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t Kada prasidės karas?
Praėjusi savaitė praėjo Vely 

kų švenčių atmosferoje. Ypač, 
kad šiemet visų krikščioniškų 
religijų Velykos sutapo — ka
talikų, evangelikų, kaip pap
rastai ir pravoslavų, kas nedaž 
nai esti.

Iš Jeruzalės miesto, iš Je
ruzalės bažnyčios, buvo 
trarjsliuojamOs pamaldos 
v.’kam krikščioniškam pa

sauliui
Krikščioniškose žydų valdo

mos Palestinos šventovėse taip 
pat vyko pamaldos. Izraelis 
tuo būdu norėjo įrodyti visam 
pasauliai, savo tolerantiškumą 
ir kitų įsitikinimų gerbimą.

Popiežius Petro ir Povilo 
bazilikoje velykines mi
šias aukojo už kardinolą 

Mirxlszenty ir kitus 
persekiojamus.

Romos bazilikon ir jos aikš
tėn buvo susirinkę apie 100 
000 asmenų, kurie dalyvavo to 
se pamaldose.

Ir Amerikos Balso translia
cijos buvo išmargintos tos dide 
iės krikščioniškojo pasaulio 
šventės giesmėmis, bažnytine 
muzika, pamokslais ir specia
liais tai šventei pritaikytais mo 
mentais.

Tiektai komunistinis žmoni
jos siektorius, kuris nešvenčia 
krikščioniškųjų švenčių, tebe
kalbėjo apie karą ir kitus tuo 
klausimu skatino galvoti ir rū
pintis.

Bulgarijos darbo žmonės 
nepaprastai nepatenkinti 

sovietiniu režimu ir 
Maskvos prievarta, 

todėl labai gali būti, Kad ir no
rėjo nudobti didžiojo budelio 
pasiuntinj. Bet kad Maskvos 
vergams nesiseka ūkininkus 
pažaboti, tai yra faktas, nes 
oficialiai pranešama, kad Bul
garijos ūkininkams nesiseka iš 
ūkininkų atimti javų ir kitų 
priverstinai imamųjų duoklių. 
Dėl to Bulgarijos komunistinė 
valdžia kelia ūkininkams ir kai 
kuriemsi jų bosams, kurie Tiesu 
geba iš ūkininkų išspausti 
duoklių, bylas.

Didelė politinė krizė ir Al
banijoje. Likviduojant titois- 
tus,

Tiranoje nušautas susieki
mo viceministeris už tai, 

kad kritikavo Maskvą.
Nereikėjo nei teismo. Minis 

teris ministerį nušovė.
Kova su komunistų išdavi- 

kiškumu teb,esi|tęsia Italijoje. 
Italijos valdžia pareiškė, kad 
ginklų iškrovimo sabotažas 
bus laikomas pasikėsinimu 
prieš valstybės saugumą ir už 
tai turės atsakyti sabotažo 
kurstytojai teisme.

Komunistų okupuotoje Kini 
joje vyksta sukilimas— 30.000 
partizanų veikia aplink Kanto
ną. Komunistų bandymai oku
puoti Hainaną nesiseka.

Toje komunistų keliamoje 
suirutėje JAV bando palaikyti 
tvarką ir rimtį.

JAV atstovai patarė susi
tvarkyti demokratiniais 

pagrindais Graikija’, 
kurioje, sulaužęs demokratinių 
grupių susitarimą, valdžią su
darė Venizelos, beturįs parla
mente tik 55 atstovus.

JAV atstovas Korejr^e taip 
pat patarė nedelsti su parla
mento rinkimais. Path’s žmo
nės turi valdytis per jų rinklus 
atstovus! ir niekam nevalia tų 
teisių savintis. JAV notos ir 
Graikijos ir Korėjos valdžioms 
yra įsakmios ir kategoriškos. $ 
Tiesa sakant, tos dvi notos yra 
būdihgesnis JAV valdžios pa
sireiškimas tarptautinėje are
noje.

Didelį paskutiniu laiku re
kordą pasiekė JAV jūrų laivy
nas, kurio povandeninis laivas 
išbuvo po vandeniu, nė karto 
nepakilęs virš vandens, ištisas 
tris savaites ir po vandeniu pa
darė daugiau kaip 8.000 mylių 
kelionę — perplaukė Paci- 
fiką. Ore gi paaiškėjo, kad va 
dinamosios „lėkštės“ ir „ciga
rai“ taip pat yra ne iš Marso, 
bet tikras Amerikos oro laivy
no naujas išradimas, kurio pa
slaptys dar nėra paaiškėjusios.

(k)
— Belgijos vyraiusybę su

darė Van Zcelandas vien iš 
krikščionių partijos narių, ku 
rie yra pasiryžę pasikviesti ka
ralių Leopoldą.

— Žinios iš Karači praneša, 
kad Indijos ir Pakistano pir
mininkai susitarė dėl taikos ir 
sugyvenimo.
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Vilniaus Universitetas anks tyvą pavasarį. Čia matoma Vii 
niaus Universiteto Observatorijos dalis. Dabar okupantai 
tą universitetą rusina.. Daugelis katedrų jau tiktai rusiškai 

veda paskaitas.

Politinis veidrodis
Pagal naujausį Newsweek 

į periskopą.
Dulles j užs, reiklaų m.inis- 

į eriją. Dvipartinė užsienio rei- 
i kalų politika paskutiniu meiu 
pergyvena ašlną krize, nes res 

rubl.konai smarkiai atakuoja 
jos vadovą, p. Achesoną. Nors 
John Foster Dulles ir yra Tru 
mano juoduose sąrašuose, be; 
greičiausiai, jis negalės atsi- 

Į spirti visuotinam spaudimui ii 
turės/paskirti buvusį N. Yorko 
senatorių užs. reikalų ministe- 
rio patarėju.

NYKT IV. 6. rašo, kad aisi 
žvelgiant į būtinumą ir toliau 
vesti dvipartinę užsienio poliu 
ką, Trumanas Dulles’ą paskir
siąs Ach’esono patarėju.

Čekoslovakija nutrauks pre
kybą su vakaiais. Raudonasis 
Čekijos režimas greit nutrauks 
prekybinius saitus su Vakarų 
pasauliu. Išimtis bus padary
ta Šveicarijai, teikiančiai gyvy 
binės reikšmės mašinas ir įran
kius Čekoslovakijos ginklavi
mosi pramonei.

Raudonųjų ofenzyva gegu
ži? JAV politikos planuotojai 
yra įsitikinę, kad paskutiniai 
komunistų streikai Prancūzi
joje, Italijoje, Belgijoje ir Olan 
dijoje yra buvusi generalinė re 
peticija prieš stambesnio mąs
to įvykius, laukiamus gegužį 
ar kiek vėliau. Nors šios prati
mas buvo atliktas gana plačia
me regijone, bet busimųjų ko
vų arenos apimsiančios Berly
ną, Jugoslaviją ir Austriją. Va 
karų jėgos, žvelgdamos į atei
tį, jau dabar pradėjo tvirtinti 
gyvatvores naujomis sąvaržo
mis. Ypatingai. Berlyne sąjun

Tuli Amerikos generolai 
pasisekė, kad karas gali 

prasidėti apie gegužės 
mėnesį.

Gali būti, kad tas laikas spė 
jamas pagal komunistų tuo lai 
ku ruošiamą Berlyne pervers
mą, kuriam Vakarų valstybės 
ruošiasi pasipriešinti. Juk yra 
spėliojama, kad per Sekmines 
gali įvykti toks susidūrimas, 
kuris savaime išsivystys į ka
rą. Ne veltui tam tikslui vaka
riečiai ruošia specialę kariuo
menę, kuri, reikalui esant, bus 
pasiryžusi Berlynan suskristi 
lėktuvais. Berlynas anksčiau 
buvo lėktuvais tiekiamas gy
venimiškomis reikmenimis, o 
dabar dar vienas žingsnis pir
myn — jis oro keliu dus aprū
pintas karo desantais.

Bet Maskvos žinovas, ilga
metis jos auklėtinis,

maršalas Tito teigia, kad 
rusų komunistai dabar 

karo dar nekels.
Esą, jis žinąs, ką kalbąs. To 

kiu būdu karo dar gali ne-būti 
dvejus — trejus metus. Tik
tai už savo kailį jis dreba, j-— 
pastebi spauda. O Jugoslavija 
galinti būti užpulta partizanų, 
tiktai ne taip, kaip Graikija, 
bet iškart iš kelių pusių, kad 
tas „Sukilimas Jugoslavijoje“ 
būtų tikrai stiprus ir sąmoksli
ninkų neapgautų.

Tito ginasi nuo draugų, ku- 
:rie jį apkaltino sąmokslavimu. 
Bulgarijos valdžia, norėdama 
Įbauginti gyventojus, kurie ne 
nori jos klausyti, sudarė pro
cesą, kurin be savo tautiečių 
Įtraukė ir kelis jugoslavus. Ti
to, žinoma, nepasisekė paimti, 
bet išnešė sprendimą, kad jis 
buvęs sąmokslo prieš maršalą 
Vorošilovą organizatorius. . . 
Žinoma, Vorošilovui nei plau
kas nuo plikės nenukrito, kaip 
ir Titui, betaisai eilei pilečių, 
kurie buvo apkaltinti bandymu 
nužudyti Vorošilovą, kitaip iš 
ėjo. Tito už tai Bulgarijos val
džiai pasiuntė protesto notą.
. .O Bulgarijos valdžia ir taip 
neramiį nes

Paskutines žinios apie „skraidančias lekstes“
Štai santrauka paskutinės 

savaitės spaudoje pasirodžiu
sių žinių apie „skraidančias 
lėkštes“ :

Iš Asmara, Etiopijoje, jau 
dukart pranešta per radio, kad 
ten „skraidanti lėkštė“ apie 4 
valandas kabėjusi virš miesto 
ir tūkstančiai žmonių ją stebė
ję. Panašus atsitikimas, kuq 
matę tūkstančiai, įvykęs ties 
Buenos Aires, Argentinoje.

Iš Londono pranešė, kad ten 
po griaustinio ir krušos audros 
gyventojai pradėjo skambinti į 
įstaigas, pranešdami matę „į 
kriaušę panašų daiktą“ dangu
je. Valdžios asmuo į tai paaiš 
kino, kad „į kriaušę panašių 
lėkščių nesama“, bet galimas 
daiktas esą kad tai buvo „ne 
skraidanti lėkštė, o skraidan
tis vaisių indas“.

Iš Miami, Fla, prineša, kad 
„Miami Daily News“ įsidėjo 
„skraidančios lėkštės“ foto 
nuotrauką, gautą iš Mrs. Ethel 
Evans, kuri aprašo, kad jos ma 
tytasi ir fotografuotas „daik
tas“ buvo „apskritas, dujų 
šviesos objektas, kurs atskrido 
iš pietryčių pusės nuo jūros, 
trumpai pasisukinėjo ir grįžo 
atgal pietryčių kryptimi“. Ra 
dilo komentatorius Hen. J. Tay 
lor pareiškė, kad tos „lėkštės“ 
yra tikrai vertingi kariniai iš
radimai“, kuriuos turi JAV.

Ir Kanada turi savo „lėkš
tes/1 ! „Winnipeg Free Press“ 
sako, tegul Naujoji Škotija gi
riasi savo „lėkštėmis1“, dabar 
ir Manitoba turi savo! Fair
ford, Man. mokytojas pranešė 
matęs dar kovo 16 d. „oro lėkš 
tę“ skrendant šiaurės link ir 
leidžiant dūmų „kamuolius“. 
Jis pridėjo ir piešinį. Kiti du 
keleiviai, važiavę automobiliu, 
netoli Edmonton pranešę maž- 
ko nesusidūrę su „lėkšte", ku
ri per pūgos audrą pasirodžiu
si stačiai prieš juos per kokius 
30 pėdų virš plento. Jiedu ma 
nę, kad teks susidurti, bet 
„lėkštė", kuri buvusi apie 20 
pėdų skersmasčio, staiga paki

lusi ir perskridusi per jų auto
mobilį. Lėkštė švietusi skais
čiau, nei automobilių lempos. 
Ji buvusi panaši į balioną ir 
turėjusi viduje melsvai baltą 
šviesą.

Iš JAV pareina dar daugiau 
panašių žinių. Vienas vetera
nas, lakūnas praneša, matęs 
aluminiumo spalvos diską

apie 40 pėdų skersmasčio, 
skrendant virš Vašingtono.

Kitas aviacijos inspektorius 
sakosi matęs, beskrendant 
5000 pėdų aukštyje, per 1000 
pėdų žemiau praskrendančių 
„lėkštę“. Jis nėręs ją vytis, 
bet ji šovusi į rūkus ir dingu
si. Jis matęs tik, kad ji leido 
paskui savęs garų srovę. Dai-

Berlynas ruošiasi 
komunistu pučui

„Nepr, Liet,“ bendradarbio pranešima-s iš Berlyno.
Diena po dienos dažnėja 

komsomolcų į vak. Berlyno sek 
torius įsiveržimai, kuriuos, vos 
pradėjus garbinti dievą Stali
ną, gyventojai plytgaliais pa
lydi atgal.. Stiprėja ir NKVD 
slaptoji veikla. Šiomis dieno
mis susektas stiprus ęnkavedis 
tų tinklas, kuris vertėsi žmo
nių grobimu.

Balandžio 5 d. „BS“ prane
ša, kad prieš kelias dienas Pots 
dame, dalyvaujant aukštie
siems enkavedistams ir vokie
čių saugumo ministerijos val
dininkams, buv. SS brigaden- 
fūhreriui Greifert, buv. SS 
standartenfūhreriams Dr. Lan 
ge ir prof. Hohne (paskutinis 
neseniai grįžo iš Balkanų, kur 
talkino savo gabumais sovie
tams ; Himmlerio tarnyboj pa
sižymėjo kaip „repatriavimo 
specialistas“), paruoštam nau
jam vak. sektoriuose agentų 
tinklui darbo instrukcijas. e>

Komunistinio pučo pavojui 
bręstant, Vakarų karinės pajė
gos Įsteigė bendrąjį veikimo 
štabą, į jį įtraukė ir vokiško
sios policijos atstovus. Visos 
esančios Berlyne, vakarų kari
nės pajėgos, gegužės mėn. bu
dės paruošties stovy. Iš Vaka
rų Vokietijos, jei tik prireik
tų, kariuomenės junginiai at
vyks oru.

Berlyno gyventojai užgrū
dinti blokados, ramiai laukia 
Sekminių. Pradedant politi
nėm partijom ir baigiant spor
to junginiais, visi kreipėsi at
sišaukimu į gyventojus, ragin
dami masiškai vykti gegužės 
pirmąją prie išdegusiojo Reich 
stago, prie pat rusų sektoriaus 
ribų, demonstracijoms prieš 
grandim apkaustytą laisvę, 
prieš prievartą ir vergiją, prieš 
diktatūrą, prieš eksploataciją 
ir apgaulę.

A

JAV LĖKTUVAS VIRŠ PABALTIJO?
Sovietų Sąjunga JAV vy

riausybei įteikė notą, kurioje 
sakoma, kad JAV karo lėktu
vas, įskridęs į Sovietų Sąjungos 
teritoriją 15 kilometrų ir tai 
buvę ties Liepoja. Tuojau pa
kilę SSRS naikintojai ir vertę 
JAV lėktuvą su jais drauge nu 
sileisti, bet tas JAV lėktuvas 
į tą reikalavimą atsakęs ugni
mi. SSRS' lėktuvas taip pat

reagavęs šūviais, bet JAV lėk
tuvas nuskridęs ant Baltijos. 
SSRS nota labai griežta. Kaip 
spėjama, todėl ji griežta, kad 
Liepoja yra labai saugoma di
delė karinė SSRS bazė.

JAV į SSRS notą atsakė 
tiek, kad tuo metu nė vienas 
JAV lėktuvas nebuvo pakilęs 
ir nebuvo ore,

las radio komentatorius prane
šė, kad „lėkštės yra tikros“. 

Paslaptis aiškėja?
Vašingtono „U. S. News 

and World Report“ rašo, kad 
esama kompetentingų žinių, 
jog „skraidančios lėkštės“ tik
rai yra naujausio išradimo lėk 
bet jos esančios karinė paslap 
tis ir dėl to nereikia nervintis, 
tuvai, pagaminti JAV. Tas sa 
vaitraštis daro išvadą, kad -jas 
gamina JAV karo laivynas, ta 
čiau pasiteiravus laivyno auto
ritetų, buvo paaiškinta, kad 
esąs pastatytas tik vienas to
kios lėkštės tipo skraiduolis, 
kurs tačiau dar nė sykio ne- 
skridęs.

„Grynas prasimanymas", pa 
reiškė Maskvos radžio balan
džio 8 d. Esą, kaip „lėkštės“, 
taip „paslaptingi povandeni
niai laivai“ Pacifiko pakraš
čiuose esą Amerikos ,,miliiaris 
tų prasimanymai, tikslu pagy
vinti ginklų gamybos biznį“.

Taigi, šiaip ar taip, atrodo, 
kad „Neprikl. Lietuvos“ Bio
logo spėjimas yra tikras, kad 
tos „lėkštės“ yra ne kas kiUt, 
kaip pačių JAV karinė paslap
tis. Tai ir paaiškintų tą šaltą 
ramumą, dėl ko JAV karinės 
įstaigos dėl tų pranešimų nė 
kiek nesijaudina. J. Pr,

GALINGA BOMBA' 
NETINKA KARUI

Amerikos mokslininkas Dr. 
Comptonas, dalyvavęs Japoni
joje išmestų atominių bombų 
gamyboje, pareiškė, kad Japo
nijoje numestos bombos galė
jo būti didesnės ardomosios ga 
lios, bet atsižvelgiant karinių 
sluogsnių pageidavimo, jos 
nebuvusios tokios.

Dėl vandenilinės bombos pa 
naudojimo tikslingumo karin. 
reikalams jis abejoja. Karo 
tikslas nesiekia krošto gyven
tojų išnaikinimo, bet tik jų pa 
sipriešinimo valią palaužti. 
Siekiama mažesnių sunaikini
mų, kad užėmus kraštą netek
tų daug rūpesčių turėti dėl su 
naikinimų atstatymo. (BL).

gininkai yra tvirtai nusistatę 
atsakyti į komunistų taktiką.

JAV karines bazės Europo
je? Už neseno JAV laivyno 
v-ko adm. Sherman’o vizito 
Europoje, ir dabartinės JAV 
vyr. štabo v-ko gen. J. Lawton 
Collins kelionės Europoje ir 
Art. Rytuose, slypi ši mažai vi
suomenei reklamuota smulk
mena : jie ieškoję aukštos stra
teginės vertės bazių, kurios 
būtų reikalingos, jeigu rusai 
sugalvoti pulti. Viena laivy
no karių grupė inspektuoja 
Londonderry ir Š. Airiją ir do
misi laivyno atramos taškais 
š. Europoje, Portugalijoje* ir 
Viduržemyje. Galima laukti, 
kad net ikėtai bus nutarta įkur- 
ti laivyno bazę Ispanijoje. Šiuo 
metu karo laivynas prašo Kon 
gresą paskirti 23.316.000 dole
rių vienai slaptai bazei užjū- 
rinose. Jos vieta yra taip pat 
slapta, kad lik keli aukšti ka
rininkai lai galį žinoti.

Išvengta kovų užsiliepsnoji
mo Palestinoje, Nors kores
pondentai tai ir nepastebėjo, 
bet incidentas Jordano — Is- 
raelio pasienyje, vos neiššaukė 
naujo gaisro Šventoje Žemėje. 
Trys šarvuoti Izraelio sunkve 
žirniai įsiveržė keletą mylių į 
Jordano teritoriją ir nukovė 
dvi moteris ir daug naminių 
gyvulių. Arabų Legijonas jau 
buvo besirengiąs atsilyginimo 
žygiui, kada aukštas Israelio 
karininkas aplankė arabų vyr. 
būstinę ir už incidentą atsipra 
šė.

Adenaueris atvyks į Ameri
ką. Vakarų Vokietijos kancle
ris Konradas Adenaueris nori 
atvykti į Ameriką. Jis pasi
rengęs kelioms politinėms kal
boms, kuriose pripažintų, kad 
naciai karo metu buvę kalti už 
anti-semit inius ekscesus ir pa
brėžtų V. Vokietijos pageida
vimą būti pilnateisiu Vakarų 
Europos nariu.

Sustiprins Aliaskos gynybą. 
Per sekančius trejus metus 
JAV žemyno kariuomenė 
Aliaskoje bus sustiprinta 15. 
000 karių. Šiuo metu ten yra. 
* ik vienas pėstininkų ir vienas 
priešlėktuvinės artilerijos ba- 
talijonai. Br, Aušrotas.
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Svarbiu
Kanados Lietuvių Bendruo

menės organizavimo reikalas 
mums dabar yra pats svarbiau- 
sis ir aktualiausia, — todėl jis 
nuolat tenka minėti ir judinti.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės organizavimo klausimas 
tenka pakartotinai judinti ir to 
dėl dar, kad jis sklandžiai, de
ja, neina.

Deja, jis neina sklandžiai 
net ir ten, iš kur anksčiau gir
dėti buvo raginimų, paskatini
mų ir net kaltinimų. Atrodo, 
kad tiems „skubintojams“ tas 
klausimas buvo daugiau jų pa
čių „propagandos“ reikalais, 
kuris, kai dabar jau yra visos 
sąlygosi parodyti savo veiklu
mą, taip ir lieka, nejudinamas.

Faktas yra, kad tiktai kaiku- 
rios vietovės tesudarė Apylin
kių Laikinuosius Organizaci
nius Komitetus (trumpai — 
ALOK). Daugelis gi vieto
vių, nežiūrint to, kad nuo pir
mojo visiems Kanados Lietu
viams aplinkraščio paskelbimo 
praėjo jau du mėnesiai, — lig 
šiol dar nėra sudarę vietinių 
ALOKų ir nieko apie tai nėra 
pranešę Centriniam LOKui.

Bet čia nenorima daryti kam 
nors priekaištų, o tiktai atkrei
piamas dėmesys į šį svarbų, 
drauge ir didelį, reikalą, kad 
toliau jis neliktų tame stovyje, 
kuriame jis tebesiranda ligšrol. 
Tai, žinoma, neliečia tų vieto
vių, kurios labai gražiai ir tvar 
kingai tatai padarė ir toliau 
veikia. Garbė joms.

Atsižvelgiant į tikrovę, ten
ka atkreipti tautiečių dėmesys 
į šiuos reikalus:

Tos vietovės, kurios ligšiol 
dar nėra sudariusios Apylin
kių Laikinųjų Organizacinių 
Komitetų, prašomos juos suda 
ryti ir bent iki paskutinio ant 
tuoju Visiems Kanados Lietu
viams aplinkraščiu nustatyto 
termino — š. m. balandžio 30 
dienos—apie tai pranešti KLB 
LOKui adresu: 2576 Sheppard 
St., Montreal, P. Q. ALOKus 
reikia sudaryti pagal tam rei
kalui taisykles ir aplinkraš

čius, kurie buvo paskelbti „Ne 
priklausomoje Lietuvoje“ (nu 
meriai: 6-149, 7-150, 14-157), 
kurių kiekvienu metu galima 
gauti Centriniame KLB — LO 
Ke, jau suminėtu adresu.

Atkreipiamas dėmesys tų 
vietovių, kuriose yra po kelias

reikalu
organizacijas: jos savo AL£> 
Kus sudaro deleguodamos į tą 
organą po vieną — du-tris ats 
tovus. Jeigu kur yra kelios or
ganizacijos susiliejusios į vie
ną organizaciją, nesvarbu, ko
kiu vardu tai jos vistiek turi 
sudaryti savo ALOKus, nes jų 
ta nauja organizacija, vis dėlto 
tėra tiktai laikinė, ligi įvyks 
rinkimai pagal Kanados Lietu 
vių Bnedruomenės statutą, ku 
ris, beja, jau visai netrukus bus 
jįšbaigtąs ruošti, nes dėl jo 
centrinis LOK priėjo vieningą 
nuomonę.

Ypatingas dėmesys atkreipia 
mas j tas vietoves, kurios dėl 
mažo lietuvių skaičiaus negali 
sudaryti apylinkės. Tokiu at
veju arba jie prisijungia, jei 
tai yra. pątogu, prie kurios 
nors artimiausios jau veikian
čios apylinkės, arba išsirenka 
seniūną ir veikia savarankiš
kai. šiuo atveju kas nors iš tų 
vietos lietuvių prašomas imtis 
iniciatyvos sušaukti susirinki
mą tam seniūnui išrinkti. Jei
gu ir tokių neatsirastų, tai ar
timiausių lietuviškų vietovių or 
ganizacijų komitetai — ALO 
Kai — maloniai prašomi pa
dėti tuos lietuvius suorganizuo 
ti — padėti išrinkti seniūną, 
arba, jei tai yra galima, apimti 
ir tas su mažu lietuvių kiekiu 
vifetoves.

Įspėjama, kad Centrinis 
KLB — LOKas neturi organi
zaciniams reikalams nei specia 
lių žmonių, kurie galėtų bū
ti siuntinėjami po platųjį Ka
nados kraštą, nei tam reikalui 
pinigų. Jis pats raštinės ir 
spaudos darbų reikalingoms iš
laidoms reikalingas lėšų, ku
rios antruoju aplinkraščiu ir 
yra paprašytos iš visų organi
zacijų, į ką taipgi reikia at
kreipti dėmesys.

Primenama, kad jau yra at
spausdintos Kanados Lietuvių 
Registracijos Kortelės. Kiek
vienas ALOKas prašomas pri- 
sįųsti žinių, kiek kuriam jų tų 
kortelių siųsti?

Bendrai, Kanados Lietuvių
Bendruomenės organizavimo knygelė paliekama įstaigoje, ap 
reikalų prašoma nepalikti stag skaičiavimui jam pašalpos dy- 
nacijoje. Jeigu bus pildomi džio, o išduodama nauja clai- 
KLB — LOKo aplinkraščiai mant's identification knygelė, 
bei taisyklės, tai organizacija kurioje yra pažymėta, nuo ku
bus gyva ir normaliai vystysis.

KLCT Sp. iir Inf^ skyrius.

Čikagoje dabar vyksta įvai
rioms vietos savivaldybės aukš 
tesnėms tarnyboms užimti rin 
kimai. Rinkimams kandidatų 
sąrašus sudaro respublikonų ir 
demokratų partijos. Nors vie
šai atrodo, kad tokiuose rinki
muose tautinio elemento visai 
nesama ir apie tai didžioji spau 
da visai nerašo, o iš esmės tau
rinis elementas savivaldybinia 
me gyvenime yra veik vyrau
jantis. Tiek demokratai, tiek 
respublikonai į savo sąrašus vi 
sail' apgalvotai deda tautų ats 
tovus, nors jie būtų mažai ar
ba visai kaipo tokie savo veiki
mu nepasireiškę,—svarbu, kiek 
jie įtakos turi savo tautiečių 
tarpe.

Visuose rinkimuose labai uo 
liai pasireiškia airiai, žydai, 
vokiečiai (norSi šio karo dėka 
kiek aptilę), lenkai, švedai ir 
daugelis kitų. Lietuviai taip 
pat bando save parodyti, ber 
iki šiol su mažučiu pasisekimu. 
Mat lietuviai dar sunkiai lai
pioja savo parapijos laiptais.

Nenuostabu, jei lietuvius iš
naudoja, arba jų balsais pasi
naudoja kiti.

Apsukrūs lenkai gal čia dau daro vietos pavydas, o jo čia žodžiu, vieni su kitais veik nie 
giausia lietuvių tarpe laimi. 
Štai ir dabar respublikonai 
County Treasurer vietai išsta
tė John Brenzos kandidatūrą. 
Vietos lenkų spauda atsidėjusi 
ragina jį rinkti kaipo savo tau
tietį, nes jo tėvai lenkų visuo
meniniame gyvenime buvę pio
nieriai.

Pr. Budginas per lietuvių 
spaudą ragiina lietuvius balsuo 
ti už John Brenzą kaipo savo 
tautietį. . . Suprask, žmogau, 
kame čia reikalas?

Arba vėl antras „lietuviš
kas“ kandidatas, tai į munici
palinį teismą teisininkas Thad- 
deus V. Adesko. Tiesa, jo tė
vai kilę iš Suvalkų, tai ir visa. 
Vietos lietuvių tarpe jo girdėti 
neteko. Atrodo, būtų lenkų 
kandidatas, bet lietuvių rekla
muojamas. . . Tai ar ne Horod 
lės unijos šešėliai? Kai kas sa
ko: „kas išmano dolerio galybę 
tąsi supras ir vietos Horodlės 
linijos šešėlius. . .“ Gal. . .

Tiesa per demokratus bandė 
lietuviai savarankiškai pasiro 
dyti, bet tuoj vieni kitus įskun 
dė ir nieko neišėjo. Mat, ką

Bedarbio pašalpa
Pašalpos dydis.

Pašalpa mokama ne visiems
Gavimo formalumai,

Bet kurios rausies darbinin
kas, turįs insuransce book kny vienodo dydžio, tai priklauso 

gėlę, su unemployment insu
rance įklijuotais ženklais, gali 
gauti pašalpą, jeigu nedirba. 
Instrukcijoje nepasakyta ir ne
statoma darbininkui sąlyga, 
kad jis būtinai darbdavio būtų 
atleistas iš darbo. Instrukcija 
reikalauja vienos sąlygos, bū
tent, prašant pašalpos, būti tik 
rai bedarbiu.

Nedarbo pašalpai gauti rei
kia atlikti statomus formalu
mus. Jie yra paprasti J.r leng
vai atliekami. Pirmas, kad dar 
bininkas, netekęs darbo, turi 
tuojau registruotis vietos em
ployment office įstaigoje. Ga
li ir vėliau registruotis, bet už 
praleistą laiką pašalpos nemo
ka. Jeigu įstaiga negali suteik 
ti darbo tuojau, tai reikia pra
šyti (pakanka žodžiu) bedar
bio pašalpos (unemployment 
insurance commission).

Pareiškus norą tokiai pašal
pai gauti, bedarbis turi išlauk 
ti devynias dienas,, kaipo lau
kimo dienos, už kurias pašal
pos nemoka. Reikalaujant pa
šalpos reikia turėti su savim 
insurance book knygelę. Netu 
rint su savim knygelės galima 
prašyti pašalpos, bet ją reikės 
priistatyti artimiausiu laiku, t. 
y. 9 laukimo dienų bėgyje. Ne 
pristatęs knygelės bedarbis ne 
tenka pašalpos. Knygelėje turi 
būti už 180 darbo dienų užkli
juota ženklų, už kuriuos jis 
nori gauti pašalpą.

Bedarbio insurance book

kiek buvo išskaitoma iš darbi
ninko per savaitę darbo melu, 
ir nuo to, ar bedarbis viengun
gis ar ką nors daugiau išlaiko. 
Štai šių metų patobulinta len
telė :
Atskaitymai; iš darbininko 

darbdavio
(po lygiai iš kiekvieno)

Savait. uždarbis Atskaitoma et.
mažiau kaip $ 9.— ... .18

.15,------ -  14,—..............24
15,-------- 20,—............... 30
21,--------  26,99 ............. 36
27,--------- 33,99 .............42
34,--------  47,99 ............. 48
48 ir daugiau ............54

Iš žeemiau dedamos lentelės 
matyti, kiek mokama bedar
biui pašalpos per savaitę:
Sav. atsk_ Mokama pašalpa

ir

viengungiui su šeima
centų $ $

12 4,20 4,80
18 6,— 7,50
24 8,10 10,20
30 10,20 12,90
36 12,30 15.60
42 14,40 18,30
48 ir daug. 16,20 21,00
Reikia pastebėti, kad pagal

I storinių įvykių prisiminimai.

PLANUOJAMAS DVIEJŲ DIDŽIŲJŲ KRIMINALISTŲ 
SUBUVIMAS

Pagal po karo rastus slaptus 
Berlyno su Maskva susirašinė
jimus, 1940 m. kovo 28 d. Vo- 
kiųtiįjos užsienių reikalų minis 
teris von Ribbentrop savo am
basadoriui Maskvoje von Schu 
lenburgui padarė pasiūlymą, 
kad Stalinas su Molotovu at
silankytų Berlyne., Tačiau, 
kaž kodėl balandžio 3 d. Rib- 
bentropas jau informuoja Schu 
lenburgą, kad tas Stalino su 
Molotovu vizitas į Berlyną tuo 
tarpu būtų atidėtas.

Balandžio 7 d. Ribbentropas 
papraė Schulenburgą, kad jis 
balandžio 9 d. painformuotų 
Molotovą apie vokiečių invazi
ją į Norvegiją ir Daniją ir tą 
invaziją pateisintų.

Balandžio 9 d. Schulenbur
gas praneša Ribbentropui, kad 
jis Molotovą apie iinvaziją pa
informavo. Molotovas atsakė, 
kad Sovietų vyriausybė Hit
lerio žygį supranta ir linki Vo
kietijai visiško pasisekimo.

diktatorių laikyseną. Jis sa
ko, kad jau kuris laikas kai 
Sovietų Sąjungos vyriausybės 
laikysena Vokietijos atžvilgiu 
buvo pasidariusi labai išdidi. 
Bet nuo to laiko, kai Vokietija 
padarė invaziją (įsiveržimą) į 
Daniją ir Norvegiją, tas nusi
statymas staiga pakito: rusai 
pasidarė nepaprastai draugin
gi. Schulenburgas spėlioja, 
kad rusai taip laikėsi, todėl, 
kad jie labai bijojo karo su Eu 
ropos vakarų valstybėmis. Ir 
kai Vokietija užėmė Norvegiją 
ir atkirto Va karams-kelius, So 
vietai nurimo ir pasidarė labai 
malonūs naciams.

Tame Schulenburgo prilei- 
dime gali būti tiesos, nes Sovie 
tai, nudarę su naciais draugin
gumu ir Pabaltijo valstybių ir 
Lenkijos dalybų sutartis, žino 
jo, kad Vakarai tokia išdavikiš 
ka Stalino laikysena nepaten
kinti. Sovietai galėjo galvoti, 

r_____ ___ kad toks taikos išdavimas, ko-
Balandžio 11 dieną Vokieti- >kį padarė Sovietai, turės būti 

jos atstovas Maskyoje von nubaustas, — todėl ir galėjo bi 
Schulenburgas budina Sovietų joti. Tačiau labai galima, kad

rios dienos 
šalpą.

Bedarbio 
savaitėmis, 
vaite vėliau, negu baigėsi sa
vaitė, už kurią mokama pašal
pa, t. y. nuo pašalpai gauti pre 
tenzijos pareiškimo pareina 9 
laukimo dienos ir 2 savaitės 
kol gauni pirmą pašalpą.

Jeigu nurodytu laiku bedar
bis neatvyksta ar neatsineša 
knygelės, gali netekti pašal
pos. Jeigu pradėjo dirbti ar su 
sirgo ir nepristatė nurodytą 
dieną, tai privalo pristatytii pir 
mą dieną, kai vėl neteks darbo 
ar pasveiks ir privalo pareikšti, 
kad galįs dirbti.

Bedarbis, niepatenkintas gau 
narna pašalpa, gali duoti skun
dą teismui susidedančiam iš 
darbdavių ir darbininkų, ku
riam pirmininkauja valdžios 
skirtas atstovas. Apeliaciją 
dar galima duoti Ūmine teis
mui, kuris skaitosi Superior 
Court ir jo srendimas galuti
nis.

bedarbis gaus pa-

pašalpa mokiuna 
būtent: viena sa-

anksčiau veikusį įstatymą sa
vaitiniai atskaitymai iš darbi
ninkų ir darbdavių buvo daro
mi mažesni ir pašalpos buvo 
mokamos mažesnės. Todėl 
šiais metais bedarbiams savai
tinės pašalpos yra daugiau 
kaip vienu doleriu mažesnės, 
negu šis naujas įstatymas nu
rodo. Pašalpų išmokėjimai da
bar daromi pagal seno įstaty
mo padarytus atskaitymus.

Pašalpos davimo laiko ilgis 
yra išvedamas dalijant praėju
sio periodo dirbtų dienų skai
čių (minimum 180) iš penkių. 
Pavyzdžiui buvo dirbta _prieš 
tampant bedarbiu 220 dienų, 
tai pašalpą duos 220 : 5 lygu 
44 dienas. Vaičaitis.

Sovietai tiktai todėl pasidarė 
meilūs naciams, kad šie, pa
grobdami Skandinavijos vals
tybes, parodė savo fizinę jėgą, 
kurios vienos diktatoriai bijo.

Pažiūrėsime, kas toliau iš 
tos nacių — komunistų meilės 
išeis?

lietuvių tarpe daugiau, negu 
pačių lietuvių.

Čikagoje viešėjo prof. Stan- 
ka, kuris padarytais praneši
mais senesnei mūsų išeivijai pa 
darė gilų įspūdį.

— Seniau čia lankėsi prof. 
M. Biržiška, kuris taip pat pa
darė atskirai katalikams lietu
viams ir atskirai visiems ki
tiems lietuviams skirtingus 
pranešimus. Čia įsigalėję tokie 
papročiai, kad lietuviui katali
kai savo spaudoje nutyli, ką 
daro ar veikai kiti vietos lietu
viai, o kitų lietuvių spauda nu
tyli, kas dedasi pas katalikus.

ko Bendra neturi. ALT ir BA 
LFas savo veikimu sujungė vi 
sas lietuviškas politines sro
ves, bet už šio veikimo ribų 
nieko bendro neturima. Gal 
Čia Horodlės unija būtų nau
dinga, tik ji kol kas neturi nei 
tų piršlių, kurie pasireiškia su 
lenkais. ..

— Balandžio 16 d. atvyksta 
iš Clevelando Čiurlionies an
samblis, kuris koncertuos vie
tos didžiausioje salėje. Į kon
certą jau visi bilietai veik vmt * 
savaitę anksčiau buvo išpirk

Čikagieti4

Amerikoniškos paslaptys
iš New Yorko.

tiesiog resas ir laikas, kada vėl tie 
ginklai bus pradėti krauti. 
Idiotas tokiu atveju sugebėtų 
nuvažiavęs prieplaukon tą 
skaičių ir pats ant pirštų su
dėstyti. . . O tuo tarpu kiek 
daug informacijos peša iš 
Maskvos amerikiečiai? Jie gąz 
dina Sovietus B-36 bombone
šiais sugriausią pastarųjų fab
rikus, — bet klausimas, kaip 
jie juos ras? Tuo tarpu, Jūsų 
korespondentas^ vien tik iš 
„New York Time“ iškarpų ga
lėtų Jums nurodyti tikslią 
Amerikos fabrikų vietą. Nega 
na to, buvo pranešta, apie ku
riuos fabrikus šio mėnesio pra
džioje buvo iišstatyti priešlėk
tuviniai pabūklai ir kokiose pu 
sese!

Bet mes grįžkime prie ame
rikoniškos „skraidančių lėkš
čių paslapties.

1942 m. buvęs padarytas pir 
masis šijtokįo skraidančio dis
ko modelis. Nors buvo padary 
ta apie 100 sėkmingų skridi
mų, modelis atmestas, kaip per 
daug nepastovus. Tuos pa
čius bandymus su šitokio tipo 
modeliais buvo pradėjusios ki 
tos pirmaujančios to laiko pa
saulio aviacijos — nacių Luft
waffe 
masis 
rįais 
kaip 
Jis galėjo pakilti beveik verti
kaliai, o nusileidimo greitis bu 
vo vos 35 mylios! Nepapras
tas vikrumas buvo 
bai svarbi savybė. Tai reiške 
visišką perversmą dabartinia
me oro kare. Tačiau karas jau 
buvo besibaigiąs ir amerikie
čiai nusprendė visą energiją 
atiduoti naujų modelių vysty
mui. Amerikiečių paskutinie
ji skraidančių lėkščių mode
liai, patobulino šių lėktuvų pa
stovumo problemą. Diametras 
šios lėkštės — 105 pėdos, cir- 
kuliarinės formos. Viduryje— 
piloto kabiną. Aplink ją spraus 
minių turbinų skylės — aukš
tyn ir žemyn. Iš šono žiūrint 
— koks, 10 pėdų. Šonuose, 
trys turbinos į užpakalį. Nieks 
nežino, kokį kurą lėkštės nau
doja. Kartais dūmai būna rau
doni arba oranžiniai, kariais 
mėlyni, o kartais įvairių kitų 
spalvų mišinys. Vairuojamos 
paleidžiant ar išjungiant turbi
nas. Dar kada laivyno aviaci
ja dirbo paslapčiomis nuo eili
nių aviacijos lakūnų,, šie grei
čiausiais savo naikintojais ban 
dė bent arčiau prie lėkštės pri
siartinti — ir tik anot pilotų, 
„švystelėjo aukštyn, žemyn į?” 
dougiau jos nebematėme . 
Naujausias modelis varąs ne
mažiau kaip 600 mylių. Šis 
sensacingas „The US News & 
World Report“ pranešimas, su 
kėlė sensaciją kongresmenų 
tarpe. Bandyta klausinėti lai
vyno, aviatorių, karinių komi
sijų narįų. Šie tikrai būtų pa
sidalinę žiniomis. Bet galiau
siai komisijos pirminnkas pa-

Pašėlusiai įdomių, 
fantastiškų „Nepriklausomos 
Lietuvos“ straipsnių eilė, lie
čianti „skraidančių lėkščių ir 
cigarų“ problemą, gąsdinantį 
taikius Amerikos gyventojus 
ne mažiau užintrigavo ir ištiki 
mus šio laikraščio New Yorko 
skaitytojus.

Mus įtikino, jog tikrai gyvy 
bė galinti ir tikriausiai egzis
tuoja kitose planetose ir labjau 
si(ai užimponavo, jog tą pačią 
dieną, kada paskutinysis 
„NL“ numeris su straipsniu 
„Ar tikrai nežinomos planetos 
žvalgai stebi mūsų žemę“ pa
siekė šį pasaulio kampą, visa 
amerikiečių spauda prapliupo 
jta pačia tema. Gaunasii įspū
dis, jog lietuviškai spaudai 
amerikoniškos paslaptys— nie 
kis. „Nepriklausoma Lietuva“ 
užbėgo Vašingtono ir New 
Yorko didiesiems spaudos kon 
cernams už akių deklaruoda
mas „jog vis dėlto atrodo, jog 
šitų „skraidančių lėkščių“ grei 
Jis, kaip jau didelis, vis dėlto 
yrą žemiškas“. Straipsnio au
torius, pasislėpęs už „Biolo
go“ slapyvardžio, labai logiš
kai nustatė, kad jau perdaug 
tų lėkščių laksto ir perdaug jų 
manevruoja. Jis autoriteten- 
gai pabrėžė: „Atrodo, kad tos 
lėkštės, greičiausiai, bus ame
rikoniškos kilmės, tiktai, kad 
užmėtytų pėdas, dabar, leidžia 
mos „antys“, ne „lėkštės^, ir 
nukreipiamas piliečių dėmesys 
(o gal kaip tiik atkreipiamas) 
į tą taikinį, kuris norima paro
dyki arba paslėpti. . .“ .

Su tomis amerikoniškomis 
paslaptimis tikra bėda. Jie šau 
kia gvoltą visur tik dabar ko
munistus savo ministerijose pa 
malę,, kurių dažnas tai tik bau 
bas, kai tuo tarpu tie tikrieji 
šnipai vadinasi Amerikos laik
raščių raporteriais, ministerijų 
kalbėtojais, leidinių leidėjais. 
Yra įsitikinta, jog didesnę dalį 
savo ihformacijos Sovietų šni
pai surenka iš amerikoniškų 
laikraščių. Štai visai neseniai 
iki smulkiausių detalių „New 
York Timesf“ atspausdino re
portažą apie 700 naujai užsa
kytų Karo laivyno sprausmi- 
nių lėktuvų. Arba vėl — smul 
kiaušiai išvardintos į Italiją 
siunčiamos gaubicos, jų kalib
rai, modeliai ir tt. Dargi, bu
vo pažymėta — skaičius laiko 
mas paslaptyje“. Bet už tai 
šalia buvo pridėtas tikslus ad-

ir itališkoji karinė. Pir 
modelis, kad ir propele- 
varomas, varė daugiau 
550 mylių per valandą.

kita jo la-

MISTERIJA APIE STALINO FOTOGRAFIJĄ
„Aš esu linkęs tikėti, kad pulk. Nalivaikos pranešimas 

kažkas rimto turėjo atsitikti su 
Joe Stalinu kelių paskutinių 
savaičių bėgy“, pareiškė Ha
rold E. Stassen Pensilvanijos 
universįteto prezidentas. Jis 
tai pareiškė, ryšium su oficia
liai išleista Stalino fotografija, 
rodančia jį paduodant balsavi
mo kortelę 12 kovo rinkimuo
se. Respublikonų kandidatas į 
JAV prezidentus, Haarold E. 
Stassenas turėjo pasimatymą 
su Stalinu 1947 m. ir dėl to ga
lėjo jį pats gerai matyti savo 
akimis, dėl to dabar jis randa 
reikalo konstatuoti, kad pažy
mėtoji fotografija galėjo būti 
daryta pries 10 metų.

Taip pat ji žymiai skiriasi 
nuo anksčiau paskelbtos Stali
no fotografijos, vaizduojančios 
jį pasirašant Kinų —Rusų pak 
tą 15 vasario š. m., (nors ir ta 
galėjo būti pagrąžinta). Visa 
paslaptis dar pagilinama vokie 
čių žinių agentūros DPA pra
nešimų. Ten cituojama rusų IRO konferencijoje Ženevoje, bai.

Sovietų Kultūros Rūmuose 
Berlyne kovo 20 d., pagal kurį: 
„nuo to laiko, kai Molotovas 
buvo atleistas iš užsienių rei
kalų ministerio pareigų, jis pa 
sidarė vyriausiu Sovietų Są
jungos politikos vadovu. Bol
ševikų partija jam davė naują 
paskyrimą tuo tikslu, kad su
taupytų Stalino jėgas“. Anot 
„Newsweek“ tai ir bus pirma
sis oficialus pareikimas fakto, reiškęs, jog galime susiraminti 
kad „Joe Stalinas nebėra toks, 
kokiu jis pirmiau buvo“.

St, Jogaudas.
— Austrijoje lietuvių ne

daug belieka. Norima visus 
perkelti į Vokietiją ir sujung
ti su kitomis lieetuvių grupė
mis. Tokiu būdu galima ge
riau juos globoti ir jiems pa
gelbėti. Tuo reikalu vedamos 
derybos su IRO.

— Klaipėdos krašto ir apla 
mai Mažosois Lietuvos lietu
vių klausimas bus iškeltas

bent tuo, kad jei tai būtų Mar
so ar Kremliaus lėktuvai, mū
sų generolai tuoj pat mus pa
informuotų. . . O generolai 
klausiami, tik neigia viską ko 
jų klausia. Ir kai reporteriai 
suprakaitavę iš smalsumo kom 
binuoja klausimus, jie viens ki
tam akį nąerkia. . .

Milžiniškos pinigų sumos 
skiriamos šio ginklo evoliuci
jai, bet niekas nežino kiek, ly
giai kaip nieks nežino, kiek 
yra skiriama atominių gamy-

Almu»
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Kanadiski bendruomenes 
susimastymai 

RAŠO ALGIRDAS PULKYS, 
miesi daugiausia 
centrų spinduliavimu, o savo 
pačių pastangas pervesdami į 
didesnės ar mažesnės reikšmės

Katynas — neatgailetas 
nusikaltimas

Jokia kita lietuviška kolo
nija nėra taip tiesiogiai JAV 
lietuvių judėjimo veikiama, 
kaip mūsų dar nesurinkta j vie 
ną šeimyną Kanados lietuvių saviveiklą, 
bendruomenė. Galima drąsiai 
tvirtinti, kad pereitais metais 
įvykusi organizacinė Kanados 
lietuvių krizė be kitų savo mo
tyvų didele dalimi priklausė 
nuo JAV lietuvių įtakos ir duo 
damų esamo susiorganizavimo 
pavyzdžių. Ši įtaka reiškiasi 
ir toliau: jos sąskaiton galima 
užrašyti antrojo lietuviško iaik 
raščio pasirodymą ir kai ku
rias organizacines painiavas, 
kas rodo, kad ji nėra atsitikti
nė, bet magnetiniu ratu įtrau
kiama į Šiaur. Amerikos orbi
tą. Kanados lietuviai nepajėgė 
savo specifinėms atskiro kraš
to sąlygoms rasti tuo laiku tin 
karną sprendimą, kuris su pa
sisekimu buvo įvykdytas lietu 
viškose kolonijose, esančiose 
atskiriau nuo tiesioginės JAV 
įtakos sieros, kaip Vokietija, 
Anglija, Australija ir kitur.

Visuomeninės veiklos sėk
mingumas ir įtampa priklauso 
nuo pirmaeilės tikslingo susi
organizavimo stadijos. Ten, 
kur vienalytė grupė yra do
minuojanti, kaip Montrealyje, 
visuomeniškas atžalynas ima 
gyvai reikštis. Jo įtaka prasi
skverbia ir į šalimus nereikš- 
mingesnius susibūrimus. Tuo 
atžvilgiu Montrealį galima lai 
kyti pavyzdingo bendradarbia 
vimo centru Kanadoje, kur be 
laikraščio ir kitų spaudos lei
dinių, ryškią vietą užima teatri 
nio, dailės ir kitų meno bei vi
suomeninės veiklos pasireiški
mai.

Priešingas pavyzdys yra jud 
ri, bet negatyviai susiskaldžiu 
si Toronto lietuvių kolonija, 
kur bendros reikšmės pastan
gos remiasi atskirų, silpnokų 
grupių ar net privačių asmenų 
pečiais. Kai kurie meno sam
būriai, stovėdami nuošaliai, 
yra priversti verstis grynai sa
vo jėgomis ir atsitiktinų tar
pininkavimų pastangomis. To 
kie yra gražiai svetimtaučių, 
auditorijose besiieiškią A. Nar 
buto vadovaujamas vyrų cho
ras, J. Jegėlos vedama dramos 
trupė, V. Verikaičio vyrų ok
tetas ir t. t. Šviesesni šešėliai 
ima reikštis atsiradus Toronte 
bendrajam organizacijų komi
tetui, kuris atskiromis^progo- 
mils perima vienytojo ir derin
tojo rolę.

Kitose Kanados vietovėse, 
be Winnipego, kur „liaudžia- 
ba Išminkai — „progresyvieji“, 
sudaro didesnę lietuviškai ak
cijai kliūtį, visuomeninis gy
venimas yra panašus Toronto 
pavyzdžiui. Su tuo skirtumu, 
kad ten nėra kartais papras
čiausių sąlygų ir trūksta tinka 
mesnių žmonių. Jie natūraliai 
perima pasyvesnę rolę, šildyda

Aptildant srovines aistras, 
bendruomenės suorganizavimo 
uždelsimas — stumia lietuviš
ką visuomenę nuo reikalingos 
skubių uždavinių sprendimo 
pakopos. Nėra kuo pateisinti 
kai kurių organizacijų atsiovų 
„valdininkiško'* tipo svarbių 
posėdžių apleidimą ir vėliau 
klaidinančius spaudoje pasiaiš 
kinimus, į ką bendruomeninės 
minties iniciatorės K. L. C. T- 
bos organas „NL“ turėjo ašt
riau reaguoti. Šis pereinama
sis laikotarpis, užvilkinus visą 
reikalą, kai kur duoda įsidė
mėtinų kurijozų. Visiems svar 
bios tautinės šventės paminėji
mo organizavime, Sudburio lie 
tuviai pradėjo ieškoti kažkokių 
„lygių“ teisių, kas rodo, kad 
asmeniškos ir srovinės ambici
jos dar labai sveria. Tų ženk
lų galima pastebėti ir kitose, 
kaip Winnipego, St. Cathari
nes, lietuviškose kolonijose.

Gal būt, labjausiai sverianti 
pasekmė yra, kad nepavyko iš
spręsti vieno visų Kanados lie
tuvių interesus apimančio laik 
raščio klausimą, kuris, turėda
mas sutelktinę visų Kanados 
plunksnos darbuotojų paramą, 
būtų galėjęs tapti labai vertin
gu įnašu mūsų negausiai ben
druomenei. Dabar su pašali
niu finansavimu atsirado ir 
antras, kurį, jei neturėtų ne
gausių žinučių iš Kanados, bū
tų galima laikyti pasirodančiu 
bet kokiame krašte.
raščiai yra slegiami nuolatinio 
savo egzistencijos išlaikymo 
susirūpinimu, nes skaitytojų ir 
rėmėjų užnugaris atitinkamu 
procentu sumažėja. Prileisti 
mintį, kad ši problema būtų iš 
lygintina, atrodo, absurdiška, 
nes tai pareikalautų iš abiejų 
pusių nepaprasto takto ir ne
dangstomai tikro lietuviško 
jautrumo supratimo.

Būtų naivu laukti, kad bend 
ruomenės įkūnijimas iš karto 
viena ranka nuimtų visus naga 
lavimus ir naują organizacinę 
formą paverstų efektyvia prie
mone. Praeities įtampa ir su- 
s Marę plyšiai reikalaus ilges
nio laiko ir geros valios jų iš
lyginimui. Taip pat bendruo
menei nieko nepadės retkar
čiais paviršiuj pasirodančios 
srovinės pastangos vykstančia 
me persiorganizavime išvesti 
savo liniją ir užsitikrinti dau
gumą. Šitokios rūšies žygiai 
paliks faktinai nepakeistą pa
dėtį, nes tuom dalis tautiečių 
pasijus netiesiogiai išstumia
mi. Paminėtieji plyšiai nekal
ba prieš bendruomenės organi 
žavimo reikalingumą, nes kiek 
vienai grupei yra pakankamai

didesniųjų įmatoma, kad sanlarvė yra bū- 
tifia. Laikraščių antgalvėse 
nuolat stovi tremtinių įkurdi
nimo ir šalpos reikalai, Tautos 
Fondo pajėgumo išlaikymas, 
Maž. Lietuvos tautiečių suaš- 
trėjęs Vokietijoj klausimas, 
nes nacių laikų dirigentai juos 
traukia supainiotose Vokieti
jos sąlygose atgal į germaniš
ką balną, kultūriniai ir kiti de 
gantieji dabarties reikalavi
mai užsibaigia dažniausia tik 
paskatinimais ir paaimnavi- 
mais, nes juos susiskladžiusioj 
visuomenėj pravedant sutinka
ma maža sėkmės. Gal but, ir 
šis naujas kūnas' nebus labai 
pajėgus, kaip kas norėtų lauk 
r i, ta čiau subendrintomis pa- 
stangdmis įmanoma vis dėlto 
plačiau aprėpti ir daugiau įvyk 
dyti.

Organizuojamos bendruome 
nės klausime, galima neperver
tinant išreikšti, sprendžiasi mū 
sų viso sąmoningo lietuvišku
mo esmė.

Redakcijos prierašas. „N L“ 
redakcija paprastai vengia gi
lintis į tokias detales, kurių pa 
lietimas šiokiu ar tokiu būdu 
gali iššaukti aštresnę, liečia
mųjų reakciją. ,,NL“ red. 
stengiasi laikytis objektyvaus 
neutralumo ir vengia bet ko
kių aštrumų, išskyrus tiktai, 
gal, tuos atvejus, kuriais nesi
skaitoma su drastiškesnėmis 
net priemonėmis. Todėl ir šiuo 
atveju turi pasakyti, kad, žiū
rint to objektyvaus neutralu
mo, dedamame straipsnyje yra 
paliesta klausimų, bei iškelta 
minčių, kurios su tuo neutralu 
mo principu ne visai derinasi. 
Tačiau, kadangi reikalai, bend-

Kai raudonoji armija, sulau- ii, dviem dienom vėliau staiga 
žiusi 1932 m. nepuolimo sutar paskelbė, kad ieškomi karinin- 
tį, 1939 m. rugsėjį užpuolė Ry kai Smolensko apylinkėje lie
tų Lenkiją, į jos rankas pateko sę plentą ir vokiečiams užei- 

Di- nan^i nespęįi evakuoti bei pa
tekę į vokiečių ranxas. Lenki-

apie 250.000 lenkų karių, 
delei lenkų karininkų gi upei, 
kovojusiai ties Lvovu, sovietų jos egzilinei vyriausybei reika- 
maršalai Timošenka ir Šapošni 
kovas užtikrino, kad jie galė
sią eiti, kur tik norėsią, jei nu
trauksią karo veiksmus. Ta
čiau šis pažadas nebuvo ištesė
tas. Apie 15.000 lenkų, jų tar 
pe 10.000 karininkų, buvo iš
gabenti į Sov. Sąjungą ir in
ternuoti Starobielskoj Ostaš- 
kovo ir Kozielsko stovyklose.

Šių karininku likimą ir su 
juo susijusius įvykius plačiai 
nagrinėja vilniečiams pažįsta
mo lenko žurnalisto Josefo 
Mackievicziaus Šveicarijoje pa 
sirodziusi knyga „Katynas — 
neatgailėtas nusikaltimas“ 
(Thomas - Verlag, Zurich). 
Joje autorius tardytojo atkak
lumu deda faktą prie fakto, iš 
kurių aiškėja nedviprasmiška 
išvada.

laujant, kad Katyno m< siniai 
kapai būtų Tarptautinio Raudo 
nojo Kryžiaus sudarytos komi
sijos ištirti, ,,Pravda'1 ją 
kaltino bendradarbiavimu 
Hitleriu. Po kelių dienų 
vietų Sąjungos vyriausybė 
traukė

ap- 
su 

So- 
nu- 

diplomatinius santy
kius su egziline Lenkijos vy
riausybe. Čia Mackieviczius 
mini įdomų faktą, kad po so
vietų paskelbimo santykių nu
traukimo iš Aigipto grįžtąs len 
kų egzilinės vyriausybės galva 
gen. Sikorskis žuvo keistoje 
lėktuvo avarijoje, tuo tarpu 
kai lėktuvo pilotas liko gyvas. 
Tuo pat melu Maskvoje bu1-o 
atidarytas „lenkų patriotų ko
mitetas“, iš kurio vėliau kilo 
dabartinė marionetinė Varšu
vos vyriausybė.

Abu iaik

Būdinga Sikorskio mirtis
Kai Berlyno radijas 1943 m. 

balandžio 13 d. paskelbė apie 
Katyno radinį, Sovietų Sąjun
gos vyriausybė, kuri anksčiau 
į visus lenku egzilinės vyriau- 
sybėsi pasiteiravimus apie mini 
mų karininkų likimą įvairiai iš 
sisukinė'dama vengdavo atsaky

rai imant, yra labai aktualūs ir 
kad jų palietimo forma yra vi
sai korektiška, — straįisnis de 
damas diskusijos principu. 
Ypač, kad ir praėjusiame ,,N 
L“ numery tuo pačiu, — 
opiuoju mums klausimu, —jau 
buvo Gerb. Vilniškio pasisa
kymų.

Pirmoji komisija
Vokiečių sudarytoji tarp tau 

tinė teismo medicinos specia
listų komisija, ištyrusi kapus 
Katyno miške, darbą atliko tie 
jokios prievartos, vadovauda
mosi vien moksliniais duomenį 
mis. Ji nustatė, kad žudynės 
įvykdytos mažiausiai prieš tre 
jus metus. Tai aiškiai rodė au
kų dienoraščiai, kurie visi bai
gėsi 1940 m. balandžio 6 — 20 
d. d. užrašais. Taip pat rastų 
laikraščių skiautės buvo tų da
tų. Mackieviczius, kuriam, 
kiek mums žinoma, ir pačiam 
teko komisijos darbą bei atkas 
tuosius kapus stebėti, pabrė
žia, kad visi nužudytieji buvo

Tai lietuviškojo Katyno vaizdas, beveik toks pat, ką.ip ir rusiškojo Katyno. Tai vaizdas Pa
nevėžio cukraus fabriko darbininkų, kuriuos išžudė slaptoji Sovietų palicija

apsirengę žieminiais šiltais dra 
bužiais, kurių jie jokiu būdu 
nebūtų turėję, jei būtų nužu
dyti, 1941 m. rugpjūtį — tada, 
kai šias sritis užėmė vokiečiai.

. , , ir antroji
Kai Katynas 1943 m. vėl pa 

teko j rusų rankas, Sov. S-gos 
vyriausybė sudarė specialią ko 
misiją „reikalui išaiškinti“. 
Sidi komistijai priklausė vien 
tik sovietų piliečiai. Kaip ir 
tikėta, ši komisija nustatė, kad 
žudynės esančios vokiečių dar
bas. Vokiečių laikais apklaus
ti liudininkai šį kartą „paliudi 
jo“ priešingai. Norėdami su 
griauti pirmajame akte mini
mas datas, sovietai paskelbė, 
kad vokiečiai iš lavonų kiše
nių išrinkę visus dokumentus, 
datuotus vėlesne; negu balan
džio 20 d. data. Tačiau Mac- 
kioviezius pabr.žia, kad po at- 
kasimo tai buvę neįmanoma, 
nes lavonai jau buvę visiškai 
susileidę ir susiklijavę.

Tik 4.500
Šia proga autorius iškelia 

dar vieną būdingą momentą. 
Vokiečiai buvo atkasę tik 
4.000 lavonų. Sanitariniais su 
metimais tiada buvo nutarta pa 
skutinį, mažiausiąjį kapą neat- 
kasti. Vokiečiams gi buvo ži
nomas dingusių lenkų karinin
kų skaičius, todėl goebbelsinė 
propaganda lavonų skaičių iš
pūtė iki 10 — 12.000. Iš tikrų
jų gi Katyno miške išžudyta 
lik apie 4.500 įvairių laipsnių 
karininkų iš Kozielsko stovyk
los. Ostaškovo ir Starobielsko 
stovyklų belaisviai buvo išga
benti į kiltas sritis, ir jų pėdsa
kai veda į Sibirą arba j Ukrai
ną. Nenorėdami iš naujo duoti 
progos kilti klausimui, kur gi 
kitų dviejų stovyklų belaisviai, 
sovietai į antrosios komisijos 
aktus įtraukė tą pati skaičių: 
10—12.000.

Knygos pabaigoje Mackievi
czius primena dar karo nusi
kaltėlių bylą Nurnberge. Gen. 
Rudenkai reikalaujant, į kalti
namąjį aklą įtrauktas punktas: 
„1941 m. rugsėjį Katyno miš
ke buvo nužudyta 15.000 len
ku karininkų . Tačiau bylos 
įimtu apie tai nebuvo kalbėta, 
jeigu Sov. Sąjungos vyriausy
bė tikrai būtų tikėjusi, kad 
Tarp. Tribunolas galės Katyno 
nusikaltimą primesti vokie
čiams — ji tikrai bylos metu 
nebūtų tylėjusi.

Katyno nusikaltėliai ligi 
šios dienos nenubausti. Todėl 
te.ringai Mackeiviqzius klau
sia: „Krda gi ateis diena, ku
rią nus kaltėliai turės atsakyti 
prieš visą pasaulį?“ (Liet.)

— Per vasario ir kovo mė
nesius įsteigta dešimt naujų 
BAL>F skyrių. Tokiu būdu da
bar iš viso yia 135 veikiantys 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo skyriai.

Laiškas is Naujosios Zelandijos
Tenai, USA pasaulyje mū

siškiams krutėti geriausia dir
va, kaip jėgų gausumu, taip ir 
auditorijos dalekliumi. Ma
nau, kad ir Jūs Kanadoj, anks
čiau ar vėliau įsikūrę, pabudin 
šit lietuviškas širdis iš ram
ios suskambėjusiu žodžiu.

Deja, maniškėj šalyje vos 
' 60 lietuvių išmėtytų teritori- 
j'j 5 kartus didesnėj negu Lie 
tava. Ir galvoju, kad būčiau 
galėjęs kaip nors į jūsų šalis 
atkakti; nors ir vėliau, gal, bet 
žingsnis žengtas...

Ir vistik esu tvirtai įsitiki- 
;nęs, kad dar pasimatysime. 
Anksčiau ar vėliau, Kanadoj, 
.ar USA, o gal veikiausia Lie
tuvoj ir tada pavarysim dar
bą...

Tvirtai apsisprendžiau, (kaip 
dauguma ir kitų DP) prie pir
mos galimybės apleisti šią šalį. 
Nors N. Z. gyvenimas neblo
gas, darbo užtektinai; netgi- 
didelis darbininku trūkumas, 
gamtos grožio mylėtojams tik 
ras rojus, bet žmonės, žmo
nės... Prie britų (nors jie tvir 
tina esą tik N. Zelandiečiai) 
būdo, papročių, mes niekuo
met nepriprasime, nors ir šim
tą metų dar gyventume. Štai, 
daugiau kaip putę metų pra

gyvenom šioj šalyj, bet jokių 
oažinčių, bendradarbiavimo, 
f.večiavimosi, o liuoslaikiais'ap 
lankome tik vieni kitus lietuv
ninkus, kurių čia Wellingtone 
irgi tik keliolika yra.

Mačiau porą vaidinimų Wel 
1 igtone vieną anglų gastrol., 
kitą mėgėjų. Nekalbant apie 
abai menką gastrolierių me

ninį lygį, mėgėjai nesivaržo ir 
tekstus į rankas pasiėmė vai
dinti...

Šiuo metu pas mus vasara 
gerokai įpusėjus. Saulė spir
gina žymiai smarkiau, negu 
Vokietijoj ar Lietuvoj ir mano 
priprastas būdas rudai nuside
ginti nuėjo niekais, kai pngrie 
bus saulei porą odų atidaviau 
ir nuo tolimesnių bandymų te 
ko atsisakyti. . •

Žydi medžiai, krūmai, įvai
riausios gėlės, rodos iš viso pa 
šaulio surinktos, įvairiausiais 
žiedais ir spalvomis, taip, kad 
nėr tą gausumą kartais net 
akys apraibsta ir įkyru darosi.

Per Kalėdas buvau išvažia
vęs į Rotomą (apie 800 mylių 
nuo Willingtono) apžiūrėti vie 
tų, kokių kitur pasaulyje nėra. 
Tai miestas ir apylinkės, po ku 
nomis žemė labai nerami: jvai 
rios eketės, skylės, duobės, ku

’ inse kunkuliuoja verdąs van
duo, kitur tiršto purvo masės 
šokinėja, karšto vandens fon
iniai muša į vii šų, o dar kitur 
tik dūmai dvokią siera, rūksta. 
Čia seniau čiabuviai „maori“ 
net maistą virdavosi. Dabar, 
žinoma, elektros amžiuje žy
miai patogiau ant plytelės, o 
pirma, įkišdavo bulvių krepše
lį į verdančio vandens skylę ir 
po pusvalandžio jau bulvės ga 
tavos.

Apie Rotomą, bendrai, tų 
maori tirštai gyvenama (jų N. 
Z. 90.000). Tai rudos odos, 
mažo ūgio, riebūs, blogomis 
figūroms žmonės, kurių, ypač 
senesnio amžiaus moterų ma
tėm ištatuiruotais veidais, vi
sai kaip laukiniai, nors iš tų 
maori nemažai yra ir intehgen 
tiškų žmonių, daktarų, inžine- 
cių ir parlamente turi 3 savo 
itstovus.

1860 metais anglai galutinai 
..ugalėjo maori ir užvaldė sa
las ir nors dabar oficialiai ma 
ori ir turi lygias teises su bal
taisiais, bet praktiškame gyve
nime taip nėra.

Matėm labai įdomių jų seno
vės namų, dievų, šventyklų iš 
pjaustytų įvairiais raštais ir fi
gūromis. Jie, matyt, mėgo 
grožį ir meną ir dabar tą viską, 
kaip muziejines vertybes, gali

ma apžiūrėti. Gaila, nesmi po 
eta ir nemoku dailiomis varso
mis išdėstyti tai, bet tai buvo iš 
tikrųjų vertingi įspūdžiai.

Bet turime vieną ir nevisai 
malonų reiškinį, tai žemės dr? 
bėjimus. Jau keletą kartų te
ko pergyventi tai. Nors ir ne
stiprūs, panašiai, kaip kartais 
tramvajuj sėdint pakrutina į 
šonus, arba į viršų ir apačią 
pamėto, ir girdi kaip subraška 
namai, arba nukrinta, ar nu
virsta koks indtas, ar kitoks 
n. stipriai besilaikantis daiktas. 
Savijauta tuo momentu savo
tiška. (tai trunka ketvirtis iki 
pusės minutės). O mūsų se
nesnio amžiaus tautiečiai ir la
bai išsigąsta. Juo labjau, kad 
nelabai senas pavyzdys vaide
nasi, kai Napier miestas, 20. 
000 gyv., prieš 15 metų sugriu 
v o. daugybę žmonių kartu pa
laidodamas po savimi. Aš tai 
neimu į galva. N. Zelandija 
tiek metų išsilaikė, tai kodėl 
mes turime būti užklupti tokio 
drebėjimo, kuris ir mus palai
dotų?.. Aš manau, jei kitos ko
kios nelaimės neištiks, tai dėl 
tu drebėjimų spėsim ir čia pa
gyventi ir išvykti kitur, kai tjk 
aplinkybės leis.

Norėtųsi gauti „Nepriklau
somą Lietuvą“, tiktai nežinau 
kokiu būdu. Jūsų Petras,

Pinigai - mirties nesejai
Kiek negerovių dėl tų pini- Kovai su tais ligų nešioto-

gų — pavydo, išdavimų, api
plėšimų. žmogžudysčių ir t. t., 
Įdek raštų prirašyta, kad ne pi 
niguose laimė ir kiek kunigai 
per pamokslus prigraudena, 
kad nesiduotume pavergiami 
pinigų bei žemiškų turtų! Ir 
medikai savo trigrašį pridėjo, 
kad pinigai yra pavojingi svei
katai ir gyvybei.

Vau praeito šimtmečio pa
baigoj imta ieškoti ligų sukėlė
jų, prilipusių prie pinigų. Ligi 
šių laikų kartojami tyrinėji
mai parodė, kad pinigai yra 
geri ligų pernešėjai. Monetos 
mažai pavojingos, nes metalas 
turi bakterijas užmušančių sa
vybių, bet dėl banknotų — 
prastas reikalas. Tyrimai pa- 
todė, kad iki 20% visų tirtų 
banknotų buvo pavojingų ligų 
bakterijomis apkrėsti, k. a. 
džiovos, difterito, šunvočių, 
kraujo užkrėtimo sukėlėjų ir t. 
t Kiti 80% turėjo mažiau pa
vojingų bakterijų. Tyrimams 
banknotai buvo imami iš įvai
rių šaltinių: maisto krautuvių, 
vaistinių, savivaldybių kasų ir 
privačių asmenų. Supranta
ma, kad epidemijų metu pini
gai gali labai „pasitarnauti“ 
ligos plitimui.

jais siūloma įvairios priemo
nės: 1) banknotus, kiek gali
ma, pakeisti monetomis, 2) se
nesnius, apsidėvėjusius bank
notus dažniau išimti iš apyvar 
los ir keisti naujais (mat nau
ji yra slidūs ir prie jų sunkiau 
bakterijoms prisikabinti, 3) 
visus į banką patekusius bank 
notius dezinfekuoti ir po to 
leisti į apyvartą.

Asmeniškai apsaugai pata
riama neseilėti pirštų galus, 
skaičiuojant pinigus, o suskai
čiavus — nusiprausti rnakas. 
Kasininkai pirštams drėkinti 
turėtų naudoti gumines kerpes 
įmerktas į dezinfekuojančius 
skiedinius.

Šia proga prisimintina, kad 
yra dar daug kitų ligų perne- 
šėjų, kaip iš bibliotekos skoli
namos knygos, laikraščiai, bi
lietai, laiškai' ir t. t. kur įvai
riausiu bakterijų knibžda.

<BL).
K, Valteris.

KAS SKAITO 
“NEPR. LIETUVĄ” - 
REMIA LIETUVOS 
LAISVES KOVĄ!
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Dangaus erdves 
begalybe

AR PAVYKS PAMATYTI PASAULIO GALĄ.?
Kalifornijoje ant 5.000 pėdų 

aukčio Palimoros kalno įreng
tas didž’i'udis naujas telesko
pas.

Jo milžiniškas, 17 pėdų dia
metro, reflektorius įgalins as
tronomus pamatyti apie vieno 
miliono šviesos metų tolį — 
du kartu toliau, negu buvo 
anksčiau matoma.

Nuo 1609 m. kada Galilėjus 
nukreipė į dangų savo pirmą 
primityvų teleskopą, astrono
miniai aparatai buvo pastoviai 
gerinami pasiekiant jų tokį to
bulumą, kuris pralenkė žmo
gaus vaizduotės ribas. Dauge
lį metų teleskopams buvo tai
koma vis didesni ir didesni pa
didinamieji stiklai, kol atėjo 
naujas sumanymas įdubusius, 
spindulius laužiančius, lėšius, 
padaryti specialiais veidro
džiais, stiklą padengiant sidab 
ru, kurių tikslas buvo perdirb
ti pagautą vaizdą nukreipiant 
į kitą mažą veidrodį, kame jį 
jau galėjo stebėti astronomo 
akys.

Buvo nulieti didžiuliai dis
kai, sunkumai buvo milžiniški.

Kada 1907 m. amerikiečiai 
parūpino kapitalą Vilsono kal
ne buvusiai observatoriai nau
jo gįgantiško teleskopo pasta
tymui, Prancūzijos St. Gobai- 
no firma sudarė sutartį paga
minti 100 colių dydžio lėšį. 
Kad padarius tobulą liejimą, 
buvo daug akrtų bandoma, nes 
dauguma nulietų diskų grūdi- 
nimo proceso metu trūkdavo.

Pagaliau keturių tonų veid
rodis buvo atgabentas į Para- 
deną, bet dėl stiklo viduryje 
buvusių oro pūslių jis buvo at
mestas. Galutinai apdirbti bu
vo perduotas didžiųjų telesko
pų garsiam autoritetui prof. 
Ritcheriui. Po šešių metų pa
čio prof, ir jo asistentų kruopš 
taus darbo jis buvo baigtas 
aukšto laipsnio tobulumu. 
1917 m. teleskopas jau buvo 
tinkamas naudojimui, 
laiku buvo didžiausias 
pas pasauly.

Neužilgo įrengus 
kalne naująjį teleskggą, ameri
kiečiai pradėjo kalbėti apie dar 
dideesnį — 200 colių milžiną, 
kurio pastatymą sutiko finan
suoti Rockfelerio firma. Bet 
nežiūrint to, projekto įgyven
dinimas buvo surištas su dide
liais sunkumais. St. Gobaino

Jis tuo 
telesko-

Vilsono

PR RADZEVIČIŪTĖS JUBILIEJINIS KONCERTAS■
Geležinė uždanga, nusileidu Dvariono kompozicija „KoKULTŪRINE KRONIKA

VYT. AUGUSTINO FOTO 
PARODA

Žinomasis Lietuvos fotogra
fas' Vyt. Augustinas iv Lietu
vos yra atsivežęs didelį kiekį 
foto nuotraukų, kurias jis yra 
padaręs įvairiomis Ljteuvos gy jame „Muzikos Žinių“ numery 
venitano progomis. Tų nuotrau 
kų parodą jis neseniai padarė 
Brooklyne. Paroda turėjo ne
mažą pasisekimą. Dabar jis 
parodą ruoš kituose miestuose.

— Lietuvių dailės paroda iš 
New Yorko perkelta į Water
bury ir atidaryta balandžio 22 
dieną.

Fotografavimas sudaro svar 
bią dalį astronomijai. Užne- 
šant dangaus kūną ant foto
grafinės plokštelės buvo gali
ma stebėti bei užfiksuoti jų 
įvairius esminius pakitimus, 
kurie paprastai žmogaus akiai 
galį būti visai nepastebimi. O 
po to gautus davinius yra ga
lima liuoslaikiais išstudijuoti 
pasiruošiant tolimesniems tyri 
nėjimams.

Naujasis teleskopas turi in
strumentą labai panašų į „elek 
trinę akį“, kuris atlieka žvaigž 
dės šviesumo išmatavimą. Ma 
ža iš foto kameros per padidini 
mo tuščius vamzdžius bėganti 
srovė veikia radio aparate 
esančia bangų ryškintojo prin
cipu, kuris veikia į ruporą. Pa 
sinaudojus 200 colių lėšiu, žva
kės šviesa gali būti lengvai pa 
stebima toliau negu 5000 my
lių atstume.

Antras aparatas išmatuoja 
kad ir silpniausios žvaigždės

fabrikas karo metu buvo sunai
kintas. Daugelis jo darbinin
kų - ekspertų buvo žuvę.

Galų gale pavyko įtikinti 
New Yorko Korno stiklo fabri
ką šį darbą pabandyti. Čia bu 
vo pradėta lieti ir grūdinti vi
sa eilė gigantiškų stiklo diskų, 
kaskart vis daugiau juos didi
nant, 
rinkus 
kams, 
riams, 
200 colių lėšio lydimui. Šiam 
reikalui buvo panaudotas dide
liam karščiui atsparus stiklas. 
Rūpestingai perdirbtoje siste
moje jo svoris iš 40 tonų buvo 
sumažintas į dvidešimtį. Jo 
stambus su 140 branduolių pa 
gaminto kamieno modelis at
rodė, kaip koks cirko ringas.

Liejimas buvo pradėtas ry
tą. Pradžioje viskas vyko ge
rai, bet po pietų stebėtojai pa
matė kažką negero. Milžiniš
ko karščio ir spaudimo įtakoje 
keli branduoliai pasiliuosavo ir 
išplaukė į paviršių. Jie buvo 
išimti ir, kad išvengus tolimes
nės nelaimės, diskai buvo per
kelti į grūdinimo krosnį, kur 
11 mėnesių laike turėjo paieng 
va atvėsti. Bet visi pavojai 
dar nebuvo praėję. Sekančią 
vasarą iš krantų išsiliejusi, ša
lia fabriko tekanti upė, nutrau
kė elektros srovę grūdinimo 
krosniai, kartu apsemdama dvi 
pėdas pačius diskus. Tačiau 
žalos nebuvo padaryta. 1936 
m. diskai buvo pergabenti į Pa karštį,, kuri paprasta žmogaus ji kritikai jo nesuprato, 
radeną.

Čia prasidėjo didelis vienuo
lika metų užtrukęs lėšio api
pavidalinimo ir šlifavimo dar
bas, kuris turėjo būti atliktas 
dviejų mjlioninių dalių 
tikslumu.

Pagaliau atėjo reikalas 
rodį padengti spindinčio 
lo sluogsniu. Neseniai tam rei 
kalui vartojamo sidabro vietą 
dėl kai kurių paskirčių užėmė. 
aliuminijus. Sidabras per grei 
tąi1 nustodavo spindėjimo taip 
kad kelioms savaitėms praėjus 
jo sluogsnis reikėjo atnaujinti. 
AliuminTjus buvo nuplauna
mas gana greit muilu ir van
deniu. Be to spindėjimas bu
vo daug aukštesnės apimties į 
reikšmingus spindulius kurie 
turėjo įtakos į fotografavimo 
plokšteles — violetinei ir ult
ra violetinei šviestai.

Pagaliau 1934 m. susi- 
įvairiems mokslinin- 

inžinieriams ir biznie- 
buvo pasiruošta tikram

colio

veid- 
meta

akimi visai nematoma. Šis apa 
ratas žvakės karštį suranda 200 
mylių atstume. Šią visą astro
nomo svarbią pagalbą atlieka 
spektroskopas. Jis suskaldo 
pagautą šviesą į atskirus pluoš 
tus, kame kiekvienas pluoštas 
veikia atitinkamus elementus, 
pav., kaip vandenilį, kalcių ar 
ba garais paverstą geležį juos 
įkatinant iki baltumo.

Teleskopas, baterijos'ir jo 
pagalbiniai aparatai įrengti 
140 pėdų pločio apimančioj ob
servatorijoje, kuri apdangta 
pusrutuliniu kupolu, kuris guli 
ant bėgių, sukinėjamas elekt
rinių motorų. Vien teleskopas 
sveria 150 tonų, bet jis juda 
nepaprastu švelnumu, nešda
mas kartu patį astronomą, ku
ris telefonu nurodo jo „šofe
riui“, ukria linkme jis pagei
dauja teleskopą pasukti. (BL).

KOMPOZITORIUS
J. ŽILEVIČIUS,

išvykęs Amerikon po suiručių, 
kurias Klaipėdos muzikos mo
kykloje darė St. Šimkus, ir pa 
stoviai apsigyvenęs JAV, nau- 

aprašinėja naujai atvykusius į 
JAV lietuvius muzikus ir spė
ja, kad „Lietuviška muzika 
pradeda naujus barus“.

Deja, ligšiol dar beveik nie
ko nebuvo girdėti apie muzi
kų žygius bei ta kryptimi pa
stangas. Be organizuotumo 
niąko rimta negalės įvykti, o 
apie organizuotą veikimą dar 
nieko negridėti. Net ir tos pa
čios „Muzikos Žinios“' nerodo 
jokio pagerėjimo.

LIETUVIŲ KULTŪRAI 
REMTI DRAUGIJA

Bostone oficialiai paskelbė 
Lietuvių teatro Bostone atida
rymą gegužės 7 dieną. Pasi
rodys artisto Henriko Kačins
ko vedama studija, dail. V. 
Andriušib sceniniame įpavida- 
linime.

LIETUVIAI NESUPRANTA 
LIETUVIŲ

Kaip matyti iš JAV spau
dos, pirmasis Mikulskio veda
mų Čiurlioniečių pasirodymas 
oficialiųjų kritikų nepatenki
no, nes jie rado silpniausias 
vietas ten, kur turėjo būti slip 
riausios.

Žinant gi, kad Mikulskis į 
sceną tinakmai paruošto an
samblio negalėjo išleisti, rei
kia daryt išvadą, kad oficialie- 

Gali- 
ma teigti, kad jie apsiriko. O 
kad jie apsiriko, tai matyti iš 
to, kad publika reagavo labai 
jautriai. Bet, matyti, tas daly
kas ir jai dar nelabai perpran
tamas.

Reikia laukti, ką pasakys ki 
tų tautų liaudies muzikos ži
novai. Vis dėlto, nežiūrint net 
ir į tai, ką ir jie pasakys, tai, 
ką parodė Čiurlionio ansamb
lis, Amerikai (ir jos lietu
viams) yra visai nauja ir orgi- 
nalu.
S. PALEČEK - LEVICKIENĖ 
buv. Kauno Konservatorijos 
profesorė perėjo dirbti į Bos
tono baletą ir Liepino - Babuš- 
kinaitės baleto studiją, kur 
dirba kaip pianistė.

— Paskutinėmis žiniomis, 
Lietuvių teatras Čikagoje, ku
rį veda St. Pilka, iširęs. 

si ant nepriklausomosios Lie
tuvos, turbūt, sunkiausiai pa
lietė mūsų menininkus. Nete
kę sąlygų pastoviam darbui, 
be kurio neįmanomas joms me
niškas progresas, ir įsijungę į 
pilkąją tremtinių masę, jie vis»- 
dėlto nepalūžo atšiauriame ke
lyje. JM dėka praskaidrėdavo 
pilkosios tremtinių dienos, jų 
dėka svetimtaučiai nuolat bu
vo primenami lietuviško meno 
ir kultūros atsiekimai, kurie 
rodė savitą ir originalų mūsų 
tautos veidą. Tik jų ištvermin 
gurno dėka mūsų tautinio pro
testo balsas buvo giliau judi
namas nesvetingoje tremties 
aplinkoje.

Dabar jie išsisklaidę po visą 
pasaulį. I

Tokiomis, mintimis buvo per 
sunktas gražusis Lietuvos ope
ros solistės Pr. Radzevičiūtės 
15 metų dainos jubiliejaus kon 
certas, įvykęs kovo 25 d. To
ronte. Nepergausingiausiai 
susirinkusi publika pajėgė įver 
tinti gerb. solistės dainos jėgą 
ir dvasios šilumą, kurią ji per
teikė savo išpildomiems daly
kams, nežiūrint, kad ilga me
tų eilė ją buvo atitraukę nuo 
tiesiogio scenos darbo. Lyriš
kai ir su nepaprastu jausmu su 
skambėjo lietuviškos dainos, 
iš kurių išsiskyrė A. Vanagai
čio „Mamyte“ ir vertinga A.

DULKĖS EŽERE
Tokiu vardu išėjo rašytojo 

— poeto Prano Kozulio (321 
Bathurst St., Toronto, Ont.) 
eilėraščių knyga, parduodama 
po 75 centus.

— Daailininkas Kazys Var
nelis atvyko į JAV ir apsigy
veno Cicero, III.

— Kun. dr. Gaida - Gaida
mavičius spausdina „Ventoje“ 
veikalą „Išblokštasis žmogus“.

— Baritonas Antanas Sodei 
ka minėjo 60 metų amžiaus su 
kaktuves ir iš valdžios gavo 
LTSR liaudies artisto titulą.

— Los Angelės lietuvių cho 
ra, išvykus muz. Kučiūnui, ve
da muz. Ąžuolaitis.

— Rašytojas Antanas Gus
taitis Bostone ruošiasi leisti 
juokų laikraštį „Ožio ragas“, 
kurin ruošiasi varyti visus, ver 
tusi pajuokimo.

— Muzikai V. Jakubėnas ir 
A. Kučiūnas pradėjo dirbti 
Alice Stephens muzikos studi
joje.

skubi, drugeli“.
Antroje dalyje išpildomi pa

saulinės muzikos kūriniai įro
dė Pr. Radzevičiūtės plačią so- 
listinės kultūros apimtį: nuo 
žaismingų Mocarto „Neue 
Frenden, neue Schmerzen“ ar 
Pucini Mimi arijos tonų lygia
vertė išpildymo išraiška sekė 
orientališkai banguojančio) 
Rimsky - Korsakovo kompozi
cijoj „Indų daina“ ar liūdesin
game Šopeno „Tristesse“.

Ovacijų iššaukta Madam 
Butterfly arija buvo solistės ir | 
pačio koncerto gulbės daina, h 
kuri ieškotų įprasminimo ir( 
reikšmingoje pasaulinio teatro 
scenoje.

Akompanuojant muzikui A. 
Dvarionui, koncerto programa 
nuotaikingai papildė jaunas į 
smuikininkas Stp. Kairys, ku
ris pastoviai žengia tobulėjimo 
keliu.

Koncerto pabaigoje gėlių 
apkrautoje scenoje sujaudintą 
solistę Pr. Radzevičiūtę nuo
širdžiai sveikino, kartu įteikda 
mi dovanėlių, lietuviškų orga
nizacijų atstovai, iš kurių sa
vo jausmingumu išsiskyrė Til 
sonburgo lietuvių klubo adre
sas. Programos pravedėja O. 
Indrelienė perskaitė gausius 
bendro darbo draugų ir gerbė
jų laiškais ir telegramomis pa- 1 
reikštus linkėjimus.

Algirdas Pulkys.

— Krėvė Mickevičius ruo
šia spaudai antrąją „Dangaus 
ir Žemės Sūnaus“ dalį. Kana
doje mes dar nematėme nei pir 
mosios dalies.

— Poetė K. Grigaitytė JAV 
spausdina naują eilėraščių rin
kinį — „Paslaptis“.

ANEKDOTAI
Pirmutinis

Po mirties susitinka karo są 
jungininkai: Rooseveltas,
Churchillis ir Stalinas. Jie kal
basi apie savo reikšmingumą 
žemėje. Churchillis sako:

— Aš valdžiau vandenis, o 
vandenį Dievas sutvėrė pačio
je pradžioje.

— Aš valdžiau orą, — sako 
Rooseveltas. — Oras buvo 
anksčiau, negu vanduo.

S’talnias nusišypso:
— O aš esu chaoso viešpatsi 

Chaosas gi buvo tada, kai dar 
nieko nebuvo.. . .

(Kas pasakys įdomesnį?)

PRAGARO VYT- ALANTAS

POŠVAISTĖS
NETIKĖTAS VIZITAS

7.
Aldona taip pat susirūpinu

si sekė savo draugę, stnegda- 
masi žvilgsniu įspėti, kad ji 
būtų atsargesnė, bet matyda
ma, kad Kristina atkakliai jos 
žvilgsnio vengia, lyg pąsitrauk 
dama iš mūšio lauko, atsilošė 
ir, arčiau prisiglaudusi prie sa
vo sužadėtinio, dėdamasi ra
mi, žiūrėjo kas bus toliau.

Nargeliūnas, kaip šeinjinin- 
kas, stengėsi palaikyti pokal
bį, bet jam tai labai sunkiai, 
sekėsi. Dzedulionis beveik ne 
atitraukė savo akių nuo Aldo
nos ir šypsodamasis rūkė.

Kristina paniurusi sukino 
savo gražiais ilgais pirštais 
stikliuką, retkarčiais dėbtelė
dama į Dzedulionį. Ji, matyt, 
niršo kaip furija ir to nenorė
jo ar negalėjo paslėpti. Jos 
tamsūs plaukai, perskirti ant 
viršugalvio tiesia sklaste, glot
niai leidosi žemyn; tik jų galū
nės buvo suraitytos ir juodi 
kuokštai, tartum grandinė, 
gražiai driekėsi ant nugaros ir 
pečių. Tasjąlaukų tamsumas 
puikiai) derinosi su kaklo ir vei 
do baltumu. Tiesi, kieta, kiek 
posmailė nosis ir ypač plonos, 
gal per kietai sučiauptos lūpos 
rodė jos tvirtą būdą ir ryžtu
mą, bet kartu ir visai veido iš
raiškai teikė kažin kokio kie
tumo ir šaltumo įspūdį, nors iš 
tikrųjų Kristina buvo geriau
sios ir jautriausios širdies mo
teris. Ji buvo stambi, aukšta, 
plačių pečių, sportinio itipo 

brunetė, tačiau nepriklausė 
prie tų didelių moterų, kurios 
dėl savo stambumo nustoja mo 
teriško patrauklumo. Ji didžia 
vosi ir labai puoselėjo s<avo ran 
•kas, kurios iš tikrųjų buvo gra 
žios.

— Ko panelė Kristina tokia 
susirūpinus? — paklausė Dze
dulionis ironiškai.

— Kai tamsta atėjai, man 
pradėjo dantį skaudėti. . .

•— Gaila, kad aš tamstai li
gą atnešiau. . . Galiu palydėti 
pas dantų gydytoją. . .

— Ačiū, nenoriu tamstai 
trukdyti eiti savo svarbių pa
reigų, — atkirto Kristina, ypa 
tingai pabrėždama žodžius 
..svarbių pariegų“.

Kambaryje keletai akimirkų 
užstojo mirtinė tyla. Šypsenė
lė nuo Dzedulionio lūpų dingo, 
bet neilgam. Jis porą kartų 
giliai patraukė sigaretės dū
mus ir su vaidinamu ramumu, 
ironiškai žiūrėdamas Kristinai 
į akis, paklausė:

— Kokias mano pareigas 
tamsta turi galvoje?

— Tas pačias, kurias tams
ta einį.

— Kokias mano pareigas tu 
ri galvoje panele Kristina, aš 
nežinau, bet galiu kirsti lažy
bų, kad ji labai blogai apie ma
ne galvoja,.— atsakė juokauja 
mu tonu Dzedulionis. — Ir vi
sai be reikalo. Mano nuomo-

Aš

ne, mesi, lietuviai, šiais laikais 
turime būti solidarūs ir pasiti
kėti vieni kitais. Nors vokie
čių karo galybė braška, bet vis 
dėlto jie dar stipresni už mus 
ir todėl mūsų, lietuvių, fron
tas prieš juos turi būti vienin
gas. Vienybė — galybė.
kaip tik ir atėjau pas poną Nar 
geliūną tuo reikalu pasikalbė
ti.. Aš žinau, kad apie mane 
skleidžiami pikčiausi šmeižtai, 
kad aš esąs geštapaninkas, iš
davikas, šioks ir anoks, bet tai 
yra iš piršto išlaužtos paska
los, nevertos nė išgraužto ska
tiko. Tiesa, aš turiu vieną ki
tą arčiau pažįstamą vokietį, bet 
ar nejuokinga apšaukti žmogų 
išdaviku, jei jis kartais jš gyvo 
reikalo pabendrauja s,u okupan 
tu. Ar ne tiesa, ponas Narge- 
liūnai?

— Būna.visokių pažinčių ir 
visokių bendravimų. . .

i— Žinoma, būna, aš nesa
kau, bet manęs tie įtariami ben 
dravimai neliečia.

Dzedulionio žodžiai nuotai
kos neatslugdino, bet ją dar 
labjau įaudrino. Girkąjnis, Al 
dona ir Nargeliūnas su baime 
laukė, kaip į tą pokalbį atsi
lieps Kristina, o kad ji atsi
lieps', jie žinojo iš patyrimo.

Girkalnis sėdėjo kaip ant 
adatų. Dzedulionis visą laiką 
savo gašliomis, mažutėmis aki
mis žiūrėjo į Aldoną. Jis jau
tėsi taip, tartum jo sužadėtinė 
būtų nurenginėjama minios 
akivaizdoje. Jam buvo gėda, 
pikta ir kažin kaip šleikštu. 
Krūtinėje jis jautė fizinį skaus 
mą, tartum jo širdį būtų kas 
čiupinėjęs nešvariomis ranko
mis. Ir juo Dzedulionis ėjo 
girtyn, juo jis darėsi įžūlesnis. 
Kartais, rodėsi,

Gerdamas, jis visada pakelda
vo stikliuką į Aldonos sveika
tą, nors ji jam ir neatsakinėda
vo. Draugų pasipiktinimas 
Dzedulioniu artinosi prie ri
bos. Kažin kas turėjo įvykti. 
Girkalnis kartais su piktu 
džiaugsmu širdyje žvilgterėda 
vo į savo draugo didelius kumš 
čtus, kuriais 
būtų galėjęs 
Jis galvojo, 
nors daryti, 
Tuomet jis grįžo prie savo su
manymo bėgti ir bėgti kuo 
greičiausiai. Bet tą pačią aki
mirką, kai jis rengėsi stotis, 
prabilo Kristina. Keikdamasis 
širdyje, jis pasiliko savo vieto
je-

— Ponas Dzedulionis labai 
gražiai kalbėjo apie lietuvišką 
solidarumą. Aš norėčiau jums 
papasakoti vieną atsitikimą, 
kuris labai gražiai tą lietuviš
ką solidarumą pailiustruoja.

Kristina kalbėjo mandagiai, 
ramiai, bet truputį šypsodama
si ir visą laiką sukinėdama sa
vo stikliuką. Josi draugai ži
nojo, kad tokiais atvejais ji 
būna pati kandžiausia.

t— Labai įdomu! Labai įdo
mu ! — atgijo Dzedulionis. — 
Labai mėgstu anekdotus. Su 
nekantrumu laukiame tamstos 
istorijos.

— Aš jums papasakosiu at
sitikimą iš baudžiavos laikų. 
Jį man pasakojo tėvas, o tėvas 
girdėjo iš savo senelio. Tai 
yra, taip sakant, mūsų šeimos 
tradicinis pasakojimas.

Ji padarė pauzą ir paprašė 
Nargeliūną sigaretės. Užside- 
gus^ ji tęsė toliau:

— Baudžiavos laikais mano 
senelio kaime gyveno tūlas Ste 

įsižiūrėjęs į ponelis. Jis gyveno su moti- 
Aldoną, jis viską pamiršdavo, na: tėvo Steponėlis neturėjo.

jis vienu smūgiu 
nudėti niekšelį.

kad reikip. kas 
bet nežinojo ką.

keldama akių nuo savo stiklių 
ko. — Vieną rytą grybautojos 
rado Steponėlį pakartą ant sau 
sos ąžuolo šakos.

Vėl užstojo nejauki tyla. Is- 
torija buvo perdaug aiški aliu
zija į Dzedulionį. Pagaliau, jo 
vardas buvo taip pat Steponas. ' 
Dzedulionis nustojo šypsojęsis, 
bet ta jo šypsenėlė kažin kaip 
praskydo. Kad jis siuto buvo 
aišku ir iš to, jog, užsidegęs 
naują sigaretę, jis patraukė 
porą dūmų ir suglamžė ją pe
leninėje. Jo ranka drebėjo. 
Jis žinojo esąs stebimas, nors 
ir niekas to neparodė, ir dėl to 
dar labjau nervinosi.

— Taip jam ir reikėjo: niek 
šams vieta po medžio Šaka, — 
nusikikeno jis per prievartą.

Visi manė, kad jis atsistos 
iįr išeis, bet Dzedulionis neju
dėjo. Jis prisipylė savo stik
liuką, išgėrė jį vienu užsiverti
mu ir, įsidėdamas duonos ga- 
blaiuką į burną, pakartojo:

— Taip, niekšams vieta po 
medžio šaka. . . Istorijų pasa
koti aš nemoku, bet atmintį tu 
riu neblogą, — pažiūrėjo jis 
reikšmingai į Kristiną. — Ma
no atmintis kaip stalčius su 
daugeliu pertvarų: ką ten įsi
metu pats arba kiti įmeta, visa 
da kai reikia surandu. . . Tams 
tos istorija labai įdomi ir pa
mokanti: aš jos neužmiršiu. Į 

; sveikatėlę, panele Kristina! 
i Mirtis išdavikams! Che-che- 
Į che!

— Mirtis išdavikams! —pa 
kėlė savo stikliuką ir Kristina, 
taip pat reikšmingai žiūrėda
ma į Dzedulionį.

Išgėrusi, ji atsistojo ir, link-

Visi kalbėjo, kad jo gyslomis 
tekąs mėlynas dvaro kraujas... I 
Žmonėse jis gero vardo netu- i 
rėjo. Kažin kaip vis taip susi- i 
klodavo, kad kur tik Steponė
lis pasipainiodavo, vis kas ' 
nors negera atsitikdavo. Atė- ; 
jus laikui vesti, Steponėlis pa- ’ 
sipiršo turtingiausiai ir gra
žiausiai kaimo mergaitei. Mer 
gaitės tėvas be niekur nieko 
jaunikiui panosėje užtrenkė du ' 
ris. Bet Steponėlis nebūtų bu
vęs Steponėlis, jei po to nepa
sisekimo būtų nuleidęs rankas. 
Netrukus po to pasipiršimo dva 
ro ponas pasikvietė mergaitės 
tėvą ir be jokių įžangų jam pa
reiškė, kad Steponėlį jis pats 
peršąs jo dukteriai. Pono įsa
kymui nesipriešinsi. Steponė
lis vedė ir apsigyveno dvare. 
Nesvarbu, kad paskum žmonės 
kalbėjo, jog Steponėlio pirma
gimis esąsi atlietas pono pa
veikslas, svarbu tai, kad vyre
lis darė karjierą. Iš pradžios 
ponas paskyrė jį urėdo padėjė
ju, o paskum ir pačiu urėdu. 
Tuomet iš dėkingumo savo po 
nui, Steponėlis pražydo visoje 
savo grožybėje. Jis taip ėmė 
spausti kaimiečius, kad jie, 
anot mano senelio,_ iki žemės 
linko po jungo našta. Jei bau
džiauninkai ateidavo skųstis 
ponui, tai šis siųsdavo juos pas 
savo urėdą, o Steponėlis jau

■ mokėdavo savo skundikams at 
• silyginti. žodžiu, Steponėlis 
1 siautėjo kiek įmanydamas, kol 

staiga ožka priėjo liepto galą.
Kristina nutilo. Visi nekant 

raudami laukė istorijos pabai
gos, bet Kristina šypsojosi, su
kinėjo savo stikliuką ir tylėjo.

— Kuo gi visa tai pasibai- Įdėjusi! galvą Nargeliūnui, iš- 
gė? — nebeiškentęs paklausė ėjo iš kambario. Girkalnis su
Dzedulionis. Aldona taip pat pasiskubino at

— Puikiu solidarumo pavyz sisveikinti ir pasivijo ją gat- 
džiū, — atsakė Kristina nepa- vėje.
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DARBO PADĖTIS B C.
Kaip ir praėjusiais metais, 

taip ir šiais BC užklupo sunki 
žiema. Tiesa, šaltis neprilygo 
rytinėm Kanados provincijom, 
tačiau ir tokiem šalčiam ntyari 
taikytai namų statybai pridarė 
daug nemalonumų. O tuo pa
čiu, su palydovu sniegu, su
kaustė beveik visą medžio pra
monę, kuri šioj provincijoj ūži 
ma vyraujančią padėtį. Vasa
rio mėn. antroj pusėj ledo gran 
dinė trūko. Tūkstantinėmis 
skaitlinėmis pradėjo kartu su 
sniegu tirpti bedarbių eilės, 
kurios šiais metais buvo ypa
tingai paaugusios. BC provin 
cijos premjero žodžiais, kovo 
mėn. pabaiga turės galutinai iš 
spręsti provincijos bedarbės 
klausimą.

Tiesa, ne vien žiema buvo 
kaltininkė bedarbėn atsidūru- 
siem. Atsiradę plyšiai pasauli
nėj rinkoj, taip pat atsiliepė 
neigiamai. 1950 mt. medžio 
pramonės perspektyvos kiek 
gerėlesnės, nei 1949 mt., ta
čiau šaltis savo atliko.

{1950 mt. vasario mėn. me
džio promonė davė pačią ma
žiausią skaitlinę, per 40 mt. 
BC medžio pramonės istorijoj. 
(1950 metais vasario mėn. 
28.219.910 fbm., o, tuo tarpu 
vidurkis 1938 — 1940 — 133,5 
milion. fbm!)

Šias eilutes rašant, BC me
džio pramonė jau suaktyvėjo. 
Apie 80% medžio pramonės 
jau veikia; likusioji dalis, gry
nai dėl gamtos sąlygų, (aukš
tesnėse vietose dar apstu snie
go), kol kas mirties taške. Ti
kimasi, kad ir šios vietovės ar
timiausioj ateity išsivaduos iš 
žiemos varžtų, kas stipriai su
mažins nedirbančių skaičių, 
nes, kaip minėjau, medžio pra
monė šioj provincijoj yra vy
raujanti.

Taigi nedarbo klausimas BC 
rodo šviesesnes spalvas, o su 
vasaros pirmaisiais žingsniais 
BC darbo jėgos vėl bus trūku
mas, nes iš Kanados prerijų 
žiemai atvykę į BC ūkininkai

S KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA? | 

j MES SUTEIK AME JUMS |

Į TEISINE-KALBINE PAGALBA | 
§ Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus X 
g perkant ir parduodant. Parūpiname paskolą ir ap- X 
§ draudą. Atstovaujame įstaigose ir įmonėse. Sudarome $ 
X dokumentus bei patvirtintus vertimus. Giname lietuvių S 
§ interesus Kanadoje ir kituose kraštuose. Jums patar- » 
§ navimus atlieka teisininkai ir kalbininkai, studijavę š. X 
a Amerikos bei Europos universitetuose. S

Į JONAS JUŠKAITIS I
g 108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494 & 
§ Skyrius: 750 Dundas St. W., Toronto; Tel. WA 0006 g

I
 PARDUODAMA

Užkandinė (light lunch), sodos baras, laikraščiai, 1 
knygos, žurnalai, rašomoji medžiaga, gėrimai, ham- H 

burgeriai, hot dogs ir t. t.
Ilgametė nuomos sutartis. Pigu!7661A Central St., Ville Lasalle. -J

vėl grįš prie pavasario darbų. 
Sezoniniai gi darbai niekuo
met BC neturėjo darbo jėgos 
pertekliaus.

Panaši padėtis yra ir dides
niuose BC miestuose — Van
couver ir New Westminster.

V. L. 
Carter Bay.

ŠIS TAS LŠ FRANKFORDO
Frankford, Ont. Lai skaity 

tojas nepamano, kad čia nori
ma rašyti apie Vokietijos 
Frankfordą. Ne, čia rašoma 
apie Kanados miestelį, vadina
mą Frankford, Iš vis Kanada 
yra pasisavinusi Europos mies 
tų vardų: Londonas, Vilnius, 
Berlynas, Pans, Petersburg, 
Frankford ir tt.

Frankfordas savo dydžiu 
prilygsta Pilviškiams. Jis yra 
į šiaurę nuo Trentono, tarp 
Trentono ir Bellevilles.

Frankforde, žiemai užstojus, 
valdžios lėšomis yra įkurti va 
kariniai tremtiniams anglų kai 
bos kursai. Viso kursus lanko 
i 2 asmenų, daugumoj čekai. 
Kursuose angių kalbą moko 
vietinis pradžios mokyklos ve
dėjas, kuris yra senas peda
gogas. Pirmą vai. (pam. vyks
ta du kartus savaitėje po dvi 
valandas kas kart) teorija, ant 
rą pamoką vyksta laisvi paši
le ilbėjimai anglų kalba, arba 
kursantai supažindinami su Ka 
nados istorija, geografija, eko 
nomika. Ypatingai kreipiamas 
•kursantų dėmesys į Kanados 
kultūrinius laimėjimus.

Frankforde gyvena prieš pir 
mą pasaulinį karą atvykusios 
trys ukrainiečių šeimoi, kurios 
yra gražiai įsikūrusios ir pa
siturinčiai gyvenančios.

Senieji ukrainiečiai labai pa 
laiko dabar atvykusius sąvo 
įautečius, bendrauja su jais ir 
visokeriopai remia.

Nors ir seniai Kanadoj gy
vena, bet kaip tėvai, taip ir vai 
kai, tėvų kalbą brangina, ir ją 
vartoja. I. N.

ĮSPŪDINGAS VASARIO 16

Vasario 16 minėjimą Valen- 
cnos lietuviai pradėjo pamal
domis Colegio Don Bosco Ma
ria Auxiliadora bažnyčioje.

16 vai. įvyko ikilmingas ak
tas - minėjimas. Atidarė L. S. 
V. Valencijos sk. pirm. J. Za- 
v;i iskas, pakvietęs J. Diržį 
skaityti paskabą.

Po turiningos ir gražios p. 
Diržio paskaitos seaė rezoliu
cijos ir sveikinimai. Nuošir
džiais ir karštais žodžiais svei
kino latvių, estų, net tolimojo 
Libano atstovai ir dienraščio 
„i?l Carabobeno“ redaktorius. 
L^nkų komitetas sveikinimą at 
siuntė raštu. Po sveikinimų 
vyko meninė dalis.

Sol. Romas Jonis švelniu ba 
ritonu padainavo „Mano gim
tinė“ (Kačanausko) ir „Suteik 
ramybę pasauliui“ (Bethove
no;. Šokį „Sniegulės“ atliko 
jaun. skautės. Mažosios mer
gavęs pašoko plastiškai ir gra 
•nai. Jas paruošė Aurelija Žal 
ni^riūnaitė. „Lenciūgėlis“, gu 
bernatoriui prašant teko net pa 
kartoti. Vaizdelis „Tėvynės 
prisiminimas“, paįvairintas dai 
nomis, muzika ir šokiais, vaiz
duojantis svetur išvykusį jau
nimą, švenčiant šventę. Reži
savo Vanda Baliutavičienė. 
Dainas paruošė sol. Romas Jo
nis, meninę didį organizavo 
Irena Žalnieriūnaitė, ako’deo- 
nu grojo E. Šulcas. Į isjpanų 
kalbą vertė T. Žalnieriūnaitė ir 
A. Jankūnas.

Minėjimas ir meninė dalis, 
kaip lietuviams, taip ir sve
čiams paliko gilų įspūdį ir pri
siminimą. Minėjime dalyvavo 
apie 300 žmonių, kurių tarpe J. 
E. Valencijos vyskupas, Esta- 
do gubernator.us p. Ramon 
Puiz Miranda, miesto komen
dantas pulkininkas - leitinan- 
tas Abreu Manzanilla, dvasiš
kiai, politikai, kariškiai, kultū
ros darbuotojai ir kitų kraštų 
atstovai. Užjausdami mus ir 
mūsų mielą Tėvynę, stebėjosi, 
kad žmonės nuo tolimosios Bal 
tijos krantų atkeliavę j šią tro-
aer------- XX~--------XKZ— MR——HX---- :---- MK"—Wk"' W

fl LIETUVIS SIUVĖJAS ?
J. 1NDRELĖ

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

* 202 St. Clarens Avė., Toronto. Tel, ME 8522 j
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5 Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,
|| ŽUKAS ANTANAS

1064 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que. Tel. I
TR 5929, priima pataisymams įvairius laikrodžius. I

U Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. Kainos že- S 
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.

Kreiptis vakarais po 6.30 vai.
t-- * ir V- — — ir M   W ■ M ----------1

! Lietuviška moterų kirpykla į
v Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- « 

žavimus, dažymą ir kt.
S Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ
E (B. M. Dodon) g
k 2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208 m

M1NĖJIMAS VENEZUELO 
JE ■
pii-ų svetimą šalį, neužmušta 
c avo gimtosios žemės, savų pa 
pročių. Tai pavyzdys, kaip rei 
kiti mylėti savo tėvynę.

Reikia pasakyti, kad toks iš
kilmingas Vasario 16 minėji
mas bus bene pirmą kartą po 
dviejų metų gyvenimo Vene- 
zueloje, kur dabar buvo viešai 
reprezentuojama Lietuva, Vc- 
n^zuelos valdžios aukštiesiems 
pariegūnams, kurie labai gra
žiai atsiliepėia apie Lietuvą ir 
lietuvius.

V. Sakalas,
DAR IŠ SUDBURY 

PADANGĖS
„NL“ 13 (156)-me nume

ryje yra koicspondencija iš 
Sudbury. Joje pastebėti kili 
kurie netikslumai, kuriuos čia 
norėčiau ištaisyti (tikiuosi, 
kad p. Juknevičius dėl to ne
įsižeis) .

Sudbury yra nikelio ir dali
nai vario centras. Didžiausia 
pasauly nike iio bendrovė — 
International Nickel Company 
(of Canada) Limited — savo 
žinioje turi didesnę dalį rūdos 
turinčių uolų plotą, bet. rivaias 
Falkonbridge Nickel Co. taip 
pat turi čia savo kasyklų ir lie
jyklą (truputį nuošaliau nuo 
S'udbyry) ir savo didžiojo kai
myno spaudimą išlaikydama, 
netik neparduoda savo nuosa
vybes, bet. kaip kuriais atve
jais, net. didesnes algas moka. 
INCO turi šešias kasyklas (ne 
skaitant numatytų atidaryti) : 
Frood - Stobie Mine, Creigh
ton Mine, Murray Mine, Le- 
vack Mine, Garson Mine ir 
Open Pit. Pastaroji yra pavir 
šiuje ir, išsprogdinus, sunkve
žimiais vežamos iš duobės.

Iškasta rūda gabenama į 
vieną didžiausių pasaulyje lie
jyklų, taip vadinamą smelter 
(kurį.p. Juknevičius pavadino 
pačios bendrovės vardu). Ji 
yra Copper Cliff miestelyje, 
apie 5 mylias nuo Sudbury, 
kur INCO turi savo vyriausią 
buveinę Kanadoje (pats cent

ras yra New Yorke, JAV). Čia 
uolienos yra sutrinamos ir įvai 
riais procesais jas apdirbant, 
gaunama didesniais kiekiais n i 
kelis ir varis, ir mažiau ar dau
giau įvairių kitų metalų, įskai
tant į jų tarpą ir auksą, sidab
rą, radiumą ir eilę kitų. Lie
jykla Conistone yra sena, bet 
rūda tenai irgi apdirbama.

Varis karštame stovyje yra 
pervežamas į netoli Copper 
Cliff‘o esančią vario rąfincriją 
(taip pat didžiausią pasaulyje, 
lik jau be tokių aukštų kami
nų, liejyklos kaminai yra aukš 
čiau^ieiįj Britų Imperijoje ir 
du iš jų turi po 550 pėdų aukš
čio, t. y. aukštesni už Kouno 
buv. radio stulpus). Čia varis 
galutinai apdirbamas, taip pat 
ir auksas bei sidabras, rastas 
varyje, čia surenkamas, o kiti 
brangieji metalai yra siunčia
mi Į rafineriją Anglijoje, ne
toli Londono.

Nikelis yra siunčiamas į ni
kelio rafineriją Port Colborne, 
Ont., kur dirba apie 5.000 as
menų.

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

MINOR REPAIRS. »
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \ 
CITY-WIRE PICK-UP

AMD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA 
. CLEANERS 

&.DYERSC0.

MONTREALIS 2836 Allard

Sudbury*je INCO duoda dar 
bo apie 12.000 asmenų, tame 
tarpe nemažam skaičiui ir lie
tuvių. Ir, kaip atrodo, visi už 
dirba neblogai. Bankų čia yra 
pakankamai, tai pniigai likomi 
ne vien Bank of Montreal, kaip 
kad p. Juknevičius rašo.

Kovo mėn. 19 dieną buvo 
sušauktas visų lietuvių susirin 
kimus ir oficialiai panaikintos 
dvi iki šiol veikusios organiza
cijos (KLCT ir KLS) ir su
jungta į Kanados Lietuvių 
Bendruomenę. Tuomi visi ne- 
sugyvenimai tarp tų dviejų or 
ganizacijų yra likę praeityje ir 
nė nevertėtų juos vėl prisimin 
ti. Rimas Borūrūs.

GERI LIETUVIAI
Atsižvelgdami į a. a. Marty 

no Jankaus, Lietuvos patriar
cho sūnaus sunkią materialinę 
būklę, kovo 24 d. Islington 
Hydro Camp, gyvenantys lie
tuviai suaukojo 13 dolerių ir 
pasiuntė maisto Kristupui Jan 
kui, kuris dabar yra Spaken- 
burgo senelių prieglaudoje, 
Vokietijoje. Vietinis.

xx -..— /n*
Mes valome ir dažome 
įvairius, katp vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
aps'austus nuo lietaus 

uždėdami jiems “Drex”, 
kad neperleistų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.

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

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 

(galima našaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135

X

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

CRANK GRINDING CYLINDER BORINC
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED 
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St. Catherine
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MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu
je Monlrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius registrapijai ir mokėkit^ tris 
dolerius mėnesiui.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg4d., P. O. Box 294. Westmourtt, 
_______ _____________Quebec,_______________________

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI 

2102 FULLUM ST. AMherst 0694
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Siuntinys Nr. 1—$6.90
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. saliami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarin. (400 g)

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus—$3.20

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

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

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

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

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

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

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

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių 

taukų..........$ 4.25

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.
C. 15 sv. grynų kiaulinių

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

taukų .............$ 8.85

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

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

Siuntinys N r. 42—$6.95
2 av. (be 2 ozą.) sviesto

2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. degintos kavos

Siuntinys Nr. 63—$9.95
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. piln. rieb. sūrio
2 sv. 3 ozs. cukraus
2 sv,3 ozs. ryžių

2 sv. (be 3 ozs.) k. taukų
2 sv. (be 2 ozs.) margarin.
1sv. kakavos
1 dėž. (400 gr.) grietinės
1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos
y2 sv. šokolado

Siuntinys Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos
1 sv. 2 ozs. avižinių dribs.
1 sv. 2 ozs. cukraus
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr.

% sv. šokolado
1 dėž. (400 g) margarino
1 sv. pieno miltelių

I 1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavo,.
1 sv. ryžių

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

Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių

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

i Siuntinys Nr. 94
'A. 5J4 sv. šokolado
B. 8 sv. bičių med.
C. 5 sv. kakavos . . 
£.10 sv. džiov. slyv.

T. 5% sv. margar.

$4.50
$4.80
$3.40
$3.60
$3.50
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SVARBU KIEKVIENAM
Nelaimė žmogaus nelaukia. 

Netikėti susirgimai, nelaimin
gi atvejai, gamtos nelaimės, 
sųsižeidimai, ilgos nepagydo
mos liįgos, gaisrai, invalidu
mas, — tai vis reiškiniai, ku
rie gali aplankyti kiekvieną 
žmogų, ir dažniausia tada, ka
da mažiausia jų tikimasi. Daž 
nas reiškinys, kad sveikiausi 
žmonės trumpu laiku po nelai- i 
mės lieka savo artimiesiems 
našta.

Gyvename krašte, kuriame 
jokia apdrauda valstybiniu 
mastu nėra tvarkoma. Visa tai 
atlieka ilgametės, turinčios di
delės praktikos, turtingos ap- 
draudos bendrovės. Šiuo raši
nėliu ir norima tamstoms pri
minti ir kartu įspėti, kad pats 
laikas kiekvienam pagalvoti 
ateičia ir susidaryti bent mini
malią, nelaimės atveju, apdrau- 
dą. Žinoma, dažnas iš mūsų 
jau seniai galvoja, bet vis ne
prisiruošia tai atlikti. Dalinai 
arukdo silpnas kalbos mokėji
mas, o dar daugiau — nuolati
nis lėšų nedateklius. Tik išti
kus nelaimei prisimename pa
galbos šaltinius, bet dažnai pa
vėluotai. Neprisiruošimu ar 
nedidelės sumos lėšų nustoji- 
mu, rizikuojame viso turto ar 
sveikatos nustojimu.

Nebeatidėliokime. Kreipki
mės tuoj pat į lietuvišką ap- 
draudos atstovybę „Montreal 
Enterprises! Reg'd“ 5505 — 
13 th Ave, Rosemount, Mont
real, telefonu AM 0342, arba 
parašykite laiškučiu, iš kur jūs 
tuoj pat gausite smulkiausią 
informaciją savo gimtoje kal
boje. Čia rasite įvairiausių ap- 
draudos planų, tiek susirgi
mams, tiek gaisrams ar kito
kioms nelaimėms. Lygiai rasi
te ir didžiulį pasirinkimą pa
gal finansines išgales. Kai ku
rios apdraudos gaunamos ir il
gesniam išsimokėjimui.

Savi pas savus!
A Norkeliūnas.

Lietuviškos Apdraudos Agen
tūros Vedėjas Montrealyje.

SLA 236 KUOPOS SUSIPA
ŽINIMO POBŪVIS

Kadangi dabartiniu metu vis 
daugiau įstoja į SLA naujai at 
vykusių ateivių, tai Toronto 
kuopa nutarė suruošti naujų 
narių su senaisiais susipažini
mo vakarą - pabūvį.

Dabar gautos net dvi salės: 
404 Bathurst str. pas ukrainie
čius. Viršutinėje salėje vyks 
šokiai prie gero orkestro, o 
apatinėje salėje, bus jaukios 
vaišės, kurios skiriamos susi
pažinimui naujų ir senų atei
vių. Visa tai įvyks balandžio 
29 d., šeštadienį. SLA 236 
kuopa maloniai kviečia visus 
lietdvžus gausiai atvykti, ar
čiau susipažinti tarp savęs, ir 
pačią organizaciją, bei jos tiks
lus labj^iu pažinti.

Šlia proga primenama vi
siems kuopos nariams, kad re
guliarus kuopos susirinkimas, 
kursi pripuola 8 d. bal. mėn. ne 
įvyks, nes tą dieną išpuola Ve
lykos, todėl susirinkimas nu
keltas į balandžio 16 d., 2 vai. 
p. p. Susirinkimas įvyks J104 
Bathurst St. salėje. Jis bus 
svarbus tuo, kad jame bus ren 
karna SLA centro Pildomoji 
Taryba, be to, iš centro jau 
yra gauta informacijos ir de
legatų į SLA seimą (įvykstan
tį šią vasarą) mandatai. Visi 
šie reiklai liečia visus narius.

MUSU SPORTAS
FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO ORGANIZACIJOS 

KLAUSIMU.
RAŠO VL. BAKŪNAS.

Tauta, kuri veda nepabaigia jimo ir sporto institucija turė- 
mą kovą už savo egzistenciją, tų priklausyti PL»B vyr. orga- 
turi būti pilnai užgrūdinta tiek nui — PLB Tarybai, 
fiziškai, tiek dvasiškai. Geo
politinė Lietuvos padėtis nebu 
vo mums palanki. Apsuptai kai 
mynų, kurių tikslai toli gražu 
nebuvo pneteliški, Lietuvių 
tautai grėsė nuolatiniai pavo
jai, nuolatinė kova reikalavo 
sukaupti visas jėgas, vedant 
kovą netekti savos valstybinės 
nepriklausomybės.

Tačiau fiziškai ir dvasiškai 
atspari lietuvių tauta atlaikė 
šiuos bandymus ir įrodė, Va
karų pasauliui savo aukštą kul 
tūrinio bei tautinio susiprati
mo lygį. Kad tatai įvyko, ne
mažą įnašą turi įdėjęs ir fizinis 
auklėjimas su ryškiausia jo for 
ma — sportu, nors fizinio auk
lėjimo ir sporto kelias mūsuo
se nebuvo rožėmis klotas.

Pastarojo kara pasekmėje ta 
opme tremtiniais, benamiais 
žmonėmis. Tačiau judrusis 
jaunimas, karo audrai praėjus, 
nenuleido galvos. Nors ir sun 
kiose tremties sąlygose siugebė 
jo tarpusavyje, o vėliau ir su 
kitataučiais rungtyniauti, ir, 
savo gana vertingais laimėji
mais (mūsų krepšininkų laimė 
jimai Prancūzijoje ir pan.) iš
garsino lietuvių vardą. Emi
gracijos bangai užėjus, mūsų 
jaunimas isibarstė po platųjį 
pasaulį, tačiau ir čia, po ne
lengvo fizinio darbo, susibūręs 
į sporto vienetus, suranda lai
ko parungtyniauti nors ir „pa
rapijiniuose“ rėmuose.

Pasigendama insrtitucijos, 
kuri centralizuotai tvarkytų 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės fiz. auklėjimo ir sporto rei 
kalus. Reikia tik iniciatyvos 
ir ryžtingumo. Mano many
mu, tatai galima būtų įgyven
dinti, suderinant su VLlKo pri 
imtais ir paskelbtais Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės sant
varkos nuostatais ir fiz. auklė
jimo ir sporto institucijos or
ganizacinius reikalus.

Tam tikslui turėtų būti su
daryti prie kiekvieno krašto 
LB Tarybos ir atitinkamas 
Fiz. auklėjimo ir sporto k-tas, 
kuris tvarkytų ir derintų to 
krašto fiz. auklėjimo ir spor
to reikalus. O, vyr. fiz. auklė-

Pradžia jau padaryta. Juk 
drauge su daugeliu mūsų vi
suomeninių bei kultūrinių ins
til ucijų centrais, į JAV persi
kėlė ir didžiausias tremtiniš- 
kojo sporto veiksnys — Vyr. 
Fiz. auklėjimo ir sporto k-tas 
(sutrumpintai FASK), kuris 
savo veiklos centru pasirinko 
Čikagą.

FASKas, nors turėdamas sa 
vo veiklai sunkias materiali
nes sąlygas Vokietijoje, tačiau 
labai energingai tvarkė ne tik 
vakarinėse Vokietijjos zonose 
esančio lietuviško jaunimo fiz. 
auklėjimo ir sporto reikalus, 
bet per savo paskirtus įgalioti
nius (Anglijoje, Kanadoje, Šve 
dijoje, JAV ir kit.) stengėsi 
apimti visą lietuvišką jaunimą 
tiek užjūriuose, tiek kituose Va 
karų Europos kraštuose gyve
nančių sportininkų. Tad FAV 
K-ui ir priderėtų būti tuo vyr. 
sporto veiksniu Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenėje. ’

Kad FASK-as būtų tikrai pa 
jėgus šiems, gana sudėtin
giems uždaviniams įvykdyti, 
mano manymu, savo dabartinę 
sudėtį turėtų papildyti naujais

nariais ir iš JAV senosios iš
eivijos žinomų sparto darbuo
tojų ir visuomenininkų: teisė
jo dr, K. Savicko, A. Kumskio, 
Ed. Krausės - Kriaučiūno ir 
kt„ kurie plačiai yra žinomi ne 
tik lietuvių, bet ir JAV. sporti
niame gyvenime. Jų autorite
tas ir sportinė patirtis tik pa
lengvintų FASK-o darbus ir 
būtų ta jungtis tarp senosios ir 
naujosios išeivijos sportuojan
čio jaunimo.

Kas liečia grynai Kanados 
lietuvių sportą tvarkančio or
gano reikalingumą, peršasi 
mintis, jog dar ir dabar nebū
tų vėlu Kanados L. B. Laik. 
Org. K-tui galimai greičiau 
kviesti didžiosiose mūsų kolo
nijose Montrealyje ar Toronte 
sporto klubų vadovybių, spor
to darbuotojų, bei sportui pri
tariančių asmenų suvažiavimą, 
kuriame turėtų būti išrinkta 
vyr. sportą tvarkanti instituci
ja Kanadoje. Jei dėl rimtų su 
metimų (pav., dalyvių sunku
mai atvykti surišti su darbo
vietėmis ir pan.) tatai nebūtų 
galima padaryti, tuo tveju 
KLBL Org. K-tas turėtų pa
vesti, bent laikinai) vienai iš 
veiklesnių sporto klubų vado
vybių imtis iniciatyvos vadovau 
ti visam Kanados lietuviškojo 
jaunimo sportiniam sąjūdžiui.

Reikalas skubus ir aktualus. 
Būtų gera išgirsti ir daugiau 
atsiliepimų tuo reikalu.

VI Bakūnas■ ■

TORONTO „VYTIS“ DVIGUBAS NUGALĖTOJAS
, prieš 

tai nugalėdama kanadiečių 
Minesasety 12 : 9 ir 11 : 10 ir 
finale Westend YMCA II .17 :4 
ir 1.8 : 3. Antroje „Vyties“ 
komandoje žaidžia V. Trum
pis, J. Žiūkas, J. Gojkas, V. 
Pulkauninkas ir M. Ignatavi
čius.

Po šių vertingų laimėjimų 
„Vyties“ tenisistai įsijungia į 
balandžio mėn. 6 d. prasidėju
sį geriausiam Ontario provin
cijos žaidėjui išaiškinti turny
rą. Čįa guli ilgas ir sunkus ke
lias priekyje, bet atskiri lietu-. ■ 
viai sportininkai anglu spaudoj 
liaikomi favoritais. Turnyr * ’ 
dalyvauja »isi pirmos koman-/ 
dos dalyviai ir V. Trumnis iš ' 
antrosiosos. — alpuk —

TORONTO FUTBOLININ-z
KŲ DĖMESIUI! V

Gegužės pradžioje prasideda 
Toronto distrikto futbolo pir
menybės, kuriose S. K. „Vy
tis“ užregistravo dvi seniorų 
ir jaunių komandas.

Tuo tikslu balandžio mėn. 
16 d. sekmadeinį tuoj po pa
maldų parapijos salėje šaukia 
mas visų seniorų futbolininkų 
susirinkimas, kuriame bus 
tvarkomi atskirų žaidėjų re
gistracijos formalumai. Prašo 
“ i dalyvauti visi futbolininkai (

tnin nnf nnc^niai i Tnrnntn V

Po Toronto stalo teniso pit- pajėgė nusinešti taurę, 
menybių abejose major ir se
nior klasėse vyko dėl atskirų 
taurių laimėjimo turnyrai.

S. K. „Vyties“ pirmoji ko
manda pateko į Danfort Ra- 
dib Trophy finalą, nugalėda
ma savo priešininką St. Fran
cis Xaver 17 : 4 ir 12 : 9. Ki
toje pusėje įėjo Toronto apy
gardos meisteris Ryerson 
Press, įveikdama Broadway 
YMCA 11 : 10 ir 11 : 10.

Baigmės žaidimai įgavo 
įtampą, kad po dviejų reikalin
gų sužaisti susitikimų, rezul
tatas beuvo lygus: lietuviai 
kartą pralaimėjo 9 : 12 ir kar
tą nulėmė savo naudai 15 : d. 
Trečiasis susitikimas, įvykęs 
balandžio mėn. 3 d., pasibaigė 
užtikrintu lietuvių laimėjimu 
15 : 6. Trečiasis susitikimas, 
įvykęs balandžio mėn. 3 d. pa
sibaigė užtiki intu lietuvių lai
mėjimu 15:6, nes visa koman 
da sužaidė labai atsidėjusi. 
Šią gražią pergalę atsiekė R. 
Paškauskas, laimėdamas 4 se
tus, J. Ranonis — 4 ir Pr. Gvil 
dys — 6. Be to, laimėtas vie
nas dvejetas. Kiti I-sios ko
mandos dalyviai yra J. Gvil
dys ir Z. Romeika.

Antroji klubo komanda, da
lyvaudama Toronto pirmeny- nū 
bėse, bendroj klasifikacijoj už- *r taip pat neseniai į Torontą 
ėmė 3-čią vietą. Po to sekusia- atvykę futbolo mėgėjai.
me play off turnyre, ji taip pat Sekcijos vadovas.

INCOME TAX!
Grąžinimuj

Asmenims ir įmonėms 
patarnauju.

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

įteikei.
Užsakymus: asmeniui $ 1.—, 

įmonėms pagal susitarimą.
Siųsk: Vaičaitis, 831 Alexan

der Ave., Winnipeg.

PHARMACIE MONTREAL
Turite giminiu ar draugu,

kenčiančiu nuo ligų

jusu gimtojoj saly?

PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDICINIŠ

KŲ REIKMENŲ.

MAISTO IR DRABUŽIŲ 
SIUNTOS LIETUVIAMS
Iš BALF sandėlio, ar BALF 

pastangomis gautos ir lietu
viams išsiųstos įvairios gėry
bės per vasario ir kovo mėne
sius:

Drabužių ir avalinės: Itali
joje — 3.070 sv., Prancūzijo
je — 2.075 sv., drabužių ir ava 
linės paleistiems iš kajiuome- 
nės Afrikoje — 70 sv., maisto 
produktų lietuviams Vokieti
joje — 4.018 sv., drabužių ir 
avalinės lietuviams Vokietijoje I 
— 13.517 sv., viso — 22.750 L 
svarų.

— Vietoj BALF įgaliotinio | 
Austrijoje Dr. St. Balio, kuris | 
atvyksta į USA, BALF vado- | 
vybė paskyrė kun. K. Razmi- | 
ną, arkivyskupo J. Skvirecko J 
sekretorių.

— Nuo D. P. įstatymo pri- 1 
ėmimo i’ki šiol į USA atvyko ir L 
apsigyveno 17.636 lietuviai j 
(tremtiniai, ė

SPAUDOS B-VĖS „N. L.“ 
PRANEŠIMAS

Visi akcininkai, negavę iki 
šiol savo akcijų, maloniai pra
šomi nedelsiant pranešti savo 
dabartinį adresą, pažymint 
seną adresą, akcijų pirkimo 
metu, nes neturėjimas adresų, 
užvilkina akcijų išsiuntimą.

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

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

Bendrovės1 Valdyba.
4=—■" ' ' M H i

NAUJAS ANGLŲ KALBOS 
METODAS

Prityręs mokytojas. Privačios 
pamokos' prieinamomis 

sąlygomis
TEL. TA 338 2

DĖMESIO, MERGAITĖS!
Vedybų tikslu ieškau lietu

vaitės, nuo 23 iki 30 metų am
žiaus. Aš esu rimtas vyras, 
turiu 31 metus ir jaunas, dve
jų metų kanadietis. Su pirmu 
laišku pageidaujamas foto.

Atsakysiu į visus rimtus laiš 
kus. Rašykite: Box 1031 Sta
tion „C“ Toronto 3, Ont.. Ca
nada.

BALTICKA
Lietuvis batsiuvį s.

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

I Siuntiniai 1
i Sov. Rusija j
Siunčiame senus ir naujus ” 

daiktus, vaistus, Strepto- 

myciną. g

i Reikalaukite informaęijų: >‘į
Emso Parcel Cob • 

1823 Lincoln Avė., 
j Montreal, Tel: WE 5251 | 
| Mes vieninteliai Kanadoje l 
Į turime betarpį Rusijos vy- i 

riausybės agentūros 
Intrust įgaliojimą.

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

MES TURIME PILNUS RINKINIUS AUKŠTESNĖS KOKYBĖS ŽUROPIETIŠKŲ ; 
GAMINIŲ, TAIP PAT STREPTOMYCINO, PENICILLINO IR |VAIRIŲ SERUMŲ

RECEPTAI MŪSŲ SPECIALYBĖ

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

Savininkas — vaistininkas C. Ew DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVĖSIUVĖJAI
St. Morkūnas ir Ip. Kazlauskas § R R ▲ F* <a B S ▲ E4
siuva ir taiso iš savų ir klientų 7jZi5| NAKTĮ HXV* JF
medžiagų vyr. ir mot. rūbus. <

1109 Brown Blvd. Verdun. FC saus

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

VIRBAI! ELECTRIC REG’D
TEL. DO. 3655

Lietuvis Elektros Kontraktorius
Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas 

Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

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

LIETUVIŠKA

baldu krautuve
IR DIRBTUVĖ

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

keičiame į naujus.
Priimame užsakymus.

SAV. JOHN KAMICHAITIS, 
ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 

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

e

t

HAVERJOE
Radio Tarnyba

visų rūšių aparatai.
RAndolph 4708.

Taisomi
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.

h ■ m m' " '"''^4 M M '---m

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

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

(Dieną b naktį)

S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjas >

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

6920 Monk. Blvd. Ville Emard, Montreal, Tramvaj. 36
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Politines pastabeles
Visų šalių komunistai, iš i 

Maskvos diriguojami, organi- i 
zuoja komitetus ir choru trau- i 
kia už pasaulio taiką, (žino- 1 
ma, nuo to neatsilieka ir „pro
gresyvieji” lietuviai), bet pa
žiūrėkime, koks tikrumoje yra 
to riksmo tikslas. Jų tikslas 
yra tuo tariamu taikos organi
zavimu, nukreipti pasaulio 
akią. nuo Maskvos, kuri pilnu 
tempu — dieną ir naktį — gin 
kluojasi ir planuoja pavergti 
visą pasaulį. Kada Maskva bus 
visai pasiruošusi, tada visi „tai

- tįįos apaštalai" pražus, ir Krem 
aus viešpačiai atidengs savo 

klastingą politiką, kaip ir 1939 
mėliais. Rusai naudoja tokią 
pat klastingą politiką, kokią 
naudojo naciai. Hitleris visa 
gerkle rėkdavo kad, Vokietijai 
didelis pavojus, kad kiti tyko 
Vokietiją paglemžti, kad Vo
kietija trokštanti taikos. Hit
leris dar ir tada rėkė, kad vo
kiečiai karo nenori, kada jau 
jo motorizuotos divizijos buvo 
peržengusios Lenkjios sieną. 
Tokią apgaulingą, bei klastin
gą politiką gali vesti tik tokie 
išsigimėliai, kurie neturi ma
žiausio žmoniškumo, doros ir 
nejaučia mažiausios atsakomy 
bės.

Demokratinių valstybių dip
lomatai su rusiškais apgavi
kais. dėl taikos derėjosi dau
giau kaip trejus metus, ir tik 
1948 m. JAV sekretorius gen. 
Marshall Maskvoje įsitikino, 
kad su rusais jokia taika ne
įmanoma, ir tik nuo tada demo 
kratinis vakarų pasaulis prade 
jo organizuoti tarpusavę bend 
rą nuo rusų imperializmo apsi
gynimo sąjungą. Dėl to rusai 
daugiausia puola Vašingtoną, 
kolioja visokiais hitlerinin
kais, kriminalistais, karo kurs 
tytojais ir pan.

Dipukai matė ir pergyveno di
džiausius lietuvių persekioji- 
mus, areštavimus, tardymus, 
kankinimus, deportavimus ak
linai užkaltuose prekiniuose va 
gonuose. Todėl antrą kartą ru 
sams artėjant prie Lietuvos, 
toks didelis skaičius lietuvių 
bėgo į Vokietiją, į pačią ugnį, 
karo sūkurį, geriau pasirinko 
žūti karo ugnyje, negu patekti 
į Stalino rojų. Pažymėtina yra 
tas, kad apie 80% dipukų yra 
miestų ir ūkių darbininkai, mū 
sų broliai, seserys, pusbroliai, 
švogeriai ir tėvai. Tai yra vi
sai nenuostabu, kad jie, maty
dami savo brolius „progresy
vius“ varnat tokį pragaištingą 
darbą, stengėsi juos visokiais 
būdais nuo to sulaikyti.

Hamiltono Lietuvių Sporto Klubas „Kovas“ š. m. balandžio mėn. 15 d. 
(šeštadienį), rumunų'salėje 20 Murray St. W., rengia linksmus

Minkšti ir kieti gėrimai.
Pradžia 6 vai. vakaro.

Montrealio „progresyvieji“, 
per „LB“ kovo 17 d. begėdiš
kai puola Vyt. klubo pirminio 
ką, primesdami jam šlykščius 
iįr nieku nepagrįstus kaltini
mus. Matyt, tuo jie nori kiu- 
biečių tarpe numušti juo pasi
tikėjimą. Kaip iš klubo susi
rinkimų paaiškėjo, praėjusį pa 
vasarį klubui valdžia buvo atė
musi gėrimus pardavinėti lei
dimą. Kada 
giai atgauti 
pirmininkui 
reikalavimus, 
kreipti prieš 
sius“, 
sirinkimai

Lietuviai bimbininkai plačiu 
mastu veda akciją gelbėti And 
rulį. Žinoma, čia gera proga iš 
suklaidintų darbininkų pasi

rinkti pinigų ir juos išnaudoti. 
Girdėjau, kad ir Montrealio 
būrys „progresyvių“ prie tos 
. labdaringos“ akcijos prisidė
jo. Bet aš negaliu suprasti, 
kodėl gi Andrulis bijo kelionės 
į tokį laimingą kraštą? Juk 
per 30 su viršum metų jis dėl 
tos idėjos dirbo; dabar, turėda 
nias laimę ten parvažiuoti, ga
lėtų tik džiaugtis. Aiškiai pa
sirodo, kad komunistai dirba 
apgaulingai. Jie patys tuo ne
liki, ką kitiems perša. Jie 
dirba tik dėlto, kad iš darbmin 
kų renka pinigus ir turi puikų 
gyvenimą. Demokratinės ša
lys geriausia pasielgtų, jei vi
sus komunistus pasiųstų pas 
„tėvą ir mokytoją Staliną“. 
Jie ten daug greičiau nuo ko
munizmo išgytų, negu demo
kratinių šalių kalėjimuose.

buvo daromi žy- 
leidimą, valdžia 
statė tajn tikrus 
■kurie buvę nu- 

„provresyviuo- 
Nuo to laiko klubo su- 

itin triukšmingi. 
Kiek pastebima, pirmininkas 
laikosi labai objektyviai, beša
liškai ir stengiasi darbuotis 
klubo gerovei, bet tie viduji
niai vaidai, nesutikimai, klubo 
gerovei daug kenkia. Dabar 
„progresyvieji“ paleido gran
dų, kad jeigu jie riksmu klubo 
vistiek negalės sugriauti, tai 
jie pavartos net fizinę jėgą,— 
išprovokuos klube tokį inciden 
tą, kad valdžia įsikištų ir užda
rytų klubą. Girdi: „tas išeitų 
mūsų naudai. . 
dysim, tai sunaikysim, 
bar šneka „progresyvieji“. Bet 
čia norėtųsi „progresyvie
siems“ priminti, kad lazda turi 
du galu: toks pasielgimas iš
šauktų pradžią keršto. Jeigu 
ikij šioliai Montrealio dipukai 
neparodė jokio aktyvaus veiki
mo prieš komunistus, tai ne
reiškia, kad jie nesugeba ar ne 
drįsta, bet dar laukia komunih- 
tų atsivertimo.

Tas šauksmas kovo 17 d. „L 
B.“, kad „kaltininkai turės at- 
siaky^i’ *, atrodo, desperacijos 
šauksmu, nes jeigu klubui yra 
kas nusikaltęs, tai tiktai mini
ma „progresyvių“ grupė, kuri 
dabartiniu laiku yra valdžios 
persekiojama. Pagalbu norė
tųsi patarti visiems klubo šer- 
monams, kuriems rūpi klubo li
kimas ir kurie nori matyti klu
bą gyvuojant, aktyviai daly
vauti klubo susirinkimuose, ir 
ginti’ klubo, ir tuo pačiu ir sa
vo reikalus. Z. B.

Jei neužval- 
da-

&

fa

JOKIUS į
Puikus orkestras.

HLSK „Kovas“.

Komunistai visą laiką neap
kentė dipukų. Bet dar niekad 
jie taip nepyko ant jų, kaip da
bar. Mat, dypukai pikietais

NAUJAI ATVYKUSIEMS 
“N. Lietuva” siunčiama sko-

PRAŠO PADĖTI 
PERSIKELTI.

Esu batsiuvis, 45 m. am
žiaus, turiu ilgametę praktiką 
savarankiškai dirbti savo ama- , 
tą, Prieš trejus metus esu at- , 
vykęs į Angliją iš Vokietijos 
D. P. stovyklos, kaip EVW, 
.tikėdamasis, kad, atlikęs pa
skirtą darbo laiką, galėsiu vers 
tis sąavo amatu. Čia dirbu že
mės ūky. Anglijoj verstis bat 
siuvio amatu dėl Darbo minis
terijos ir profesinių sąjungų 
suvaržymo negaliu.

Norėčiau kaip nors patekti į 
Kanadą, kur, atlikęs darbo 
prievolę, galėčiau verstis savo 
amatu. Kelionės išlaidoms tu
riu susitaupęs pinigų. Kana
doje' tačiau neturiu nieko iš ar
timųjų bei pažįstamų, kurie 
man parūpintų kelionei reikia
mus dokumentus bei darbo su
tartį.

Maloniai prašau tautiečių 
man padėti persikelti Kana
don. Būsiu dėkingas ir atsily 
ginsiu. Prašau rašyti man 
šiuo adresu: P. Vigantas, Pro
vidence Hause, Cerne Abbas, 
Nr. Dorchester, Dorset, Eng
land.

PAGALBOS ŠAUKSMAS 
IŠ BELGIJOS.

Jis gali dirbti sekančius dar 
bus: elektros mechanikas, mė
sininkas, kirpėjas, ūkininkas, 
angliakasys, ir kitokius, 30 me 
tų.

Gal kas atsirastų, kad galėtų 
jam sudaryti reikalingus do
kumentus įvažiavimui į Kana
dą- Jis galės apmokėti kelio
nės ir dokumentų sudarymo 
išlaidas pats.

Jo adresas: Bronius Srin- 
dys, Terril Malgarny 19. Til- 
leur - Liege. Belgique.

— Vietoj Hon. Myron C. 
Taylor, BALF garbės pirmi
ninko Italijoje, šiomis dieno
mis pakviestas kun. K. Rėklai
tis, Amerikos pilietis.

—> BALF Direktoriatas pri
ėmė rezoliuciją, kurioje prašo 
Departament of State leisti 
įsteigei Vokitijoje Lituvos 
Konsulatus, kurie galėtų teikti 
teisinį ir kitokį patarnavimą Ii 
kusiems Vokietijoje Lietuvos 
piliečiams. Panašią rezoliuciją 
priėmė ir Vokietijoje veikian
tis VLIK-as. Tuo reikalu 
BALF pirmininkas kan. prof. 
J. B. Končius veda susirašinė
jimą su valstybės sekretorium 
p. Acheson.

— IConstaluojamai, kad 
IRO toliau tęs savo operacijas 
Vokietijoje ir kitur iki 1951 
m. sausio mėn.

PADĖKOS
Sąryšy su persikėlimu iš Ka

nados į Ameriką nuoširdžiau
siai dėkojame mieliems pp. A. 
Gindrėnams, gyv. RR 1, Straf 
tordville, Ont., už pasirašymą 
darbo sutartis ir suteikimą, 
mums atvykus į Kanadą, dar
bo savo tabako farmoje ir mie
liems pp. J. J. Pilkauskams, 
gyv. 27 — 5th St., Naw - To
ronto, Ont., o taipgi ir A. Mac
kevičiui, už padarymas pastan
gas mums atvykti Kanadon.

Dar atskirai reiškiame šir- 
dingiausną padėką mieliems 
Juozui ir Julijai Pilkauskams, 
kurie mumis rūpinosi, supažin- 
aino su šiuo naujuoju kraštu ir 
visą laiką teikė mums mielą tė
višką globą.

Širdingai dėkojame mūsų 
buv. mieliems šeimininkams 
pp. D. M. Šemickams, gyv. 44 
— 8th St., New - Toronto, 
Ont., už suteikimą mums nuo
latinės pastogės ir mielam p. 
Jonui Šutui, gyv. R. R. 1 Port 
Credit, Ont., už patarnavimą 
ir atėjimą į pagalbą naudin
gais patarimais. . .

Jūsų visų prodyta lietuviš
ka širdis palengvino mūsų gy
venimą Kanadoje. Prašome 
priimti iš mūsų tikrai išrdingą 
ačiū.

Viktorija, Jonė, Jokūbas 
Kregždės.

* * *

Žinau, kad dar yra žmonių, ku 
rie šią baisią mano nelaimę su
pranta.

Tik dabar savo nelaimingoje 
padėtyje — ligoje suprantu, 
kas draugas ir prietelius. Dau 
geliu savo draugų esu nusivy
lęs. Pasirodo, kad jie buvo 
draugai kol aš buvau sveikas. 
Susirgau — vengia ir laišką 
parašyti.

Teisinga lietuviška patarlė: 
„tik nelaimėje pažinsi drau
ge“ ■

Jums visiems, brangūs prie- 
teliai, esu širdingiausiai dėkin 
gas ir tariu lietuvišką ačiū: p. 
p. V. Žabertavičiui, S. Balsiui,
O. Rivreytei, I. Paukščiui, S. 
Vilčinskui, O. Modestavičiui, 
K. Kybartui, V. Povilauskui, 
R. Miliauskienei C. Brokaitei,
P. Zolūbai, 
Zaskavičiui, 
V. Katinui,
A. Radzevičiui, M. ir D. Prane 
kevčiams ir H. ir A. Dūdams.

Su pagarba
Liudas Armalis.

V. Veršeliui, S. 
K. Lakačauskui, 
K. Miklaševičiui,

Vakarienės metu gavau gra
žią dovaną — didžiulį Merge 
lės Marijos paveikslą ir gražią 
pilną raudonų žiedų azaliją.

Nuoširdžiai dėkoju visoms ir 
visiems mane taip gražiai pa
gerbusiems. Ypatingai malonu 
buvo mielų svečių tarpe maty 
t i visų gerbiamą ir mylimą kle 
boną tėvą Placidą. Taip pat 
atskirai nariu padėkoti pane
lėms Jakubėnaitei, Saiminin- 
kaitėms, p. Jurgiui Račiui, po
nams Steponavičiams, ponams 
Pranevičiams, panelei Dauba- 
raitei ir poniai Kazanavičienei 
už Jūsų brangias dovanas.

Taigi ačiū, ačiū, mieli bičiu
liai iš visos Širdies. Ačiū pp. 
Cingams sekančią dieną atėju
siems su dovana mane pasvei 
kinti. Visiems didžiai dėkoju.

Ona Urbonienė ■
Winnipeg, Man.

PAIEŠKOJIMAI

* *

Šių metų kovo mėn. 25 d. 
visai netikėtai, vienas po kito, 
prigūžėjo pilnas mūsų namas 
mielų svečių. Bematant, susiri 
kiavo stalai, pasipuošė pyra
gais, vynu ir kava. Mat, p. 
Šmaižienė sugalvojo pagerbti 
mane, mano gimtadienio pro
ga. Ji, su padėjėjomis!, pp. Ja 
kubėnaitee ir Saimininkaitė- 
mis, Angele ir Gene, viską ruo 
šė ir tvarkė. Neapsakomai ma 
lonu, kad naujieji ateiviai — 
lietuviai, suruošė šią man tik
rai malonią staigmeną. Taip 
pat kai kurie ir iš senųjų gy-

Brangūs tautiečiai Brookly- 
nieciai. Nėra žodžių padėkai 
išreikšti už Justą atsiųstą man 
materialinę paramą.

Daug didesnę jaučiu morali
nę paramą, kuri materialinė
mis vertybėmis neįkainuojama, ventojų lietuviai.

— Pranas Astrauskas, Jack 
fish, Ont., Canada, ieško Lai
mutės Dūda. Yra svarbių laiš
kų.

— A. Drasutienė, Mara
thon Paper Mille of Canada, 
Ltd., Hearst, Ont., ieško š. m. 
kovo 2 d, laivu „SS Samaria’‘ 
atvykusios Kanadon Margare
te Viliušis.

— Prašoma atsiliepti ar ži
nančius pranešti adresą But
kus Saliomėja, kuri atvyko j 
Kanadą š. m. kovo mėn. apie 
10 d. laivu „SS Samaria“.

Rašyti: Zigmas Bizauskas, 
Pioneer Gold Mine 13 e, Ca
nada.
2 kartus.

kai kur sugadina jiems biznį. Ion, tik praneškite savo adresus

t

i
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LIETUVIŠKA VALGYKLA

„PALANGA“
Šviežias maistas, įvairūs gėlimai, lietuviška muzika.
Visi tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.

Sav. PRANAS GRIGALIŪNAS.
2575 Ontario St. E. (prie Frontenac St.) Tel. CH 0554

XK1K,..-~XK____ I.M
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PIETŲ AMERIKOS
lietuvių gyvenimą pąžinsiteį skaitydami trečią dešimt

metį einantį

„ Argentin os Lietu viu Baisa46
Casilla de Correo 303, Buenos Aires, Argentina. 
Prenumeratas, 2 dolerius metams, galima siųsti laiškais 

arba banko čekiu.

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

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

atlyginimo.

S
Tel, AMherst 0342

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

MONTREAL ENTERPRISES REGD
Parduodam namus — Parūpinam visokiausią apdraudą 

Darom raštų ir dokumentų patvirtintus vertimus ir tt.
NUOLATINIS PATARNAVIMAS

ALBERTAS J. NORKEL1ŪNAS, c. s. c.

VERDUNE FISH AND 
CHIPS

labai geroje vietoje. Galima 
tuojau perimti. Užpirkti gali
ma su $ 2.500. Skambinkite:
Montreal Enterprises Reg'd. 
. Telefonas: Amherst 0342. .

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

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 Edward St., Ville Las alte

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

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

adresą, pakieto numerį ir jo kainą. 
STANDARTINIAI PAKIETAI:

*SSnEaeBfflaS9SBSSaB3XSHHDE9KSSnBEeS9SMBBEMBBKBHME9E2BHBHe9BBBBBBBSEESSS

Kaina amerikoniškais doleriais
2 sv. dešros Saliami
2 sv. kiaul. taukų Nr. 1
2 sv. maltos pup. kavos $ 

(skardinėse po 1 sv.)
2 sv. cukraus 6.10
1 sv. džiov. vaisių

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

(skardinėse po 1 sv.) $
y2 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 5.65 

(plytelėmis)
2 sv. cukraus

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

1 sv. kakao
y2 sv. arbatos (Lipton) $
1 sv. džiov. vaisių 5.30
2 sv. cukraus
2 sv. kiaul. taukų

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

Nr. 4 

$ 
5.95

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

y2 sv. kakao
y2 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2 sv.cukraus
1 sv. džiov. vaisių
y2 sv. sūrio
2 sv. alyvos (Mazola)

Nr. 5

$

5.85

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

(skardinėje)
1 sv. cukraus

’ 1 sv. pien. šokolado

|Nr. 6

$

4.45

(plytelėmis)
% sv. arbatos (Lipton

1 sv. džiov. vaisių

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
1 sv. ryžių
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
I sv. razinkų

II sv. deg. pup. kav .
\y2 sv. arbatos (Lipton
11 sv. džiov. vaisių

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

11 «v. džiovintų vaisių

Pagal atskirą kainoraštį

5.95

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

(skardinėje)
y2 sv. arbatos (Lipton)

Nr. 9

$

Nr. 7 6.00

$

6.75
5 sv. kiaul. taukų
1 .v. malt. pup. kavos 

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

(plytelėmis)

Nr. 10 
$

7.10

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

(skardinėse po 1 sv.)

Nr. 11 
$ 
7.10Nr. 8

$
5.65

18 sv. k:aul. taukų Nr. 12 
$

ruošiame INDIVIDUALIUS 
maisto pakietus.

Teiraukjtės dėl siuntų dides reais' kiekiais
KITI SIUNTINIAI

Vaistai penicilinas ir kl. Pinigai į visus Europos kraštus. 
Į Vakarų Vokietiją 100 DM — $ 2.2.00.

REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG’D

456 Weit 63rd Street, Chicago 21, Ill. Telefonas Wen t wo 
rth 6—4107.
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TAUTIEČIAI TREMTYJE—DIDŽIOSIOS IR MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIAI — YPAČ LIGONIAI, INVALIDAI IR SENELIAI — LAUKIA MOŠŲ PARAMOS, — 
KIEK KAS GALIME, AUKOKIME JŲ NAUDAI RUOŠIAMAI RINKLIAVAI. — SIŲSKIME KLCT AUKAS ADRESU: 3A — 4th AVE, VILLE LASALLE, P. Q.

Montreal
MONTREAL!© APYLIN KĖS LAIKINASIS ORGANI

ZACINIS KOMITETAS
Prie jų abiejų panašumo vie

na į kitą, yra žymių skirtumų: 
J. Kvietytė yia linkusi daugiau 
į techniką (Egipto šokis, šokis 
su kastanjetėmis), į plastinę 
gimnastiką, o B. Vaitkūnaitė - 
į klasikinį baletą, judesių švel
numą, klasikines formas.

Geriausiais šokikis jų gali
ma skaityti,: B. Vaitkūnaitės 
—-Vėją (etiuduose), Slavų šo
kį ir J. Kvietytės — Egipto 
šokį, šokį su kastanjetėmis.

Akompanavo p. K. Steiner. 
Scena ir šokiui sąlygos, bend
rai buvo labai nepalankios, 
nuo ko koncertas smarkiai ne
teko nuotaikos. Koncertantės 
tūrėjo Šiltą publikos priėmimą 
ir nemažą pasisekimą, (z).

AUKOS TAUTOS FONDUI
Tautos Fondo įgaliotinė p. 

Marija Arlauskaitė praneša,

-—XX------------XX— Mk -~XX — XK---
Balandžio mėn. 15 d. šeštadienį, 
DL*K Vytauto Klubo choras RENGIA

bus sudaromas balandžio 23 
dieną, 3 valandą po pietų „Ne
priklausomos Lietuvos“ redak

' cijoje (3A — 4th Ave, Ville 
L a sali e).

Kiekviena organizacija siun
čia po vieną atstovą, kuris at
vyktų su organizacijos įgalio
jimu. Organizacijos prašomos 
siųsti atstovus nelaukiant ats
kirų pakvietimų, nes pakvieti
mai niekam nebus siunčiami.

Organizacijos prašomos la
bai rimtai spręsti šį klausimą, 
nes LOKas turės labai daug ir 
rijmto darbo.

KLB — LOK POSĖDIS 
paskirtas balandžio 21 dieną, 8 
vai. vakaro „NL“ redakcijoje.

DLK VYTAUTO KLUBO
šėrininkų - akcininkų susirin
kimas bus šį sekmadienį, ba- kad Tillsonburgo ūkininkų klu 
landžio 16 dieną, 2 valandą po bas Nepriklausomybės šventės 
pietų. Visi šėrininkai malo
niai prašomi dalyvauti susirni- 
kime, nes tai yra būtina parei
ga, be kurios darbas negali 
sklandžiai eiti.

DIDELI KONCERTĄ
Programoje dalyvaujamišrus choras, oktetas, moterų 
choras, deklamacijos, solo dainos, solo ir tautiniai 
šokiai.

Chorams diriguoja mtiz. A. PIEŠINA.
Po koncerto bus šokiai, kuriems gros pp. Lapinų 

orkestras.
Pradžia, punktualiai 20 valnadą.
Visi kviečiami skaitlingiausiai dalyvauti.

DLK Vytauto klubo choro Valdyba. 
---- XX--- ---- XX------- -XX " XXXX—-----XX"--- XX——

ŠOKIO KONCERTAS
Balandžio 16 dieną, DLK 

Vytauto klube buvo įdomus 
Birutės Vaitkūnaitės ir Jonės 
Kvietytės šokio koncertas, ku 
rį aplankė apie 150 asmenų. 
Kad ir labai nepatogi diena, 
vis dėlto šokio koncertas surin 
ko tiek žiūrovų.

Kiekvienas menas visų pir
ma reikalingas specialaus pasi 
ruošimo, o jo darbas — talen
to. Žinoma, kad tas menas im
ponuotų. Ypatingai vadina
masis „išraiškinis“ Šokis, ku
rio žymiąja pradininke buvo 
garsioji Aisedora Dunkan. Ne 
daug ji paliko žymių pasekėjų, 
ir tos pačios daugiau teturi sa 
vo gerbėjų ratelius. Aisedoros 
Dunkan įsteigtoji ir vestoji 
„basakojėlių“ mokykla (Rusi
joje), deja, nieko įžymaus ne
davė. O tos mokyklos moki
nės praėjo be garso ir, atrodo, 
ta mokykla jau ištirpo.

Šokis daro evoliuciją — ir 
klasikinis ir išraiškinis. Šokis 
evoliucionuoja: klasikinis ar
tėja prie, išraiškinio, o išraiški
nis įgauna daugiau klasikinio 
formų.

Ir Vaitkūnaitės su Kvietyte 
šokis daugeliu atžvilgių pasine 
šęs-į būdingąjį klasikinį (Egip 
to šokis, Slavų šokis). Regis 
koncertantės jau nebenori sek
ti net savo mokytojomis ir vie
toje išraiškinininkių vardo no
ri pasirinkti moderniojo šokio 
atstovių vardą. Vis dėlto ten
ka pasakyti, kad tai, ką joms 
davė pati mokykla, tai ir dabar 
dar yra stipriausia. Pačioms 
kurti dar sunku. Dar daug rei
kia darbo, atsidėjimo ir pažini
mo.

Winnipeg
„PONŲ KLUBAS“?

(Lietuvių klubo istorijoje da
bartinis metas yra lemiamas. 
Su tuo faktu, kad klubo valdy
bai, o vėliau net visuotinis na
rių susirinkimas nepriėmė nė 
vieno naujo nario iš keliolikos įėjimas reikštų klubo sugriovi- 
prašymus padavasių kandidatų, 
atrodo, klubui prasidėjo nauja 
gadynė. Kiek girdėti, prašy
mus pėdavusieji ir esą .kreipę
sis į oficialias klubo priežiūros 
vietas ir reikalaują išaiškinti,

Prieš šių metų laivininkys- kuriuo konstitucijos paragiatu 
tės sezono atidarymą visi SIU 
unijos nariai turi skubiai regis 
t motis artimiausiose unijos ha 
lėse, pakeisti išplaukimo kor
teles ir sutvarkyti visus mokes 
čių rikalus. Tai labai svarbu, 
nes, sumažėjus 75% Kanados 
laivynui, daugumai plaukioju- rinkta nauja valdyba, „progre 
siu jūrose teks pasirinkti ka- Šyviesiems“, žinoma, pasilie- 
nalų ir ežerų laivus (su norma kant saugioje daugumoje, vie- 
lįu Kanados jūrininkų atlygini 
mil) arba plaukioti Kanados 
laivuose po anglų vėliava (gau 
nant tik 25 angį, svarus per 
mėnesį).

LANKĖSI

Toronto
AKTUALIOS TORONTO MIESTO NUOTAIKOS

— Toronto miesto visuome
nę dar jaudina prieš kelis mė
nesius pravestas balsavimas, 
ar leisti šventadieniais spor- 
luoti. Balsavime dalyvavo 
apie 190.000 torontiškių, dau
gumoj nuosavybių, biznio ar 
kitokių solidžių padėčių žmo
nės. Į balsavimo propagandą 
su tvirtu „ne“ aktyviai įsijun
gė visų bažnyčių atstovai. Pa- 
sekmė su kelių tūkstančių bal
sų persvara netikėtai baigėsi 
taip vadinamo atdaro šventa- mai iŠ Spadinos gatvės rajono 
dienio naudai. Stebint Toron- rodė, kad vienas pilietis per 3 
to užsienietišką jaunimą, ku
ris šventadieniais neturėdamas 
jokių pramogų, duoda gerai 
uždirbti „būtlcgeriams“ (slap- kuriose vietose. Taip pat ūž
ti. alkoholinių gėrimų pardavi- registruoti daiktiniai nuosto- 
nėtojai), kas Ontario policijai liai: tarp kitų drabužių nuken- 
audaro daug tarnybinių rūpes
čių, ar verstis azartiniais Žai-

Viena aišku, kad jei komu
nistėliai pasimaišo, tai jie per
daug gadina visą bylą. Tuo 
duod.ima progos pakanti tų pa 
čių paramos reikalingų bedar
bių reikalui, nes Toronto mies 
tas vis dėlto daro praktiškus 
žygius spręsti šią pasunkėjusią 
problemą.

— Toronto miesto kory 
lės taryba kovo mėn. 22 d/, 
sėdyje turėjo reikalą su... še? 
kų invazija į miestą. Prancši-

dienas nudobė 8 šeškus, ir be 
to, paguasėjo nusiskundimai 
dėl neįmanomos smarvės kai

*

proga Tautos Fondui prisiun
tė 100 dolerių auką.

JŪRININKŲ ŽINIAI!

„NL“ REDAKCI
JOJE
dienomis lankėsiŠiomis

Montrealyje ir ta pačia proga 
aplankė „NL“ redakciją p. A. 
Jenkins iš Burlington©, USA 
ir p A. Kisielius iŠ Vifeneia, 
Ont*■

Pigiai parduodama krosnis, 
dujų ir akmens anglių kombi

nacijai, visai mažai vartota.
Taip pat išnuomojamas visai 

atskiras, erdvus ir saulėtas 
kambarys, tinka vedusiems. .

5955 — 24 Avė. Rosemount.

REIKALINGA LIETUVAITĖ 
PADAVĖJA

NATIONAL RESTAURANT
633 Church Ave , Verdun 

Tel. TR 0*141

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

7240 Querbes Ave. 
Telef VI 7634

Kreiptis po 6 vai. vakaro, arba 
šeštadieniais ir sekmadieniais.

H H - h----- ar
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KONCERTAS
Balandžio 22 d. 1950 m., 8 v. v.
Auditorium-220 Pine Ave. W.

Prie Bleury, 
Akomp. — K. Smilgevičius .

DALYVAUJA :
A. Piešinos oktetas.

Dramos aktoriai:
J, Akstinas — A. Dikinis. 

■?*■■* X------ ->f — _
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DĖMESIO, NAUJI KANADIEČIAI! «

Prieš pirkdami naujus bal dus, užsukite pas i

Bruno Cousineau
6919 — 25 Monk Blvd., Ville Emard. Tel, TR 0712. į
Čia rasite didelį pasirinkimą visų Jūsų butui reikalin- j 
gų baldų: miegam., gyven., ir valgom, kamb. — sofos, j 
foteliai, įvairūs pečiai, bei virtuvės įrengimai, saldy- j 
tųvai, skalb. mašinos, elektriniai lygintuvai etc. t

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

lė nebepataisomų subjektų bū
tinai nori visiems įkalbėti, kad 
senieji winipegieciai ir „komu-
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nistai yra tas pats dalykas, yra aį§ki negatyvi už-
ir kad vieno antro naujo nario

mą. Nieko panašausilt Ir klu
bui ir Winnipeg© lietuviams 
nuo to bus tik sveikiau ir pa
doriau.

Naujų narių įstojimas, kaip 
ir visi sveiko proto senieji sa
ko, ne tik negalės pakenkti, 
pagyvins jo veiklą. Nes, sako 
jie, ir iš naujųjų bus visokių

jie buvo išskrininti“?
Tačiau klubo vadovai, šį

kartą kai kurių naujųjų vai- pažiūrų — bus klusnių kata- 
dybos narių iniciatyva ir pa- likų, šiek tiek aktyvių dešinių- 
rama, žada nuo tos narių in
fliacijos gintis. Pereitame klu
bo susirinkime, kur buvo iš

no, tautiškosios mažumos na
rio, pasiūlymu priimtas nuta
rimas, kad nauji nariai į klubą 
galės įstoti tik sumokėję 25 do 
lerius įstojamojo mokesčio. 
Kadangi klubo konstitucija tei 
gią, kad kiekvienas Manito- 
boje gyvenąs lietuvis, įmokėjęs 
1 dol., gali būti klubo nariu, 
tai tam punktui apeiti, bus siu 
loma pakeisti konstituciją. Ko 
munistuojnaČioji daugumą, ar 
kaip jie šiandien mėgsta vadin 
lis „progresyviai' *, tą pasiūly
mą priėmė išskėstom rankom.

Istorijos raida rodyte rodo, 
kad ir Winnipeg© lietuviams 
aukščiausias laikas psirodyti 
esant dorais bei padoriais lie
tuviais, gana kad juos winipe- 
giečiai tapatintų su maskoliais. 
Juk visas ergelis čia tik ir ky
la dėl to, kad tam tikra grupe-

jų, bet bus ir nemaža, o gal 
net daugiau, nuosaikiųjų pžan- 
giųjų, kurie tuos kraštutinu
mus praskies ir privaldys.

Po 25 dolerius labai mažai 
kas tenorės mokėti vien tik dėl 
tos garbės, kad būti nebizniš- 
kos organizacijos nariu. Tad 
Įdomu būtų išgirsti, iš to pasiū
lymo sumanytojų, kokie buvo 
jų tikslai? Iš šalies žiūrint, ki
tokių nematyti, kaip tik kad 
kažkieno norima užkirsti kelią 
didesniam skaičiui įstoti na
riais ir tuo būdu norima klu
bą padaryti ekskliuzyviu, ar
ba kaip būdavo sakoma „ponų 
klubu“.

Beabejo, visa priklausys, ar 
provincijos departamentas su
tiks tokį konstitucijos pakeiti
mą prileisti.

LIETUVIŠKA MOKYKLA
Organizuojamai čia lietuvių 

mokyklai suregistruota apie 20 
vaikų, kurie nori tą mokyklą 
lankyti, tačiau sunku gauti pa
talpas.

tėjo vienos ponios supurkštas 
kailinis paltas 1.200 dol. ver
tės, kuris po chemiško valymo 
nebetinkamas vartoti. Šeškai 
atsieit, tiek išsidrąsino, kad 
tiesiog švirkščia ant praeivių...

Su plačia šypsena miesto ma 
joras pažymėjo:

— Šiuo pavasario laiku šeš
kai įsiveržia į daugelį vietų.

— Taip, taip, mes supranta 
me, ką Jūs galvojat, — perimu 
kė kontrolierius Lamport, — 
jie peranksti pasirodė šiais, me
tais ir neturi vietos kur eiti. 
Niekas nenori jų priimti!

Atrodo, Toronto miesto gal
vos kai kada prilaiko jumorą.

Algth-das Pulkys.
PRANEŠIMAS.

Balandžio mėn. 22 d. 19 v. 
YMCA patalpose (College - 
Dovercourt) šaukiamas Liet. 
Evang. Susivienijimo Toronto 
apylinkės susirinkimas. Visi 
liet, evang. kviečiami1 dalyvau
ti. Po susirinkimo — linksmo- 

dalis.

SEIMININKĖMS
PARUOŠĖ DIPL. AGR. J. ŠIPELIENĖ.

PIETŪS I
Agurkinė sriuba, 
Kopūstainiai (balandė-

1.
2.

]iai),
3. Obuolių apkepas su 

žiais.
ry-

1. Agurkinė sriuba:
Proporc. 6 asmenims:
2 sv. mėsios su kaulais,
1 morka, 1 svogūnas, 
truputis pipirų, 1 lauro lape

lis,
2 vidutinio didumo rauginti 

agurkai,
6 vidutinio didumo bulvės, 
2 šaukštai didelių kruopų,
1 sv. inkstų.

Darbas: Mėsa geriau imti 
jautiena, bet gali būti ir kiau
liena ar aviena. Mėsą su daržo
viniais prieskoniais sudėti i 
puodą, užpilti 4 — 5 Itr. van
dens ir virti kol mėsa visai 
minkštai suverda. Išvirus per
košti! Į perkoštą sultinį sudė
ti nuplautas kruopas, ketur
kampiais gabalėliais supjaus- 
tutas bulves, agurkus ir inks
tus, (inkstus pirma reikia ats
kirai apvirint! sudėjus į šaltą 
vendenį ir porą sykių pakei
čiant vandenį) ir virti kol 
kruopos ir bulvės bus minkš
tos. Baigiant virti, įdėti drus
kos pagal skonį. Duodant į 
stalą, užbaltinti rūgščia grieti
ne.

Kopūstainiai (balandėliai)
Proporc.: 1 sv. maltos mė

sos,
2 šaukštai ryžių kruopų,
1 kopūsto galva.
Darbas: Ryžius išvirti ir su-

ti įvairi: jautiena, kiauliena ir 
tt.) Pridėti druskos, pipirų, 
svogūnų smulkiai pjaustytų, 
pagal skonį ir viską gerai iš
maišyti. Sveiką, gražią kto- 
pūsto galvą dėti į verdantį van 
denį ir palaikyti kol lapai tru
putį suminkštės, kad nelūžtų. 
Praaušinus nuimti gražiai po 
vieną lapą, išpjauti lapo sto
resnį kotelį. Į taip paruoštus 
kopūsto lapus, dėti po šaukš
tą mėsos, suvynioti į pailgą ri
tinėlį, apvynioti siūlais, keptu
vėje ant riebalų pakepinti iki 
tamsiai geltonos spalvos, pas
kui sudėti į puodą, užpilti mė
sos sultinio arba ir vandens, 
truputį taukų ir troškinti % 
vai. Prieš duodant į stalą nu
vynioti siūlus, užpilti pamido- 
rų padažu arba atskirai pada
žą paduoti.

Padažas:

Šaukštą sviesto su % šaukš
to miltų pakepinti iki miltai pa 
geltonuos, paskui pilti iy2 
stikl. mėsos sultinio ar van
dens ir maišant užvirinti. Bai
giant virti, sudėti pamidorų ko 
šę (2 
sėsi).
tmėle

šaukštai pomidorų ko- 
Užbaltinti rūgščia grie- 
ir duoti stalan.

(Bus daugiau)

daro šventadienio pusė.
Balsavimas, kurį panašiu re 

zultatu tuoj pasekė Windsoro 
miestas, dar sukelia vietinėj 
Toronto spaudoj keistų prisi- 
min«mų. Kovo mėn. vidury 
vienas anglikonų kunigas, sa 
vo parapijos susirinkime išdro 
žė, kad balsavimą nulėmė To
ronto centre esantieji svetim
šaliai (gimę ne Kanadoj), ku
rie visi yra komunistai, gengs- 
teriai ir kitoks nešvarus ele
mentas. Šitoks teigimas sukė
lė visą audrą. Sujungtųjų ang 
lų bažnytininkų susirinkime 
kun. Lavell Smith tiesiog atsa
kė, kad bus prieita anarchija, 
jei dedamas toks štampas ant 
visų nepatinkančiųjų. Jis iš
kėlė, kad euiopiečiai, veikiami 
savo buvusių kraštų tradicijų, 
visados bus už atdarą šventa
dienį, bet dėl to jie dar nėra 
komunistai ar gangsteriai.

Išsišokęs dvasininkas buvo 
priverstas reaguoti per „To
ronto Daily Star“ ir, žinoma, 
rado, kad europiečių tarpe yra 
ir daug „fine people“.

— Šią žiemą Kanadoj jaučia 
maZ paaštrėjo nedarbo klausi
mas, kurį Kanados premjeras 
St. Laurent aiškina, kaip rezul 
tatą po buvusios gerovės karo 
metu ir dėl prekybinių santy
kių, ypatingai su Anglija, per- 
sigrupavimo. Tai turį tik sezo 
ninį pobūdį.

Toronte ši problema gana 
aštri, laikraščiai atspausdino 
niūrius pranešimus ir foto nuo
traukas, kur bedarbiai šalpos 
ir nakvynės punktuose prąjei- 
džia naktis sugulę ant plikų 
grindų beveik vienas ant kito. 
Šie faktai įnešė nerimo kana
diečiams, kurie po didžiosios 
1929 — 1935 metų depresijos 
yra dar ir dabar įgazdihti.

Veikiąs bedarbiams pašalpų 
paskirstymas leido tik dalimi 
lyginti šią problemą. Kiti se
zoniniai darbininkai ąr kurių 
pašalpos terminai buvo išsibai 
gę, stovėjo prieš sunkią egzis
tenciją. Čia negalėjo daug pa 
gelbėti ir kaikurios labdarin
gos Toronto organizacijos.

Įsikūrusi bedarbių unija, kur 
savo nagus tuoj prikišo komu
nistai, nedaug pešė. Tačiau jų 
pastangomis miesto atstovai 
tarėsi Ottawoj su federalinės 
valdžios pareigūnais ir grįžo 
su. . . pažadais.

Įvykusiame po to pasiaiškini 
me miesto majoras ir kontrolie 
riai ginčijosi su unijistais: vie
ni tvirtino, kad 10.000 šeimų 
badauja, miesto pareigūnai 
įspėdinėjo nevaryti komunistiš 
kos propagandos ir neįžedinė- 
ti bei nemokyti atsakingų val
dininkų. Priėjo, kad majoras 
gana aštriai įspėjo išvalysiąs je suruošė Lietuvos pašto ženk 
salę, į ką viena leidė užriko, lų parodą, kurioje išstatyta 
kad jis esąs labai nemandagus apie 1000 albumų lapų, 
džentelmenas. Žodiškai dau- — Čakoslvoakijos „premje- 
giausia nukentėjo tarpininkas ras“ Zapolockis pranešė, kad 
kontr. Balfour (kat. aist.) ir užs. reik. min. Klementis pa- 
unijistas Mr. Charles Fine. varytas iš pareigų.

j»

ŠOKIŲ VAKARAS
Jaukus šokių vakaras ruošia 

mas šeštadienį balandžio mėn. 
22 d. YMCA (College — Do
vercourt) patalpose.

Graži europietiška muzika ir 
kaikuribs staigmenos paįvai
rins šį vakarą.

L. E, S^.Toronte,
PASKUTINIS VAKARAS 

PO STOGU
Balandžio 15 d. pirmą Šeš

tadienį po Velykų, 8 vai. va
karo YMCA salėje, (antrame 
aukšte) College ir Dovercourt 
Rd. Toronto Lietuviai Social
demokratai rengia linksmą va
karą.

Vakaras bus paskutinis ŠĮ 
sezoną, todėl kviečiame Toron
to ir iš apylinkės lietuvius 
skaitligai atsilankyti į šį vaka
rą. Puiki halė, geras orkest
ras, šokėjams fantai ir kitokį . 
paįvairinimai nedažnai taikosi.

Atsilankydami, gražiai ir Kul 
turingai laifcą praleisdami, pa- 
i emsite mūsų tautiečius para
mos reikalingus, nes visas iš 
vakaro gautas pelnas bus su
naudotas Vokietijoj paliku- 
siems šelpti.

Dar kartą kviečiame visus, 
senus ir jaunus, vyrus ir mote
ris į balandžio 15 d. Socialde
mokratų paskutinį vakarą po, 
stogu. Sekantis socialdemokra. 
tų kyietlmas bus į, gegužinę,, 
kur nors žaliame miške.

Rengėjai,,

— Lenkijos konsulas Gote- 
burge atsisakė grįžti Lenkijon. 
Konsulatą perėmė Stockholmo 
konsulas.

— Filatelistų draugija „Lie 
tuva“ balandžio 2 d. Čikago-

Toronto Lietuvių Meno Mėgėjų Grupė stato Petro Vaičiūno 4-rių veiksnių dramą m 

„Sudrumstoji ramybe“ g 
Spektaklis įvyksta 1950 m. balandžio mėn. 22 dieną, 8 vai. vakare, gimnazijos (Highįg1

School) auditorijoj, Delhi.
Tillsonburgo Lietuvių Ūkininkų Klubas.
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