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BUS RAMIOJO VANDENYNO PAKTAS
MACARTHURO TRIUMFAS AMERIKOJE * MAzASIS PACIFIKO PAKTAS * KANADIEČIAI IŠVYKO KO 

REJON * IZRAELIO PEŠTYNĖS SU SYRIJA * NERAMUMAI IRANE
Praėjusi savaitė buvo atžy

mėta JTO jėgų vado gen. Mac 
Arthuro triumfu Amerikoje. 
Nors atleistam iš labai svarbių 
pareigų, kurias ėjo labai mo
kamai, Amerikos žmonės, ver
tindami didžius jo gabumus ir 
labai rimtas pastangas laimėti 
teisingą pasipriešinimą agre
sijai, generolui MacArthurui, 
kur tiktai jis pasirodė, visur 
suruošė triumfiška jo sveikini

cialiai Rusijai priklausančių 
sričių. Dėl tų naujų jėgų ir 
karas Korėjoje paaštrėjo

Jam gesinti ir Kanada pa
siuntė 6.000 savanorių.

Praėjusią savaitę tebesitęsė
neramumai Artimuosiuose 

Rytuose.
Atsinaujino Izraelio mūšiai 

su Syrija dėl sienos, kuri abie

jų šalių yra ginčijama. Syrija 
pradėjo melioraciją (nusausi
nimą) pasienio pelkių, o Izrae 
lis saiko, kad Syrija neržengu 
si sieną ir ją pažeidusi. Dėl to 
kilo susišaudymas. JTO pir
mąjį susišaudymą sulaikė, bet 
po to kilo antras susišaudy
mas. Bet šis konfliktas yra 
grynai vietinio pobūdžio ir pa 
saulinio gaisro nesukels.

Rimčiau vyko riaušės dėl 
Irano naftos versmių, kur maiš 
taują darbininkai nužudė net 
keliolika anglų bndrovės, eks- 
plotuojančias tas versmes, žmo 
nių. Bet ir šios riaušės jau ap
rimsta.

Atrodo, kad interesuotieji 
neramumais deda pastangų jas 
perkelti Irakan. Bet čia dar jo
kių nesusipratimų nekilo.

POLITINIS VEIDRODIS 
pagal 

naujausi NEWSWEEK periskop 
-==-Rašt> Br. Attšrofas-^-

Skris per Yalu?
Nors tai ir kažin kaip atro

dytų priešinga, tačiau Jungti
nio štabo v-įkai galį greit duoti 
įsakymą JAV lakūnams nai
kintojams persekioti raudonuo 
sius MIG-15 anapus Yalu upės 
j Mandžiūriją, kada jie isivels į 
karštas kautynes. Viršininkai

mą ir pagerbimą.
Vienas svarbiųjų MacArthu 

ro žygių buvo jo IV. 19 d. 
kalba abiejuose JAV parlamen 
to rūmuose. Didysis karo va
das pareiškė, kad

Azijoje kolonialinė poli
tika jau baigta.

Azijos tautos nori laisvės ir 
nepriklausomybės. Tuo tarpu 
Rusija siekia pavergimo. Iš to 
kyla pavojus ne tiktai Azijai, 
bet ir visai žmonijai. Nuolai
dų politikai neturi būti vietos, 
nes tai tiktai paskatins naują 
agresiją. Karas Koreio’e turi 
būti baigtas tiktai pergale.

MacArthuras visoje Ameri- 
fkoje dabar daro turnė nes jį 
kviečiasi įvairūs Amerikr.s mies 
tai juos aplankyti. Amerika gi 
nesnaudžia. JAV, N. Zelandi
ja, Australija ir Indonezija su
daro apsigynimo sąjungą, pa
našią į Atlanto pakto sąjungą. 
Kadangi ši apsigynimo sąjun
ga yra ribota, neapima visų 
Ramiojo vandenyno valstybių, 
ji gali būti pavadinta

mažuoju Pacifiko paktu
Tai yra vienas reikšmingiau 

siu praėjusios savaitės politi
nių įvykių. Seniai projektuo
jamoji Pacifiko pakto organi
zacija tuo būdu jau pradėta 
realizuoti. Reikia spėti, kad 
ši mažoji Pacifiko sąjunga bus 
išplėsta kai tiktai paaiškės, 
įkas nuoširdžiai prie jos dėsis 
ii ją rems.

Praėjusi savaitė yra įdomi ir 
tuo, kad Korėjoje prasidėjo 
reikštis naujovės. Pagal 8-sios 
trmijos vado gen. Fleet pareiš 
kimą galima būtų spėti, kad 
Korėjos kare atsirado naujų, 
ligšiol dar nedalyvavusių, jė
gų, kaip spėjama gal ir iš ofi-
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TAIP ATRODĖ LIETUVOS PAJŪRIO KURORTAS PALANGA PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ, CARINĖS RUSIJOS 
OKUPACIJOS METAIS. IŠ ŠIO ATVAIZDO MATOME KAIP ANUOMET ATRODĖ IR ŽMONĖS PALANGO
JE LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKAIS PALANGA PAKEITĖ VEIDĄ. SENIAI JAU NEBĖRA IR 
SENOS MEDINĖS PALANGOS BAŽNYČIOS, KURIOS ATVAIZDĄ MATOME ŠIAME PAVEIKSLE. DABAR 

OKUPANTAI NAUDOJASI ŠIUOLIETUVOS KURORTU BALTIJOS PAJŪRYJE. /

KARAI PLAČIASI
Karai vėl stipriau įsiliepsųp 

ja-
Korėjoje smarkūs mūšiai 

vyksta ypač ore. Rusija siun
čia komunistams daug lėktuvų, 
ginklų, o žmonių šiems pakan 
!ka. Todėl vyksta dideli mū
šiai, kuriuose jau bus žuvę 
apie 1 milioną žmonių: 500. 
000 šiaurės korėjiečių. 300.000 
kinijos karių, 174.000 Korėjos 
lespublikos ir apie 61.090 JA 
V karių.

Kinijos komunistai pradėjo 
naują puolimą, bet gen. Fleet 
pareiškė, kad ir šis jų puoli
mas bus sutriuškintas.

Indokinijoje atsinaujino ko
vos. Komunistiniai sąmoksli
ninkai gavo didelį smūgj ir 
daug nukentėjo.

Braška demokratų vienybė
Manoma, kad prezidentui 

Trumanui tik laikinai pavykę 
suburti demokratus apie save 
dėl MacArthuro grėsmės. Pre
zidentui nei kiek nepragiedrė- 
jo, besistengiant pravesti no
rimus įstatymus, nes jo akci
jos pas įstatymdavėjus dar vis ma, kad nusistovėjusi politinė 
labai žemos.

— Šveicarija nutarė pirkti 
150 lėktuvų gintis nuo užpuo
limo.

— JAV priimtas įstatymas, 
kuriuo JAV kariai tarnaus 2

Amerikos lietuviai turi svarbių naujienų
MŪSŲ KORESPONDENTO ČIKAGOJE PRANEŠIMAS 

pirmyn, kad jau sudarytas ir 
vyriausis Amerikos Jungtinių 
Valstybių Laikinasis Organi
zacinis (komitetas — LOK-as.
Kanadai, kuri jau seniau tokį 
komitetą sudarė ir dabar jau 
eina prie Kanados Krašto Lie
tuvių Tarybos rinkimų, šią ži
nią iš Amerikos pranešu, kaip 
gerą žinią, nes nuo šiol ir Ame

Kanada mūsų kaimynė. Kai
myniškai veikia ir spauda, drau 
giškai apimdama kaimyninių 
sričių skaitytojus ir jungdama 
juos į vieną šeimą. Mūsų spau 
da eina į Kanadą, o Kanados 
lietuvių spauda eina j JAV lie
tuvių kolonijas. Ir turime vie 
ni kitų mintis ir veiksmus sek
ti. Ypač svarbu pažipti vie
niems kitų tautinį — kultūrinį rikos lietuviai pasuko Pasaulio 
gyvenimą.

Kaip žinoma, nelengvomis 
sąlygomis buvo pasiekta politi 
nė konsolidacija, kuri galų ga 
le apjungė didžiąsias sroves ir 
vadinamas fraternalines orga
nizacijas. Ji gavo Amerikos 
Lietuvių Tarybos vardą — A 
LT. Labai svarbu, kad ši or
ganizacija apjungė politiniam 
darbui visas sroves. Ši pusiau 
svyra yra branginama, ypač, 
kad jos sąlygose Amerikoje 
yra pasiekta žymių laimėjimų 
Lietuvos laisvinimo byloje. To
dėl ligšiol vis buvo pri.sibijo-

bet drauge linkėti 
linkme reiški-

dos mėgėjai šią reformą verti
na labai teigiamai. Tai yra 
rimtas žingsnis į lietuvių spau 
dos lygio pakėlimą. Juk visi 
gerai žinojome, kad toks susi
skaldymas, kuris be ubagavi
mo negalėjo išsiversti, buvo la 
bai nerimtas ir nesveikas reiš
kinys. Tikimės, kad dabar ga
lės sekti dar panašių reformų, 
kad sakysime, Amerikos lietu
viai turėtų vieną rimtą ilius
truotą laikraštį. Tą pat galima 
pasakyti ir apie grynai reli-nio naujam“ teatriniam ba-
turinio žurnalus. Jų eina ke- rui.
h, bet jie visi, suvesti į vieną, 
galėtų turėti daugiau bęndra- 

ir Lietuvių Žinios — susijungė darbių, galėtų būti gražiai ilius 
į vieną. Kai kam šis reiškinys truti ir daryti akinantį įspūdį, 
nepatinka, bet visi rimtos spau žodžiu, naują reformą reikia

Lietuvių Bendruomenės suda 
rymo kryptimi. ALT sau pa 
silieka tik politinį veikimą.

Pas mus yra nauja ir tai, kad 
trys vad. katalikiški savaitraš
čiai — Darbininkas, Amerika
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ypatingame posėdyje nuspren
dė tai patvirtinti, jeigu MIG ir 
toliau bus labai aktyvūs, pulda 
mi JAV lėktuvus. Tačiau ame 
likiečių bombonešiai ir toliau 
turės likti šiapus Yalu.

Vairuojamieji sviediniai 
Korėjai

Nenustebkite, jeigu JAV 
armija pradės naudoti bando
mąsias vairuojamųjų sviedinių
baterijas, kaip toli šaudančią 
artileriją Korėjos fronte, jau 
pradėta šių sviedinių masiška 
gamyba ir netrukus maži kie
kiai šių ginklų pasieks frontą. 
Šie sviediniai yra mažesni, ne
gu vokiškosios V-2 raketos ir 
armija turinti keletą apmoky
tų batalionų šiuos ginklus nau
doti. Šių sviedinių lėkimo to
lis sieks nuo 20 ligi 100 mylių.

Ar jie tikrai geri?
Kmunistų MIG-15 darbai, 

nušovus keletą B-29 bombone 
šių ir daugelį rimtai pažeidus 
sukrėtė JAV Oro jėgų aukštą
ją vadovybe, besiste.ngiančią 
nesiskaityti su priešo lakūnu 
sugebėjimais. . .

Pagal britų žvalgybos turi
mas žinias priešų karo aviaci
joj tarnauja vien aziatai — 
kiniečiai, korėjiečiai, burmėnai, 
indai, .japonai ir keletas ru%u. 
Sakoma, kad rusų gen. Brudie 
jev’as šioms jėgoms vadovau
ja. Jo būstinė esanti netoli 
Mukdeno, o bazės Šanchajuje, 
Nankinge, Pekinge ir Mukde
ne.

Rosenberg atsistatydins?
Tai gali būti paneigta, ta

čiau dabar esanti gera proga 
A. Roseneberg atsistatydinti, 
Po to Kongresas priims naują 
karinės prievolės įstatymą.

JAV — Anglijos nesutarimai 
dėl Irano

Tolimesnis reikalų stinarp- 
liejimas Irano žibalo betvarkė
je pabrėžiamas šiuo mažai kam 
žinomu faktu, kad keletas JA 
V žibalo b-vių pranešusios Ira
no vyriausybei, jog esančios 
pasirengusios perimti šias ži
balo versmes administruoti, kai
jos bus suvalstybintos. Dėl ši
to britai labai pyksta, nes gal
vojo, kad tik Anglų - Iraniečių 
žibalo b-vė būsianti vienintelis 
administracinis dabar Irano 
vyriausybei priklausančių tur
tų varžovas.

Anglijoje
Britų socialistai propagandis 

tai, atleidus MacArthurą, susi
duria su šiuo klausimus; jie, iš 
šio Trumano žingsnio, galėtų 
laimėti šieįk tiek balsų per bū- 
simusius rinkimus, bet ne
drįsta, bijodami pikto JAV vi-

Atro-

sveikinti, 
ir dar naujų ta 
nių.

O pavasariui 
tenka žvalgytis 
kus, sodus. Reikia apleisti ha
les ir barus. Laukia piknikai, 
o su jais ir teatrų parengimų 
užsimiršimas. Šiemet ir teat
ro srity — sukrėstiniai metai. 
Daug sielotasi, projekutdta ir 
nemažų nepasisekimų turėta. 
Gal vasara atpalaiduos visų per suomenės atsakymo. . . 
žiemą įtemptus nervus ir su-. do, kad Britanijos finansų mi

nistras Hugh Geitskeb taps 
Darbo Partijos pirmaeiliu ra
dijo kalbėtoju ir balsų medžio 
toju. Parlamente be sunkumu 
buvo priimtas ne tik jo pateik
tas biudžetas, bet ir forma, ku
ria jis jį pateikė, laimėjo jam 
pritarimą. Greičiausiai jis bus 
pastatytas kalbėti prieš Chur- 
chillį.

Sustiprės JŠ V-kų orumas
MacArthuro atstatymas su

stiprins JAV Jungtinio Štabo 
V-kų autoritetą, nes nuo pra
ėjusių metų gruodžio mėnesio

— Achesonas paprašė Sena v-kai Korėjos kare ne kaip jau 
tą tuojau siųsti Indijai 2 mi- 
lionus tonų javų, nes ten gre
sia badas.

— Gegužės mėnesį Stras- 
burge susirinks Europos par
lamentas.

besiartinant, 
į laukus, par-

Beje, paskutiniu metu visus 
kultūrininkus sukrėtė Rašy
tojų Draugijos premijos pa
skyrimas už reportažinį, kad 
ir gražiai parašytą, dalyką. 
Tame visuomenė įžiūrėjo ša
liškumą. Pasipylė protestai ir 
klausimai, kodėl ne V. Krėvai 
už Dangaus ir žemės sūnus, o 
jei ne jam, tai kodėl ne Ra
dauskui už Strėlę į dangų? 
Tikrai rimti klausimai. Kas po 
to pasitikės LRD?

Titnagas.

„N. Lietuvos“ ‘ redakcija ir 
spaustuvė neteko turėtų patal
pų. Kad darbą galima būtų 
plėsti, KLCT ir Spaudos bend
rovė „Nepriklausoma Lietuva“ 
statybos reikalams paskelbė 
5.000 dolerių vajų. Džiugu, 
kad eilė tautiečių jau atsiliepė 

galų ir jau prisiuntė „NL“ beudro-

10,—
10.—

pusiausvyra kurių nors naujų 
bandymų nebūtų išardyta. Šia 
prasme buvo svarstomas ir Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenės 
iorg. kūrimas. Bet 
gale prieitas nusistatymas pri- vės šėrų-aikcijų, statybos reika 

metus ir 2 mėnesius karo tar- tarti PLB organizavimui. Taip lams, pirkimus. Štai ir jų są- 
nyboje. s—\ . klausimas sparčiai pastūmėtas rašo tęsinys:

10 —

Vajus „N. L.“ būstinei
93. Jonas J. Juškaitis, 

Toronto ........
94. X. Y., Montreal,
95. Sekys Jonas,

Hartford, C., USA
Kaip matome, Amerika re

mia „Nepriklausomą Lietuvą“.
nuu tautiečiams už atsilie

pimą ir maloniai prašąme atsi
liepti ir visus malonius „NL“ 
skaitytojus.

Sp. b-vė „NL“ ir KLCT

tesi. MacArthuras yra buvęs, 
lyg psichologinis dagys jų pu
sėje, nes stengėsi j JŠ V-kus 
žiūrėti lyg į savo štabo jaunes 
niuosius kolegas, bet ne kaip į 

savo v-kus.
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Rašo J. Kardelis.

Bukime solidarūs ir 
vieningi

Didžiąjame žmonijos vande 
nyne mūsų — lietuvių — sa
lelė yra nedidelė. Aplink ją 
siaučia nesiliaujamos bangos, 
iškildamos dažnai virš jos ir ją 
nusiaubdainos. Tos nerimstan 
čios bangos, nuolat grėsmin
gai siaučiančios, lietuviams 
grūmoja pražūties pavojais.

Vokiečių naciai, pagal Hit
lerio Mein Kampf skelbė, kad 
vokiečiai stinga erdvės ir to
dėl turį eiti į rytus — Drang 
nach Osten, kuriuose žmonių 
jiems nereikia. Taip skelbė va 
das tautos, kuri yra skaitlinga, 
turinti apie 100 milionų žmo
nių. Ir nors skelbė, kad vokie 
čiams trūksta erdvės, bet tuo 
pačiu metu skatino vokiečių 
tautos dauginimąsi, veisimąsi. 
Tokiu būdu, Lietuva vokiečių 
turėjo būti nušluota nuo žemės 
paviršiaus, kaip jos vardas bu 
vo naikinamas Mažojoje Lietu
voje.

Kitas okupantas, Rusijos 
bolševikai, pakartotinai oku 
pavę Lietuvą, skelbė, kad jie 
caro klaidų nedarysią — lietu 
vių tautos savo vietoję nelaiky
sią, bet ją išbarstysią po visą 
plačiąją Rusijos valdomąją sri 
tį. Tokiu būdu lietuvių tauta, 
pagal Stalino teoriją, turi bū
ti paskandinta Rusijos tautų 
mišinyje ir sudaryti vešlią ru
sų tautai tarpti dirvą.

Trečias mūsų kaimynas, kad 
ir ne toks skaitlingas ir ne 
toks pajėgus, bet nepaprastai 
imperialistiškas — lenkas, taip 
pat buvo pasiryžęs lietuvių tau 
tą suvirškinti. Jis skelbė: nė
ra lietuvių; kas katalikas — 
tas ir lenkas. Ir grobė Lietu
vos sritis, lietuvių gyvenamas 
vietoves; buvo pasigrobęs net 
Lietuvos sostinę.

Atsiminkime, kad ir Vokie
tiją, ir Rusiją, ir Lenkiją valdė 
visoki vėjai — visokios sant
varkos, visoki vadai, visokios 
partijos. Taip buvo ir taip dar 
bus. Visi žinome, kad žmonių 
pažiūros nėra amžinos. Jos, 
laikui bėgant ,kinta. Kinta ne 
priklausomai nuo vadų. Kinta 
nuo gyvenimo kitimo sąlygų.

Nors Maironis gražiai mums 
teigė, kad „idėjos, jei didžios, 
nemiršta, kaip žmonės“, bet ir 
idėjų didumas ne visada yra 
pastovus ir nekintamas. Ir 
idėjos, ir tūlos mokslinės tie
sos, nėra pastovios, nes žmo
gaus pažinimo galia yra ribo
ta, netobula.

Taigi, kas mano, kad tai, kas 
šiandien atrodo taip idealu ir 
taip tobula, kad tai pasiliks am 
žinai. Labai gerai žinome, kad drūts prie Nemunėlio“, (r).

praeitis nebuvo pastovi. Tvir
tai galime teigti, kad ir ateitis 
nevisur išlaikys pastovumą. 
Juk yra net pasakymas apie 
„pereinančias, kintančias ver
tybes“. Todėl labai (klysta tie 
lietuviai, kurie mano, kad jie 
jau yra radę „nekintančias ir 
politines vertybes“, kurios iš- 
tikrųjų priklauso kintamųjų 
vertybių kategorijai.

Kaip Italijos fašizmas, Vo- 
, kietijos nacizmas, taip ir Rusi
jos bolševizmas keis veidą ir 
yra mažiausiai pastovus. Tik
tai praėjusieji 30 metų sovie
tinio eksperimentavimo paro
dė, kaip nepastovus yra taria
masis komunizmas.

Bet kas pastoviausia yra, tai 
tautybė. Todėl visai supran
tamas rusų imperializmas. Bol 
ševizmas praeis, bet tautybė 
liks daugiausia pdstovi. Ir ne 
komunizmui pirmoje eilėje ru
sai dirba, bet rusiškajam impe 
rializmui — būti viešpačiais, 
dominuoti kitoms tautoms ir iš 
jų samtis gėrybes.

Lietuviai tokiomis minti
mis mažiausiai suka galvas, 
nes jiems visų pirma rūpi, kaip 
išlikti gyviems, kaip išsilaiky
ti. Ir tai yra labai rimtas ir la 
bai aktualus reikalas.

Lietuvių tautai gresia išnai 
kinimo pavojus. Viena, dėl to, 
kad lietuvių tauta neskaitlin
ga ir apsupta didelių tautų. 
Antra, kad tos, ją apsupančios 
tautos, tyko lietuvių tautą su
naikinti ir galutinai pasisavin 
ti jos nuo amžių gyvenamas 
sritis.

Štai, kodėl lietuviams reikia 
būti vieningesniems ir solida
riems. Kokių politinių pažiū
rų jie bebūtų, jie neturi užmirš 
ti, kad jie yra lietuviai,, vie
nos tautos žmonės. Visokiu 
atveju jie vieni kitus geriausia 
supras, vieni kitus greičiausia 
ir geriausia parems. Ne kitų 
nenaudai, bet savųjų, artimų
jų naudai. Naudai savo tautos, 
kuri yra labai sena, kuri yra 
išlaikiusi didžiausi prabočių 
palikimą, 
nepaprastai sena, graži ir ver
tinga.

Ne veltui vėlesnių laikų šū
kis „Vienybėje galybė“ yra 
visų priimtas, suprastas ir ver
tinamas.

Ir lietuviai, kur jie bebūtų 
ir kas jie bebūtų savo pažiuro 
mis, savo tikyba, ar kitais skir 
tingumais, — visur ir visuomet 
turi žiūrėti, kad jie yra lietu
viai ir visada ir visur likti tvir
tais lietuviais, „kaip ąžuols

kurių kalba yra

i* 
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mielus ir nuoširdžius Bendradarbius ir Skaitytojus maloniai prašo į 1951 metų va
jaus talką. Tenelieka Kanadoje nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų Nepriklausomos 
Lietuvos.
yra bendruomeninis visų Kanados lietuvių laikraštis, nežiūrint jų politinių, reli
ginių ir kitokių nūs statymų, todėl ypač brangina visų lietuvių talką, nes tiktai 
bendromis jėgomis galima atsiekti visiems rūpimų ir brangių tikslų.
tiki, kad visi sąmoningi lietuviai ją skaitys 1951 metais, ypač, kad „Nepriklauso
ma Lietuva“ 1951 metais padi dinama.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS kaina metams 4 dol., Australijoje 5 dol„ kitur 4,50. Adresas:7722 George Str. 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q. 

- ir ir- ——->e- — ir .... —

Istorinių įvykių prisiminimai.

RUSIJA ŠEIMININKAUJA PAVERGTOJE LIETUVOJE 
RAUDONOSIOMIS GURGUOLĖMIS IR PRIVERSTINĖMIS PYLIAVOMIS RUSAI VERČIA LIETUVOS ŪKI 
NINKUS EITI į KOLCHOZUS * RUSAI ATSILIKUSIO ŽEMĖS ŪKIO BŪDUS TAIKO IR TOLI JUOS PRA 

LENKUSIAI LIETUVAI * LIETUVOS GYVENIMUI NEPRITAIKYTOS MAŠINŲ STOTYS
ta iš Lietuvos Rusijai surink
ti 360 tūkstančių tonų javų 
(čia tenka prisiminti so-ūetinę 
propagnadą, pagal kurią Lie
tuva esą badavusi ir jo.s badui 
malšinti Rusija 
Lietuvai javų. . .) Už praėju
sius metus 33.451 
turėjo Rusijai pristatyti 888. 
374 centnerius javų. Faktinai 
8.040 ūkininkų pristatė 444. 
346 centnerius. Ir tai dauge
liui jų javų teko pirktis iš ša
lies. Dažniausia tie sunkumai 
atiteko pažangiesiems ūkinin
kams. Jie iš daugiau atsiliku
sių, dar vedusių nepelningą ja 
vų ūkį, turėjo pirktis javų.

Kaip matome, didesnė ūki
ninkų dalis prievolių Heatliko. 
Komunistų partija, Rusijos ko
misarai Wolfas ir Kanonenko

ir okupacinė valdžia griebėsi 
drąstiškų priemonių: kišo ūki 
ninkus į kalėjimus, trėmė Sibi
ran, varė iš ūkių ir tt. O vi
siems siūlė ir patarinėjo eiti į 
kolchozus. Bet, nežiūrint nie
ko, kaimo žmonės į kolchozus 
nėjo.

Siūlymams pastiprinti, oku
pacinė valdžia pradėjo steigti 
Mašinų ir Traktorių Stotis — 
MTS. Girdi, ūkininkai, būda
mi kolchozuose, iš tų stočių ga
lės gauti darbams mašinų. Ne 
sakė, kad už mašinų nuomą 
teks mokėti labai aukštas nuo 
mas. Tos MTS tai yra dar vie
na priemonė išnaudoti kaimo 
žmones. Taip pamažu Rusijos 
okupacinė valdžia dėjo savo 
leteną ant Lietuvos ir vis stip
riau ją spaudė. (b. d.)

Ne tas sovietinės dik+atūros dėlių triukšmu: buvo suvaro- 
sistemoje yra svarbu, kad ji šie ma virtinė vežimų, kurie į mies 
kia komunizmo. Kamunizmas tus — Vilnių, Kauną, Š’aulius, 
— ne nauja idėja. Ji nepaly- — veždavo vienu kartu iš ūki 

ninkų»paimtus javus. Tas gur 
guoles lydėdavo armonikos, ki 
tokia muzika ir tt. Bet niekas 
ūkininkų nežavėjo. Ir ūkinin
kai javų okupantui netiekė. To 
dėl nuo suminėtos datos jau 
buvo Įsakyta privalomai sta
tyti okupantui duokles 
ir jos nevyko. Niekas nešoko 
skubiai vykdyti įsakymų.

Tada, balandžio 19 dieną nu 
tarta griežtomis priemonėmis 
rinkti iš ūkininkų duokles. Bu 
vo nustatytos normos, kiek 
kuris ūkininkas nuo turimos 
žemės turi pristatyti grūdų, 
pieno, kiaušinių, mėsos ir tt. 
Normos buvo tokios aukštos, 
kad ūkininkas, viską atidavęs, 
nepalikęs sau net maistui, neiš
tekdavo atlikti tų prievolių.

Rusai, mat, davė įsakymus 
pagal savo būdą: Rusijoje te 
bebuvo (ir dabar tebėra) atsi
likęs ūkininlkavimo būdas. Kol 
chozai sėja javus ir viskas. To 
dėl ir Lietuvos ūkininkus ap
krovė didžiausiomis jąvų duok 
lių normomis. Tuo tarpu Lie
tuvos ūkis jau buvo moderniš- 
Ikas. Lietuvos ūkininkai javų 
sėdavo tiktai tiek, kiek jiems 
reikėdavo patiems duonai, mil
tams ir gyvuliams šerti. Lie
tuvoje jau veikė pieno, beko- 1 
no, paukščių ir cukrinių run
kelių auginimo ūkis. Ūkinin- ' 
kai daug sėjo runkelių, dobilų 
ir tt. Tokiu būdu, daugumas 
kaimo ūkių, kurie vedė pieno 
ūkius, negalėjo atlikti mėsos 
normų, dauguma negalėjo at
likti javų pyliavų ir tt.

Okupantai gi prisiuntė sa
vo komisarus Wolfa ir Kano- 
nenko, kurie žiauriausiomis 
priemonėmis pradėjo vykdyti 
pyliavų rinkliavas. Jiems tal
kininkavo NKVD ir sovietiniai 
teismai.

Bet tos pyliavos buvo ne tik 
tai pyliavos. Jos po savimi slė 
pė sovietinę politiką. Augš- 
tos normos buvo paskirtos ty
čia tokios aukštos, kad Lietu
vos kaimo žmonės jų neįsteng
tų išmokėti. O, visi žino, kai 
kas nors neįstengia išmokėti, 
jis turi bankrutuoti.

Sovietinis okupantas, ir 
siekė to Lietuvos ūkinin

ko bankroto.
Tikslas buvo aiškus; nepa

jėgi išsimokėti — eik j kolcho
zą. . . Vadinasi, eik pats, savo 
valia, savo naru. Ir dėkok oku 
pantą, kad jis priima j kolcho
zą. . .

Dar viena būdinga smulk
mena: 1941 metų balandžio 19 
d. įsakyme paskelbtos rinklia
vos ne už einamus metus, bet 
už praėjusius. Buvo užplanuo
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ti Pittsburghe bus „Darbinin
ko“ atstovybė su apmokamu 
atstovu. Visais laikraščio rei
kalais pittsburghiečiai nuo 
šiol tesikreipia į atstovybę. 
(Jos adresas bus „Darbinin
ke“ paskelbtas vėliau).

Be to, „L. ŽJ‘ pastebi, kad 
Pranciškonai pasižadėję žiūrė
ti lietuvybės reikalus.

ginamai seniau atsirado negu 
Rusijos bolševizmas, anksčiau 
negu Marksas ir Englesas sa
vaip tas idėjas formulavo. Idė
ja, kaip idėja, yra ir nieko blo
ga nebūtų, jeigu idėja kovotų 
savaime ir skintų sau kelią į 
gyvenimą idėjų keliu. Tai bū
tų natūralu ir niekas tos idėjos 
neišsigąstų, nors ji, gavusi ku
rioje nors šalyje pripažinimą 
bei pirmenybę, galėtų būti gy
vendinama.

Bet tas svarbu, kad Rusijos 
bolševikai, nuvertė teisėtai iš
rinktą steigiamąjį seimą, savo 
idėjas pradėjo gyvendinti ne
žmonišku brutalumu, nežmo
nišku žiaurumu ir baisia prie
varta. ' Maža dar ir to, Rusi
jos sovietininkai nieko, kas 
žmonėms nepatinka, tiesiu ke- 
ilu nedaro, o 

visiką apverčia taip, lyg 
žmonės patys visa tai da
ro savo noru, savo valia.
Rusijos bolševikai išgalvojo 

tokią valdymo sistemą, kuriai 
panaudoja žiaurią apgaulę ir 
šlykštų melą. Žmonės priver
čiami visa tai daryti tartum sa 
vo valia, tartum savo noru, vi
sa tai, kam jie yra priešingi. 
Šis baisus iš žmonių valios pa
sityčiojimas yra tuo bjaures
nis, kad paskui už šios jų va
lios falsifikavimą jie dar pri
verčiami dėkoti partijai, val
džiai ir „vieninteliam“ pasau
lyje diktatoriui „tėveliui“ Sta
linui. Tokio pasityčiojimo iš 
žmogaus, iš laisvės niekas ki
tas dar nesugalvojo. Tai yra 
didžiausia mūsų laikų gėda.

Štai ir pavyzdžiai, kurie įro
do, kaip tas yra daroma.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikais /kaimo ūkininkai mokė
davo nustatytus žemės mokes
čius. Kada užėjo sovietinė oku 
pacija, Rusijos valdžia Lietu
vos žmones apkrovė keliario- 
pai didesniais mokesčiais ir pri 
valomomis rinkliavomis.

1941 metų balandžio 14 die
ną (kaip matome, ne iškart, 
bet jau po dešimties mėnesių 
nuo okupacijos pradžios) pra
dėtas privalomas žemės ūkio 
produktų statymas valstybei.

Ligi tol buvo organizuoja
mos vadinamosios

„javų pristatymo valsty
bei raudonosios gurguolės“.
Tomis gurguolėmis buvo no 

rimą parodyti, kad ūkininkai 
patys savo naru ir savo valia 
valstybei, okupantui, stato ja
vus. Bet gurguolės žmonių ne 
tiktai nesužavėjo, bet jos netu
rėjo jokio pasisekimo, nors 
buvo bandomos daryti su di- 

•f Musų brangią 'ir 
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ą sukūrusius lietuviška šeimą, nuoširdžiai sveikina ir sau- "r 
sj lėto gyvenimo linki

Janina ir Jonas Adomoniai. 
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3. Jungtiniame „Darbinin
ko“ laikraštyje leidėjai paža
dėjo turėti atskirą puslapį Pit
tsburgh© ir apylinkės naujie. 
nų. Jame atsispindės visas 
Pittsburgho lietuvių religinis, 
politinis, kultūrinis ir visuome 
ninis gyvenimas.

4. Visiems „Darbininko“ 
reikalams (korespondencijoms, 
prenumeratoms ir kt.) tvarky-

prisiuntusi

ūkininkas

Bet

Kodėl fašistinė, o ne 
komunistinė?

Bimba „Laisvėje“ suminėjęs, 
kad 1952 metų JAV preziden
to rinkimuose demokratai nu- 
matą kandidatu į prezidentus 
statyti generolą Eisenhoverį, 
c respublikonai MacArthurą, 
rašo:

„Labai galimas daiktas, kad 
1952 metais turėsime kandida 
tais du generolu. Tai būtų di
džiausias žygis linkui milita- 
rinės diktatūros. O militarinė 
diktatūra gali būti tiktai fašis
tinė diktatūra“.

Kiekvienam, kad ir „progre
syviausiam“ tuojau kils klau
simas: kodėl? Juk Sovietų Ru 
sijoje valdžios pryšakyje mar
šalas Stalinas. Todėl, pagal 
Bimbą, Rusijoje yra fašistinė 
diktatūra.

Šiuo atveju Bimba teisus. 
Tiktai, (kodėl Bimba tai vadina 
fašistine diktatūra, o ne ko
munistine?

O kai dėl Amerikos, tai at- 
todo, Bimbos susirūpinimas 
per ankstyvas, ypač, kad jo su
minėtieji generolai atsisako 
kandidatuoti.

Taip „progresyviems* 
las lenda per abu šonus.

„Dvi birbynės — vienas 
tonas“...

Bimba ir Mizara, kaip susi
tarę, pučia vienu tonu: girdi 
miręs Anglijos užsienių reika
lų ministeris Ernstas Bevinas 
veikęs pagal JAV užs. sekr. 
Achesono reikalavimus. . .

Taigi: „dvi birbynės — vie 
nas tonas*. .

Bet kodėl šiems, Amerikos 
piliečiams, taip rūpi, kad Be
vinas bendradarbiavo su Ame
rika? — Kam gi tas neaišku, 
kad Bevinas, pagal tą ,vieną 
toną“ turėjo dirbti. . . Mask
vai.
O ką gi sako „progresyvieji“?

Mizara krokodiliškai lašin
damas ašarą drauge su Ruzvel 
tiene dėl kare mirštančių žmo
nių, mini Operation Killer — 
užmušimo žygį.

O (ką gi sako pats Mizara ir 
progresyvieji apie tuos, kurie 
tą užmušimo žygį pradėjo? 
Kodėl Mizara nesmerkia Sta
lino ir visų jo kurstomųjų ag
resijų?

Gembleriai apie gemblerius
Pruseika „Vilnyje“ susijau

dinęs, kad Brooklyno gemble 
riai, laidodami savo draugą 
Fischetti, sudėję vainikų už 
30.000 dolerių. Ir Pruseika, 
konstatuodamas didėjančią 
konkurenciją, sušunka: „Ma
tote, kada gembleriai ir, jų Iran 
kiai pasidaro saldžiai santimen 
talūs!“

And- 
poil-

Visi
me-

Taip jaudinasi Pruseika dėl 
Brooklyno gemblerių. kad šie 
lyg jau būtų pasiryžę nukon
kuruoti Maskvos gemble
rius. . . Kaip sakoma: baimė 
turi dideles aks. i

Jeigu moka istoriją. • .
Pruseika apsimesdamas di

deliu istoriku, pastebi, kad 
„Jurgis Washingtonas savo 
laiku, įspėjęs Jungtines Valsti 
jas nesusipančiot sąjungomis 
su svetimom vals-bėm, ir pats 
„nešimojo dominuot Pacifike 
— nuo Vladivostoko iki Sin
gapūro“.

Jei taip gerai Pruseika atsi
mena, ką sakė Washingtonas, 
tai jis turi dar geriau atsimin
ti, ką sakė Stalinas pradėda
mas karą su Vokietija ir ką jis 
po to padarė? Ir 'ką apie Sta
liną savo testamente irašė Le
ninas? Geri istorikai tą turė
tų žinoti ir paskelbti savo skai
tytojams.
Iš kur Andrulis turi pinigų?

„Vilnis“ praneša, kad 
rulis išvykęs į vakarus 
siauti ?

Poilsis geras dalykas,
darbininkai turėtų gauti po
ilsio ir kur nors išvykti papo- 
ilsiauti. Bet. . . kas iš darbinin 
kų ir ar daugelis gali išvykti 
papoilsiauti? Tam reikia ne
maža pinigų. O draugas And
rulis jų turi, ir važinėjasi. . . 
Kląusimas, iš :kur tie pinigai, 
kuriais Andrulis važinėjasi ir 
už kuriuos poilsiauja?

Naujos mados „lietuvinimas“.
L. Jonikas nepatenkintas, 

kad „Naujienos“ rašo apie Lie 
tuvos rusinimą. Girdi, „viskas 
yra atvirkščiai“.

Gal gi ir „atvirkščiai“. Štai 
iš Lietuvos sovietan išrinktų 
200 „deputatų“ 50 yra rusų, ne 
Lietuvos piliečių, bet natjjų 
DIPI — išvietintų iš Rusijos 
gilumos ir persodintų į Lietu
vą. . . Tai, gal, gi tie bolševi
kiški DiPi lietuvinami? Gal 
išmoksta lietuviškai? Gal susi 
rinkimuose, kuriuose jie daly
vauja, jie kalbą lietuviškai? O 
gal čia, anot L. Joniko, viskas 
yra „atvirkščiai“?

„Progresyvieji“ dėvės.. . 
sijonus?

„Liaudies Balsas“ susižavė
jęs, kad Burmos nacionalistų 
vadas dėvįs. . . sijoną.

Iš to susižavėjimo galima 
spėti, kad „progresyviems“ si 
jonai labai patinka. Gali būti, 
kad visi „progresyvieji“ bus 
sijonuoti. . . Matai, ką reiškia 
„progresyvumas“. . .. Moterys 
rengsis kelnėmis, o vyrai sijo- 

. nais. . . „Progresyvu“. .. Net 
juokas ima_ Mandrapypkis.
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Pr. Baradinskas. $

Mielus tautiečius

JULIJĄ NAUJOKAITĘ 
ir

ANTANĄ VITKAUSKĄ,
sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, nuoširdžiai svei
kinu ir linkiu gražaus gyvenimo

LIETUVIU

jau atskirame 
(„Kovos barus 
minėta „Lietuvių

Tris Amerikos lietuvių sa
vaitraščius — „Darbininką“, 
„Ameriką“ ir „Lietuvos Ži
nias“ — perėmė vienuoliai 
Pranciškonai. Visus tris juos 
sujungė į vieną ir vieton visų 
tų suminėtų savaitraščių pada 
r ė vieną laikraštį — dv.kartsa 
vaitinį „Darbininką“, kuris 
siuntinėjamas visiems buvusių 
savaitraščių skaitytojetns. • . ..

„Lietuvių Žinios“ apie tą re jie būtų turėję gauti lietuvių 
formą šitaip rašo: žinias“.

SUSIJUNGĖ TRYS AMERIKOS 
SAVAITRAŠČIAI

„1. Kaip 
straipsnyje 
pakeičiant“)
Žinios*' šiandien išleidžia pa
skutinį savo numerį. Jos susi
jungia su „Darbininku“ ir 
Amerika“.

2. „Lietuvių Žinių“ skaity- 
tytojai nuo dabar gaus jungti
nį, du kartus savaitėje išeinan
tį „Darbininką“ tiek ilgai, kiek
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Šeima lietuviškumo tvirtove
DR. V. DAUGIRDAITĖ - SRUOGIENĖ.

n.
Nebūkim per daug kuklūs! Kalbėkim drąsiau apie tai, 

kad tai lietuvių tauta, per 500 metų aukodama savo vyrų gy
vybes kovai už savo žemę, išlaikė rytų barbarų įsiveržimą į 
vakarus. Taip, tai Leūr.a, o rue .Lenkija buvo vakarams už
tvara nuo Azijos ordų! Kaip Lietuva, o ne Lenkija, biivo 
išsitysusi nuo Baltijos iki juodųjų jūrų, taip Lietuva, o ne 
Lenkija, kuri vėl ir tą nuopelnu?} sau priskiria, per pusę tūks- 
t nčio metų gynė vakarų kultūrą nuo sugriovimo, pati ken
tėdama ir savo žmonių lavonais kovų laukus klodama, auko
dama savo krašto materialines ir dvasines vertybes, leido 
Vakarų kultūrai ramiai augti ir klestėti.

Ir tai mes, lietuviai, palikuonys tos kilnios tautos, mes 
šiandieną esame tiek atbukę, kad savo tradicijų išsižadame 
ii pametame savo tautos idealus, net kalbą. ..

Toliau j tai ramiai žiūrėti negalima. Reikia veikti. 
Veikti skubiai ir naudoti visas mtųns galimas priemones, kad 
mūsų vaikai neatskiltų nuo savo tautos kamieno.

Svarbiausias verksnys, kurs sustabdo mus nuo kosmo
politinio abejingumo tautiškumo idėjos atžvilgiu, yra kalbos 
išlaikymas. Be abejonės, tai nesunku ten, kur yra nepriklau
soma. valstybė, kuri pati imasi vadovaujamo vaidnnjns tau
tiškumui ir krašto kalbai išlaikyti ir juos ugdyti. Mes, savo 
saulinio karo ji tą savo pareigą emigracijoje atliko, o Ame
rikoje ypatingai garbingai. Ji globojo ir jungė tautiečius, 
taip, kad ją rėmė net nuo jos nutolę žmonės, pavyzdžiui, dr. 
Jonas Šliupas, kuris pats rūpinosi lieutviškųjų parapijų or
ganizavimu J. A. V., suprasdamas jų reikšmę lietuvybei iš
laikyti. Deja, mūsų laikais yra kitaip. Daug nusiskundžia
ma spaudoje, o dar daugiau gyvu žodžiu, kad Amerikos lie
tuvių dvasiškija pasidarė abejinga lietuviškumui ir pati ska
tina mūsų išeivius greičiau suamerikonėti.

Vienintelė institucija lietuviškumui išlaikyti! dabar yra 
lietuviškoji mokykla. Ją palaikyti, remti ir stiprinti yra 
vyriausioji mūsų šviesuomenės pareiga. Taip pat turime dar 
savo spaudą, net šiek tiek literatūros vaikams ir eilę kitų 
kultūrinių priemonių. Žinoma, viso pagrindas yra pačios 
mūsų visuomenės nusistatymo tvirtumas.

Visų didžiausia atsakomybė tenka šeimai. Ji turi būti 
mūsų tautinio susipratimo, mūsų gimtosios įkalbos nesugriau
nama tvirtovė. Tėvas ir motina, jų sudaromoji namų nuotai
ka yra patriotinio auklėjimo dirva. Tiktai tėvų nenuilstamas 
budrumas ir jų nepertraukiamas bendravimas su vaikais gali 
mums išsaugoti jaunąją kartą ir palaikyti gyvais tuos ide
alus ir tas tradicijas, kurios ėjo iš protėvių per kartų kartas. 
Tremtis mums davė progos pažinti daug kraštų ir daug įvai
rių žmonių, įžvelgti į jų siekimus ir idealus. Nemažai teko

Anglijos karalienė Mary, pagarsėjusi savo siuvi
nėjimų darbais, dirba prie savo garsiojo kilimo, 
kurį ji padovanojo Anglijai dolerių įsigijimui. 
Šis kilimas buvo rodomas Jungtinėse valstijo

se ir Canadoje.

Pavergtoje Lietuvoje
Nauja „piatilietka“ Lietuvai.

United Nations (LAIC). —• 
Iš tik ką gautos sovietinės 
spaudos, kuri čia spaudos kios 
ke parduodama, aiškėja naujas 
Stalino penkmečio planas Lie
tuvai.

Pažymėtina, kad Lietuvos 
SSR „Ministrų Taryba“ labai

vergiškai atsirekomenduoja 
šiais žodžiais (LAIC vertimas 
iš rusų kalbos) :

„Lietuvos SSR Ministrų Ta 
ryba ir Lietuvos KP(b) Cent
ro Komitetas atžymėjo, kad, 
bolševikinės partijos, sovieti 
nės vyriausybės ir Stalino as
meniškos pagalbos ir nesiliau-

Tradicinis Anglijos parlamento paleidimo ir nau
jų rinkimų skelbimo būdas. Lordas majoras skai

to karaliaus dekretą.

ir nusivilti vakariečių dvasine kultūra, su nustebimu pajusti 
mūsų vaizduojamų vertybių vietoje tik dvasinį tuštumą.

Balys Sruoga, kankinamas vokiečių koncentracijos sto
vykloje, rašė šeimai, kad tik savo klaikioje nelaimėje jis įsi
sąmonino, kiek aukštesni yra lietuvių tautos idealai, teisės ir 
teisingumo supratimas, palyginus su vakariečiais. Ir jis sa
kėsi esąs išdidus, galėdamas būti įkaitu už savo tautą. Ir 
mes šiandie tai turime suprasti ir .kovodami išlaikyti mūsų 
krašto, mūsų didžių žmonių kultūrinį palikimą. Tai vyriau
sioji šeimos pareiga. Šeima visad yra ir moralės saugotoja. 
Ji turi rūpintis, kad vaikai būtų apsaugoti nuo fizinio ir dva
sinio nešvarumo. Ji turi įskiepyti jaunimui tvirtus princi
pus ir išmokyti jų griežtai, nepalaužiamai laikytis. Jau Go
ethe gražiai yra pasakęs, Forsteris jo mintis išvystęs, o Ma
rija Pečkauskaitė paskleidusi jas mūsų žmonių tarpe, kad no
rint vaiką morališkai auklėti, reikia nuosekliai iš jo reikalau
ti švaros visur — kūno švaros, darbo atlikimo tikslumo, man „ 
ciagumo, gražių elgsenos formų, pagaliau minties ir kalbos 
švaros, nes vis tąj yra keliai prie dvasinės ir moralinės sa
vitvardos. Taigi, švari kalba, švari nuo grubumo, nuo sveti
mybių yra viena iš svarbesnių priemonių bendrai žmogų ir 
greta tau ir savo krašto patriotui auklėti.

Pilna tragizmo lietuvių tautos istorija vaizdžiai parodo, 
kiek svarbus buvo šeimos vaidmuo tautybės sąmonei išlai
kyti. P. Rimšos „Lietuvos Mokykla“ yra gražus to simbolis. 
Mūsų liaudis per šeimą išsaugojo per šimtmečius savo kalbą, 
taip pat šeimos Rusijos tremtyje išsaugojo mums „Aušros“ 
oendraminčius ir Nepriklausomosios Lietuvos kūrėjus. Nie
kad nenudils mano atmintyje mano pačios vaikystės patyri
mas. Gimusi Kaukaze, augusi Ukrainoje, aplinkui girdėjau 
rusų kalbą, bet namuose man motina buvo griežtai uždrau
dusi kalbėti rusiškai. Motinos patriotinis nusistatymas taip 
mane paveikė, kad ir suaugusi būdama svetimtaučių draugi
joje, į tėvus negalėjau kitaip prabilti kaip tik gimtąja kalba 
ir įgijau tokį imunitetą, ikad jauna mergaitė būdama ir ne- 
daleisdavau minties — galimybės ištekėti už kokio svetim
taučio. (d. b.)

jančio rūpestingumo dėka, res 
publikos partinės ir sovietinės 
organizacijos atliko didelį dar 
bą socialistiškam Lietuvos SS 
R kaimiškojo ūkio pertvarky
me.

„Šiuo metu apie 90% Lie
tuvos SSR valstiečių ūkių ap 
sijungė į kolchozus. Kalcho- 
zai kas dien vis labjau organi
zaciniai stiprėja, sėkmingai 
vysto visuomeninį ūkį, aprūpi
na kolchozininkų materialinės 
ii kultūrinės lyginės pakilimą.

„Staliniško rūpesčio apie 
Lietuvos SSR naujasis reiški
nys yra SSR Sąjungos Minis- 
terių tarybos 1950 m. lapkri
čio 4-tos dienos nutarimas 
„Apie priemones tolimesniam 
Lietuvos SSR kaimiškąjam 
ūkiui vystyti“. . .

Ilgame ukaze, Maskvos pa
stumdėliai atžymi: „Atitikda
mi SSR Sąjungos Ministrų Ta 
rybos 1950 m. lapkričio 4 d. 
nutarimą „Apie priemones to
limesniam Lietuvos SSR kai
miškąjam ūkiui vystyti“, Lie
tuvos SSR Ministrų Taryba ir 
Lietuvos KP (b,) Centro komi
tetas nutarė” — padaryti eilę 
reformų ir pakelti gamybos nor 
mas. Nutarimai daugiausiai 
„įpareigoja“ Žemės Ūkio, Sov 
chozų, Mėsos, Pieno ir Leng
vosios Pramonės Ministerijas 
atlikti nurodytus darbus. Pa
tvirtinimas, kad veikia „gigan 
tai“ „Dūkštas“ ir „Rokiškis“, 
ir nutarta steigti tris naujus 
sovehozus. Nustatomi mecha
nizacijos, elektrifikacijos ir 
„materialiai - techniško aprū
pinimo“ reikalavimai. Ypati.ii 
gai daug dėmesio kreipiama į 
„valstybinės drausmės sustip
rinimą’’ ir „kiekvieno 'kolcho
zo pareiga pirmoje eilėje vyk
dyti gamybos planus ir savo 
prievoles valstybei”. Ne ga
na to, reikia „pakelti darbin
gumo drausmingumą, pasiek
ti, kad kiekvienas dirbti pajė
gus kolchozininkas veikliai da
lyvautų visuomeninėje kolcho
zinėje gamyboje“,

Taipgi įsakyta paruošti 
kolchozų pirmininkų ir brigą .

dierių“ kadrus. Ligi 1953 m. 
įsakoma „išduoti kolchozams 
valstybinius aktus netermini- 
iiiam (amžinam) žemės naudo 
jimui. ’Įsakoma, „pagaminu“ 
4.000 traktoristų, 250 traktori 
nių brigadų bngadierių rvO 
„kombainierių“ ir 150 e 
lo kombainierių“ (cukrinių run 
kelių gamybai). Šiais r.ieun., 
turi būti sukurta mechanizaci 
jos mokykla“ ir „paruošti 
29.000 brigadierių kolcho
zams“. Žemės ūkio ;;k. ..cm a 
privalanti pagaminti šiais ine-, 
tais tarp 3.000 ir 3.500 stucien 
tų „ir 1952-55 metais įgyven
dinti akademijos statybą“. Be 
to, ši akademija be statybos dar 
turi kasmet iškvosti 125 studen 
tų, priimtinų 'į „kaimiškojo 
ūkio mechanizacijos fakulte
tą“.

Labai įtartinai skamba prieš 
paskutinis ukazo paragrafas:

,,g) 1951 m. plane numatyti, 
iš baigiančiųjų Lietuvos žemės 
nikio akademiją ir Kauno vais 
tybinį universitetą, palikti pir 
moję eilėje darbui Lietuvos 
SS Respublikoje inžinierius 
statybininkus, inžinierus hid- 
rotechinkus, inžinierius geode 
zini.nkus, inžinierius mechani
kus, elektros inžinierius ir ener 
gijos inžinierius.“

Ukazas baigiamas atsišau
kimu :

„Lietuvos SSR Ministrų Ta 
ryba ir Lietuvos KP(b) Cent 
ro Komitetas šaukia (prizyva- 
jet) visas partines, sovietines, 
komsomoliškas organizacijas, 
'kolchozu,įlinkus ir kolchozinin- 
kes, sovehozų ir MTS darbuo
tojus, žemės ūkio (sielskogo 
choziaistva) specialistus ir vi
są kaimiškąją inteligentiją, vi
sas savo jėgas ir energiją nu
kreipti partijos ir vyriausybės 
nustatytiems uždaviniams įvyk 
dyti, organizaciniai — ūkišką 
kolchozų sustiprnimą, į reika
lą. . . dar labjau sustiprinti 
mūsų socialistinės Tėvynės ga
lybę, Lenino - Stalino partijai 
xadovaujant — į komunizmo 
laimėjimą1 *.

Amerikiečiai domisi Britų Civilinės gynybos me
todais. Čia jie parodyti laike jų lankymosi Civi
linės Gynybos mokykloje Falfield, Anglijoje

ANTRA SOVIETU
OKUPACIJA LIETUVOJE

PASAKOJA Iš ŽIEŽMARIŲ ATBĖGĘS LIETUVIS.

Montrealį pasiekė pabėgėlis iš Lietuvos! Jis yra Lietu 
voje išgyvenęs pirmąją Rusijos okupaciją, Vokietiics oku
paciją ir antrosios bolševinikinės okupacijos dvejus metus. 
Jis savo akimis yra matęs Lietuvos partizanus gyvus ir 
okupantų nužudytus; niekinamus ir iš'koneveikiamus jų 
lavonus. Jis pats matė, kaip rusų okupantai kankino Lie
tuvos žmones. Jis žino rusų „istrebitelių“ sunaikintus kai 
kuriuos Lietuvos kaimus. Jis papasakos, kaip Lietuvos ir 
Lenkijos okupantai „repatrijavo“ lietuvius ir lenkus; 
kaip buvo daroma bolševikinė „žemės reforma“; kaip vyk
domos rinkliavos ir tt.

Šio tautiečio ir kaiikurių kitų tautiečių pavardės pa
liekamos redakcijos žinioje, 
tų persekiojamiems Lietu
— Iš Lietuvos išvykau 1946 

metų gegužės mėnesio pradžio, 
je. Esu iš Žiežmarių. O Žiež
mariai yra labai seni, senes
ni už Vilnių. Kadaise Žiežma
riuose buvo trys bągnyčios, du 
bravorai. Žiežmariuose Len
kijos laikais rinkdavosi seimai, 
po tris kartus per metus. Yra 
apie tai metraščiai. Čia žmo
nės atsimena iš senų žmonių 
pasakojimų apie baudžiavos 
laikus, kaip pav., grafas Tiš
kevičius atėmė iš valstiečių Pa 
volės dvarą ir žmones padarė 
baudžiauninkais. Tie gyvi at
siminimai žmonėse dabar sie
jami su naujaisiais reiškiniais, 
kaip Rusijos okupacija tas žmo 
nių žemes vėl atėmė iš vals
tiečių ir padarė naujos mados 
dvarą — kolchozą, kuraime 
įvesta naujos mados vergija.

neskelbiamos, kad nepakenk
tos žmonėms. Red.

Lietuvos nepriklausomybės 
metais Žiežmariuose buvo apie 
5.000 gyventojų, buvo savival
dybė, policijos nuovada, žemės 
ūkio žiemos mokykla Žiežma
rių dvare, vaistinė, dviklasė mo 
kykla, bažnyčia, sinagoga ir tt.

— Kaip prasidėjo ir tęsiasi 
antroji bolševikų okupacija?

— Kai vokiečiai traukėsi, 
tris savaites be mažiausios per 
traukos ir be mažiausio tarpo, 
tartum nenutrūkstamas bega
lis kaspinas ėjo vokiečių tan
kai, sunkvežimiai, arkliniai ve 
žimai ir pėsti žmonės plentu— 
autostrada, kuri jungia Kauną 
su Vilnium ir senuoju vieške
liu, kuris eina nuo Kauno pro 
Rumšiškes, Vievį, Žiežmarius 
į Vilnių. Žmonės stebėjosi, iš 
Ikur tiek žmonių ir gurguolių.

Paskui juos sekė didžiule

tam laikui. Kas dar neišmanė, 
džiaugėsi, kad gaus nemoka
mai žemės. Kas gavo žemės, 
gavo ir tam tikrą dokumentą 
su Stalino ir Lenino paveikslu. 
Bet neilgam. žemė buvo 
žmonių, bet kas joje užaugo, 
teko atiduoti valdžiai.
kiekvieno hektaro buvo prievo
lė atiduoti visokios rūšies ja
vų, mėsos (kiaulienos, jautie
nos ir paukštienos), už kiek
vieną vištą 36 kiaušinius, už 
kiekvieną karvę — 260 litrų 
pieno per metus.

Labai didelių duoklių žmo
nės negalėjo tesėti. Prasidėjo 
konfliktai. Pav., prie Kauno 
— Vilniaus plento, tarp Rum
šiškių ir Žiežmarių yra Antakal 
nio kaimas, kuris taipgi duok-

— Jie prašė išmaldos, paval lių netesėjo. Į tą kaimą atvy- 
gyti ir ką nors pasiimti parsi
nešti namo. IKas turėjo pinigų, 
pirkosi šį tą.

Paskui kolchozininkus pasi
pylė enkavedistai — slapto
sios policijos armija. Jie pir
miausia gaudė tuos kolchozi
ninkus, atiminėjo iš jų Įsigytą 
maistą ir trėmė atgal juos į Ru 
siją?

— Kodėl?
— Nenorėjo, kad čia-, Lietu 

voje, Rusija, būtų parodyta iš 
baisiosios pusės, kai apie ją 
propaganda yra labai šviesi, 
saulėta.

— Ar enkavedistai lietuvių 
nekliudė?

— Tuo kartu ne. Bet kada 
opsidirbo su savo kolchoziniu- 
kais, pradėjo Lietuvoje daryti 
„tvarką“. Paskelbė, kad žmo
nėms dalins žemes — neribo- okupacijos metu buvo kurį lai- mis mačiau ne vieną nužudytą degė.

srove rusų kariuomenė. Ji ėjo 
keliais ir per miškus, laukus, 
pievas. Ėjo kariuomenė parti
zanai ir žvalgyba. Užplūdo 
kaip skėriai.

O paskui rusų armiją pasi
pylė kolchozininkai — seniai, 
mergaitės, vaikai., Daugiausia 
merginos, moterys ir senesnio 
amžiaus vyrai. Jie jieškojo 
maisto. Jie darė baisų įspūdį: 
nuplyšę, Skarmalais ap,vynio- 
tomis blauzdomis ir aprišto
mis apivaromis. Jie pavargę, 
gulėdavo būriais pakelėse. Bai 
sų įspūdį darė tai, kad mergai
tės iš veido atrodė jaunos, o 
skarmalai jas darė pabaisomis.

— Ar tie kolchozininkai pra 
Še išmaldos, ar patys ėmė, plė
šė, vogė?

ko rinkliavininkai su enkąvedis 
tais ir paklausė, kodėt neati
duotos duoklės? Žmonės atsa
kė, kad neįstengia, neturi.

„Pajieškosime“, —. atsakė 
rinkliavininkai.

Rinkliavininkai pradėjo jieš 
koti. Ir visa, ką rado,, krovė į 
vežimus, o arklius ir karves ri
šo prie vežimų ir ruošėsi išsi
vesti.

Žmonės 
priešino, 
rių metu 
Žiežmarių 
buvo užmuštas. Muštynių me
tu žuvo ir daugiau žmonių

Pora žodžių apie Alksnį. Jis 
buvo darbininkas, krautuvinin 
kas, amatininkas. Pirmosios 
rusų okupacijos metu buvo pa 
skirtas policininku; vokiečių

tai prievartai pasi- 
Kilo muštynės, ku- 

rinfkliavininkas iš 
miestelio Alksnis

ką kalėjime, bet buvo paleistas 
ir dirbo prie Kauno— Vilniaus 
autostrados tiesimo darbų. 
Antrosios okupacijos metu tas 
pats Alksnis buvo paskirtas 
rinkliavininku — važinėjo su 
gurguole, lydima enkavedistų 

Nuo po kaimus ir reikalavo rinklia
vų. Taip jis ir Antakalny at
sirado.

Po muštynių tuojau atvyko 
kariuomenės batalijonas, kai
mą sudegino, žmones, kurie ne
spėjo pabėgti, sugaudė ir ne
žinia kur išvežė.

Žiežmarių miestely turgaus 
aikštėje, priešais bažnyčią^ dar 
1945 metais buvo Lietuvos ne 
priklausomybės laikų pamink
las. O tais metais okupacinė 
valdžia atsidėjusi persekiojo 
Lietuvos patriotų pasipiešini- 
mą. Kur pagavę partizaną, ar 
įtartą lietuvį, užmušdavo ir 
Žiežmarių miestely prie to ne
priklausomybės paminklo so
dindavo, dėl pašaipos sukru
vintam lavonui į burną įkišda- 
vo cigaretę. Ir enkavedistai, 
persirengę civiliais rūbais, 
vaikščiojo tarp žmonių ir klau 
sydavosi, ką jie šneka. Nugir
dę, kas nužudytojo gailisi, nak
tį suimdavo ir išveždavo nežiną 
kur. Ant nakties pegyvėlį slėp 
davo į rūsį, o rytą vėl grąžin
davo prie nepriklausomybės 
paminklo.

— Ar tamstai pačiam teko 
matyti bent vieną taip nužudy 
tą partizaną, o gal tamsta apie 
tai girdėjai iš kitų pasakojimo?

— O kaip gi! Aš savo aki-

partizaną. Paprastai enkave
distai palaiko lavoną kol pra
deda pūti ir paskui nežinia kur 
paslepia. Bet po to pasirodo 
jau naujas.

— Ar Tamstai teko matyti 
nušautą pažįstamą asmenį?

— Tie žmonės daugiausia 
buvo iš Jegelonių r Žicharonių 
kaimų, kurie yra miškuose tarp 
Žiežmarių ir Semeliškių. Ke
lis jų aš žinojau, bet per ilgesnį 
laką jau pamiršau pavardes.

Iš tų ir kitų kaimų Žiežma
riai buvo perpildyti žmonėmis, 
kuriems jau neužteko kalėji
mo. Jie buvo uždaryti žydų 
namų rūsiusoe, kur jie negauda 
vo nei maisto nei vandens. Vi
si vyrai, moterys, mergaitės bu 
vo sukimšti. Niekas jais nesi
rūpino. Ten nebuvo ne* kloze 
tų, ir visi suimtieji ten pat tu
rėjo atlikinėti gamtos reikala
vimus. Todėl miestely kilo bai 
si smarvė. Čia juos mušė kan
kino. Paskui visus juos siuntė 
į Trakus, kuriuose buvo apy
gardos enkavedistų vyriausia 
būstinė.

— Ar suimtųjų tarpe tams
ta turėjai pažįstamų?

— Taip. Bet saugumo su
metimais negaliu tų pavardžių 
škelbti.

Toliau partizanai tebesi- 
priešino. Kartą partizanai > 
puolo Trakus. Kilo didelis mū
šis. Daug žmonių žuvo iš abie
jų pusių. Bet partizanų jėgos 
buvo persilpnos. Partizanai tu
rėjo pasitraukti. Tiktai Trakų 
miestas labai nukentėjo — su-

(D. b.)
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Nauja apie alkoholį
Paskutinieji patikimi statis

tiniai duomenys (1936 m.) ro 
do, kad per paskutinius 50 me 
tų alkoholio naudojimas visa
me pasaulyje sumažėjo. Išim
tį sudarė tik Prancūzija, kur 
vyno naudojimas padidėjo. To 
je statistikoje girčiausios ša
lies vardas atiteko Prancūzi
jai. Su ja dėl pirmumo varžė
si Ispanija, Belgija, Italija, 
JAV, Vokietija, Švedija ir D. 
Britanija. Kokių pakeitimų 
įnešė karas, šiuo metu sunku 
pasakyti.

Kiek galima pakelti?
Žmogus, kuris draugijoje 

mielai išgeria skanų lašelį, ir 
kiekvienu metu gali nustoti— 
gerti — yra vertas santūraus 
vardo. Jis geria, nes alkoholis 
jam suteikia malonų jausmą. 
Gali, žinoma, atsitikti, kad jo 
veiksmai žodžiai būna kiek ne 
apgvaloti, tačiau jis visuomet 
gali susivaldyti ir nesusipeša 
su savo draugais ar policija.

Alkoholio kiekis, kurį gali 
paskiras žmogus pakelti, yra 
labai įvairus. Taip pat ir jo 
įtaka į (kūną ir dvasią yra ne
vienoda. Vienas tampa mie
guistas, kitas susijaudina.

Kada pakanka?
Išgertą alkoholį tuojau su

geria skilvis ir plonosios žar
nos. Jo nereikia virškinti. 
Kai kurie riebalai, 'kaip grie
tinė, pienas ir sviesta^ kliudo 
sugėrimo procesui, panašiai 
veikia sūrio ir mėsos baltymai 
bei duonos ar pyrago anglies 
hydratai.

Pas santūrų gėriką alkoho
lio nuošimtis neperžengia 0,5 
proc. ribos. Toks proc. atsi
randa, jei valandos bėgyje 
„ant tuščio skilvio“ išgersime 
litrą 4,5 nuoš. alaus, ketvirtį 
Itr. 20 nuoš. vyno arba du stik
liukus stipraus gėrimo.

Apskritai imant, manoma, 
kad tie, kurių kraujuje alkoho 
lio yra daugiau kaip 0,15 nuoš. 
jau nebegali savęs kontroliuo 
ti. Jei kraujo sudėtyje alkoho 
lis pasiekia 0,6 nuoš. — toks 
žmogus yra jau mirties pavo
juje. Jei alkoholio koncentran 
cija pasiekia 0,85 nuoš. — sun 
ku išvengti mirties.

Klaidingos nuomonės
Priešingai visuotiniam įsiti

kinimui, alkoholis veikia ne 
skatinančiai, bet slegiančiai. 
Tiesa, pirmą stiklelį išgėrus at 
rodo, lyg dvasia ir kūnas įgau 
tų sparnus, tačiau į kraują pa
tekęs alkoholis veikia parali- 
žuojančiai.

Iš pradžių nuovargis lyg 
praeina, nes atsileidžia raume
nys ir apima šilima. Tačiau, 
kol nuovargio elementai pasi

lieka kūne, toks poilsio jaus
mas neilgai tetrunka.

Dvasines funkcijas veikia ir 
mažiausios alkoholio dozos. 
Tai lengva pastebėti skaičių© 
jant, rašant mašinėle arba ką 
nors stengiantis išmokti min
tinai. Dar niekados alkoholis 
nepalengvino darbo. Kaip tei 
gia vienas gydytojas: „Alko
holis nepadidina darbo nešu- 
tačiau jo įtakoje mažiau gėdi
namas! padarytų (klaidų“.

Nuosaikus alkoholio varto
jimas nekenkia nei žindančiai 
motinai, nei dar negimusiam 
kūdikiui. Žinoma, jei alkoho
lio nevartojama tiek, kad pa
kenktų normalaus žmogaus or 
ganizmui.

Sveikata ir alkoholis
Jau tur būt penkiasdešimt 

metų skelbiama, kad per dide
lis alkoholio vartojimas veda 
prie chroninių širdies, inkstų 
ir (kitų organų negalavimų. Iš 
tiĮkrųjų tuos' teigimus sunku 
moksliškai įrodyti.

Kepenų susitraukimas 
(anksčiau vadinami „girtuok
lio kepenys“) pasitaiko tiek 
pas girtuoklius, tiek ir pas ab
stinentus. Tik 8 nuoš. chroni 
nių girtuoklių serga ta liga.

Skilvio žaizdas alkoholis jau 
dina, tačiau jų neiššaukia. Gė 
rimas paspartina inkstų veiki
mą. jiems nekenkia.

Alkoholis, jei neskaityti lie 
žuvio aptraukimo, krauju ap
tekusias ir virškinimo sutriki
mus, daugiausia veikia į sme 
genis, todėl „normą“ _peršo- 
kęs žmogus negali normaliai 
galvoti, valdytis ir pan:.

Netiesa, kad poros stikliukų 
pagalba galima išsigydyti nuo 
persišaldymo. Jis nieko nepa
deda gyvatei įkirtus, stabui iš 
tikus ar širdies smūgį patyrus. 
Šiuose trijuose atsitikimuose 
jis tik gali pakenkti, nes suma 
žiną ir taip jau žemą kraujo 
spaudimą.

Alkoholis tačiau padeda, ka 
da reikia praplėsti kraujo in
dus; jis žadina apetitą, todėl 
seniems žmonėms 'jis gali veik 
ti kaip maistas ir vaistai kartu.

Ar alkoholis sutrumpina 
gyvenimą?

John Hopkinso ligoninės 
gydytojas dr. Raymondas Pe- 
arlis išstudijavo 5.000 šeimų 
kronikas, siekiančias 3—5 kar 
tas. Jis konstatavo, kad san
tūrus gėrimas gyvenimo ne
sutrumpino ir jo neprailgino, 
tačiau nesusivaldą (alkoholi
kai) miršta greičiau.

Jo tyrinėjimų rezultatus ga 
Įima taip apibūdinti: „Santū
rus žmogus neturi tikslo apsi
svaiginti, kad užsimiršus. Jis 
žiūri į alkoholį, (kaip į malonią

Iš visur ir
— Už žmonos meilės pavo

gimą JAV teismo „Jury“ pri
teisė Pataskui iš Judeikio $ 
4.020. Judeikio advokatai ape 
liavo į aukštesnįjį teismą ir rei 
kalavo tą sprendimą^ oanaikin 
ti, bet au'kštesnis teismas pir
mąjį sprendimą patvirtino.

— Japonai nelaiko plikės 
trūkumu. Jų nuomone, plikė 
žmogų puošia. Be to, ji yra 
narsumo ir geros sveikatos pa
žymys. Neseniai Tokijo mies
te buvo surengtas gražiausios 
plikės“ konkursas. Konkursą 
laimėjusiam įteiktas didelis 
veidrodis, kad geriau galėtų sa 
vo plikės „majestotingumu“ 
gėrėtis.

— šv. Sostas suteikė leidi
mą Vengrijos katalikams dar
bo dienomis dalyvauti šv. Mi
šiose po piet ir vakarais. Ti
kintiesiems taip pat leista pri
imti šv. Komuniją tose Mišio
se, jei pasnikaujama bent tris 
valandas prieš tai.

— Sofijai Venskuvienei Es
sex teismas iškėlė bylą už val
katavimą. Ji buvo užtikta be
miegant vienos kontoros na
mo priengyje. Policijai ji pri
sipažino, kad neturi jokios gy
venamos vietos.

Ji buvo apsirengusi dviem 
apsiaustais, dviem megstinėm, 
penkiom palaidinėm ir penke
tu marškinių. Prie jos buvo 
įastos dvi banko knygutės, su 
19.799 dolerių indėlių.

Ji dirbo tarnaite Newarke ir 
Irvingtone, bet pragyvenimui 
susirinkdavo pinigų ubagauda 
ma. ' Nakvodavo koridoriuose, 
arba gelenžinkelio, autobusų 
stotyse.

— Pijus X, šventai, gyvenęs 
ii raginęs pasaulį grįžti į Kris
tų, bus paskelbtas palaimintu© 
ju Šh m. birželio 3 d.

— Amerikoje per metus iš
rūkomos 400 bilionų cigare
čių. Kietkvienam gyventojui 
tenka 2.667 cigaretės.

Kiek pinigų smilksta su tais 
cigarečių dūmais apskaičiuoti 
yra nesunku. Vien tik viena 
cigarečių išdirbimo kompanija 
praėjusiais metais turėjo $ 
40.258.002 gryno pelno.

— Hitlerio finansiniais rei
kalais patarėjas H. Schacht‘as, 
kurio gabumų dėka vokiečiai 
sugebėjo pasiruošti 1 antrąjam 

gyvenimo dovaną ir džiaugia
si jo raminančia veikla. Alko
holis jam nėra būtinybė, jis 
neužima svarbios pozicijos jo 
biudžete“. Kitais žodžiais ta
riant turime pasidaryti tokią 
išvadą:

„Gerk, jei tau malonu, ta
čiau nustok gėręs, jei nestebi, 
kad be alkoholio pradedi neiš
siversti“. (NW)

apie viską
karui, iš Paryžiaus sugrįžo į 
Vokietiją. Schacht'ui šiuo me
tu yra jau 75 metai.

— Olandijos karalienė Vil
helmina, Amsterdame, suien
gė savosios tapybos kūrinių 
parodą. Buvusi karalienė, ku
riai jau yra 70 metų, išstatė 
savo kūrinius, pieštus nuo 1921 
iki 1949 metų. Vienas kriti
kas apie šią parodą parašė: 
„Mažai pasaulyje yra karalie
nių, gurios galėtų geriau nu
piešti ir būtų geresnės tapyto
jos“.

— Gaisras sunaikino Sara- 
sotos šunų gardus. Žuvo 64 
lenktynių šunes, kurių vertė 
apskaičiuojama $ 32.000.

— Šveicarų teismas auspren 
dė sugrąžinti Rapperswil pilį 
valsčiaus valdybai ir tuom pat 
sykiu oficialiai panaikinti .en 
buvusį muziejų. Tose patalpo
se įsikurs Europos pilių tyrinę 
jimo institutas. Likviduotasai 
muziejus buvo surištas su Že
maitija. Po nepavykusio 1863 
metų sukilimo, žemaičių di
džiūnas, grafas Vladas Flate
ris įsteigė 1881 metais muziejų 
Šveicarijoje ir tam tikslui iš
nuomavo Rapperswil pilį. 
Svarbieji dokumentai, liečian
ti Lietuvą ir Lenkiją, buvo 
kraunami į tą muziejų. Laikui 
bėgant susidarė labai vertingas 
ir svarbus rinkinys.

Dalį jų pasiėmė lenkų val
džia ir 1927 metais nusivežė Į 
Varšuvą. Kiti dalykai pasili
ko. Kitų Ūkimas nežinomas.

Kai prasidėjo karas Korė
joje, kiekis aukso Jungtinėse 
Valstybėse pradėjo mažėti. 
Paskutiniuoju laiku šalis turė
jo aukso $ 21.856.000.000. 
Tai yra mažiausis kiekis auk
so nuo 1947 metų.

— Matas Zujus 25 metai kai 
redaguoja „Garsą“. Lietuvo
je būdamas, jis redagavo „Ka
rį“.

— Vysk. K. Paltarokas, pa
gal vieną Vokietijoj gautą laiš 
ką iš Lietuvos, dabar gyvenąs 
Vilniuje. Kaip , žinome, rusai 
i engia visokias taikos konfe
rencijas, varo propagandą, į 
'kurią stengiasi įjungti ir ten 
likusius Lietuvos dvasininkus.

— Ramiajame vandenyne. 
(Pacifike), surasti dideli pa
skendę kalnai. Kaip moksliniu 
kai iš šių metų tyrinėjimų pra
neša, jie seniau turėjo būti iš
kilę virš vanjdens, o poskui, 
prasiveržus dideliems ugnia- 
kalniams, nugrimzdo. Vieno 
kalno viršūnė yra iškilusi 14 
pėdų nuo jūros dugno.

— Naujosios Meksikos in
dėnai yra pirmieji tos šalies 
gyventojai. Čia juos atrado eu 
ropiečiai, atvykę maždaug 
prieš 500 metų. Kaip visur, 
taip ir Naujojoj Meksikoj, m-

PAŽINKIME KANADOS GAMTA

MIGRATING CANADA GEESE RESTING IN A SANCTUARY

ŽĄSYS

Kaip ir mūsų Lietuvoje, Ka
nados laukinės žąsys išsipej-ė- 
ję vaikučius, artėjant rudens 
metui susigrupuoja į didžiulius 
būrius ir gražia V forma, gar
siausiai girksėdamos, leidžiasi 
žiemavoti į pietinę šiaur. Ame
rikos dalį ar pasiekia net Cuba. 
Gi pavasarį, panašia vorele, 
vadovaujamos senesnio, prity
rusio patinėlio, vėl grįžta į tas 
pačias vietas.

Žįąsis yra gulbės ir anties 
vidurys. Kaklą turi ilgesnį už 
anties bet trumpesnį už gul
bės ir jis nėra taip gražiai iš
lenktas kaip gulbės.

dėnai turėjo savo kultūrą, kuri 
tačiau, spaudžiant baltiesiems, 
pamažu nyiko. Nūnai šios ra
sės žmonės yra grįžę į primity
vų gyvenimą ir ne visada drau 
giškai nusiteikę baltųjų atžvil 
giu. N. Meksikoj indėnų yra 
apie 15.000.

— Klaipėdos krašte, Mažo
joje Lietuvoje, seniau buvo 
150.000 gyventojų. Dabar be
liko tik 50.000 — 60.000. Di
desnė dalis jų pasitraukė į Vo 
kietiją. Okupavę kraštą, ru
sai daug išvežė į Sibirą ir jų 
vieton atgabeno įvairiausių 
tautų iš tolimosios Rusijos. At 
vežtųjų dabar Klaipėdos kraš
te yra apie 20.000. Nepriklau 
somos Lietuvos laikais tas 
kraštas buvo turtingas ir ge
rai gyveno. Dabar yra visai su 
naikintas. Seniau buvo 35.000 
arklių, 66.000 raguočių. 100. 
000 kiaulių, dabar — beveik 
jokio guvulio nematyti.

— Prahos Arkiv. Bet an bu
vo išvežtas iš Prahos. Jį lydė
jo nepažįstamas asmuo ir iš
vežė nežinia kur.

— Ekskomunikos dekretas

Skaičiuojama, kad pasauly
je yra 50 žąsų mėgiamų vietų. 
Amerika ir Kanada turinti de 
šimtį tolkių vietų, kur laukinės 
žąsys randa visas patogaus va
sarojimo ir veisimosi sąlygas. 
Laukinės žąsys geriausiai 
mėgsta neigilus ežerus su gau 
siais švendrynais pakraščiuo
se. Ten jos ntokeno netrukdo 
mos karaliauja ištisą vasarą ir 
augina šeimą.

Žąsis skaitoma viena iš il
giau gyvenančių paukščių. 
Jos amžius kartais siekia, iki 
65 metų.

dėl ark. Baran asmenų neišvar 
dina, o tik bendrai pažymi, kas 
savo veiksmais nusikalto. Eks
komunika apima vyriausybės 
narius ir parlamento atstovus, 
kurie pritarė ar sankcionavo 
tuos veiksmus. Iš kunigų tie
siai nurodomas kun. Stehlik ir 
visi tie, kurie jį parinko ir pa- 
pastatė Prahos arkivyskupijai 
valdyti.

— Kun. Ignatavičius, išvyk 
damas Brazilijon iš Romos, ap 
dovanojo visus kolegijos gyven 
tojus Šv. Kazimiero relikvi
jom. Tai buvo visiems didelė 
staigmena, nes niekas nežino
jo, kad Romos Relikvijų Ap
saugos įstaigoje iki šiol yra iš- 
suagotos Šv. Kazimiero kaulų 
relikvijos.

— Lietuvių Aktyvistų Fron. 
to vadovybę sudaro: L. Pra
puolenis — štabo virš., P. Žu
kauskas — arg. skyr. virš., 
pulk. J. Kęstutis — operatyvi
nio sk. virš, ir kiti, 1940—41 
metų LAF VŠ nariai LAF V y 
riausiojo štabo būstinė Vokie
tijoje, Pfullingen (14b) Lin- 
denstr. 5.

J. PRONSKUS
Kontroofenzyva jau yra pra 

sidėjusi ir nors iš pradžių ji 
dar šlubuoja ir iš šalies atrodo 
dar nedrąsi ir nepraktiška, ji 
vyksta vis intensyviau, gi 
„Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Nors ji sroventų ir pamažu 
Nebsulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint būtų baisu!

Tą Laisvės Balsą jau girdi ir 
nukryžiuotoji Lietuva!

Negali viena pusė pasaulio 
jaustis laisva ir laiminga, kai 
kita pusė yra pavergta ir ne
laiminga. Gėdingjausis dvi
dešimtojo amžiaus istorijos 
švytuoklio kritimas iki farao
nų laikų tamsybės ir vergijos 
gelmių, jau pasiekė savo ribos, 
jo grįžimas yra taip pat istori
nė būtinybė ir jis jau prasidė
jo. Mes gyvieji esame jau jo 
liudininkais. Kad taip laisvės 
jėgos veiktų ryžtingai, kaip 
ryžtingai veikė vergijos jėgos, 
naujoji aušra sušvitėtų gal grei 
čiau, nei patys didžiausi opti-

Kas aukščiau pasakyta apie dalis siekia per 13 ir pusę mi- 
įvykius pačioje Sovietu Sąjun
goje, dabar prasidėjo Lenkijo
je ir Pabaltijo valstybėse. Sta
linas šiuos kraštus pavertė mil
žiniškais kalėjimais, Šimtus 
tūkstančių nekaltų žmonių iš
siųsdamas į Sibiro vergų sto
vyklas. Ateinantį dešimtmetį 
tas pats laukia krašto po kraš 
to — Rumunijos, Bulgarijos, 
Vengrijos, Albanojis, Čekoslo 
vakijos ir tt. Stalinas jau už
mato bolševizmo tikslą — pa
saulinį komunizmo laimėjimą 
artėjant, kaip tai buvo paskelb 
ta 1917 metais, bolševikams pa 
imant valdžią Rusijoje.

Tačiau, kaip tik tuo metu, 
kai Rusijos komunizmas jau 
tikėjosi galėsiąs uždegti visą 
pasaul įvisuotiniu gaisriu, įvy- 

atrodė, 
greit, greit surys visą Rusiją 
su visu komunizmu, tai nacių 
netikėtas įsiveržimas ir pusės 
Rusijos užėmimas. Bet ir čia 
imperialistinis komunizmas bu
vo išgelbėtas, ir išgelbėtas pa
čių demokratinių valstybių, kai 
su jų milžiniška parama gink
lais, laivais, maistu, apranga ir

muoti šaltiniai spėja apie tris 
iki septynių milionų.

Tuo tarpu Amerikoje ir ki
tur laisvuose kraštuose komu
nistų garbintojai džiūgauda
mi gyrė Staliną už jo „didžiau 
šią pergalę žemės ūkyje1 ‘!

Šaltas ir karštas karas
Žiauriausia Maskvos valy

mų ironija, kad tūkstančių tūks 
tančiai buvo išskersti už „suo- 
kalbiavimą su Hitleriu“ pasi
rodė laike komunistų ir nacių 
sutarties 1939 metais, kai pa
aiškėjo, jog pats Stalinas pa
darė suokalbį su Hitleriu. Pa
sirašius tą sutartį Stalinas pa
reiškė, „Vokiečių"ir Sovietų Są 
jungos tautų draugystė yra su
cementuota krauju ir ilgai pa
siliks tvirta“.

Tikrai, ta draugystė buvo ko pertrauka, kuri, 
sucementuota visų pirma len
kų krauju, kai Hitleris, gavęs 
iš Stalino palaiminimą pradėti 
II pasaulinį karą, užpuolė Len 
kiją iš Vakarų, ir „taiką my
linti“ Sovietų Sąjunga, iš anks
to susitartu planu, užpuolė ją 
iš Rytų. Toliau ji buvo suce
mentuota Sovietams padarius

Trumpa VKPb istorija
SUTRUMPINTA Iš KNYGOS „TRIJŲ DEŠIMTME 

ČIŲ SPRENDIMAS“.

Christian Science Monitor se
nas korespondentas, aplankė 
bado paliestas sritis po to, kai 
bado rykštė buvo jau sušvel- 
ąėjusi, ir grįžęs aprašė visą is
toriją.

„Dėl Sovietų vyriausybės is 
torinės atsakomybės už 1932 
—1933 m. badą“, jis rašė, ne
begali būti jokios abejonės. 
Badas buvo visai, sąmoningai, 
pavartotas, kaip nacionalinės 
politikos priemonė“.

Protestuodami prieš kolekti 
vizaciją valstiečiai buvo pasė- 
ję tik tiek pasėlių, kad užtektų 
jiems patiems išmisti; bet 
Kremlius visa tai atėmė iš jų, 
ir juos „pamokai“ paliko stip 
ti badu.

Sovietų vyriausybė, Camber 
lain įrodė, būtų labai lengvai 
galėjusi nukreipti badą iš savo .invaziją į Lietuvą, Latviją ir mašinerija, ir vakariečiams ati-

Estiją; kai sovietų vyriausybė darius antrąjį frontą vokiečiai 
pasiuntė nacių armijoms ’mil- buvo priversti trauktis ir pasi 
žiniškus kiekius karo medžia
gos, maisto ir kuro, kai jų agen 
tai pradėjo sabotažą ir strei
kus demokratiniuose kraštuo
se, ir kai visa sąjunginė Sovie
tų Sąjungos propagąnda pra
dėjo garbinti ir remti Hitlerį 
ir Šmeižti bei dergti prieš fa-

IV.
Sąmoningai iššauktas badas
NEPo laikais, kilo dėjimąsis 

į kolchozus buvo laisvo noro 
reikalas, tik nepilni du nuošim 
čiai valstiečių teprisidėjo į 
juos. Tačiau Stalinas planavo 
visą sovietų žemės ūikj sukol- 
chozinti. Tam pasiekti jis nuo 
1929 m. iki 1933 m. įvedė Ru
sijoje daug milionų žmonių pra 
žudžiusį badą.

Naujam spaudimui į kolcho 
žus valsteičiai pasipriešino. 
Įvyko daug sukilimų. Deja, pa 
prasti kaimiečiai nebuvo lygūs 
sovietų slaptąjai policijai, ka
riuomenei, tankams ir karo 
lėktuvams, pavartotiems prieš 
juos. Pagaliau, ir tai Aie gelbs
tint, Stalinas paleido į prakti
ką savo sugalvotą ir planin
gai suorganizuotą badą. Tas 
badas buvo viena didžiausių ir 
sėkmingai nuslėptų modernių 
jų laikų žiaurenybių.

Tačiau pasibaisėtini faktai 
nevisai tepasisekė nuslėpti. Ne 
paisydamas komunistų šmeiž
tų ir propagandos, žurnalistas 
Eugene Lyons, paskui visa ei 
lė kitų rašytojų iškėlė viešu
mon, kas dėjosi Sovietų Rusi
joje. Vienas gabiausių tų spau 
dos vyrų Henry Chamberlain, niekuomet nepaaiškės. Infor šistinius aliantus!

atsargų. Visa, ką ji turėjo da 
ryti, turėjo tik sustabdyti 1932 
metų javų eksportą į užsienius 
arba paskirti mažą dalį savo 
svetimos valiutos maisto pro
duktams užsieniuose užpirkti. 
Tačiau valdžia nutarė, kad ver 
čiau milionai žmonių temiršta. 
Kiek milionų tikrai mirė badu 
per tuos bado metus, gal būt

duoti. ? i
Gana šiandien pažvelgti į ai 

žemėlapį, kad pamačius, iki 
kur atvedė 1917 m. lapkričio 
perversmas. Sovietų Rusija 
po II pasaulinio karo užėmė 
kiek daugiau, kaip 8 milionus 
ketvirtainių mylių. Šiandien 
{komunistų pasigrobta pasaulio

liono ketvirtainių myliu su d a u 
giau kaip 750 milionų žmonių 
— visas trečiadalis žmonių ra
sės su visu ketvirtadaliu viso 
žemės kamuolio. Tokie yra 
klaikieji skaičiai, iki kurių Ru 
sijos komunistų imperializmui 
buvo leista išsiplėsti. . .

Tačiau, sykiu, su bauginan
čia komunizmo grėsme už
smaugti laisvę visame pasau- 
ilyje, jau yra užmatomos ir 
vilties prošvaistės. Laisvos li
kusios tautos jau vis labiau 
pradeda praregėti ir suprasti, 
ką sovietų kėslai reiškia. Tuo 
pačiu procesu, deja tik nepaly
ginamai lėčiau, (kaip pasaulis 
pažino nacizmą, pradeda pa
žinti sovietinį komunizmą.

Laisvės Balsas jau vis aiš
kiau ir giliau oro bangomis pra 
deda prasiskverbti pro geleži
nes uždangas ir pasiekti pa
vergtų šimtų milionų ausis ir 
širdis; gal pirmą kartą po tiek 
daug nebylės tylos ir klaikios mistaitiki! Vienas dalykas yra 
tamsos metų ten pradeda iš
girsti, kad laisvasis pasaulis ne 
kaltina Rusijos tautos nei jos 
žmonių už jų prispaudėjų misi 
kaitimus, kad laisvieji žmonės 
pripažįsta Rusijos žmones 
esant pirmomis komunizmo ti- 
ranijos aukomis, ir kad visi 
mapus sovietų valdžios užtva

rų, uždangų bei spygliuotų vie 
lų nėra pasaulio pamiršti, o tu
ri nuoširdžius sąjungininkus vi 
same laisvąjame pasaulyje 
bendroje kovoje už viso pašau 
lio, taigi ir jų, taiką, laisvę bei 
gerovę.

tikras, istorija žygiuoja ratais, 
ir visuotinis vergija pasišlykš
tėjimas yra tikrasis laidas, kad 
Kremliaus dienos yra suskaity 
tos. Gal istorijai tai nedaug 
reiškia ir todėl kiekvieno gy
vo švenčiausioji pareiga savo 
išgalėmis prisidėti istorijos ra
tui padėti greičiau pasisukti iš 
tamsos į šviesą, iš vergijos i 
laisvę, iš teroro Į visuotinį lais
vėjančios žmonijos džiaugsmą 
bei antuziazmą!
O vienok Lietuva prisikels gi 

kada, 
Ne veltui ji tiek nukentėjo!
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PR. KOZULIS

sovietiniu autorių straipsnių mis, kurios padėtų
rinkinį — „Tarybinis teatras 
ir dabartis'*. Tūlas drg. P. 
Kvietinis ta pačia proga „Li
teratūros ir meno“ savaitraš
tyje bando nušviesti Lietuvos 
teatrų „tarybinį“ kelią. . .

PARTIJA VADOVAUJA 
TEATRAMS

Visame pasaulyje teatrams 
paprastai vadovauja prityrę te
atralai, nepamainomi sceninio 
meno žinovai. Kitaip būti, ro
dos, ir negalėtų, nes gi pieni
nis menas — viena iš sunkiau
sių meno šakų. Arts gratia ar 
tis — menas meno dėka: pla
nuoti, ugdyti, derinti aktoriaus 
ir dramaturgo kūrybą, iš tiesų, 
sunkus ir atsakingas uždavi
nys, reikalaujantis plataus me
ninio pajautimo, gilaus išsila
vinimo.

Tarybiniame teatre į šiuos 
svarbius faktorius numojama

Įvykdyti
partijos nurodymus taiybnno 
meno plėtojimui. . . Teatrų va- 
oovais jau. nėra prityrę teatri
nio meno atstovai, o. . . visaga 
linti VKP(b), duodanti jiems 
nurodymus, kaip ugdyti me
ną. . . Menininkai padaromi 
amatininkais, veikiančiais pa
gal VKP(b) instrukcijas ir to
bulai atliekančiais jos užsaky
mus. TiĮkrasis teatrų viešpats 
yra VKP(b). Rašytojai, dra
maturgai ir teatro darbuotojai 
tėra vargšai kampininkai, ku
rių vienintelis rūpestis ne to
bulinti ir kurti teatrinį meną, 
bet paraidžiui išpldyti V KP 
(b) paliepimus. Menas be lais 
vos iniciatyvos iš viso nėra me 
nas. Jo negalima sutraukti į 
sausus VKP(b) paragrafus.

NEĮVYKDOMI UŽDAVI
NIAI

„Nelengvas yra tarybinio 
teatro ir apskritai viso tarybi

Prisikėlimas
Tą rytmetį Jis prisikėlė

ir žengė lydimas aušros liepsnų,
tą rytmetį prasiskleidė pern/ykštės gėlės 
išgirdusios Jo dieviškus žingsnius.
Jį pasitiko minios neregėtos 
(minia, kaip visados — kvaila ir išdidi) : 
vieni Jį garbino, kiti Jį akmenim apmėtė, 
treti Jį vėl norėjo nužudyt.
Tariau: „Išnaikink žemėje mirties 'Klaikumo žymes, 
lai jos prapuola iš žmogaus minties, 
o Tavo žingsniai — amž.no pavasario grįžimas 
tegu nušvinta po beviltiškos nakties.

»
Nejaugi mano maldos tokios prastos, 
kad nė vienos neišklausei.. .
Šaukiau: išgelbėk mano gimtą kraštą, 
nes Tu esi stiprybė mano ir šviesa!“
Dar niekados aš nebuvau taip nusiminęs: — 
praėjo Jis nė nepažvelgęs į mane. . .
Praėjo Jis, lyg rytmečio dvelkimas 
pro dideles ir neramias minias.

* *
VYTAUTAS PESECKAS

Lakūnai

TAUPIOJI VIRĖJA

Šiomis dienomis pasirodė se
niai laukta, labai svarbi šeimi
ninkėms knyga, „Taupioji Vi
rėja“. Knygą paruošė Halina 
Mačiulytė - Daugirdienė. Iš
leido kun. Pr. Juras. Knyga 
151 pusi., atspausdinta gera
me popieriuje. Še.mininkių pa 
togumo dėhai sukišta elastine 
nugarėle. Gauna.ua „Eglu
tės" administracijoje: P. O. 
Box 22, Brockton 68, Mass., U. 
S. A., kuriuo adresu prašome 
siųsti užsakymus. Kaina — 
$ 2.00.

Knyga paruošta praktikos 
reikalams. Tad autorės ir lei
dėjų daugiau kreipta dėmesio 
į jos praktiškąją pusę. Kny
gos pradžioje išvardinti, kaip 
žinome, labai svarbūs žmogaus 
organizmui vitaminai, įtalpin
tos 5-kios maisto produktų 
maistingumo lentelės 'r kiti 
praktiški nurodymai bei pata
rimai. Knyga tikrai vertinga 
šeimininkėms, ypač kurios no
ri pasigaminti lietuviškų val
gių.

SPSL.

Kun. Pr. M. Juras,
rašytojas ir žymusis kultūri
ninkas, labai daug aukojąs 
lietuvių kultūros reikalams. 
Pav., paskutiniu laiku jis yra 
užsakęs dail. A. Tamošaitienei 
Mindaugo krikštui paminėti 
kilimą, šiomis dienomis jis iš
leido p. Mačiulytės-Daugirdie- 
nės paruoštą šeimininkėms kny 
gą „Taupioji virėja“, kuri duo 
da nurodymų, kaip gaminti vai 
gius ir duoda daugelį lietuviš
kų valgių receptų.

ranka. Diktatūrinė sovietų ko
munistų partija, kaip ir dera 
diktatūrinėje šalyje, tariasi 
esanti pašaukta aprėpti visas 
gyvenimo sritis. Drg. P. Kvie
tinis šitaip apibūdina minėtojo 
leidinio turinį: „Leidinyje iš
spausdinta greta partijps nu
tarimų visos eilės žymiųjų ru
sų bei kitų respublikų rašyto
jų, dramaturgų ir teatro dar
buotojų kalbos bei straipsniai, 
jieškantieji konkrečių priemo
nių tam, kad būtų įvykdyti par 
tijos nurodymai tarybinio me
no tolesnio ugdymo reikalu...“ 
(„Laisvė'“, nr. 292). Taigi, ra 
šytojai, dramaturgai ir teatro 
darbuotojai rūpinasi ne teatri-

nio meno kelias. Ir aktoriui, 
ir režisieriui, ir dramaturgui vi 
są laiką tenka atskleisti ką nors 
nauja, parodyti tai, kas svar
biausia, tipinga vyksta tarybi
niame gyvenime, ką ir kaip 
nugali ir laimi tarybinis hero
jus“ — cituodamas Tairovo 
žodžius nusiskundžia drg. P. 
Kvietinis. Iš tiesų, sunkus ir 
nepavydėtinas kelias, nes (kaip 
gi gali parodyti tai, kas vyks
ta tarybiniame gyvenime ka
da tenai tebeviešpatauja žiau- 
liausia pasaulyje cenzūra. Pa
rodyk tokiose aplinkybėse, jei
gudrus, Sovietų Sąjungos pra
vedamus svetimų žemių gro
bimus ir gyventojų transportą

Kai virš laukų ir girių debesys grūmoja 
Iškeltomis į viršų keršto kumštimis, 
Ir balzgani žaibai, pravirikę tolumoje, 
Perkūno smūgiais praeities audras primins, —
Ir kai širdis Skaudės nerimstančiai ir baisiai, 
Virpėdama atodūsiais naujų kraštų, 
Mes rankomis sukibę grandine nueisim 
prie stovinčių sparnuočių skristi paruoštų.
Ir paskutinį kartą kelsime prie lūpų 
Taures putojančias ir gersime ilgai, 
Dainuodami apie palūžusius sparnus. . .
Ir jausime, kaip nerimas krūtinėj trupa, 
Kaip debesys palieka amžinį draugai. . . 
Ir mūsų šauksmas erdvėje pratruks!..

ei jas užkaltuose vagonuose į 
Sibirą — Tarovo ūodžiais ta-

Montrealio lietuvių choras, 
veikiąs jau kelis metus. Kurį 
laiką jis priklausė DLK Vytau 
to klubui. Tačiau klubas, ku
riame partizanauja „progresy- 
.vieji“, neįstengia chorą rim
čiau palaikyti. Todėl choras 
iš klubo globos išėjo. Dabar 
choras susitarė su Montrealio 
lietuvių bendruomenės komite
tu (ALOKu) ir oficialiai skai

tosi Montrealio lietuvių bend
ruomenės choru. Choro vedė
ju dabar yra muz. A. Piešina.

Choras be pasirodymų šven
čių metu ir pabaltiečių bei ki
tuose koncertuose, gieda ir 
Montrealio lietuvių Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje pa 
maldų metu.

Labai būtų malonu, kad cho
ras dar padaugėtų nariais ir bū
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tų visai pajėgus atstovauti lie
tuvių dainą Montrealyje. Cho
ro dalyviai, žinoma, turi auko
tis, nes choras reikalingas re
peticijų ir tam reikalui laiko. 
Bet jtik nė viena tauta be pa
siaukojančių žmonių negyve
na. Didelė pagarba ir garbė 
ir šio choro dalyviams, kad jie 
aukojasi grąžiąjai lietuvių dai
nai ir giesmei.

riant — „kaip nugali ir laimi 
tarbinis herojus“. . . Taigi, pa
rodyk, kaip jis laimi Lietuvoj, 
Latvijoj, Estijoj, Lenkijoj, Ru 
munijoj, Bulgarijoj, Vengri
joj. . . Pavaizduok tų paverg
tų kraštų sunkias partizanų 
kovas su sovietiniais v.trebite- 
liais. . . Tai didžiųjų men nin- 
kų dėmesio vertos temos, bet... 
tarybinis gyvenimas tarybinia 
me mene leidžiamas vaizduoti 
tik iš vieno taško — gražu so
vietiniame „rojuje“, enkavctbs 
tai yra angelai, VKP(b) atsto 
vai — šventieji su apvaliais 
skrituliukais ant galvų, o pa
vergtosios tautos ir jų išsilais
vinimo kovotojai — fašist?:, 
banditai, zulikai, razbainikai ir 
tt. Tarybiniam menui gyveni
mo tikrovė nerūpi, bet ji vsa- 
da rūpi kūrėjui. Štai kodėl ne 
laimingiesiems tarybinio me
no kūrėjams, pastatytiems 
prieš VKP(b) diktatūrinius 
nurodymus, meno kelias pasi
daro sunkus ir neįmanomas. . .

VKP(b) PASTANGOS 
TUŠČIOS

Lietuvos teatrams sovieti
nis okupantas taipogi užkro-

AMERIKIEČIAI DOMISI
Stovyklos barake sukurti

Daugis tremtinių vykdami j 
Naująjį Pasaulį, turėjo klai
dingą supratimą apie meninį 
skonį amerikiečių. Daugis mū 
sų menininkų turėjo progos įsi
tikinti, kad toji pažiūra tikrai 
verčia mūsų dailininkus vis 
daugiau keisti savo nuomonę. 
Štai ne taip seniai dail. Puzi
nas Amerikoje laimėjo me
no parodoje net premiją už sa 
vo paveikslą „Tremtinė“. Muz. 
VI. Vakubėnas, A. Kučiūnas ir 
kt. gerai vertinami pačių ame
rikiečių ir apie juos atsiliepia
ma gana gerai. O kur Čiurlio-
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vė naujuosius uždavinius, for
muojančius tarybinį „meną“. 
Rezultatą drg. P. Kvietinis 
mums užfiksuoja šiais žo
džiais: „Lietuviškosios drama
turgijos didžiausias trūkumas 
yra tas, kad nepajėgiame gi
liai, reljefingai, gyvai navaiz- 
duoti priešakinio tan/binio 
žmogaus“... Ak, ir vėl ta 
pati problema, kuri taip apsun
kina tarybinio rašytojo ir dra 
maturgo kelią, tik čia, Lietu
voje, ji dvigubai aštresnė. Be 
sikaitaliojančių okupacijų re
zistencijoje užgrūdintas lietu
vis nežada kapituliuoti. Kova 
su okupantu ir jo užmačiomis 
tebėra pačiame įkarštyje. Ji 
paliečia ir pačius menininkus. 
Iš tėviškės ateinančiomis ži
niomis sovietinių budelių ten 
yra nužudytas operos solistas 
A. Kučingis ir poetas A. Miš
kinis. Lietuvos teatrinis me
nas išgyvena sunkias tragedi
jos dienas. Vyt. Kastytis.
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TREMTINIŲ MENU 
paveikslai į muziejų

nio ansamblio pasirodymai, tai 
jau ir per pačių amerikiečiu lū
pas nuskamba nusistebėjimais, 
kad lietuvių menas vis užburia 
daugiau vietos žmonių, vis su
kelia daugiau susidomėjimo 
buv. tremtinių menu.

Štai vasario mėn. 24 — 25. 
d. vėl vienas tremt. dail. su sa 
vo paroda, padidino simpatijas 
skaitlingai naujųjų tremtinių 
šeimai.

Tomis dienomis Čikagos da
lyje — Cicero buvo suruošta 
dail. J. Pautieniaus paveikslų 
paroda.

Be meno prof. T. šlapelio, 
dail. Valeškos, dail. šileikio at
silankė į atidarymą prof. V. 
Biržiška, istorikė Sruogienė, 
dr. Gvlvs, dr. Rač'kus, dr. Star
kus ir kt.

Dr. Račkus '(savo muziejui) 
— Lituanistikos muziejui nu
pirko . dail. Pautieniaus pa
veikslus. Ta dr. Vidūno por
tretas ir „Tremtiniai'‘. Kitus 
tris įsigijo šertieji Amerikos lie 
tuviai. Parodą pratęsus ne
oficialiai) dar vieną dieną 2 
paveikslus nupirko Cicero ban 
ko dir. Grybauskas.

Pažymėtina, kad dr. Rač 
kaus įsigyti, paveikslai ir vie
nas nupirktas bankui prj.š po
rą metų buvo sukurti stovyk
los barakuose, o dabar jau jie 
pakabinti npt muziejuje.

Ne tik skaitlingas skaičius 
lankytojų, bet ir darbininkai 
susidomėjo šio dailininko kū
ryba. Mat, daugis paveikslų— 
aliejinė tapyba yra atlikta pei 
liu (špachteliu). Pasak, dail. 
M. Šileikio — tai šio dailinin-

GELTONA MERGAITE
ERSKINE COLDWELE

Erskine Coldwell, šiandien vienas iš pirmaujančių’ 
Amerikos rašytojų, gimė 1902 m. Georgijos valstybėj. 
Vėliau mokėsi Virginijos ir Pensylvanijos universitetuo
se. Dirbo kaip malūno darbininkas, medvilnės rinkėjas, 
kelneris, virėjas, šoferis, futbolininkas profesionalas, 
reporteris, knygų recenzentas ir leidėjas. Tai jį įgalino 
gerai pažinti visų tų luomų žmortįų gyvenimą ir vėliau 
kaip medžiagą panaudot savo raštuose. Jis daugiausiai ap
rašo J. A. V. Pietinių valstijų gyvenimą, mažiau šviesų, 
daugiau brutualų, tragišką. Jo dramatizuota novelė „The 
Tabacco Road“ prieš porą metų su didžiausiu pasiseki
mu ėjo Broadway. Daugelis jo veikalų išversta ne tik į 
visas vakarti Europos, bet ir kinų bei japonų kalbas.

Recenzentas (N. Y. Herald Tribune) Horace Prepory 
taip rašo apie E. Coldwell: „Jis yra retas šių dienu feno
menas, originalus amerikoniškas humoristas, turis dova
ną rin'kti medžiagą iš esamų šaltiniu ir, kaip ir visi pirmos 
eilės rašytojai, instinktyviai paversti atsitiktinį epizodą 
simboliniu, turinčiu gilią mintį“. Vert.

Nell stovėjo prie virtuvės lango ir pokavo pintinėn kiau
šinius. Ji rūpestingai sutvarkė vienuolika baltų 'kiaušinių, 
padėdama medvilnės sėklų žievelių jų tarpan ir apačioj jų, 
taip, kad nei vienas nesudužtų. Paskutinis, 'kuris turėjo būt 
įdėtas pintinėn buvo ir didelis ir rudas ir truputį purvinas. 
Ji įmerkė jį į šilto muilino vandens indą ir nušluostė švariu 
rankšluosčiu. Bet ir tada ji nebuvo patenkinta kiaušinio iš
vaizda: jis buvo rudas; o visi kiti kiaušiniai pintinėj buvo 
balti, kaip rugsėjy medvilnės kamuoliukai.

Užpakaly jos Myrtie šveitė dvi keptuves muiluotu van
deniu ir skuduru, padažytu smėlyje. Nell padėjo rudąjį 
kiaušinį ir pašaukė Myrtie.

— Štai čia dar vienas tų didžiųjų rudų kiaušinių, Myrt- 
ie, — pasakė ji. — Ar tu turi supratimo, iš kur jie atsiran
da? Ar nematei kokų svetimų vištų kieme? Turėtų būt ko

kia atsilankanti višta, dedanti kiaušinius mūsų vištidėj.
Myrtie paguldė keptuves ir priėjo prie staliuko .prieš 

langą. Ji paėmė didįjį rudą kiaušinį ir žiūrėjo į jį. Kiaušinis 
nebeatrodė rudas. Nell dar kartą pažvelgė į kiaušinį, ste
bėdamas, kaip Myrtie rankose jis aiškiai pakehė spalvą.

— Iš kur tie rudi (kiaušiniai atsiranda Myrtie, — pa
klausė ji. — Praeitą savaitę nebuvo nė vieno, o štai šiandien 
— šitas. Jis buvo su kitais pintinėj, kurią Mr. Willis atne
šė iš vištydės, bet jis sakė pamiršęs įsidėmėti, iš 'kurio liz
do jį paėmęs.

Myrtie pavartė kiaušinį rankoje, sverdama ir matuo
dama pirštu jo didelį apskritimą.

— Neklauskit manęs, Miss Nell, — atsakė ji, vis dar 
žiūrėdama į kiaušinį, — aš dar nemačiau, kad iš būrio leg
hornų, vis dėl to, neatsirastų kas padeda keletą rudų kiau
šinių vieną ar kitą kartą. Atrodo, nieko dėl to negalima pa
daryti.

— Ką tuo nori pasakyt, Myrtie? Apie ką ant šios že
mės, tu kalbi? Žinoma, kad leghornos deda baltus kiaušinius; 
šitasai gi yra rudas. .

— Aš nesakiau, kad leghornos juos deda, nesakiau rfei 
kad nededa. Tos senosios Orpingtanos ir Plymouth Rocks 
vištos ir dominikerės kartais irgi deda juokingus kiauši
nius. Aš taip jau nesijaudinčiau radus rudą kiaušinį. Nema
čiau nei vieno dar nei baltojo, nei spalvuotojo, kurs žinotų, 
kaip tokie dalykai atsitinka. Bet aš perdaug nesirūninčiau 
dėl to, Miss Nell. Mano skoniui rudi kiaušiniai lygiai geri, 
kaip ir balti.

Nell atsisuko nugara į Myrtie ir žiūrėjo pro langą, kol 
mergina gryžb kiton1 virtuvės pusėn. Nell nemėgo kalbėtis 
su Myrtie, dėl to, kad Myrtie niekad nepretendavo žipoti 
tiesą apie betkokius dalykus. Net jeigu ji žinodavo, visuo
met vengdavo atviro atsakymo. Myrtie jpradėdavo kalbėti 
ir įkalbėdavo apie viską nuo ryto iki nakties, bet niekada ne
atsakydavo į klausimą, jeigu to galėjo išvengti. Nell, žino
ma, visada už tai atleisdavo, nes žinojo, I<ad Myrtie ne są
moningai vengė teisybės.

Merginai grandant keptuves, Nell vėl paėmė kiaušinį ir 
akyliai jį stebėjo. Mrs. Farringtonienė turėjo būrį domini- 
kerių viščiukų ir savo vištidėj ji rinko visokio dydžio ir. vi
sokių spalvų kiaušinius. Kaip kad Mrs. Farringtonienė sa
kė, tai buvo dėl to, kad ji turėjo du sentis gaidžius, nežino

mos veislės nei vardo. Nell ne kartą pastebėjo, Mrs. Farring 
tonienei, kad kai kurios iš jos dominikerių vištų buvo mai
šytos veislės ir, kad to pasėkoj 'kiaušiniai atsirado Įvairaus 
dydžio bei spalvų,, bet Mrs. Farringtonienė nesiliovė vertus 
kaltę ant savo dviejų gaidžių, kurie, pasak jos, buvo visų 
veislių mišinys.

Dar kartą Nell pamerkė rudąjį kiaušinį į vadens du
benį ir nušluoštė švariu rankšluosčiu, bet kiaušinis liko ru
das, kaip buvęs. Tada kiaušinis buvo švarus, bet muilhs ir 
vanduo nei jo dydžio nemažino, nei spalvos nekeitė. Kaip 
buvo rudas kiaušinis, taip ir palijo rudas. Pagaliau Nell 
liovėsi; ji įsitikino, kad tuo būdu vistiek nieko nepakeis. 
Jeigu ji būtų turėjusi kitą baltą kiaušinį, įdėti pintinėn to 
vieton, ji būtų atidėjusi tą į šalį ir pakeituri baltu, bet ji te
turėjo tik tuziną, įskaitant ir rudąjį, o norėjo, kad būt pa
kankamai kiaušinių, padaryti lygiems mainams su Mrs. Fąr- 
ringtoniene į žalius žirnius.

Prieš galutinai padėdama kiaušinį pintinėn prie kitų, ji 
žvilgterėjo pro langą, kad pamatytų kur buvo Willis. Jis 
sėdėjo pastoginės tarpdury, valydamas raudonų kukurūzų 
sėklas į didelę medin.ę statinę.

— Dabar aš išeisiu pas Mrs. Farringtonienę iškeisti tų 
kiaušinių į žirnius, — pasakė ji Myrtie. — Prižiūrėk ugnį ir 
įstatyk puodą vandens užvirinti. Aš grįšiu po valandėlės.

Ji atsisuko ir pažvelgė į Myrtie.
— Manau, kad šiandien, pakeitimui, sutrinsi bulves, 

Myrtie. Mr. Willis tokias labjau mėgsta.
— Ar jūs paimat ir tą didįjį kiaušinį, Miss Nell? — pa

klausė Myrtie, žiūrėdama į jį, pintinlėj tarpe vienuolikos bal
tų leghornų.

— Aišku, — atsakė ji. — O kodėl?
— Mrs. Farringtonienė nustebs pamačius jį. tarp tų 

baltųjų, ar ne Miss Nell?
— Na, ir kas gi jeigu ji pamatys? — nekantriai paklau 

sė Nell.
— Niefco, Miss Nell, — atsakė Myrtie. — Bet ji gali 

norėt sužinot, iš kur toksai atsirado. Ji žino, kad mūsų viš
tos leghornų veislės ir gali pagalvot, jog jos dominikerės tą 
padėjo.

— Nieko negaliu padėt, — kalbėjo Nell nusigrįždama. 
— Ir, be to, ju turėtų laikyt savo dominikerės uždarytas, jei
gu nenori, kad jos dėtų kiaušinius kieno kito vištidėje.

Gauna.ua
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KULTŪWĖ>KR(W1KA
VISOMENINIS LIETUVIO IŠEIVIO TEISMAS 

AMERIKOJE
Savo visuomenines ir tauti

nes klaidas geriau pažinti ir 
rasti kelius bei būdus jų iš
vengti, Amerikoje, Bostone, 
lietuviai surengė visuomeninį 
lietuvio ateivio į Ameriką teis

imą. Tame teisme vieni lietu
vį išeivį kaltino, kiti jį gynė, 
treti davė parodymų — liudi
jo, ir pagaliau teismas, kaip 
visuose teismuose kad esti, pa 
sitaręs padarė sprendimą. Ka
dangi ir Kanada glaudžiai susi
jusi su Amerika ir kadangi ir 
čia išeiviai lietuviai gali daryti 
tų pačių klaidų, tai Kanados 
lietuvių — ir senųjų ir naujų
jų (nes buvo teisiamas bendrai 
lietuvis ateivis, nežiūrint to, 
kada jis Amerikon atvyko — 
lanksčiau ar dabar) — dėme
siui skelbiamas šio teismo 
nutarimas.

1. Į klausimą: Ar kaltas lie
tuvis emigrantas, jei jis veikiai 
nutraukė ryšius su savo praei 
timi, jos nepagrįstai gėdinda
masis, ir nebesidomi Lietuvos 
gyvenimu?

Teismas atsakė: Kaltas ir 
paaiškino, kad kaltas yra tas, 
kas nutraukė ryšius, ir nekal
tas — kas nenutraukė. Šis pa 
aiškinimas tinka visiems atsa
kymams. z

ko stilius, technka ir kolori
tas tapybos srityje yra retas 
reiškinys. Dail. .Šileikis pabrė 
žia, kad J. Pautienius turi gerą 
spalvų skonį ir gerai įgudusią 
ranką naudojant šią priemonę 
tapant paveikslus.

Nereikia manyti, kad jau pei 
liu piešti paveikslai yra koki la 
bai modrenūs. Ne, taip nėra. 
Žiūrėdamas lankytojas į šio 
dail. paveikslus, mato realius, 
puikius kūrinius su nuostabiu 
spalvų dominavimu.

Iš 30 paveikslų apie trečda
lis skirta tremtinių gyvenimui, 
kiti Lietuvos vaizdai. Dail. 
tikrai meistriškai sugebėjo pa 
vaizduti mūsų mielo krašto 
žiemas, žydinčias tėviškės so
dybas ir pakelės smuikelius.

Tad nenuostabu, kad visuo
menė, įsigydama net 7 paveiks 
lūs, įvertino jo kūrybą.

Baigiant tenka pažymėti, 
kad dailininkas padarys tokią 
staigią pažangą meno srityje, 
kad mačiusieji jo kūrybą kiti 
dailininkai anksčiau ir dabar, 
reiškė nusistebėjimą.

Iš to viso nesunku padaryti 
išvada, kad senieji Amerikos 
lietuviai ne taip jau kratosi 
meno, kaip kad anksčiau daug 
kas galvojo. Reikia manyti, 
kad Čikagoje bus suruošta ir 
daugiau meno parodų, kurių 
laukia tiek buv. tremtiniai, 
tiek meno dalykų mėgėjai.

J. Žemaitis.

2. Ar kaltas lietuvis emi
grantas, jei jis nejaučia solida 
rūmo ir tolerancijos savam tau 
tiečiui, ir dažnai puoselėja jam 
neapykantą tik todėl, kad jų
dviejų pažiūros bent kiek ne
sutampa?

Ats.: Kaltas.
3. Ar kaltas lietuvis emi

grantas pirmoj eilėj tremtinys, 
jei jis išdidžiai ir su panieka 
vertina visa, ką rado Ameri
koj ir tuščiais pagyrais vaiz
duoja nustotą gyvenimą?

Ats.: Kaltas.
4. Ar kaltas lietuvis emigran 

tas, jei jis pernelyg lengva 
ranka nuėjo palaidais keliais 
(neatsakingai girtauja,pameta 
šeimą, nesirūpina vaikais ir 
tt.), tuo paskleisdamas nepa
lankią opiniją apie lietuvius?

Ats.: Kaltas.
Bausmė: Kas, iš nuteistųjų, 

šiais metais sumokės bent vie
ną dolerį lietuvių kultūros rei
kalams, bus išteisintas (proku 
roras siūlė 12 dolerių).

5. Ar kaltas lietuvis emi
grantas, jei jis nepalaikė tau
tinės kultūros?

Ats.: Kaltas.
6. Ar kaltas lietuvis emi

grantas, jei jis neįkvėpė savo 
vaikams nei pagarbos, nei mei
lės savo tautai ir josios kultū
rai?

Ats.: Kaltas.
7. Ar kaltas lietuvis emi

grantas, jei jis nepakankamai 
rėmė savo tėvų krašto laisvini
mo reikalą?

Ats.: Kaltas.
8. Ar kaltas lietuvis emi

grantas, jei jis nesudarė emi
gracijoje bendros ir visuotinės 
lietuviškos organizacijos Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse?

Ats.: Nekaltas, nes tokia or 
ganizacija yra sudaryta ALT“ 
os ir BALF'o formoje.

9. Ar kaltas lietuvis emi
grantas, jei jis nedalyvauja nei 
esamose lietuviškose organi
zacijose?

Ats.: Kaltas.
Bausmė — prokuroro pasiū 

lyta — skirti vienus metus lai 
ko pasitaisyti tose srityse, ku
riose pripažintas kaltu.

Visuomeninį teismą ruošė 
Lietuvių Kultūros Rėmimo 
draugija Bostone. Po teismo 
lietuvių kultūros reikalams 
teismo dalyviai sudėjo 218 do- 
jerių. Tai yra gražus lietuvių 
kultūros rėmimo pavyzdys, o 
teismo sprendimas įsidėmėti
nas visiems lietuviams.

MŪSŲ INŽINIERIAI 
ĮSISTIPRINA

Prieš kurį laiką Montrealy 
gyvenąs Dipl. inž. J. Daniliaus 
kas buvo priimtas į Kanados 
inžinierių organizacija — En 

gineering Institute of Canada.
Dabar gavome patirti, kad 

ii Ottawoje gyvenąs ir dirbąs 
savo specialybės srityje Dipl. 
inž. Albinas Paškevičių^ taip 
pet yra priimtas į tą Enginee
ring Institute of Canada.

Tokiu būdu mūsų inžinie
riai gauna vis didesnį pripaži
nimą ir tas teises, kuriomis nau 
dojasi Kanados piliečiai inži
nieriai.

ALGIRDAS BRAZYS 
CARNEGIE HALL

Daugumas Amerikos muzi
kų turi savotiškus egzaminus 
— padrayti New Yorko di
džiulėje koncertų salėje Carne 
gie Hali koncertą ir gauti spau 
dos pripažinimą. Salė didelė ir 
brangi; už ją reikia sumokėti 
apie 2.000 dolerių. Neturtin
gas asmuo „neįkąs“ tokios su
mos, jeigu nesuras pakanka
mai publikos. O surinkti pilną 
salę publikos, be geros rekla-

Moksia-teciinikof nau]ienas
„SKRAIDANČIOS LĖKŠTĖS“ VIETOJE METRO.
Čikagietis konstruktorius G. 

Miller „Science and Mecha
nics“ žurnale parašė straips
nį su schematiniais brėžiniais 
apie „Skraidančių lėkščių“ pri 
taikymą didmiesčių'' susisieki
mui. Šie oro tramvajai pakilti 
ir nusileisti galėtų panaudoti 
didžiųjų pastatų stogus, ma
žus parkus ir gatvių aikštes.

Tokia lėkštė sutalpintų 100 
keleivių, būtų 65 pėdų skers
mens ir 10,5 pėdos aukščio. 
Jos svoris su keleiviais sudary 
tų 80.000 — 110.000 svarų.

„Lėkštė“ gali kilti statme
nai ir skristi kitomis krypti
mis.

„Lėkštės“ centre yra 3 sky
lės, kurių viduje yra įtaisyti 
helikopterių mechanizmai su 
dvieiliais 14 pėdų propeleriais. 
Visų trijų helikopterių bendras 
galingumas yra 7.200 HP. 
„Lėkštės“ briaunoje (aplink) 
vairuotojui ir keleiviams įreng
ti skyriai su sėdynėmis.

Susisiekimas „lėkštėmis“ ga 
Įima būtų panaudoti tolimesnė
ms miesto distancijoms. To
kiu būdu, „lėkštės“ atstotų po 
žeminį traukinį — metro.

DIRBTINĖ KRAUJO 
PLAZMA

Yra žinoma,, kad žmogaus 
organizmą maitina kraujo plaz 
ma — 'kraujo skystimas, kuria 
me yra visos iš virškinamojo 
aparato patekusios maisto me
džiagos : baltymai, riebalai, 
angliavandenys ir mineralai; 
Todėl netekusiems daug krau
jo žmonėms (pav. sužeistiems 
kare) perpilamas iš kitų žmo
nių paimtas kraujas, kuriame, 
beje, yra dar ir kraujo kūne
liai.

Praktika parodė, kad dirb
tinės plazmos įleidimas į krau 

ne-

mos, kuri Amerikoje labai 
brangiai kainuoja, nėra įmano
ma. Todėl daugelis neišlaiko 
pirmųjų agzaminų“ 
įstengia tos salės pasisamdyti.
O kas įstengia, reikia išlaikyti 
kitus egzaminus — gerai pasi 
rodyti ir gauti gerą spaudos pri 
pažinimą.

Taigi, bekyląs Amerikos lie 
tuvių baritonas Algirdas Bra
zys ir gi laikė šiuos egzaminus. 
Nors publikos surinko nedaug, 
bet jis ištesėjo sale pasinaudo
ti. O apie jo balsą ir dainavi
mą Amerikos spauda gerai 
siliepusi.

ATŠAUKĖ PREMIJAI 
SKIRTUS PININGUS

Lietuvių spaudos darbuotojų 
klubas Brooklyne atšaukė Lie 
tuvių rašytojų draugijos lite
ratūros premijai paskirtų pi
nigų davimą.

Neaišku, kodėl.

at-

jo indus išgelbsti žmogaus gy
vybę net tuo atveju, kai krau
jo kūnelių esti likę tiktai 15 
nuošimčių.

Dirbtinė kraujo plazma va
dinama PVP; ją gamina Ame
rikos laboratorijos, iš balty
minių medžiagų ir acetyleno 
dujų. Ji išlaikoma sausame pa
vidale, kaip milteliai, kurie rei
kalui esant ištirpinami van
dens ir alkoholio mišinyje ir su 
leidžiami į kraujagysles.

Taip gi pastebėta, kad dirb
tinės plazmos panaudojimas 
gydo kaikurias ligas, ypač vai 
kų nusilpnėjimo, jiems vidu
riuojant.
DIRBTINIAI KAILINIAI

Nepaprastai greitas žmonių 
dauginimasis ir jų brakonjeriš 
kas laukinių gyvulių naikini
mas sparčiais žingsniais eina 
prie žvėrių kailių mažėjimo. 
Tas ypač atsiliepia karo reik
menų atžvilgiu. Karų metų 
šaltuose kraštuose kareivius 
reikia aprengti šiltais drabu
žiais. Be to, karo lakūnai yra 
būtini šiltų drabužių net ir va
sarą, nes aukštuosiuose oro 
sluogsniuose yra šalta.

Todėl išradėjai suką gal
vas, kaip sugalvoti kokius nau 
jus drabužius, kurie būtų šilti, 
patogūs ir praktiški, kai jau 
stingama natūralių kailių. 
Amerikos išradėjai, ilgai darę 
bandymus, esą išradę dirbti
nius kailinius, kuriems panau
doja specialiu būdu paruoštą 
šilko ir medvilnės mišinį. Nau 
jasis išradimas esąs labai ge
ras ir patogus.

NAUJI SPRAUSMINIŲ 
LĖKTUVŲ BANDYMAI.
JAV aviacija pasiekė naujų 

laimėjimų.

Lietuviai laisvųjų žurna
listų federacijoje

LŽS New Yorko skyrius už 
mezgė ryšį su Laisvųjų Žurna 
lįstų Federacijos Amerikos sky 
rium New Yorke. Federacijos 
sekretorius Mr. Richard Mos
sin išreiškė savo džiaugsmą 
lietuvių įėjimu, kas jiems se
niai jau rūpėję. Federacijos 
skyriaus vykdomasis komite
tas, susidarąs iš rinktųjų atsto 
vų: Nagirski (lenkas), Pusta 
(estas), Zlatoper (jugosla
vas), Frey (vengras), Popa 
(rumunas) ir Kupev (bulga
ras) seniai šį reikalą svarstęs.

Centrinėje Federadijos val
dyboje lietuvius atstovauja p. 
Lanskoronskis, gyvenąs Bary 
žiuje.

P. Mossin nurodė, jog jo pa
reiga esanti rūpintis ir padėti

Viena, JAV aviacija pritai
kė prietaisus papildyti kuro 
atsargas ir sprausminiams lėk 
tuvams ore, jiems nenusilei- 
džiant į aerodromus. Tai yra 
didelis laimėjimas, nes spraus 
miniai (jet) lėktuvai yra rei
kalingi palyginti dažno kuro 
papildymo, o nusileidimas į 
aerodr; mą atima daug laiko, 
be to, grįžimas į aerodromą, 
reikalingas daug laiko, kai 
sandėliai ore gali būti kiek
vienoje reikalingoje vietoje.

Antra, JAV po daugelio ir 
didelių bandymų pasiekė lėk
tuvų skridimo greitį, kuris 
prieš kiek laiko buvo laikomas 
tiktai rekordiniu, būtent — 
1000 kilometrų arba 625 my
lių per valandą. Dabar tai 
bus normalus greitis. Tokiu 
greičiu skris JAV lėktuvai.

TYRINĖJIMAI LOS 
ALAMOS

Amerikos atominių tyrinė
jimų centre, kuriame buvo iš
rastas atomo skaldymo būdas 
ir jo pritaikymas bomboms, 
Los Alamos, ir dabar vyksta 
nepertraukiami tyrinėjimai. 
Apylinkių gyventojai nuolat 
girdi sprogmus, kurie esti to
kie stprūs, kad nuo jų dreba 
namų langai.

Atsiliepdama į gyventojų pa 
siteiravimus, tų tyrnėjimų la 
bolatorija pranešė, kad spro
gimai netolimoje ateityje bus 
ne tiktai girdimi, bet ir mato
mi.

AUSTRALIJA BANDO 
NAUJUS SVIEDINIUS.
Australijos Woomera kalny 

nuošė dabar daromi bandymai 
sukontroliuoti tolimojo šaudy 
mo sviedinius, kurie taikomi, ap 
siginti nuo lėktuvų užpuolimo. 
Bandomas sviedinių taiklumas. 

visiems Rytų Europos žurna
listams, kurie dėl karo aplinky
bių turėjo palikti savo tėvynę. 
Jis turįs galimybių net išrū
pinti affidevitus norintiems at 
vykti į Ameriką. Tuo reikalu 
suinteresuotieji Urėtų užpil
dyti tam tikrus pareiškimus. 
Jis prašė lietuvių sąjun'gą ga
limai greičiau įsiregistruoti 
formaliai, kad sekančiame val
dybos posėdyje dalyvautų ir 
lietuvių atstovas. Jie taip pat 
pageidautų, jog lietuviai žur
nalistai per savo organizaciją 
pas juos individualiai būtų už
registruoti. Tuo atveni jie 
stengtųsi surasti jiems darbo 
laisvųjų kraštų informacijos 
tarnybose ir kitose svarbiose 
institucijose. Jis nurodė, jog 
beveik visi „Vaice of Ameri
ka“ tautybių programų parei
gūnai yra federacijos nariai. 
Federacija turinti fondą, kurio 
lėšomis remiami žurnalistai Eu 
ropos kontinente ir kuris lietu 
viams būtų prieinamas.

Mr. Mossin atstovų prašė 
paskelbti savoje spaudoje šį 
TLZF pranešimą: „Organiza
cija neseniai buvo painformuo 
ta Vidurio Europos Studijų 
Centro, jog pabėgėliams žur
nalistams skirtas stipendijų 
planas esąs pakeistas. Anks
tyvesnė programa skyrė visą 
eilę stipendijų Rytų Europos 
žurnalistams studijuoti Ameri
kos žurnalizmo aukštosiose 
mokyklose. Dabartinis planas 
suteiks galimybę nesivargi
nant išmokti šio kontinento 
žurnalizmo technikos, pažinti 
Amerikos istoriją, literatūrą ir 
bendrąją Amerikos kultūrą bet 
kokiame Amerikos universite
te.

Šiuoini Laisvųjų Žurnalistų 
Federacija prašo savo narus 
(įskaitant lietuvius), kurie ši
tokią stipendiją norėtų gauti, 
iki balandžio 25 dienos prisius 
ti „International Federation of 
Free Journalists“ 49 West 57 
St. New York 19, N. Y. anglų 
kalba pareiškimą. Sąlygos 
gauti stipendijai yra šios: ne
vy r esnis kaip 42 metų am
žiaus, gyvenąs JAV-se arba 
galįs gauti vizą atvykti į JAV 
artimiausioje ateityje. Stipen
dijos užtektų apmokėti moks
lui ir normaliam pragyvenimui 
viengungio arba ir vedusio, at 
sižvelgiant į esamas injividua 
lines aplinkybes. LŽ S-gos 
New Yorko skyrius prašytų 
todėl visus suinteresuotus lie
tuvius žurnalistus tuo reikalu 
kreiptis į bet kurį LŽS N Y 
valdybos narį, o taip pat visus 
tuos prašiusius minėtos stipen 
dijos, kartu pranešti N. Y. sky 
riui, kad būtų galima jų bylas 
paremti. Aim.

— Tai tiesa, Miss Nell, — tarė Myrtie. — Ji tikrai tu
rėtų tai padaryti. Ji turėtų laikyti savo dominikeres namuo
se.

Nell pagaliau įkyrėjo tos merginos pastabos. Vistiek 
tai buvo ne Myrtie reikalas. Myrtie pasidarė akiplėša ir pa
miršo, jog namuose ji tebuvo tijc samdyta tarnaitė. Po viso 
to, išeidama iš virtuvės, Nell nusprendė elgtis šalčiau su 
Myrtie. Ji gi negalėjo daleisti spalvotai virėjai įsakinėti, ką 
ji turėtų ir 'ko neturėtų daryt.

Willis sėdėjo pastogės tarpdury valydamas raudonas 
kukuruzų sėklas. Jis pamatė Nell besileidžiančią žemyn už
pakaliniais laipteliais ir žiūrėjo į ją. Valandėlei jis sustojo 
valęs, nušlavė šalin baltas žieveles, kad jos nedulkėtų j akis.

— AŠ1 einu pas Mrs. Farringtonienę išmainyt pintinės 
kiaušinių į žaliuosiąs žirnius, Willis, — tarė ji. — Aš neuž
truksiu ilgai.

— Gal būt šiandien ji nenorės mainyt, — tarė Willis. 
Jis žiūrėjo juo ploną dulkių debesėlį, skraidantį aplink jį. — 
Kaip tu žinai, kad šiandien ji norės imti kaušinius už žirnius, 
Nell?

— Nebūk kvailas, Willis, — kalbėjo ji šypsodamasi, — 
kodėl ji nenorėtų imti šiandien kiaušinių mainais?

— Ji gali stebėtis, iš kur atsirado tas didelis rudas kiau
šinis, — tarė jis juokdamasis. — Ji gali pagalvot, kad tai 
vienas iš jos vištų padėtų kiaušinių.

Nell stabtelėjo, bet neatsisuko. Ji laukė žiūrėdama na
mų pusėn.

— Tu toks pat blogas, kaip ir Myrtie, Willis.
—t Kokiu būdu?
Jam kalbant ji greit atsisuko ir pažiūrėjo į jį. Jis buvo 

pasilenkęs pakelt nuo žemės sėklinių kukurūzų varpos.
— Aš nieko nenorėjau tuo pasakyt, Willis. Prašau: 

užmiršk ką sakiau. Aš nieko panašaus negalvojau.
— Į ką panašaus?
— Nieko, — tarė ji nueidama. — Nieko nebuvo. Aš 

net pamiršau, ką buvaul sakius. Good-by.
— Good by — atsakė jis lydėdamas ją nustebusiu 

žvilgsniu.
Nell nusisukusi skubėjo iš kiemo, aplink namo kampą, 

gatvės pusėn. Farringtonų namai stovėjo už pusės mylios, 
bet, einant taku per medvinės lauką, buvo kokiais dviem - 

trim šimtais jardų arčiau. Perėjusi skersai gatvę ji pasuko į 
lauką, skubėdama taku su pintine kiaušinių po ranka.

Pusiaukelėj į Farringtonus, Nell atsisuko atgal, pažiū
rėti, ar V/illis dar tebesėdi pastogmės tarpdury ir tebevalo 
kukurūzų sėklas. Ji nežinojo, kodėl ji sustojo ir žiūrėjo at
gal, bet, nežiūrint to, ji nebematė jo nei ten, nei niekur kitur 
kieme, ir vėl ėjo pirmyn Farringtonų lirik, daugiau apie Wil
lis negalvodama.

Mrs. Farringtonienė sėdėjo užpakaliniam prieangy, lup
dama sėtinius, kai Nell apsuko aplink namo kampą ir ėjo 
kiemu. Krūva sėtinių pūpsojo šalia Mrs. Farringtonienės 
supamosios kėdės ir ilgos purpurinės lupenos gulėjo išdar
kytos aplink ją ant prieangio grindų, susivijusios kaip uo- 
bolių žievės. Nell užbėgo laipteliais aukštyn ir, prieš pra
kalbėdama į Mrs. Farringtonienę, pakėlė ilgiausią lupeną, 
kokią begalėjo rasti, ir permetė sau per petį.

— Dėl visų gyvųjų, Nell, — tarė Mrs. Forringtonienė, 
— kodėl tu mėtai sėtinių lupenas sau per petį, Ar tavo įas 
niekam tikęs vyras tavęs nebemyli?

Nell numetė lupeną, vėl ją pakėlė, suplėšė į smulkius 
gabaliukus ir sumetė juos į sėtinių krūvą. Ji paraudo ir at
sisėdo į kėdę šalia Mrs. Farringtonienės.

— Žinoma jis tebemyli, — atsakė Nell. — Aš manau, 
kad taip dariau tiek dažnai maža būdama, kad dar tebeturiu 
tą įprotį.

— Tu manai, jog tai yra dėl to, kad tu ir dabar dar ne
suaugai, Nell, — 'kalbėjo moteriškė sau kikendama, — aš pa
ti buvau lygiai tokia; bet, dėl visų gyvųjų, mergaite, tai ne
sitęsia visą amžių.

Abi nusijuokė, žiūrėdamos tolyn viena per kitą. Paže
mėj, virš medvilnės luako, kabojo baltų dulkių debesys. 
Mr . Farringtonas ir vienas spalvotasis vyras sodino med
vilnę, o žemė buvo taip sausa, kad dulkės kilo į orą pajudin
tos mulų kanopų ir sodinjtojų kojų. Nebuvo vėjo, kuris dul
kes nupūstų, ir jos laikėsi virš vyrų ir mulų, pašiepdamos 
juos nuo moteriškių žvilgsnių.

Dabar Mrs. Farringtonienė įmetė į dubenį nuluptą sė
tinį ir nusišluostė rankas sijonb kraštu. Ji stebėjo Nell, 
jos dailiai užšukuotus plaukus, baltą bovelninę suknelę ir 
baltas rankas. Po to Mrs Farringtonienė nusisuko ir dar 
sykį žvilgterėjo į dulkių debesį, kur dirbo jos vyras.

— Gal būt jūs su Willis taip visuomet ir pasiliksit, kaip 
dabar, — ji pasakė. — Atrodo, kad jūs dar tebemyli t viens 
kitą. Kol jis dar stovi namuose, kur jis ir priklauso, kol ne
laksto naktimis, tai yra pakankamai tilkras ženklas, kad jis 
dar r\esiruošia vaikytis paskui kitą. Dėl visų gyvųjų, vis 
dėl to, iš vyro negalima laukti, kad jis visuomet ir pasiliktų 
naktimis namuose: jie išbėga dažniausiai tada, kada mažiau
siai iš jų to tikiesi.

Nell sėdėjo išgąsdinta to, ką Mis. Farringtonienė ką tik 
pasakė, pritrenkta jos aiškinimų tiesumo.

— Žinoma, Willis to nepadarytų — tarė ji pasitikin
čiai. — Aš žinau, kad ne. Tokio dalyko Willis nepadarytų. 
Tai neįmanoma Mrs. Farringtonienė.

Mrs. Farringtonienė žvilgterėjo į Nell ir tada dar kar
tą nusisuko į lauką, kur vyko sodinimas. Baltų dulkių de
besys sekė paskui vyrus ir mulus ir dengė juos.

— Ątrodo, kad vyrai visuomet sako apie neišvengia
mumą nuvykti į Macon biznio reikalais, arba kartais net Į 
Atlantą, — šnekėjo ji, tarsi nebūtų Nell girdėjusi. — Paskui 
jie sako, kad kartais ten turi būt naktį. Ir atrodo, jog tie visi 
biznio reikalai ir būna naktimis.

Keletas dominikerių vištų išlindo iš po priengio ir su
stojo pasimaudyti baltame kiemo smėlyje. Jos kapstėsi lė
tai, tokiais judesiais, lyg nieko dauigau be to, ir nežinotų. 
Jos palenkė savo ilgus kaklus ir žiūrėjo žemyn i kreizojimus 
padarytus savo nagais ir vėl lingavo toliau betiksliai, nei nu
stebintos, nei supykintos, kad neiškasė jokio kirmino pra
ryti. Viena jų šilumoj pradėjo karkti, nuleidusi sparnus taip, 
had jų galai vilkosi smėliu. Kitos nekreipė į tai dėmesio ir 
vilkosi tolyn be jokio susidomėjimo jos nelaiminga muzika.

— Jūs Mrs. Farringtonienė, turite gražių viščiukų, — 
pasakė Nell, stebėdama dominikeres žingsniuojančias sker
sai kiemą ir tūpiančias medžio pavėsy į dulkėse išraustas 
di^obutes, lyg tai būtų jų lizdai.

— Niekas daugiau, kaip dominikeres, — ji atsakė. — 
Dėl visų gyvųjų, negali sakyt, kad tai būtų Ikažinkokia veis
lė, bet ir jos padeda vieną kitą (kiaušinį retkarčiais.

Nell mete žvilgsnį pintinėn, kuri buvo ant jos kelių, ranj 
ka uždengdama rudąjį kiaušinį. Ji trumpai pažvelgė ir jį Mrs. 
Farringtonienę, norėdama įsitikinti, kad anoji nepastebėjo to 
jos judesio. Bus daugiau.
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AWSXI ^PORTAS' 
montrealio krepšininkai ruošiasi sutik u 

SVEČIUS IŠ HAMILTONO.
Laukiant atvykstančių Ha

miltono (krepšininkų ir stalo 
tenisininkų, pasiruošimas eina 
pilnu tempu. Vietoj tuiėtų du 
kartus per savaitę treniruosiu, 
dabar jos daromos tris kartus. 
Trečiadieniais ir penktadie
niais treniruotės pradedamos 
7 vai., o sekmadieniais 5 vai. p. 
p. Trenirutėse visi (krepšinin
kai aktyviai dalyvauja.

Su svečiais numatoma sužais 
ti dvejas krepšinio rungtynes. 
Vienas balandžio mėn. 28 d. 
(šeštadienį) 7 vai. vakaro su 
mūsų senių komanda Aušros 
Vartų parapijos salėje, po ku
rių LAS Montrealio skyriaus 
ruošiamas svečiams pagerbti 
Sporto balius ir antras — ba
landžio mėn. 29 d. 3 vai .pp. vie 
noje iš naujausių ir moderniš
kiausių sporto halių — Št. 
Louis College, Sherbrooke ir 
Hotel de Ville (Cty Hall) gat
vių kampe su Montrealio lie
tuvių rinktine. Ten nat numa
toma pravesti ir stalo teniso 
rungtynes.

Hamiltoniečių, kaip jau anks 
čiau šiame laikraštyje buvo 
rašyta, seniausias ir gal vienas 
iš stipresniųjų lietuvių sporto 
klubas susitiks atrodo jiems ne
labai tikėtą ir pažįstamą part
nerį, kuris gali kartais ir neti- 
jkėtumų parodyti. Bet tas ne
labai svarbu, kurie belaimėtų, 
svarbu, kad bus užmegzti spor 
tiniai ryšiai. Be to hamiltonie 
čiai yra numatę tom pat sąly
gom pakviesti mūsų sportinin
kus .taip, kad pralaimėjusieji 
per tą laiką pasiruošę dar tu
rės progos atsirevanšuoti.

Viena labai svarbu, kad lie
tuviška visuomenė suprastų 
mūsų sportininkų sunkias są
lygas ir savo atsilankymu rung 
tynėse ir Sporto Baliuje, kad 
ir kuklia materialine parama 
prisidėt ųprie mūsų sporto pro 
gresavimo.

LAS Sporto sekcija.
AMERIKOS LIETUVIAI 

KREPŠININKAI NORI SU
ŽAISTI RUNGTYNES SŲ 

MONTREALIO 
KREPŠININKAIS.

Gautas laiškas iš Amster
dam, N. Y., U. S. A. Lietuvių 
Sporto Klubo, kuris nori už
megzti sportinius ryšius su 
Montrealio krepšininkais ir su 
žaisti draugiškas rungtynes.

Minėtas sporto klubas yra 
turėjęs rungtynes su Brookly 
no lietuvių krepšininkais Ams
terdame ir Brooklyne.

Tuo reikalu su jais jau už
vestas susirašinėjimas ir jei są 
lygos leis, gal, Montrealio krep 
šininkai pasirodys Amsterda
mo krepšinio aikštėje.

LAS Sporto sekcija.
SAO PAULO LIETUVIAI 

ŽAIDŽIA FUTBOLĄ.
Kovo mėn. 11 d. E. C. Sao 

Jose de Vila Zelina atnaujinda 
mas savo veikimą po ilgesnės 
pertraukos suruošė futbolo les 
tivalį.

Pirma ir antra komandos su 
sitiko su stipriu ir disciplinuo
tu klubu Democraticų de Ypa- 
ranga. Tiek antra, tiek pirma 
komnada liko nugalėtojąis re
zultatu 6 :2 ir 1:0.

Henriko Radausko eilėraščių rinkinys „STRĖLĖ 
DANGUJE“ yra sukrautas Tremtinių Namuose, 2244 
West 23rd Place, Chicago, Ill., USA. Knygą iliustra 
vo dail. Vyt. Kasiulis, o išleido p. V. Saulius, 112 psl 
Kaina $ 2.00. Platintojamsauodama 25%. Prašome 
užsisakyti aukščiau duotu adresu prisiunčiant pini
gus ar čekį kartu su užsakymu.

. v ----------------- j
AUKŠTA KOKYBE-ŽEMA KAINA j
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus j

Europos kraštus, išskyrus SSRS 1
PER US PARCEL POST. į

Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo j 
vardą, pavardę, adresą, pakieto numerį ir jo kainą.

Kaina U. S dol. 1

Pirmą komandą sudarė dau
gumoje jau pasižymėję žaidė
jai ,kaip Mingo Bichincho, 
Juozas Krumzlys, Petras Pū
ras, Pranas Dilys, Baja. iš nau 
jų jėgų puolime žiūrovu dėme
sį atkreipė daugiausia įvarčių 
įkirsdamas Petras Matuzonis. 
Vikriai valdo kamuolį ir Algir 
das Juškėnas.

Įvarčius įvarė p. Matuzonis 
3, Petras Pūras 1, Baja — 1 ir 
Pranas Dilys — 1.

Pirma komanda žaidė šios 
sudėties: Mingo, Bichinho ir 
Juozas Krumzlys Sordi — 
Petras Pūras — leros Algir
das Juškėnas — Baja — P. Ma 
tuzonis — Nho — Sagui (P. 
Dilys).

ARGENTINA GĖRISI SAVO 
SPORTININKAIS

Pirmutinė Panamerikos 
Sporto Olimpiada, įvykusi Ar
gentinos sostinėje, suteikė di
delę garbę šiai svetingai ša
liai. Minios žiūrovų sdkė ohm 
piados eigą. Spauda it radi
jas visame pasaulyje skelbė 
visos Amerikos sportininkų 
rungtynių eigos rezultatus.

Daugiausia laurų laimėjo Ar 
gentinos sportininkai, tuomi 
įrodydami visam pasauliui sa
vo išsitobulinamą, stiprumą, 
sveikumą ir ištvermę. -

Štai vyriausieji laimėtojai :
42 kilometrų maratono bėgi 

mą laimėjo Delfo Cabrera, ar- 
gentinietis. O 50 km Sixto 
Ibanez, taipgi argentinietis.

200 metrų laisvo stiliaus 
plaukymą laimėjo Ana Maria 
Schultz, argentinietė.

300 metrų šaudymo iš šau
tuvų laimėjo Pablo Cagnasco, 
argentinietis.

5000 mt. bėgimą laitpėjo Ri
cardo Bralo, argentinietis.

Olimpiados gimnastu nuga
lėtojai argentiniečiai.

Šaudymo iš revolverių čem
pionatą laimėjo argentiniečių 
komanda.

Dviratininkų čempionas An
tonio Gimenez, argentinietis, 
4000 mt. kelyje, taipgi nugalė
tojai argentiniečiai.

Floreta čempionai Felix Ga
limi ir Irigoyen, argentiniečiai.

Ieties metimo nugalėtojai 
Ricardo Heber, argentinietis.

Rištinių: vidutinio svorio 
nugalėtojas Leon Guenutt, ar
gentinietis; sunkaus ir pusiau 
sunkaus svorio čempionai Ulis 
sės Martorella ir Adolfo Rami 
rez, argentiniečiai; plunksnos 
svorio, Omar Blebet, argenti
nietis.

Teniso čempionės Mary T. 
de Zapp, argentinietės, En- 
rigue ivioresa, nugalėtojas pa
vienių, argentinietis.

Jachtos sporto čempionai
Šaudymo iš šautuvų rinkti- 

broliai Castex, argentiniečiai. 
nė, olimpiados čempionas, ar
gentiniečiai.

Bokso olimpiniai nugalėto
jai: lengvojo svorio, Oscar Ga 
Jardo; pusiau sunkaus, Rinal
do Ansatoni; plunksnos svorio. 
Francisco Nunez; vidutinio 
svorio, Ubaldo Pereyra; gai
džio svorio, Jorge Vertone; 
musės svorio, Alberto Bereng 
hi — visi argentiniečiai.

Polo nugalėtojai taipgi ar
gentiniečių rinjktinė.

Krepšinio ir kelių kitų spor
to sričių nugalėtojai — Jung
tinės Amerikos Valstybės. 
Trečioj vietoj surinktu taškų 
skaičiumi seka meksikiečiai, 
paskui Brazilija, Kuba ir tt.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Kaip praneša Buffallo vo 

kiečių radijo, gegužės mėn. 1 
d. čia žais žinoma vokiečių fut 
holo komanda — Eintracht 
Frankfurt (8 vieta pietų lygo 
je), su kuria lietuviai tremti
niai yra žaidę Vokietijoje vie 
nas rungtynes, pasibaigusias 
lygiomis — 3:3.

— „TASS“ pranešimu 1950 
m. Sov. Sąj. sportinnkai yra 
atsiekę 485 krašto ir 17 pašau 
lio rekordų.

—> Dėka latvio Koneckio le 
miamo įvarčio, Preussen Kre
feld komanda tapo Vokietijos 
ledo rutulio meisteriu, įveikda 
ma Fusseną 3 :2.

— Ž’inomas tremtyje, lat
vių boksininkas J. Smits, įstojo 
į USA kariuomenę.

— Lietuvio krešininko V. 
Grybausko treniruojami pran 
zūzai — jauniai, Prancūzijos 
jaunių pirmenybės^, laimėjo 
Il-ą vietą.

Musolinio palaiky misterija

5 sv. mlt. p.kavos Nr. 14 
$ 6.75

Nr. 15

$ 5.20

5 sv. m. p. kavos
5 sv. g. k. taukų
2 sv. šokolado

Nr. 18
$ 9.80

! 2 sv. m. p. kavos 
t % sv- kakao, 
J y2 sv. šokolado 
į % sv. arbatos 
į 11 oz. kompoto

j 4 sv. m. p. kavos 
( 1 sv. kakao 
t 1 sv. šokolado 
r y2 sv. arbatos 
( 22 oz. kompoto

1 2 sv. m. p. kavos 
j 1 sv. ryžių 
; 4 oz. Salmon
t 4 oz. Tuna
t 6 oz. liežuvio
J 1 % oz. j. pipirų
/ 4 oz. kokoso
5 54 oz. kardamono
5 \y2 oz. cinamono 
i 1 oz. majorano 
j 154 oz. paprikos

5 sv. m. p. kavos
10 sv. cukraus
12 plyt, bulijono

Ny. 19 
$ 9.50

Nr. 20

$ 7.15

3 sv. g. k. taukų 
(skardinėje) 
2 sv. m. p. kavos
1 sv. Aliaskos

Salmon 
y2 sv. kakao 
y sv. arbatos

Nr. 16

$ 8,90

2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos
„Mazola“

1 sv. saldainių 
y2 sv. kakao 
% arbatos

Nr. 21

$ 6.00Nr. 17

$ 6.50
12 sv. gr. k. taukų

Nr. 22 
$ 6.00

Individualūs pakietai 
ruošiami susitarus.
Kava į visus pakietus de
dama po 1 sv. skardinėse.

{ PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS j
( LIETUVIS LAIKRODININKAS

i STINSON'S JEWELLERY i
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO Į

: Taiso ir parduoda laikiodžius, žiedus ir visokias brau ) 
C genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. j
/ Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
670 Annette St., Toronto, atidarė

PETER PAN BEAUTY SHOP
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek
madienius) galima susisiekti telefonu: JU 1905.

HAMILTONIEČIŲ DĖMESIUI !
Rašau prašymus, laiškus, darau vertimus iš lietuvių, 
vokiečių, rusų į anglų k. Tar pininkauju įvairiais reika
lais įstaigose, perkant, parduodant nuosavybę etc.

Juozas Valevičius.
285 John N. Hamilton, Ont. Tel. 7-0002

Kreiptis po 5 vai. p. p. ir iešt.

Veltui italai ir užsieniečiai 
atakavo kunigus Barincį ir Zuc 
cą. 8u šypsena veiduose adų 
pranciškonai saugojo diužiau- 
sią Itilijos valstyuės paslaptį: 
iviussolinio paskutiniojo poil
sio vietą.

iviussonnio kūnas ilsisi pa
šventimuose Kapuose. Kaua 
nors italai pagirs savo vynau- 
syuę uz tai, Kad ji be jokio 
Keršto ir neapyKautos parin
ko šią vietą, ir pats rviusson- 
nis butų patenKiiuas tosio gra 
zaus žemes kampelio parima
mu, o jo vaikai turės pnpazin 
ti, Kaa jų tėvui geresnes poil
siui vietos 'nebuvo galima ras
ti." ir tiek. Daugiau ne zo- 
ozio negalėjo smarsus lepor- 
teriai is i. Zuccos iškvosti.

Be de Gaspario, Mussolinio 
pasKutmiojo poilsio vietą žino 
uar keturi žmonės; buv. Itali
jos policijos šeias Ferrari, Mi
lano policijos vadas Agnesina 
ir abu pranciškonai — Barini 
ir Zucca. Jie visi tik tada pra 
bils, kai vyriausybės nuomone 
nebeous jokio pavojaus, kad 
Mussoimio kapas gali tapti 
priešiškų arba draugiškų de
monstracijų vieta. Dučės lavo 
no odisėja turi būti baigta.

Ji prasidėjo 1945 m. balan
džio 28 d. 16,10 vai. l\etoli 
Comes ežero, Gudino de Mez- 
zegra kaimely (apie 20 km į 
pietus nuo Mongo), prie Villa 
iselmonte sienos Mussolinis ir 
jo meilužė Clara Petacci su
smuko nuo 'komunistų „pulki
ninko Valerio'‘ (komunistų 
atstovo Italijos parlamente 
Valterio Audisio slapyvardė) 
kulkų.

Valerio ir jo draugai lavo
nus nugabeno į Milaną. . . Lo 
retto aikštėje minia krauju pa 
sruvusius lavonus nutempė 
nuo sunkvežimio ir pakorė pa 
skubomis pastatytose kartuvė 
se. Galvomis žemyn.

Diena vėliau, balandžio 30 
d. vakare, atvyko policija ir 
Mussoliniį drauge su’ Clara Pe 
tacci palaidojo IVlusocco kapų 
nusižudėlių skyriuje. Medi
niame (karste, tik kelnėmis ir 
auliniais batais aprengtą. Be 
veik ištisus metus ilsėjosi te
nai Mussolinis niekeno nežino
mas ir nekliudomas.

1946 m. balandžio 23 d. nak 
tį, mėnuliui šviečiant, trys jau 
ni fašistai perlipo kapų tvorą. 
Po pusantros valandos jie at
kasė karstą, jau apgedusį la
voną suvyniojo į medžiagą ir 
iškėlė per tvorą. Beskubėda
mi pamiršo vieną koją^u batu. 
Dučės palaikus jaunieji fašis
tai automobiliu nugabeno į vie 
ną Milano priemiestį ir ten me 
diniame karste provizoriškai 
palaidojo.

Sekantį rytą bombos sprogi
mo garsu pasklido žini,a apie 
Mussolinio lavono vagystę. 
Visi buvo įsitikinę, kad vagys 
lavoną bus tuoj pat išgabenę 
į užsienį. Beveik ketunus mė 
nesiūs policija jieškojo, iki pa 
galiau jį atsiėmė iš vieno vie
nuolyno.

Mat, jaunieji fašistai vos tik 
įvykdę vagystę, tuoj pat susi
rišo su bažnytinėmis įstaigo
mis. Po ilgų maldavimų ir

verkšlenimų Milano pranciš
konai Zucca ir Barini paganau 
ryžosi jų įsKiausyu. ispazm- 
ues pasiupurm uzanCSpauuUO- 
ti, liifu m. gegužes / u. vaka
re abu pranciškonai lavonų pri 
eme. jis buvo per iicmeių su- 
icnKtas, gaiva taip kojų, raip 
palaiciotas ir uauar. nK už
mirštoji Koja įpaKuota.

PancišKonai ugi s.uo dienos 
neisuave, kurioje v»cioje jie 
lavoną buvo pašiepę, račiau 
poncijai pe kenų savaičių pa
vyko areštuoti vagis ir surasti 
paslėptąsias Kelnes ir batą.

1946 m. rugpjūčio 11 d. T. 
Zucca buvo arcVuotas. T. Pa 
rim pasiskubino iš Vatikano 
gauti išpažinties paslapties 
dispensą ir pareiškė, kad jis 
yra pasiruošęs lavoną įš»duoti, 
jei vyiausybė raštu patvirtin
sianti, kad ji įsipareigoja jį 
slaptai ir krikščioniškai palai 
doti.

Gavęs iš policijos šefo Fer
rari šį pareiškimą, T. Parini 
rugpjūčio 13 d. vidudienį į 
garsųjį Certosos vienuolyną at 
nešė 70 cm ilgio medini laga
miną su Mussolini palaikais. 
Čia lagaminas buvo pastatytas 
vienoje parlatoriumo nišoje, 
iš kur vakare jį atsiėmė pats 
Milano policijos vadas. Dar 
ir šiandien abatas turistams 
parodo istorinę nišą, kurioje 
lagaminas kelias valandas sto
vėjo.

Naktį, dviem duobkasiams 
įieidžiant į duobę nežinomą nu 
mirėlį, liudininkais buvo tik po 
licijos vadas ir abu pranciško
nai. Po to pranciškonai turėjo 
atsėdėti po 40 parų arešto. Jį 
atlikęs, T. Zucca nuvyko Ro
mon ir premjerui de Gaspari 
jausmingai paspaudė ranką 
Kalbos apie Mussolinio kapą 
vėl nutilo trejiems metams.

Tačiau Donna Rachelė Mus 
solini su abiem vaikais grįžo 
iš Ischios į Romą. Kai landūs 
žurnalistai ją ten surado, ji 
pasitiko juos su barniais ir 
šluota: „Palikite, pagaliau ma
ne ir mano nelaimingąjį vyrą 
ramybėje!“

Vėlinių dieną Donna Rache 
lė su baltų chrizantemų, pųpkš 
te nuėjo į Verano kapus. Dar 
tą patį vakarą vaikai, pardavi
nėdami laikraščius, šūkavo Ro 
mos gatvėse: „Mussolinis pa
laidotas* Verano kapuose!“

Kitą dieną laikraščiu buvo 
pilnos dementi. Iš visų suin
teresuotųjų pusių. Donna Ra 
chelė jau tris kartus prašė jai 
nurodyti Benito paskutiniojo 
poilsio paslaptingąją vietą. 
Veltui. De Gaspari ir kiti ke
turi sąmokslininkai neprasita
rė.

O Mussolinio smegenys sau 
gomi viename Milano medici
nos institute. Formaline. Ly 
giai, kaip ir 10 gr tų pačių sme 
genų, kurie jau nuo 1945 m. 
gegužio užkonservuoti Elzbie
tos ligoninėje, Washingtone. 
Suvenyras.

SURASK NORS VIENĄ 
naują skaitytoją, pade 

si padvigubinti "Nl/ 
oreniHneratortų skaičių 1

Pinigai: 100 DM $ 21.50 į Vakarų Vokietiją. Dėl kitų 
kraštų prašome atsiklausi kurso.

HONEST AID, REG’D. 456 W. 63rd Street, 
CHICAGO 21, ILL. USA.
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DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

251 St. John St. Longeuil. Telefonas: 7578.
Į I

Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius ir vi
sokias medžiagas.

. 20-ties metų patyrimas — geriausia garantija už atlie- < 
karną darbą.

PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk
1 dėž. margarino (400 g)

Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20 
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos
Siuntinys Nr. 5 — $ 5.40
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado
2 sv. degintos kavos 
2 sv. cukraus 
1 sv. margarino

Siuntinys N r. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70 
Siuntinys Nr, 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
? sv. degintos kavos
1 sv. loknl&do
Siuntinys Nr 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos 
2 sv. cukraus

Siuntinys Nr. 25SOTUS ALKANAM PADEK
AFP OVERSEAS, INC., 2244 vV, 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.

Pristatymas trunka apie 15—20 dienų.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pūkuojami Europos sandėliuose, 

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

Siuntinys Nr. 14—$ 5.70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. cukraus
1 s v. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo

Siuntinys Nr. 19—$9.95 
4 sv. rūkytų lažinių 
2 sv. kiaulinių Taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. marmelado 
4 sv. degintos kavos

i 41/, sv cukrui)*
2 gabalai tualet. muilo

! Siuntinys N r. 21 — $ 6.26
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. degintos kavos

1 sv. šokolado
14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualetinio muilo

Siuntinys Nr.23 — $ 8.30
5 sv. rūkytų lašinių
5 sv. degintos kavos

Siuntinys Nr. _24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
5 sv. degintos kavos
2 sv. marmelado

2 sv. sūrio 40% rieb.

E. 9 sv. kiaulinių tau
kų ............. $ 5.25

C. 15sv. kiaulinių tau
kų ................... $ 8.00

.Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 6.40
C. 4 sv. deg. kavos

(į pr. zoną) . . $ 6.00

Siuntinys Nr. 94
A. 5 sv. šokolado $ 5.30 

I C. 5 sv. kakavos. .$4.50 
I B. 8 sv. bičių med. $ 5.00 
I. 5 sv. margarino $ 3.70
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AUKOS VASARIO 16-SIOS LIETUVIŲ GIMNAZIJAI. 
(Diepholze — Vokietijoje)

Laiškai Redakcijai
V. Tęsinys.

Perkelta: IV tęsinys (žr. „NL“ 14 nr.) .................... $315,70
81. Vytautas Grinius, Stidbury, ................................... L00
82. Antanas Bruškevičius, Sudbury ........................... 1,00
83. Vladas Skripkus, Sudbury ........................................ 1,0°
84. Petras Mikštas, ........................  1,00
85. Jonas Adomaitis, Montreal ................................... 2,00
86. Zigmas Ramanauskas, Geralton ........................... 2,00
87. Sigitas Pranckūnas, Toronto ............................... 1,00
88. Jonas Jurgutis, Montreal ............................   1,00
89. Jonas Adomėnas, Montreal ................................... 1,00
90. Norandos lietuvių auka vestuvių proga ..............  26,00

Viso ... $ 37,00

Gerbiamas Redaktoriau,
Prašau neatsisakyti paskelb 

ti Jūsų vedamo laikraščio ati
tinkamoje skiltyje šį Toronto 
skautų pareiškimą:

Sąryšyje su rengiamu To
ronto skautų šv. Kazimiero mi 
nėjimu „Nepr. Lietuvos“ 
laikr. Nr. 109 pasirodžiusia ko 
respondencija įvyko keletas ne 
tikslumų, kurie neatitinka tik
rovei. Minėtoje, žinutėje ap
kaltinamas klebonas P. Ažuba 

Už tolimesnius mėnesius aukojo:
J. Č., Sudbury, Ont................................................ ... 1,00
S. J., Sudbury, Ont................................................... 1,00
Z. J., Sudbury, Ont.................................................... 1,00
Kazys Rimkevičius, Sudbury, Ont.................... .. 1,00 . .
Leonas Balzaras, Montreal ................................... 3,00(6)
Gediminas Rukšėnas, Montreal ........ .................. 3,00(5)
Albertas Jonelis, Montreal ....................................... 2,00(3)
Jonas Kardelis, Montreal............................................ 3,00(6)
Kazys Otto, Montreal ........................................... 1,00(4)
Virjcas Kačergius, Montreal ............................... 5,00(6)

$ 21,00
Viso. ... $ 373,70

Visiems aukotojams nuoširdus lietuviškas ačiū.
M. L. B. D-jos Valdyba.

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

KARYS
išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 

įdomios medžiagos.
Redaguoja ir leidžia: kpt. S. Urbonas, B. Aušrotas, 

S. Butkus ir A. Astrauskas.

lis dėl nepalankaus atsinešimo 
Toronto liet, skautams.

Pirmiausia klebonas puola
mas dėl nedavimo salės minė
jimui rengti. Šis mėnėjinias 
sutapo su šv. Jono rengiamu su 
sirinkimu, kuris turėjo jvykti 
toje pačioje salėje. Kadangi 
ši draugija prisidėjusi prie sa
lės statymo, turi ir daugiau 
pirmenybių į ją, tai šiuo atveju 
ir prie geriausių norų klebonas 
mums padėti negalėjo.

Kodėl skautukai nebuvo pri
leisti patarnauti šv. Mišioms'? 
•— Čia išėjo mažas nesusipra
timas. Vaikai, atėję į zakristi
ją, neprisistatė klebonui, o ka
dangi jų buvo ir daugiau, tai 
klebonas paėmė arčiau esan
čius visai dėmesio neatkreipda
mas į tuos skautukus.

Trečiuoju punktu korespon
dentas puola, kad klebonas nie
ko nepaminėjo apie skautus per 
pamokslą. Dėl šio kaltinimo 
tenka pastebėti, kad klebonas 
nebuvo prašytas prieš tai pa
sakyti specialiai skautams pri
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taikytą pamokslą, o pagaliau, 
kas gal priversti dvasininką 
vienaip ar kitaip šnekėti.

Mes atsiprašome gerb. kle
boną, dėl šio nemalonaus įvy
kio. Bendras mūsų pageidavi
mas būtų, kad ir ateityje nesi- 
kartotų panašios istorijos, pra 
šytume gerb. korespondentus 
pirmiausia pasiteirauti pas tun 
to vadovybę, kuri galės jums 
suteikti tikslias žinias, o neimti 
jų iš pašalinių asmenų.

Toronto Skautų Vadovybė.

PADĖKOS
Toronto lietuvių visuomenės 

suaukoti rūbai 1620 sv. buvo 
pasiųsti š. m. vasario mėn. į Vo 
kietiją Maž. Lietuvos Tarybos 
įgaliotinio V. Endrikaičio var
du į Lubecką.

Šių metų kovo mėn. 27 d. 
prisiuntė man speditorius ką 
tik laivu iki Hamburgo uosto 
ir nuo čia traukiniu į Lubecką 
atsiųstą Jūsų siuntinį — 9 di
delius maišus rūbų. Siunta bu 
vo gerame supakavime, visai 
neapgadinta, svoris 656 kg bru 
tto. Šalpos komiteto vardu dė 
kojų Toronto geraširdžiams 
lietuviams, ypatingai Draugi
jos Valdybai už tokią didelę do 
vaną ir sunkų trusą suruošiant 
tokios siuntos ekspediciją iš 
Kanados į Europą per platųjį 
Atlantą.

Nuoširdžiai sveikina
V. Endriknitis.

Pridėtoje nuotraukoje maty 
ti, kad rubai sukrauti mokyk
los klasėje ir ant lentoj gražiai 
užrašyta: „Tegyvuoja gerašir 
džiai kanadiečiai. Dėkingi Ma
žosios Lietuvos lietuviai“.

Šia proga tenka priminti ge
raširdžiams Kanados lietu
viams ir toliau neužmiršti maž 
lietuvių ir sušelpti juos atlie
kamais rūbais.

Kaip matyti iš daugybės laiš 
kų gautų iš Mažosios Lietuvos 
lietuvių, jie visi prašo atsiųsti 
senų rūbų, kurių jiems taip 
trūksta. Pasiuntimas rūbų
siuntinėlio per paštą į Vokieti
ją kanuoja: iki 10 sv!. 1,55 dol., 
iki 15 sv. 2,22 dol., iki 20 sv. 
3,00 dol. Didesnio rūbų kiekio 
pasiuntimas (iš Halifax uos
to) per transporto b-vę kainuo
ją kainuoja: iki 10 sv.—1,55 $, 
sv. 60 dol.

Jei kas iš Toronto lietuvių 
dar turi atliekamų rūbų įr juos 
nprėtų paaukoti ar pasiųsti 
mažlietuviams, tai prašmoa pra 
nešti Maž. Lietuvos Bičiulių 
D-jos Toronto Skyriui: 130 
Manning Ave, tel.: EM 3-5497.

P. L.
* *

Dėkoju p. A. Norkeliūnui, 
kurio Įstaigoj yra apdraustas 
mano turtas.

Š. m. kovo 15 d. mano patal
pose kilo gaisras, kuriame žu
vo dalis turto.

Esu dėkingas tautiečiui A. 
Norkeliūnui, kurio rūpesčiu 
apdraudą davusi įstaiga, labai 
teisingai bei sąžiningai už vi
sus nuostolius atlygino.

Liudas Rudzevičius. 
Montreal, Canada.

PAJIEŠKOJIMAI
— Jieškau studentės trem

tinės Aldonos Svilaitės, gimu
sios Kaune, išvažiavusios į Ka 
nadą prieš trejis metus pagal 
darbo sutartį. Prašau atsiliep 
ti adresu: Saulė Michelevičie- 
nė 6324 So. Fairfield Ave., 
Chicago 29, Ill., USA.

— Esu 27 metų, nevedęs, 
dirbu sąžiningai ir gerai. Šio
je vietoje išdirbau jau septynis 
mėnesius, — manimi patenki n 
ti, bet aš vienui vienas. Nebu
vau susitikęs nė vieno lietuvio.
Tik „Nepr. Lietuva“ palaiko 
mano lietuvybę. Skaitau ją kas 
dien.

Būtų gera gauti darbo kur 
pas lietuvius farmoje, nesvar
bu kurioje apylinkėje, gal ta
bako farmoje.

Maloniai prašau atsiliepti 
šiuo adresu:

Vacys Labašauskas, 
R. R. 1, Dunrobin, Ont. 
— Prašoma atsiliepti Emili 

ja Gudaitė, Vokietijoje gyve
nusi Flensburge. Ji pati ar ją 
žinantieji maloniai prašomi pra 
nešti šiuo adresu: K. Motiekai 
tienė, 8, Melbourne Place, Lit
tle Horton, Bradford, Yerkshy 
re, England.

— Jieškau savo tėvelio Juo 
zo Bartulio. Jau esu paaugęs, 
bet dar negaliu užsidirbti pra
gyvenimo, o motinėlė jau sens 
ta ir taip pat yra nedarbinga. 
Su motinėle gyvenu Montre- 
aly, Gr. Trunk 1730 nr.

Juozas Matulis. 
, — Prašomas atsiliepti Ju

lius Sinkus šiuo adresu 215 
Morie Anne St. E., Montreal, 
P. Q.

I

1

!

Prenumerata: metams 4 dol., atskiro nr. kaina 45 et. 
Adresas: Karys, 156 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y., 

U. S'. A.
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Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

JO1S/AS INDRELĖ 
siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 

kostiumus ir paltus.
DIDELIS PASIRINKIMAS 

geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 
SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.

Adresas: 202 St. Clarens Av e, Toronto.
Telefonas: ME 8522.
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Telef.: HE 0106
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

727 Church Ave, Verdun (tarpe Verdun Ave ir 
Banantyne Ave netoli Aušros Vartų par-jos bažnyčios) 
GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ.

Tautiečiai kviečiami at'silan kyti ir įsitikinti. 
SAVININKAI BR. JOCAI.

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyrių 
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. Westmou.Tit, 
_____________________Quebec,____________________

!
 ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS į

IMPERIAL AUTO COLLISSION i
G KERAITIS, Į

(Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį į 
spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su- ; 
gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. j 

ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. j 
[ — Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — s

------- 561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.---------

> GERB. VISUOMENĖS ŽI NIAI PRANEŠU,

kad dėl perkrovimo darbu ir laiko stokos naujų kliientų 
iki 1951 m. gegužės pabai gos priimti nebegalėsiu.

JONAS J. JUSKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS

907 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880

Edmond COURCHESNE
Advokatas

CIVILINĖS IR KRIMINALINĖS BYLOS.
10 ST. JAMES ST. W., KAMB. 308 

TEL. HA 4607 MONTREAL.

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką, II

ŽUKAS ANTANAS i
1062 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que, Tel, 
TR 2050, priima pataisymams įvairius laikrodžius. .
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. Kainos že- i 
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja. I

Kreiptis vakarais po 6.30 vai
■M.... »*..... M M--------------1S. V - ■ *

GERB. TAUTIEČIŲ DĖMESIUI!
Pinigų išsiuntimas į kitus kraštus yra sunkus ir sudė
tingas dalykas. Tačiau nuo šio laiko pinigus į Angliją, 
už spaudą ir kt. be jokių formalumų galime persiųsti 
per „NL“ administraciją. Pinigai Anglijoje bus išmo 
kami aukščiausiu banko kursu: už 1 dolerį— 6 šil. 6 pe
nai, už 3 dol. — 1 svaras sterlingų. Pinigus administra
cijai įmokant aiškiai pažymėti, kam pinigai Anglijoje 
turės būti išmokėti ir tikrus adresas. Skubūs išmokėji
mai bus atlikti pridėjus už 15 et. pašto ženklų.

„NL“ Administracija.

| DOMINION AGENCIES BUREAU I 
I 16 Woolworth Bldg., | 
’ PORT ARTHUR, Ont.,CANADA I
F Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- 1 
y mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- H 
f gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
i) pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- t 
• kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

W 9 w
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Lietuviška moterų kirpykla
Daro šukavimą, pusmeti nius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

■j
i

ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiunti

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

national Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Veidun Avej arti naujosios lie

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

DĖMESIO !
VIOLETA JURIENĖ 
kviečia visas lietuves į

BLUEBIRD MOTERŲ
KIRPYKLĄ

Mandagus, greitas patarnavimas. Lietuvėms nuolaidos.
BLUEBIRD BEAUTY SALON:
Montreal, 5206 Park Ave. Tel:CR 4600.
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DOMAS BUČINSKAS
I. GENERALINIS APDRAUDEJAS

Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.
Skambinkite telefonu arba u žeikite: 

Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak.
3664 St. Famille St. 

Montreal, Que.
Tel. Ha 6708

-ic........— 1P-

Kasdien: 
Nuo 9 ryto ikū 7 vak.

Tel. Fa 6844

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
■ NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOfiES PADĖTI

AMherst 06942102 FULLUM ST.

TEL. FI. 2682

j

5

Edouard MONDOR
Notaras

10 ST. JAMES ST. W., KAM. 308.
TEL. LA 5022 MONTREAL.

I

Marche BOULEVARD Market
SAV. PAUL GUDAS,

MĖSA, ALUS, GROSETERIJA, DARŽOVES.
6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal.
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HAMILTON Sault Ste Marie, Ont. OTTAWA
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.

esame rašę, yra prailgintas iki 
š. m. gegužės mėn. 1 d.

Rinkėjų pranešimu, hamil- 
toniečiai gausiai aukoja savo 
seserims ir broliams — trem
tiniams, nors atsiranda ir to
kių, kurie pamiršę tik prieš ke
letą metų savo vargingą sto
vyklinį gyvenimą, nuo auka- 
vimo griežtai atsisako. Kiek 
teko patirti, pinigais jau su
rinkta per $ 3&0. Kbr.

SUŽEISTI LIETUVIAI.
Netoli Simcoe, mašinos ne

laimėje, sužeisti lietuviai — 
hamiltonietis p. Kazys Ž. ir p. 
Birutė L. Abu nuvežti į Sim
coe Norfolk ligoninę. Kbr.

SKAUTŲ POBŪVIS.
Šį šeštadienį Dainavos salė

je Hamiltono lietuviai skau
tai rengia linksmus šokius su 
menine programa, kurią išpil
dys svečiai torontiečiai ir vie
tos skautai.

Pobūvio pradžia 7 va), v.
Kbr.

IŠVYKSTA SPORTININKAI
Penktadienį 3 lengvom ma

šinom j Montrealį, išvyksta H 
LSK „Kovas“ krepšininkai ir 
stalo tenisininkai, kurie šešta
dienį žaidžia draugiškas krep
šinio ir sekm. — stalo teniso 
rungtynes su Montfealįo Spor 
to klubu. Kbr.

Gegužės 6 d. Hamil+ono L 
KM rengia Motinos Dienos mi 
nėjimą. Rytą, Vilniaus Auš
ros Vartų vardo lietuvių pa
rapijos bažnyčioje bus atlaiky
tos iškilmingos pamaldos ir po 
pietų Dainavos salėje įvyKs 
akademija su menine progra
ma. Kbr.

NAUJA PREMJERA.
Hamiltono LDMT ,,Auku

ras“ pradėjo repetuoti Z Čiur 
lionienės 4 veiksmų dramą 
„Aušros sūnūs“. Premjera 
numatoma birželio mėn. pabai
goje. Veikalą režisuoja akt. 
E. Dauguvietytė. Kbr.

METINĖS.
HLDMT „Aukuras“

nių proga, praeitą šeštadienį, 
buvo surengtas kuklus pobū
vis - vakarienė, kurioje be pa
eiti aktorių - mėgėjų dalyvavo 
organizacijų atstovai ir šiaip 
svečiai. Pasakyta daug gra
žių kalbų, linkint HLDMT 
„Aukuras“, nors ir sunkiose 
sąlygose, plačiai arti kultūri
nę vagą Hamiltono lietuvių 
lonijoje. Kbr.

VAJUS BAIGIASI 
GEGUŽĖS MĖN. 1 D.

KLB Hamiltono ap. valdy
bos pradėtas pinigų, rūbų, 
maisto ir apavo vaius tremti
niams Vokietijoje, kaip jau

meti-

ko

WAWOS LIETUVIAI AUKAVO TAUTOS FONDUI.
Wawa, Ont. Netoli didžiu

lio Superior ežero yra mažas 
miestelis Wawa. Už jo aukš
čiau kalne — geležies kasykla 
Helen Mine.

Prieš trejus metus čia atsira 
do pirmieji lietuviai. Atidirbę 
savo dešimties mėnesiu sutar
tis, keli išvažiavo į miestus. Bet 
atvažiavo iš 'kitur naujų. Anks 
čiau buvom apie dvidešimt, da 
bar pusiau sumažėjo. Atrodo, 
kad kasyklos darbas lietuvių 
nevilioja. Daugumas žada už
sidirbę pinigų važiuoti į įmes
tus.

Norint sutaupyti, čia gali
ma, nes atlyginimas neblogas. 
Vos pradedančiam dirbti po 
žeme moka 1 dol. 32 cnt.
darbo valandą ir iki 1 dol. 51 
cnt. už valandą.

čiui ir prie geresnių norų ne
įmanoma.

Vasario 16 proga parinkom 
aukų Tautos Fondui. Aukojo 
po 1 dol.: J. Dobilas, A. Bekin- 
tis, A. Sidrabs (latvis), V. Mit 
rikas, po 5 dol. M. Trečiokas, 
B. Jacka, po 6 dol.: J. Naujo
kaitis, po 2 dol.: V. Judinskas, 
K. Olšauskas ir 2 dol. J. Cli- 
šausikas. Viso 26 dol. B. S.

Nuoširdžiai dėkui už aukas 
Wawos lietuviams.

M. Arlauskaitė

ĮŽYMUS AMERIKOS LIETUVIS LANKĖSI 
MŪSŲ MIESTE.

Sault Ste Marie, Ont. Įžy- jo pačio nuomone todėl, 
mus Amerikos lietuvis ir vie
nas iš žymiausiųjų vasarvitti- 
ninkų visoj Š. Amerikoje J. J. 
Bachunas buvo porai dienų ap 
silankęs Sault Ste Marie, kur 
jis buvo pakviestas dalyvauti 
Algome distrilkto turizmo są
jungos konferencijoje. Konfe
rencijos metu J. J. Bachunas, 
kaipo vienas iš didžiausiųjų au 
toritetų šioje srityje visoje 
Šiaurės Amerikoje, skaitė kon 
ferencijai pritaikytą iš savo 
specialybės paskaitą apie šim
tui vasarviečių savininkų ir 
svečių, o banketo metu pasa
kė atitinkamą kalbą, kurios bu 
vo konferencijos dalyvių šiltai 
priimtos ir gausiais plojimais 
palydėtos.

Šiaurės Amerikos daugeliui 
turtuolių, o ypatingai vasarvie 
tininkų J. J. Bachunas yra ži
nomas „Joe” (Džo) vardu ir 
laike jo buvimo mūsų mi_esto 
vietinis anglų kalba dienraštis 
„Sault-Star“ kiekvieną dieną 
minėjo mūsų garsaus tautie
čio pavardę ir nesigailėjo jam 
komplimentų.

Vietos lietuvių komitetas, su 
žinojęs apie J .J. Bachuno at
vykimą, tuojau pasistengė su 
juo susipažinti ir išgauti jo ma 
lonų sutikimą pasimatyti ir pa 
sikalbėti su to pageidaujan
čiais tautiečiais. Kadangi visa 
tai trukdė gerbiamąjį svečią 
konferencijos, o vietinius lietu 
vius dabas, tai šį malonumą 
turėjo nelabai didelis tautiečių 
skaičius. Pasikalbėjimai — pa
simatymai vyko didžiausiame 
miesto viešbutyje, kur J. J. Bav 
chunas turėjo sau ir savo pa
lydovams puikias patalpas.

Ir „Nepr. Lietuvos“ kores
pondentui teko garbė pažinti 
garsųjį svečią ir dalyvauti su 
juo pasikalbėjime, kuris tęsėsi 
apie pusantros valandos.

J. J. Bachunas turi apie 60 
metų, bet atrodo jaunas ir tai

kad 
nerūkąs, retai ir mažai vario- 
jąs alkoholinius gėrimus ir 
Saikingai valgąs mėsiškus pa
tiekalus. Kiekvieną su juo už 
mezgantį pasikalbėjimą ar ap
silankantį tautietį J. J Bachu- 
nas sutiko labai maloniai, nuo
širdžiai kalbėjo įvairiausiomis 
temomis ir atsakinėjo į viso
kius jam statomus klausimus.

Savo karjerą J. J. B. pradė
jo prieš pusšimtį metų rinkda
mas pamestus anglis ant gele
žinkelio bėgių. . . Savaime su
prantama, kad kelias į dabar
tinius turtus ir išgarsėjimą pa 
reikalavo daug vargo, darbo, 
pastangų ir gabumų, šiandien 
J. J. Bachunas turi keturias di 
džiules puikias vasarvietes Mi 
chigane ir vieną Tennessee ir 
dar vieną dabar nupirko. Apie 
jo vasarviečių didumą galima 
spręsti iš to, kad vasaros metu 
išlaikoma per 350 tarnautojų, 
o per sezoną suvartojama mais 
to už kelis šimtus tūkstančių 
dolerių. Būdamas toks turtin
gas J. J. Bachunas nepamirš 
ta ir savo tautos reikalų. Vi
soje savo biznį liečiančioje pro 
pagandinėje — reklaminėje Ii 
teratūroje pabrėžiama, kad sa
vininkas lietuviškos kilmės. 
Kiek teko sužinoti, tai J. J. akciją. 
B. padėjęs atvykti į „dėdės Sa 
mo' ' kraštą dideliam tautiečių 
skaičiui ir tuo taip pagarsėjęs, 
kad net į jį kreipiasi ir .kitų 
tautybių žmonės, kaip latviai 
ir net iš Švedijos. Savo atsi
kviestiems tautiečiams J. J. Ba 
chunas yra padėjęs įsikurti ir 
žengti pirmuosius žingsnius 
naujam krašte. Savo aukomis 
įvairiems lietuviškiems reika
lams ir lietuviškai spaudai J. 
J. B. yra žinomas visų Ameri
kos lietuvių tarpe. Apje savo 
tautiečius (tremtiniu/.) J. J. 
Bachunas yra labai geros nuo
monės už jų darbštuma, tik
tai stebisi, kad jie labai grei-

"^Nors čia ir nedaug lietuvių, -pedagogų (pp.Janušienė, Pa- 
tačiau keitimasis dažnas reiš
kinys. Vietos lietuviai pra
džiunga, kai atvyksta nauji 
tautiečiai ir gailisi, kai kas iš
vyksta. Pastaruoju metu pa
baigę darbo sutartis atsikėlė 
keletas naujų tautiečių į miestą 
iš tolimesnių apylinkių, vienas 
kitas atvyksta ir iš Europos: 
Belgijos, Vokietijos ir Angli
jos. Gaila, kad nesant dides
nės pramonės, ypač pastoviau 
nedaug kam .įmanoma įsikurti.

Pastaruoju metu žada išsi- 
ikelti į Hamiltoną p. Vaičių Šei
ma, kur daugiau yra išvyku
sių iš Ottawos.

P. Vaičius buvo ilgą laiką 
apylinkės v-bos sudėty buvo 
pareigingas ir veiklus tautie
tis; dalyvaudavo meniniuose 
parengimuose. Lindime jam ir 
naujoje vietoje geros sėkmės.

— Pereitą savaitę vietos lie
tuvis kunigas sutuokė panalę 
Berženytę ir poną Šimanskį 
(bendrapavardis tik su daini
ninku p. Šimanskiu — apylin
kės v-bos nariu).

— Patirta, kad Apylinkės 
v-ba savo posėdy yra svarsčiu 
si ir ,,N'L' ‘ dešimtmečio atžy- 
mėjimo reikalą. Nutaria pa
siųsti sveikinimas ir pagal tu
rimus labai ribotus išteklius tą 
proga įsigyti namų statybos

— Šios apylinkės ribose 
Tautos Fondo nuolatiniu ats
tovu sutiko būti v-bos sekre
torius arch. V. Trečiokas.

Neturėję galimumo ir pro
gos vajaus metu paaukoti — 
tą pareigą gali atlikti dabar su 
sirišę su atstovu.

— Ir čia nusistatyta įsteigti 
šeštadieninę mokyklą. Tėvų 
susirinkimas, įvykęs balandžio 
8 dieną, buv. mokytojams mie 
lai prįtariant, padarė tą svar
bų nutarimą. Sudaryta Švie
timo taryba iš buv. mokyto.įų-

LINKIME SĖKMĖS.
Fort William - Port Arthur, 

kunigas L. Kemėšis, išgyvenęs 
Port Arthure, šv. Antano pa
rapijoj apie 18 mėnesių, persi
kėlė į Sault Ste Marie.

Gerbiamam kunigui, Ikuris 
parodė taip daug nuoširdumo

Kultūrinio veikimo jokio, ži-^mūsų kolonijai, linkime sveika- 
noma, nėra, nes tokiam skai- tos ir sėkmės! K. S.
C

uz

VICTORIA CLEANERS BUYERS CO.
lietaus 

dažome 
“Drex”, 
vandens

* NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

NAUJIENOS duoda vėliausias, tikriausias ir geriausias 
pasaulines, nacionalines bei vietos žinias, 
straipsnius ir paveikslus.

NAUJIENOS talpina išvietintųjų lietuvių šeimų, gimi
nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at

sišaukimus į savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

klubų ir (—gan izaci jų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A,ND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. »
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

O AND. DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

įvairius, kaip vyriškus, 
įaip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
aps'austus nuo 
Mes valome ir 
uždedami jiems 
kad neperleistų
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 
(detonuoti TRenmore 1135 
(galimapašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. KriauČeliūnas

J. Matulaiti?
A. Majauskas

MONTREALIS 2836 Allard Tr. 1135

Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 7.00, pusei me
tų $ 3.50; Chicagoje $ 9.00, pusei metų $ 4.50; užsieny 

$ 10.00, pusei m. $ 5.50.
Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica

go 8, Ill., U. S. A.

I CAPITOL FURNITURE CO.,
391 St. Catharine St. W. Montreal.

§Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų
| ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys.

Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
§ Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie-
| tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
i TEL. LA 8621.

tai nori visjką turėti — turtin 
gi pasidaryti, kad jie labai grie 
biasi akordinio darbo (kur dau 
giau galima uždirbti) na, ir 
gerą darbą turėdami, dar vis 
geriau jiešką (nepastovumas, 
žinoma, ne pas visus).

Pasireiškiantieji mūsų spau
doje ginčai J. J. Bachuro nuo
mone yra 'kerštavimas ir sąs
kaitų suvedinėjimas už senus 
laikus ir tai yra nereikšmingas 
reikalas, kuris po kelių metų 
savaime išnyks.

Gerb. svečio nuomone išnyk 
siąs skirtumas ir tarp jaunųjų 
ir senųjų amerikiečių, bet tam 
būsiąs reikalingas didesnis lai
ko tarpas.

P. J. J. Bachunas prižadėjo 
prie progos vėl atsilankyti mū 
su mieste ir nepamiršti už
megztų su savo tautiečiais pa
žinčių. Lauksime! J. Sk.

plauskienė, PaŠkevičiene, Šid
lauskaitė, Trečiokienė, prof. 
Paplauskas ir kun. J. Razutis), 
kuri rūpinsis jaunimo reiigmu 
ir tautiniu auklėjimu. Mokyk
la žada netrukus pradėti veis
ti. Tarybai vadovauja p. Pa
plauskienė.

— Ruošiamasi Motinos Die
nos minėjimui, iktiris ketina bū 
ti gegužės mėn. 13 d., priside
rinant prie lietuviškų pamaldų. 
Po pamaldų šv. Brigitos salė
je numatyta sueiga ir vatsės. 
Vaišių metu paskaita ir vietos 
pajėgų meninė dalis. Laukia
ma visų lietuvių atsilankant.

— .Šioj apylinkėj suregis
truota viso tuo tarpu 84 lietu
viai. Maža dalis dar tebėra ne 
įsirašydinusi.

— Lietuvis kuri. Razutis va 
sario pirmomis dienomis grįžęs 
iš tarnybinės išvykos ir tikima- 

ilgesnį laiką pabus Ottawoje.si

PELNAS NELENGVAI 
GAUNAMAS.

Sudbury, Ont. Kaip dabar 
jau paaiškėjo, paskutinysis Sud 
būrio lietuvių šeštadienio mo
kyklos tėvų komiteto suruoš
tas vakaras davė 79 dol. pel
no. Kad tas pelnas nėra taip 
lengvai gaunamas, rodo faktas, 
kad pajamų buvo 209 dol., o iš
laidų — 130 dol. Kiekvienas, 
kad ir menkiausias dalykėlis 
vis kaštuoja. O tokį vakarą 
suruošti, reikia daug triūso ir 
laisvalaikio paaukoti. Malonu 
matyti, kad tėvų komitetas 
taip stengiasi mokyklą išlai
kyti ; pagarba mokytojams, 
su pasišventimu dirbantiems 
su mūsų maižaisiais.

Rimas Bortinis.

PAVOGTAS 
AUTOMOBILIS.

Paris, Ont. Balandžio mėn.
d. naktį lietuvio ■ ūkininko 

Juozo Čiapo iš nerakinto ga
ražo tapo pavogtas automobi
lis.

Apie vagystę pranešta poli
cijai, kurį po trijų dienų auto
mobilį surado Toronte.

Automobilio kai kurios da
lys yra sugadintos. Nuostolių 
padaryta per 50 dol.

Ūkininkai Čypai yra seni 
kanadiečiai, labai malonūs ž.no 
n ės, turi gražų ūkį netoli Pa
ris.

Be to yra sudarę affidevitus 
vienam lietuviui dabar gyve
nančiam. Australijoj.

A. Kalvelis.

8

B A L T I C K A
Lietuvis b a t s i -,i x i . 

Pataisymai ir užsakymai' 
5355 Verdon Ave., VERDUN 

Fel HE 4547
-et*-"

1 ei. HE 4114

S. MAZULAITIS
S’UVĖJAS

6920 Monk Blvd VBle En:»rd, Montreal, Tramvajų* 3n

'•wxwc- •«•>•>•■• -»>-
JUN A Valet Service

SAV. A. JURGUTIS ir P. NARBUTAS.
Į Valome, taisome ir dažomevyriškus ir moteriškus rū-
| bus. Be to, valome vestuvines suknias, langų užuolai

das (lengvas ir sunkias).
j Paimam iš namų ir pristatome atgal. Darbas atliekamas 
į sąžiningai.
> 210 Dorchester St. W., Montreal. Tel. LA 2958.

LIETUVIŠKA

BALDL kraiuve
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO
899 BLOOR. ST. Wt TORONTO, TEL. LO 1438

SAV. J KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI

Mėsinė ir maisto produktai |
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS 

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

MAMERTAS MATUKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIOKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS. ?
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIOS MADOS. > i.

SKUBUS PATARNAVIMAS
Specializuojuos užsakymais paštu (mail orders) iš visų 

Canados ir JAV vietovių. i
Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf £ .
įėjimas: 4504 Brebeuf street.Telefonas FR 9141 i.

PASIDARYKIM ATEITI BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN į

Alb. NORKELIŪNO AGENTŪROJE
MONTREAL ^NTERTR1 SĖS REG D <

•i>n'nte;ė lietuviška apdraudagentūra, kun draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, 
jsirgtmų ’r kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis. pirk tna-s, dokumentų verti

mais statybai paskolomis r ti. Skambinėkite telefonu arba uŽe.kite:
Kasdien: Kasdien rytais iki 9 vai.
5505 13 th Avė. Rosemount, Pirm., antrad. ir ketvirtad.
Montreal, Que Vakarais nuo 6 iki 10 vai

Te) 4 M 0342 »»
**

.*
»»

**
»
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mowt|real
HAMILTONO SPORTININKAI MONTREAL Y

Apie Hamiltono lietuvių 
sportininkus ir Montrealio lie 
tuvių sportininkų pasiruoši
mus plačiau yra parašyta spor
to skyriuje.

Čia suminima tiktai, kad 
rungtynių tvarka yra skelbia
ma šiame „NL“ nr. 10-me pus
lapyje tam reikalui paskirta
me skelbime. Be to, pastebi
ma, kad reikia įsidėmėti spor
to rungtynių ne tiktai laikas, 
bet vieta, kuri pirmuose prane 
Šimuose nebuvo tiksli. Būtent: 
pirmosios rungtynės įvyks Ver 
dune, Aušros Vartų parapijos 
salėje, o antrosios mažai pažįs 
tamoje vietoje: Mont St. Louis 
College - Gymnasieum, 2145 
Hotel de Ville (City Hall) St. 
ir Sheerbrooke gatvių kampe. 
Ir dar: kad toje pat salėje prieš 
3 vai. įvykstančias krepšinio 
rungtynes 2 vai. pp. pradeda
mas lošti stalo tenisas. Pasiek
ti šią vietą galima St. Laurent 
tramvajum. Vykti nuo St. Cat 
herine iki Sherbrooke ir eiti į 
dešinę ligi ketvirtos kertan
čios gatvės.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Montrealio Apylinkės 
L. O. Komitetas gegužės mėn. 
13 d. ruošia Motinos dienos 
minėjimą sekančia programa:
1. 11 vai. pamaldos už moti

nas Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje.

2. Tuoj po pamaldų Aušros 
Vartų parapijos salėje tai 
dienai pritaikinta paskaita, 
kurią skaitys kun. prof. Gai- 
da-Gaidamavičius.

3. Meninė dalis, kurioje daly
vauja Kanados Lietuvių 
Dramos Teatro aktoriai ir 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės Montrealio Apyl. L. 
O. Komiteto choras ved. 
Muz. Piešines. Visuomenė 
prašoma tai dienai rezervuo- 
tis ir skaitlingai dalyvauti.

MOŠŲ MAŽIEJI MINĖS 
MOTINOS DIENĄ

Pirmąjį gegužės sekmadienį 
(gegužės 6 d.) 17 vai. 30 mįn. 
Montrealio lietuvių mokyklos, 
parapijos salėje, Verdun, Vil- 
librord Avė Nr. 337 rengia vie 
šą motinos dienos minėjimą.

Paskaitą skaitys kun. Rie
kus. Programą atliks Ville 
Lasalle ir Ville Emard mokyk
lų mokiniai.

Bus vaidinama 3 paveikslų 
vaizdelis: „Tikrai pavasarį su 
grįšiu į namus“. Be to, bus gy 
vasis paveikslas „Vargo mo
kykla“ melodeklamacijos, dai
nos, eilėraščiai ir k.

Visuomenę prašome atsilan 
kyti pagerbti motinas ir pir
mą kartą pasižiūrėti mūsų ma
žųjų „menininkų“.

Montrealio lietuvių mokyklų 
Mokytojai.

SKAUTŲ PATRONO 
ŠVENTĖ.

Šv. Jurgio diena yra Skau
tų patrono šventė. Montrea
lio skautai ją gražiai atšventė.

REIKALINGAS
senesnio amžiaus vyras, nusi
manąs statybos darbuose. Duo 
damas pilnas išlaikymas. At. 

lyginimas pagal susitarimą. 
Teirautis: Montreal Sauth.

687 Marmier.

Iš ryto Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje buvo pamal
dos, kuriose skautai dalyvavo 
rikiuotėje uniformuoti. Kle
bonas pasakė pamokslą, kurį 
taikė , kaip tiktai skau
tams. Po pietų buvo skautų 
subuvimas su visuomene. Sl au 
tai išpildė gražią programą. Į 
s'kautų subuvimą atsilankė 
daug žmonių. Plačiau apie 
šią šventę bus sekančiame nu
mery.

SUKAKTUVINIS 
KONCERTAS.

Op. sol. E. Kardelienės 20 
metų scenos darbo sukaktuvi
nis koncertas, dalyvaujant pia
nistui K. Smilgevičiui ir ak
torei B. Pūkelevičiūtei, gražio 
je Paroissiale salėje praėjo la
bai sėkmingai. Sukaktuvinin
kė susilaukė šilto visuomenės 
įvertinimo: gauta daug sveiki
nimų, gražių dovanų, daugybė 
gėlių. Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. dr. Kubilius sek 
madienio mišias skyrė jos in
tencijai, o taipgi gražiai įverti
no jos darbus per pamokslą.

MALONIAI PRAŠOME 
ATSIMINTI,

kad gegužės 26 dieną bus iš
kilmingas „Nepriklausomos 
Lietuvos“ dešimtmečio minėji
mas. Tai dienas bus paskirtas 
specialus „NL“ numeris.

Plačiau sekančiuose „NL“ 
numeriuose.

SĖKMINGAS LN 
SUSIRINKIMAS

Labai sėkmingai praėjo Lie
tuvių Namų šėrininkų susirin 
kimas. Labai vertingą prąne- 
šimą ir pasiūlymus padarė inž. 
J. Bulota. Naujon va'dybon 
išrinkti p. Pakštienė, J. Bulo
ta, J. Lukoševičius, J. Linkū- 
nas ir J. Leknickas. LN rei
kalai gerai eina pirmyn.

MAŽOSIOS LIETUVOS BI
ČIULIŲ DRAUGIJOS 

susirinkimas praėjusį sekma
dienį išrinko naują valdybą: 
p. PėteraitĮ, p. Limontą, p. Vi- 
liušį, p. Butėnienę ir p. Cėsną.

Susirinkimas pasisakė už tai, 
kad VLIKas priimtų į savo su 
dėtį Mažosios Lietuvos rezis
tencijos atstovus. Valdybai pa 
vesta paskirti atstovą į Mont
realio ALOKą.

SLA 123 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

šaukiamas šį sekmadienį, j-ai. 
29 d., Aušros Vartų parap. sa
lėje, tuojau po pamaldų. Pra
šomi visi nariai atsilankyti ir 
susimokėti mokesčiu?. Susi
rinkimas labai svarbus. Bus 
valdybos rinkimai. Vaidyba.

SAVANORIAMS . . 
KŪRĖJAMS

Šių metų balandžio mėn. 29 
d. Aušros Vartų parapijos sa
lėje (tuojau po pamaldi;) šau
kiamas metinis kūrėjų - sava
norių susirinkimas.

Bus renkama valdyba ir re
vizijos komisija.

Nariams dalyvavimas būti
nas. Valdyba.

MĖLYNOJO KRYŽIAUS 
PRANEŠIMAS.

Laikas mokėti Mėlyn. Kryž.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

192—4th Ave Ville Lasalle.

Tautiečiai!
Gegužės mėn. 5 d., šeštadienį, D. L. K. Vytauto klu
be Montrealio scenos mėgėjų grupė stato P. Vaičiū

no 3 veiksmų pjesę

„PRAŽYDO NUVYTOSIOS GĖLĖS"
Režisuoja St. Barauskas.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti.
Pradžia: 7 vai. Įėjimas 75 et.

Po vaidinimo bus šokiai.
- Klubo Valdybo.

Lengviausia tai atlikti pa- 
siunčiant pašto perlaidą (M. 
draudimo mokestį už ateinan
čius 3 mėnesius.
O.) ar čekį: Mrs. P. Juškevi
čienei, 3994 Rosemount Blvd., 
Rsmt., Montreal.

Ta pačia proga primenama, 
kad gyvenantieji ne Quebec’o 
provincijoje nesikreiptų Mėl. 
Kryžiaus draudimo reikalu, 
nes ši grupė veikia tik šioje 
(Quebec’o) provincijoje.

SERGA LIETUVAITĖS
Jau ilgesnis laikas kai serga 

p. Paukštaitienė ir p. Balčiū
naitė. P. Paukštaitienė siun
čiama į sanatoriją. Linkime 
joms greičiau pasveikti ir su
grįžti į sveikųjų gyvenimą.

davęs savo biznį p. Jazokui. 
Bet po metų laiko p. Jazokas 
biznį sumanė keisti., tai ir vėl 
jį atpirko pats p. A. Matulis, 
kurio namuose jis veikia: 7682 
Edward St. ir 6 Ave'kampe. 
Linkime p. Matuliui gražios 
sėkmės, o p. Jazokui gerai Įsi
kurti naujose sąlygoje.

MONTREALIO BENDRUO
MENĖ TURI CHORĄ

Buvęs DLK Vytauto klubo 
choras, kurį laiką neturėjo jo
kio patrono, dabar oficialiai 
perėjo KLB Montrealio apy
linkės žinion ir globon.

Linkėtina, kad choras padi
dėtų, sustiprėtų ir pajėgiai 
galėtų atstovauti lietuvišką 
dainą Montrealy.

MONTREALY BUS MODER 
NIAUSIS METRO

„La Ptrie“ praneša, kad 
Montrealio miestas rūpinasi 
įrengti požeminį traukinį - met 
ro arba Metropolitain, kuris pa 
lengvintų pernelyg perkrautą 
gatvių susisiekimą. Montre
alio inžinieriai tuo tikslu lankė 
si Paryžiuje ir ten studijavo 
metro. Konstatuojama, kad 
dabar metro traukinys supro
jektuotas ant pneumatinių pa
dangų. Toks požeminis trau
kinys nekelia jokio triukšmo. 
Montrealis esąs pasiryžęs kaip 
tiktai įrengti pneumatinį met
ro. Tai bus moderniausis visa 
me pasauly metro.

Statybos reikalu iš Pary
žiaus specialistai jau lankosi 
Montrealy, ir jiems savivaldy
bės buvęs surengtas specialus 
pobūvis.

Kad Montrealio miestas yra 
būtinas susisiekimo modernini 
mo, apie tai ir kalbos negali 
būti, bet klausimas, kada tai 
bus padaryta?

„PROGRESYVIŲJŲ“ 
AUKA

Gasparą Simanavičių dauge
lis kas Montrealy pažinojo kaip 
neaktyvų, bet „progresyvų“ 
tautietį. Jis mėgo gerti. Tai 
buvo jo nelaimė. Tuo gėrimu 
jį „draugai“ ir maudė. Gerai 
uždirbdamas, jis visa jiems ir 
atiduodavo. Bet kai atėjo sun 
kios dienos, kai jį paleido iš 
darbo, niekas jo neparėmė. 
Žmogus galutinai palūžo ir šio 
balandžio 21 dieną, susirišęs 
tris kaklaraiščius, Ville Lasal
le miškely pasikorė. Lietuvo-

BUS STATOMA ŠV. KAZI
MIERO PARAPIJOS 

BAŽNYČIA
Balandžio 22 d. senojoje Šv. 

Kazimiero parapijoje įvyko pa
rapijiečių susirinkmas, kuiris 
apsvarstė naujos bažnyčios sta 
tymo reikalus ir padarė nutari 
mus.

Klebonas kun. Bobinas pra
nešė, kad arkivyskupas neda
ro kliūčių statyti naujai bažny 
čiai. Jis tiktai pageidaująs, kad 
bažnyčia būtų statoma iš pu
sės su prancūzais, nes manoma, 
kad vieni lietuviai netesėsią 
pastatyti naujos bažnyčios.

Dėl viso to parapijos komi
tetas atsiklausė gausiai susi
rinkusius parapijiečius, ar jie 
paskolintų parapijai dar 200 
tūkstančių dolerių? Pirmieji 
paskola pasireiškė kai kurie 
„progresyvieji“. Net pasigir
do pastabų: ką ten susirinkę 
AV parapjios driskiai sugebės 
padaryti! . . Tuo pat metu bu 
vę susirišta su Kurija, kuriai 
buvo pranešta, kad Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčios sta
tybai jau yra 350.000 dolerių. 
Kurija, sužinojusi apie tai, lei
dusi vieniems lietuvams staty
tis bažnyčią, tiktai nustačiusi 
dydį: senoji bažnyčia turėjo 
500 sėdimų vietų, o naujoji tu 
rinti turėti 600 sėdimų vietų.

Nusistatyta bažnyčią staty
ti, klebnoiją nugriauti ir pasta 
tyti drauge su bažnyčia.

P. A. MATULIS SUSIGRĄ
ŽINO SAVO BIZNĮ

Prieš metus laiko žinomasis 
vilasalietis, visuomenės veikė
jas p. Antanas Matulis rado 
įeikalinga atilsėti ir buvo par- je, Suvalkijoje, turėjo žmoną.

TOR^NT O
.. K. L. M. B. TORONTO APYLNKĖS NARIŲ ŽINIAI

Pranešama, kad bal. 29 d., 3 
vai. po piet, 404 Bathurst, uk
rainiečių salėje, įvyks narių su 
sirinkimas, į kurį prašomos at 
silankyti visos narės ir atsi
vesti savo pažįstamas, kurios 
dar nėra narėmis.

K. L. M. B. ribose telpa kiek 
viena gera ir sąmoninga tau
tietė, kuriai rūpi svarbūs bend 
ri tautiniai ir kultūriniai dar
bai.

A. KASKAS IR AL. BRAZIO 
KONCERTAS.

K. L. M. B. Toronto Apy
linkė iki šiol atliktais darbais 
visuomenės nenuvylė. Viešais 
parengimais ir visuomenės pa
rama sukeltais pinigais ji pa
rėmė kilnius tautinius, šalpos 
bei kultūrinius tikslus visai ne 
šališkai ir sąžiningai. Šiuo ke
liu bus einama ir ateity.

Tam šį kartą yra ruošiamas 
iškilmingas koncertas Motinos 
dienai paminėti, Ją viešai pa
gerbti ir gautu pelnu paremti 
mūsų tautos ryžtingąją stu
dentiją ir Tautos Fondą.

Šį koncertą pildys visų my
lima Metropolitain operos so
listė A. Kaskas ir op. sol. A. 
Brazys.

Šis gražus ir retas koncer
tas įvyks gegužės 5 d. 7^30 v. 
vak. De La Salle aukštosios 
mokyklos salėje 131 Farnham 
Ave. Į ją reikia važiuoti Bay 
tramvajumi. Įvažiavus Į Ave
nue Rd., reikia išlipti Balmorl 
ir eiti pusę bloko iki Farnham 
Ave, nuo kur ir nauja De La
salle college jau matom::. Ma
loni visuomenė prašoma bilie
tus įsigyti iš anksto restora
nuose „Tulpė“, „Baltica“ ir 
„Atlantic“. Jų kaina 2 dol. 1, 
50 cnt. ir 1 dol.

;. MAŽLIETUVIŲ 
ARBATĖLĖ

M. Liet. Bičiulių dr-jos To
ronto skyrius balandžio 29 d. 
ruošia susipažinimo ir susi
draugavimo su M. Lietuvos 
lietuviais arbatėlę, kuri įvyks 
Toronte, gražioj salėj Bay str. 
891 nr. (antrame aukšte). Pra 
džia 5 vai. pp. Prašome visus 
mažlietuvius ir M. L. B. dr-jos 
narius su šeimomis dalyvauti 
arbatėlėj. Užsirašyti iki ba
landžio 28 d. vėlaus vakaro 
„Atlantic“ restorane, Dundas 
str. 1330 nr. Įėjimas 75 cnt.

M. L. B. dr. Tronto sk. 
Valdyba.

DĖMESIO Londono ir jo apylinkės lietuviams! f)
Lietuvių - Latvių Vienybės draugijos Londono, Ont., rį 
skyrius balandžio mėn. 28 d., 7,30 vai. vak., 355 Cla- g 

rence St. „BALTICA“ salėje rengia s

linksmą šokių vakarą
i

su 
ki

pritaikytą pavasariui sutikti programa. Groja pui- » 
kapela, veiks turtingas bufetas, todėl kviečiame vi- | 
sus atsilankyti, nepraleisti tos retos progos.

Lietuvių - Latvių draugijos Valdyba. S

i Remk sportą — Sveikame kūne sveika siela.
KREPŠINIO RUNGTYNĖS — SPORTO BALIUS

Balandžio 28 d., 7 vai. vak., šeštadienį, Aušros Vartų 
parapijos salėje įvyksta krepšinio rungtynės tarp Ha- 
miltonp LSK „Kovas“ 'ir mūsų senių komandų. Ten 
pat po rungtynių svečiams pagerbti ruošiamas SPOR- 

.. TO BALIUS, griežiant „Meliodija“ Jeaz-kapelai. Su
sijaudinusieji dėl laimėjimo arba pralaimėjimo gaiės 
nusiraminti ir pasistiprinti veikiančiame bufete.
Balandžio 29 d., sekmadieny, 2 vai. p. p. MorfL St. 
Louis College — Gymnasieum, 2145 Hotel-De-Viile 
(City-Hall) ir Sherbrooke g-vių kampas pradedamas 
lošti stalo tenisas. Ten pat 3 vai. pp. įvyksta krepši
nio rungtynės tarp to paties klubo ir Montrealio Lie
tuvių Rinktinės. Toms rungtynėms bilietus jau pra
šoma įsigyti šeštadienio vakare įvykstančių rungty
nių metu, nes ten dėl techniškų kliūčių bilietų parda
vinėjimas bus apsunkintas. Bilietų kaina į kiekvienas 
rungtynes ir Sporto Balių po , 50 centų atskirai.

LAS Sporto sekcija.

Apie Alytų smėlio audros
„NL” BENDRADARBIO O RO PAŠTU Iš BERLYNO.

Per žiemą Lietuvos miškus slapyvardžius. Su juo’ atvy- 
okupantai galutinai išnaikino, kusius ispanus laiko bėgyje lik 

vidavo; liko vos 1200. Gen. 
Gonzalez’as nuteisiamas 13 
metų prievartos darbams. Pra 
džioj dirbo Maskvos požeminio 
traukinio statybos darbus, vė 
liau atsidūrė darbo stovykloj 
Persijos pasieny. Per žemės 
drebėjimą kilo panika ir jis pa 
bėgo į Persiją.

„Nusigręžiau nuo komunis
tų, nes jie mane norėjo pada
ryti vienu iš tų generolų, ku-

Nesant užuovėjos, pavasario 
vėjai verčia smėlį kalnais ant 
pavasario sėjai ruošiamų dir
vų ir pasėlių. Ypač ši istori
joj nežinoma nelaimė sunkiai 
palietė Alytaus apskriti. „Uka 
žais“ griebėsi organizuoti „miš 
kų naujai atželdinimo briga
das“. Alytaus ir Tauragės 
apsk. 1500 brigadų iki balan
džio pusės „atželdė“ 14 00 ha 
kirtimų. „Želdina“ sociallenk- 
tynių būdu, kai kur trūko die- rie, įsakius, ateity puls sveti- 
gų, sukamšiojo šakeles. . . 
EI Campesino Staliną jpažino Gontzalez’as

Apsiausto Madrido gynėjas spaudos konferencijoj V. Ber
gen. Valent. Gonzalez'as, tuo- lyne. „Aš garantuoju“ — kai 
met išgarsėjęs EI Campesino bėjo generolas, — kad rusai 
slapyvardžiu, Franco laimėjus, nužudė daugiau i - *
su 6000 ispanų atsidūrė Mask 
voj. Ten pusantrų metų lavi
nosi Frunzės vardo karo aka
demijoj. Vietoj to, kaip ginti 
Sov. Sąjungą, akademijoj mo'ks 
lino, kaip pen*ktųjų kolonų pa 
galba paglenhžti svetimus kraš 
tus. Akademijoj mokslino ko
rėjiečius, kiniečjus, indus ir va 
karų europiečius. Visi vartojo

mus kraštus“ — pareiškė gen. 
balandžio 13 d.

Dabartinis rytų zonos geštapo 
vadas~Zaisser*is jokiam Ispa
nijos fronte nedalyvavo, bet, 
prisidengęs gen. Gomez’o var
du, buvęs tarptautinių briga
dų NKVD viršinlinku.

Spaudos konferencijoj drau 
ge dalyvavęs ispanų komunis
tų partijos įsteigėjas, vėliau bu 
vęs Katalonijos vidaus minis- 
teriu Julijanas Gorin'as, pa
reiškė, kad 23 mil. darbo sto
vyklose vergų ir 10 mil. NKV 
D šnipų išduoda tikrąjį komu
nistų veidą. Prispaustiems 
sunku priešintis, bet jis ragi
no visa daryti, kad, valandai 
išmušus, Rusijos gyventojai 
laiku sulauktų pagalbos. Abu 
ispanai netrukus aplankys Š. 
ir P. Ameriką.

Užsakyti žmonėms pančiai.
— „Liaudies policija“ vie

nam Drezdeno fabrike užsakė 
600.000 žmonėms pančioti pan 
čių.

— „L. policija“ apsiuntė 
220 karininkų į Rusijos karo 
mokyklas.

— Priemerwald’o karo mo
kykla gavo moderniškus „Sta
lin 3c“ tipo tankus. Ši mokyk
la iš viso turinti 64 tankus.

Pogrindžio judėjimas.
Pagal slaptosios vakarų są

jungininkų tarnybos žinias, 
„Berliner Nacht-depesche“ ra
šo, kad rytų bldke pogrindžio 
judėjimas diena po dienos di
dėja. Ten pogrindy priskai- 
toma 200.000 — 500.000 par
tizanų. Nekarių nuo 50.000— 
iki 200.000 prieš komunistus 
nusiteikusių suskirstyti į re
guliarius pulkus, turinčius, tan 
kus, artileriją ir kulkosvai
džius. Lenkijoj slapstosi apie 
100.000 vyrų, kurie kartkartė
mis puola Lenkijos reguliarias 
kariuomenės dalis. Tos pačios 
žinios kalba aipe panašią būk
lę Čekoslovakijoj. Rumunijoj 

veikia aktyviosios 
veikiančios 
", „Baltojo 

Dunojaus Bangu“ 
Alg. V.

pastoviai
partizanų jėgos,
„Juodojo Apsiausto 
Erelio“ ir 
vardais.

„AMERIKOS BALSAS“ 
KEIČIA BANGAS

„Amerikos Balsas“ pranešė, 
kad nuo balandžio 15 d. pakei 
1ė bangas šiokia tvarka: devy
nioliktą valandą: 13 metrų, 16, 
19, 25, 31, 41, 48, 49 ir —- 
251 m. banga; per BBC sto-

svetimšalių 
komunistų veikėjų, negu jų 
šiandien užsienyje iš viso yra“.

Toliau jis nurodė, kad ispa
nų komunistų vadas modesto 
baigė Frunzės akademiją ir 
dabar gyvena Čekoslovakijoj. 
Ispanas Lister'is dirba rusų 
pasiuntinybėj Paryžiuj. Jam 
pavesta prancūzų karių ir poli 
cijos demoralizavimo darbaijtis: 19,25 ir 30 m. bnagos; pu-

sėj antros: 48 ir 49 m; trys 
penkiolika: 48, 49 ir 251 m; 
pusėj keturių: 48 ir 49 m; sep 
tynios penkiolika: 25, 31, 41, 
4 8, 49 ir 251 m; pusėj aštuo- 
nių: 25, 31, 41, 48 ir 49 m ban 
gos.

„Amerikos Balsas“ įleido 
iliustruotą knygelę, kurią siun 
tinėja visiems nemokamai. Jo 
je yra lietuvių įkalba nurody
mai apie Lietuvai siunčiamų 
programų laiką ir bangas. No 
rintieji šią knygelę gauti, pra
šomi rašyti lietuviškai ar ang 
liškai šiuo, adresu: Voise of 
America, New York 19, N. Y. 
Reikia nurodyti, kuria iš šių 
kalbų: anglų, vokiečių, pran
cūzų, italų ar ispanų knygelė 
pageidaujama.

Amerikoje lietuviškoji „A. 
Balso“ programa geriausiai 
girdima ne iš New Yorko,, bet 
iš Tanžero, iš Afrikos, iš kur 
ji pertransliuojama Lietuvai.

IŠKILMĖS NEW YORKE.
Sąryšy su Simano Boliva

ro paminklo New Yorko mies 
tui prezentacija, i perdavimo 
ceremonijas ir paradą buvo pa 
kviesti Lietuvos Generalinis 
Konsulas Jonas Budrys ir po
nia. Tą pačią balandžio 19 
dieną, vakare, ponai Budriai 
buvo Venezuelos Užsienių Rei 
Lalų Ministerio ir ponios de 
Gomaz-Ruiz svečiais Waldorf 
Astoria hotelyje.

Balandžio 20 d. ten pat, 
Waldorf-Astbria hotelyje, mies 
to bajoro pakviestas, Gen. 
Konsulas J. Budrys dalyvavo 
priešpiečiuose Generolo Mac 
Arthuro garbei.

— Atėnuose pasibaigė tarp 
tautinis antikomunisnis moterų 
kongresas, kuriame dalyvavo 
atstovai iš 20 kraštų.

— Jugoslavija paprašė nau
jos pskolos.a nes esą'jai reikia 
ginkluotis, kad atremtu Mask
vos agresiją.

. — JTO Saugumo Taryba 
svarsto Syrijos su Izraeliu su
sikirtimo klausimą.

GAUTI DARBO NORĖČIAU 
tabako farmoje, su savo šeima 

— 3 dirbantieji.
Zigmas Gumbinas, 

P. O. Box 165, Rolphton, Ont.
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