Kūrėjų - sav. sąjungos v-ba.

SKAUDI NELAIMĖ.
P. Sinkaus sena motinėlė, 

didįjį ketvirtadienį, eidama iš 
bažnyčios namo, pateko po 
taxi tapo sunkiai sužeista, — 
paguldyta „VicS oria'* ligoni
nėje. Linkime kuo greičiau

MONTREALIO LOKO ORGANIZACINIS SUSIRINKI
MAS,

dabartinį adresą, pažymint 
seną adresą, akcijų pirkimo 
metu, nes neturėjimas adresų, 
užvilkina akcijų išsiuntimą.

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

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

Bendrovės' Valdyba.
KLB - LOK SUSIRINKIMAS 
paskirtas bal. 21 d., 20 vai. 
„NL“ redakcijoje.

D. L. K. VYTAUTO KLUBAS

kiekvieno šeštadienio vakarą ruošia

S O K I U S

susidėjus nepalankioms sąly- < 
goms, nukeliamas į balandžio 
30 dieną, toje pačioje vie oje 
ii tuo pačiu laiku: 3a — 4 Avė, 
Ville Lasalle, 3 vai. po pietų.

MĖLYNASIS KRYŽIUS 
kviečia visus savo apdraustuo
sius iki bal. 30 dienos sumo
kėti nario mokesčius. Paragi
nimai niekam nebus siunčiami. 
Ateinantis vajus prasidės bir
želio mėnesį. Tai liečia tiktai 
Quebeco prov.

DU NAUJI LIETUVIAI.
Kun. V. Šarka praneša iš V o 

kietijos, kad 1950. IV. 12 d. 
laivu „General Mc Rae“ išplau 
k ė į Kanadą lietuviai: Bridic- 
kas Petras ir Svarinskas Juo
zas.

APSIGYVENO — SUGRĮŽO
P. Petras Adamonio, kelis 

metus dirbęs miškuose, paga
liau persikėlė į Montreal}, ir 
čia pastoviai kuriasi.

Velykų švenčių metu lankę
sis New Yorke p. Parojus ir p. 
Baltauskas, jau sugrįžo į Mont 
realį.

SPAUDOS B-VĖS „N. L.“ 
PRANEŠIMAS

Visi akcininkai, negavę iki 
šiol savo akcijų, maloniai pra
šomi nedelsiant pranešti savo

Puikioje lietuviškoje salėje prie geros BROLIŲ LAPINŲ^ 
muzikos maloniai kviečia mi visi lietuviai jaukiai § 

ir linksmai praleisti laiką. g

Pradžia 8.30 vai. vakaro. Įžanga fįO centų. »
Adresas: 2161 St. Catherine Telefonas: CH 0480. §

S

NUO GEGUŽĖS MĖN. 1 D. 
išnuomojamas erdvus, saulė
tas kambarys dviems vyrams, 
mergaitėms ar vedusiųjų por. 
Sužinoti po 6 vai. vak. ir šeš

tadienį ar sekmadienį visą 
dieną.

7766 Durocher Ave, Montreal.
SIXXXXXXXX.kXXISIXl.XXXW

ANGLIJOS BIUDŽETAS 4 
MILIARDŲ SVARŲ

Anglijos finansų ministcris 
Cripps įnešė parlamentan šių 
metų biudžetą, kuris sudary
tas 4 miliardų svarų sumai.

— Budapešte staiga dingo 
Anglijos pilietis Lemarton, ku 
ris turėjo grįžti Anglijon. Yra 
duomenų, kad komunistai jį 
pagrobė.

— Iš
Leipcigo, pabėgo visas Mozar- 
1o vardo choras.
iš ryt. Vokietijos 
perbėgo per 100 
vokiečių.

— Vakariniame 
bus teisiami 8 vyrai, kurie 
ginklais buvo atsibastę iš ryti
nio Berlyno. Vakariečiai įro- 

■ dinėja, kad tai yra rytinio Ber 
lyno kariuomęnės vyrai. O ka 
rluomenė Vokietijai turėti yra 
uždrausta.

— SSRS 
„delegatai** 
ekonominės 
jos posėdžių, vis dėl tų kinie
čių.

IŠ SLA 236 KUOPOS SUSIRINKIMO
Balandžio 16 d. įvykusiame 

susirinkjme buvo plačiai ap
kalbėtas susipažinimo pobūvio 
rengimo klausimas ir prieita iš 
vados, kad pobūvį ruošti su 
karšta vakariene ir ją pradėti 
6.30 vai. vakaro, po kurios nuo 
aštuonių valandų vak. įvyks 
smagūs šokiai, didžioje salėje, 
šis susipažinimo pobūvis ruo
šiamas susipažinti su naujai
siais ateiviais ir arčiau juos su 
pažindinti su SLA didžiule or 
ganizacija, prie kurios priklau 
syti, save apdrausti nuo ligų ir 
Inelaimių ir tuo pačiu prisidė
ti prie kilniti tikslų bendrose 
kovose dėl tautos pavergimo, 
naikinimo ir krašto išlaisvini
mo, yra būtina kiekvienam lie 
tuviui.

Be to, visi nariai, (ypač mū 
sų naujieji ateiviai) labai rū
pestingai ir rimtai svarstė nau
dingus SLA, reikalus' liečian
čius Kanadoje besikuriančias 
kuopas ir siūlė būsimam SLA 
suvažiiavimui, apsvarstyti kai 
kuriuos patobulinimus, liečian 
čius narius ligoje, bei nelai
mėms ištiktus.

Šiame susirinkime buvo ran
kama ir SLA pareigūnai, ku
rie mūsų kuopoje buvo išrinkti 
sekančiai: SLA prez. F. J. Ba 
gočius, vice-prez. P. Dargis. 
Sekretorius M. J. Vinikas. Iž
dininkas — K. P. Gugis. Iždo 
globėjas — A. Deveniene ir 
E. Mikužiūtė ir daktaras kvotė 
jas — Dr. A. Šliupaitė. Šį kar 
tą mūsų kuopa nutarė būtinai

rytinės Vokietijos,

Per 14 mėn. 
į vakarinę 
tūkstančių

Berlyne
su

ir Čekoslovakijos 
išmaršąVo iš JT 
pagalbos komisi-

dalyvauti SLA suvažiavime — 
seime, kurs įvyks birželio mėn. 
pabaigoje Baltimorėj, Md. ir 
išrinko du atstovus^— V. Da
gilį ir O. Indrelienę. Organiz. 
A. Frenzelis pridavė šiame su
sirinkime septynius naujus na 
rius, J. Jakūbynas du. Atsidė 
jusiai organizatoriams dir
bant, kuopa, su kiekvienu susi 
rinkimu gausėja naujais ir 
energingais nariais,. Geriau
sios jiems sėkmės.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gegužės mėn. 14 d. nuolatinėj 
vietoj 404 Bathurst str.’2 vai. 
po pietų.

■Į Visi nariai ir norį tapti 
nariais maloniai kviečiami da
lyvauti.

CIVILINĖ METRIKACIJA 
ONTARIO PROVINCIJOJE

Ontario pro(vincijos Parla
mento 23 legislatūros antroje 
sesijoje be ilgesnių diskusijų 
buvo priimta? civilinės metri
kacijos įstatymas. Jis įsiga
lios, kai bus viešai prokla
muotas. Civilinės santuokos 
formalumus atliks Taikos Tei
sėjai.

Kanadoje civilinės metrika
cijos {statymai yra galioje 
beco, Britų Kolumbijos, AT 
los ir Manitobos provincijose.

Jonas Juškaitis ■

„Kas nemyli savo brolio, ku 
rj mato, kaip jis gali mylėti 
Dievą, kurio remato“, (I Jo
no IV, 20).

Balandžio mėn. 29 d. SLA 2 36 kuopos yra ruošiamas 
susipažinimo

POBŪVIS-ŠOKIAI
visiems lietuviams žinomoje ukrainilečių sialėje, 404 
Bathurst str. Į šį susipažinimo pobūvį kuopa kviečia, 
visus senus ir naujus narius ir bendrai lietuvius, atvykti 
ir jaukioje nuotaikoje praleisti vakarą. Susipažinimo 
pobūvis įvyks apatinėje salėje prie skaniai paruoštos 
vakarienės, kuri prasidės lygiai 6.30 vai. vakaro. Šo
kiai prasidės 8 vai. vak. Įėjimas į šokius 60 cnt. Grieš 
geras orkestras. Vakarienėn bilietų galima įsigyti 
pas platintojus.

SLA 236 kuopos valdyba
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