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PARYŽIAUS DERYBOMS NESISEKANT,
SUSIRINKO AMERIKOS VALSTYBIŲ KONFERENCIJA
PARYŽIUJE KVARTETO DAINA BE GALO... VAŠINGTONAS SUŠAUKĖ PANAMERIKOS KONFE 
RENCIJĄ... TOLIMUOSIUOSE RYTUOSE KAŽKAS TEKA... DUMILIONAI IšSKRININGUOTŲJŲ

KOMPARTIEČIŲ...
liekamos kai kurios tik dėl 
akių, nes kitaip susidarytų 
įspūdis, kad ten nėra nė vie
no Maskvai ištikimo žmogaus.

Rokosovskio planu ir Len
kija su „broliškąja slavų tau
ta, keičiasi' ‘ gyventojais... 
Lenkija gauna „slavų“ monge- 
lų, o lenkai gabenant j mongo 
liją. Todėl Rusija dabar vadi
nama „Babelio bokštu“, kuria 
me Stalinas „sumaišė liežu
vius' “. . ..

įdomūs dalykai dedasi ir 
Korėjoje.

Gen. MacArthuras laukia iš 
Kinijos pasiūlytosios taikos. 
Plinta gandai kad Korėjoje gn 
lįs karas pasibaigti. Deja, vil
čių tam labai nedaug, jeigu ne
pasakyti, kad jų visai maža. 
Vis dėlto, kažkas ten darosi, 
kas dabar dar nėra visai aišku.

Amerika, kuriai tenka dau-

Velykinė savaitė pasaulyje 
praėjo be didelių „nuodėmių”, 
bet ir be „atgailavimų”. Bend
ras tos savaitės balansas vis 
dėlto rodo politinių jėgų kry
pimą į neigiamybes.

Štai jau prasidėjo ketvirtoji 
savaitė, kai Paryžiuje tariasi 
Keturių Didžiųjų atstovai tik 
tai dėl dienotvarkės ir vis ne
susitaria. Jų derybos virto 
„dąina be galo“. Kas įdo
miausia, besiderą vis dėlto su- ' 
siderėjo dėl to, kad

jų posėdžiai nuo šiol bus 
slapti...

Jie galvoja, kad viešumas juos : 
skatina į propagandą, todėl 
bent niekas nežinos, kas ten 
šnekama ir kam tos šnektos 
taikomos, štai, prie ko prive
da „rytų demokratija" — bi
joma, kad žmonės sužinos, apie 
ką kalbama ir kaip kalbama.. .

Kai negalima susitarti vien ’ 
tiktai dėl dienotvarkės, tai yra 
visai aišku, kad tą dienotvarkę 
svarstnat (o vis dėlto tas nu
matoma), jau tikrai negalės su 
sitarti. Visa tai numatant, Va 
šingtonas imasi rimtesnių ir re 
alesnių reikalų.

Vašingtone sušaukta ket
virtoji Panamerikos 

konferencija,
Trumanas joje trumpai, bet 1 

aiškiai pasakė: Konferencija 
sušaukta todėl, kad’taikai gre 
šia didelis pavojus. Maskvos 
imperializmas neturi nei ribų, 
nei saiko. Komunistinis irnpe 
rializmas gresia pavojais vi
sai žmonijai. Bet įeigu tai 
įvyks, tai niekas visoje žemėje 
nebus saugus. Todėl ir vaka
rinio pusrutulio pareigj. gintis 
nuo imperializmo visur ir vi
somis jėgomis. Amerikos kon 
tinentas turi padėti gintis nuo 
užpuolimo Europai. Tas pavo 
jus atvirai reiškiasi ir rytuose, 
ir ten Amerika turi padėti, nes 
pavojus yra totalinis.

Panamerikos konferencijpje 
(tiesa, vengiama dabar ir to
kio vardo, kad nesukeltų ne
reikalingų reakcijų^, daiyvau 
ja visų Amerikos respublikų 
užsienių reikalų ministerial.

Amerikos valstybių kon
ferencija ne veltui sušaukta.

Politiniai pasauliniai santy
kiai vis labjau ir labjau įsitem 
pia. Bandomi nauji „ėjimai”, 
bandomos naujos vietos ir čiuo 
piamos mažiausio atsparumo 
pozicijos.

Mat, visus planus gerokai ap 
griovė karas Korėjoje, kurioje 
išbandė savo jėgas ir Rusija 
ir Kinija. Tų bandymu vaisiai 
anaiptol ne tokie, kaip Maskva 
laukė. Už tai dar riedės gal
vos „apgavikų”. Jau ateina 
■žinių apie „^pasikeitimus“, apie 
didesnius skryningus. Specai 
apskaičiuoja, 'kad

komunistų partija pasku
tinių „valymų“ metu jau 
išskryningavusi per du mi 

nionus komnarių.
Tokio skryningo nepatyrė 

net dipi. Ką tas reiškia? — 
Tas reiškia taipgi pasiruoši
mus. Komunistų partija ypa
tingai rimtai ruošiasi karui ir 
nori sukomplektuoti savo par 
tijos branduolį tiktai iš visu 
šimtu procentų patikimų na
rių. Vyksta persitvarkymai. 
„Silpnas kelias, stipras griū
na' ‘. Kaikuriose satelitinėse 
valstybėse, kaip Čekoslovaki
ja, Bulgarija, Vengrija, griū
na visos buvusios viršūnės. Pa

To

giausia vadovauti ir daugiau
sia aukotis, aiškiai nori, kad 
Korėjos karas būtų pabaigtas. 
Bet jeigu Vašingtonas nori tai 
kos, Maskva jau savaime jos 
nenori. Todėl ir „trypiama” 
ties 38 lygiagrete.

Nėra kaip jos vėl neperženg 
ti, bet nesinori ir peržengti. .. 
O gal Kinijos komunistai susi
mylės ir sutiks taikytis
kiu atveju, jie, žinoma, daug 
pareikalaus ir prasidės dery
bos, „ikaip 4-rių Paryžiuje“. . .

Dalis žmonių Vokia būsena 
nepatenkinta.

Bet. . , kiekviena taktika ne 
be apgalvojimo, ne be priežas 
čių. Reikia atsiminti, kad gre
ta tįkro karo (Korėjoje) vyks
ta ir „šaltasis karas” — nervų 
karas. Ir šaltasis karas daug 
ką nulems. Kas jį laimės — 
jau daug laimės.

Pirmąjį šaltąjį karą „rytų 
demokratija“ pralošė. Tuo pa
čiu ir pralaimėjo. Berlyno Blo 
kados nuėmimas Maskvai su
darė didelių nuostolių. Todėl 
ir dabar reikia „išlaikyti šaltą 
kraują”. Kadangi karas neiš
vengiamas, tai reik'ia, į nieką 
nežiūrint, rimtai ruoštis. Ir 
tas jį laimės, kas bus rimtai pa 
siruošęs. Tą 'kryptimi reikia 
vertinti kiekvieną rimtą žings 
nį.

POLITINIS VEIDRODIS pagal
naujausį NEWSWEEK periskop 

torio 8r,AwM$^=-
Aviacijos parama 
raudoniesiems?

Pentagonas skaitosi su ga
limybe, kad raudonoji Kinija, 
pradėdama naują puolimą Ko 
rėjoje, galinti, mesti į kovų lau 
(ką žymų lėktuvų skaičių, pa- 
lemti žemyno kariuomenę. Bri 
tų žvalgybos pranešimai sako, 
kad Rusija iki šio meto kinie
čiams yra perdavusi apie 3.000 
lėktuvų, kurių dauguma MIG- 
-15 naikintojai. Tame skaičių 
je yra kelios apmokymo maši
nos su rusų instruktoriais. Yra

KANADOS NAUJIENOS
MONTREALY VYKSTA TARPTAUTINIO ORO SU- 

SISIEKIMO KONFEREN CIJA.
Montrealy, kuris yra di- 

džiausis Kanados tarptautinio 
oro susisiekimo centras, dabar 
vyksta tarptautinė oro susisie 
kimo konferencija, kurioje da

Iš anapus geležines uždangos
„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” BENDRADARBlOORO PAŠTU Iš BERLYNO.

Žinios iš Lietuvos.
Liguistu savęs garbinimo 

balsu Maskvos jiropagandinin 
kai visomis priemonėmis šau
kia, kad vasario 28 d. padary 
tasis ketvirtas pokario kainų su 
mažinimas reiškiąs nepaprastą 
1950 metų Rusijos ekonominį 
laimėjimą.

Bet faktai išlenda viešumon. 
Tais pačiais Rusijos propagan 
dus uuomenimis, kainas suma
žinus, Lietuvoje sekančią die
ną išpirko pusantro karto, o 
Telšiuose net dvigubai dau
giau duonos.

Ką tas reiškia? — Reiškia, 
kad žmonės negalėdavo nusi
pirkti, Kiek jiems reikia pa
valgyti, net duonos. Odinio 
apavo Lietuvoje visai jau nesą. 
Babai gerai, kad galima gauti 
kokį guminį apavą. Bet dau
gumas kolchozininkų gaminasi 
klumpes arba kiti ^vaikščioja 
basi, o žiemą — kojas apsivy
nioję skudurais .

Už tai „prezidentas” J. Pa
leckis ir „sekretorius" Preik
šas apdovanoti Lenino vardo 
'ordenais...

Radijo žiniomis, Pabaltėje 
vyksta „valymas ". Iš išvaly
tųjų pavardžių kol kas paskelb 
ta, kad Rygos burmistras Ėg
lius pavarytas iš pareigų, 
pakeitė rusas.

Rusų ginklavimasis 
Vokietijoje.

„Der Abend” praneša, 
Vokietijoje, rusų zonoje 23 di 
vizijose tarnauja 620 tūkstan
čių kareivių. Be to, aerodro
muose esą 860 lėktuvų, kurių 
240 esą sprausminiai ir 280 
modernių bombonešių, šar
vuočių esą 11 divizijų, 14 divi
zijų motorizuotų pėstininkų, 
1 parašiutininkų ir dar žvaigy 
bos daliniai. Gal šios jėgos ir 
yra ta priežastis, kad rusai, ap 
siginklavę, ir nenori, kad dabar 
bent dalinai apsiginkluotų va
kariniai sektoriai.
Moterys varomos j kasyklas.

Rusų okupuotoje Vokietijos 
srityje 12 tūkstančių moterų 
dirba prievarta po žeme kasyk 
lose. Jų vaikams prižiūrėti 

’ įtaisyti 438 darželiai. Moterys 
imamos į kasyklas prievarta, 
ligi turinčių po 3 vaikus imti
nai.

Kolchozinama Lenkija.*
Rokosovskio planu iš Lenki 

jos išgabenami žmonės į toli
mąją Rusiją, o į Lenkiją pra
dėti gabenti žmonės iš kitų sri 
čių. Aukštojoje Silezijoje ap
gyvendinta 20 tūkstančių ki
niečių ; Lenkijai priskirtoje 
Rytprūsių dalyje apgyvendinti 
keli taikstančiai kazokų; Goer 
litzo srityje gavo vietą graikų 
komunistai, o Waldenburg<> 
srityje — nuo Tito pabėgę ju
goslavai.

Paminklas žuvusiems rusų 
kacetuose

Rusų manymu, Vakarų me
nininkai yra perdėm formalis 
tai ir dekadentai. Už tai, kur 
tik jie k^.cį naują kraštą užgro 
bia, paskui juos važiuoja pa
minklais prikrauti traukiniai, 
juos tuoj pastato, ir — gėrė
kitės mūsų skulptūros ąnonu ir 
drebėkite!

Vos užėmę Berlyną, tuoj at 
sirado grandiozinė ,,'krasna- 
gvardeico' ' statula Tiergarte- 
ne. Užėjus vakariečiams, pa
minklas atsidūrė britų sekto
riaus ribose. Prie paminklo 
iki šios dienos nuobodžiauja 
mėlynom kelnėm, automatiš
ku šautuvu ginkluotas sargy
binis. Neperseniai ateina bū
relis žmonių ir padeda vaini
ką. Sargybinis išsitempė pa
garbos. Vainiko kaspinuose 
kruvinom raidėm sto/.'jo: — 
Stalinizmo aukoms. Sargybų 
keitimo metu vainikas nepas
tebimai dingo.

Netrukus *-en atsiras antras 
paminklas, iš kurio supančio
ta, nusvyrusia galva vyro sta
tula kiekvienam bylos, jog vi
sur, kur ginklais žvangina rau 
donarmiečių paminklai, kaip 
jo priešaky, miliouai žmonių 
už laisvę merdi bolševikų ka
lėjimuose.

iyvauja 20 valstybių. Montre 
alio spauda susidomėjusi, kad 
pirmą kartą nuo 1948 metų da 
lyvauja ir Sovietų Sąjunga.
KANADOS SPRAUSM1NIAI 

PER ATLANTĄ.
Kanada turi pasigaminusi 

vieną geriausių sprausminių 
lėktuvų, vadinamą Chanuk. šis 
lėktuvas buvo išbandytas 
skraidymuose tarp Montrea- 
lio ir Toronto. Jis išvysto grei 
tį iki 638 mylių arba 1 022 ki
lometrų per valandą. Netru
kus tas lėktuvas bus išbandy
tas skridime per Atlantą 
sustojimo.

KANADA STIPRINA
AVIACIJĄ

Kanados apsaugos ministe- 
ris Brodke Claxton pranešė 
parlamentui, kad yra parubšta 
programa išvystyti Kanados 
aviaciją. Kasmet bus paruošia 
ma 3.000 naujų lakūnu. Tai 
kaštuos apie 65 mil. dolerių.

— Rusija atsisakė grąžinti 
Amerikai 670 laivų, kurie jai 
buvo paskolinti praėjusio ki
ro metu.

— Į Messiną atplaukė 3 ka 
ro laivai Italijai, skirti pagal 
Atlanto paktą ir Amerikos pa
galbos planus Europai.

be

žinoma, kad raudonieji pasku
bomis stato ir plečia aerodro
mus Š. Korėjoje.

įsiutimo priežastis
Čia galinti būti viena iš prie 

žasčių, kodėl A. Gromyko pas 
kutiniame Keturių Didžiųjų 
susitikime Paryžiuje yra pik
tesnis, negu normaliai. Lanks
ti dama, puikiai kalbanti rusiš
kai, debiutavo rinktiniuose Pa 
lyžiaus sluoksniuose, save pri
statydama, kaip ponia Gromy 
ko. Nors ji ir buvusi žinoma 
policijai, kurią gudriai apgavu 
si, sugebėjo surinkti apsčiai do 
vanų. Gromyko priesaikauja, 
kad tai esanti jam suniekinti 
propoganda.

JT viduje
JT gen. sekretorius Trygve 

Lie, po paskutinių rudens per 
linkimo kovų jaučiasi jau šiek 
tiek atsigavęs ir bando vėl at
gauti vadovavimą. Jis jau ta
rėsi su svarbiais diplomatais, 
vildamasis paremti akis verian 
tį priartėjimą, Korėjos taikai 
pasiekti, kaip kad 1949 Mali- 
ko - Jessup posėdžiai užbaigė 
Berlyno blokadą. .. Po to, kai 
Lotynų Amerikos valstybės lai 
mėjo kovą, kad sekantis JT vi 
suotinis susirinkimas vyktų Pa 
ryžiuje, jos bandys išsikovoti, 
kad 1952 m. JT sesija v/xtų 
Buenos Aires.

Ji

kad

JTO jėgos eina pirmyn
JTO JĖGOS VĖL PERŽENGĖ 38 LYGIAGRETĘ 

tūkstančių užmuštų ir sužeis
tų.
RUSIJA TELKIA KARIUO

MENĘ PRIE IRANO 
SIENOS.

Irane karo stovis. Sostinę 
Teheraną patriuliuoja tan
kai. Tuo pat metu prie Irfeno 
sienos Rusija teikia savo ka
riuomenę. Tas kelia dar di
desnį nerimą.

EGIPTE VYKSTA VYRŲ 
IR MOTERŲ KOVA

Kaip jau pranešta, Egipto 
moterys sudarė savo seimą ir 
lankėsi vyrų seime. Jos reika-

JAV ligšiol savo žmonių lauja: lygių rinkiminių teisių 
nuostolius skaičiuoja apie 50 su vyrais; panaikinti daugpa-

Karas Korėjoje. vėl paaštrė 
jo. JTO jėgos vėl peržengė 38 
lygiagretę ir, leidžiant laikraš 
tį, jau buvo paėmusios kelias 
žymias vietoves: rytinėje pa
krantėje žymų uostą Yangyan 
gą ir kt.

Kinijos kariuomenė daugiau 
šia priešinasi Seoulo fronter 
bet JTO jėgos čia pradėjo puo 
limą ir yra pasiryžusios išvaly 
ti pietinės Korėjos teritoriją 
nuo įsibrovėlių agresorių.

Viduriniame fronte kovos 
vyksta prie 38 lygiagretės, k u 
ri čia taip pat jau yrą perženg 
ta.

Vajus „N.L.” būstmei
189.

/Lietuvosi\ 
/nacii natinei 
I M.MalvyA’J 
\biblioteW

„N. Lietuvos'“ redakcija ir 
spaustuvė neteko turėtų patal
pų. Kad darbą galima būtų 
plėsti, KLCT ir Spaudos bend
rovė „Nepriklausoma Lietuva“ 
statybos reikalams paskelbė 
5.000 dolerių vajų. Džiugu, 
kad eilė tautiečių jau atsiliepė 
ir jau prisiuntė „NL“ bendro
vės šėrų-a[kcijų, statybos reika 
lams, pirkimus. Štai ir jų są
rašo tęsinys:

190.

Kasperavičius Vincas, 
East Coulee, Alta 10,— 
Liaukevičius Juozas,

Firdale, Manitoba . . 10,— 
Ačiū tautiečiams už atsilie

pimą ir maloniai prašome atsi
liepti ir visus malonius „NL” 
skaitytojus.

Sp. b-vė „NL“ ir KLCT

tystę; skyrybų sutvarkymo.
Dalis vyrų tame mato pavo

jų: tikybininkai, kad moterys, 
gavusios lygias su vyrais tei
sias, pakenksią tikybai; politi
kuojantieji bijo, ką moterys 
balsuodamos atneš, gal su
griaus dabartinę santvarką. 
Kova dar nesibaigia.
. .—- Sekmadienį, kovo 25 d., 
Graikija minėjo 130 metų ne
priklausomybės sukaktuves

— An'karos laikraštis „Vo 
tau“ paskelbė pasikalbėjimą 
su Jugoslavijos užs. r. min. 
Kardeliu, kuris pareiškė, kad 
Jugoslavija su Turkija turi ge 
rus santykius ir abiems vals
tybėms gresia tas pats sovieti 
ms pavojus.

— Vengrijos sostinėje —■ 
Budapešte vyksta dideli žmo
nių gaudymai penkmečio dal
bų planui vykdyti.

— Kovo 20 d. Ęrancūzijos 
prezidentas Auriolis išvyko i 
Ameriką. Vienuolika dienų jis 
viešės JAV ir Kanadoje.

—■ Praneša spauda, kad Ar 
gentines mokslininkai išradę 
atominę bombą.

— JAV daro vandenilinės 
bombos sprogdinimo bandy
mus.

Užsieniuose
Reikia pastebėti, kad ir taip 

jautri, sukrėtimui Britaniją vai 
danti Darbo Partija turės dar 
daugiau bėdų atitraukusi iš 
Parlamento keistąjį H. Morri- 
šoną, kuris labai atydžiai se
ka savo kolegas ir partijos ma 
šiną. Būdamas užs. reik, mi- 
nisteriu, jis neturės laiko šioms 
pareigoms. .. Pagal patiki
mus šaltinius iš už geležinės 
uždangos apie 200 kiniečių . 
technikų ir kalnų inžinierių at 
vy'ko į sovietų okupuotą Vo
kietiją atlikti pratiųpų Vokieti 
jos pramon-ės įmonėse. Dau
gumas jų paskirti į Dresdeną, 
kiti lanko arti esančias urani- 
jaus kasyklas.

Iš žodinio karo vingių.
Amerikos Balsas užsakė la 

Lai daug 25 dol. vertės Įvai
rios paskirties radijo priimtu* 
vų, kurie kontrabandos būdu 
turi pasiekti svarbias vietas, 
jtcad ten esantieji girdėtų JAV 
propagandos pranešimus. .. 
Formozos kinų nacionalistai 
bando propagandinį triuką. 
Per radiją jie perduoda asme
niškus kreipimuos! buvusiems 
bendradarbiams, kurie liko že
myne ir dabar dirba komunis
tams. Šito tikslas yra sunie
kinti persivertėlius bei pasėti 
nepasitikėjimo sėklą Pekingo 
biurokratų sąmonėse.

Pentagono užkulisiuose
JAV žemyno kariuomenės 

vadovybė gali greit priimti tar 
nybon keletą buvusių pavyz
dingų kalinių, kurie malonės 
aktais būsią paleisti iš kalėji
mų. Šio sumanymo autorius 
yra Robertsonas, Texaso ka
lėjimų tarybos narys.

MASKVA IŠLEIDO 250.000 
ŽYDŲ.

Amerikos žydų komitetas 
praneša, kad Sovietų Rusija 
1950 metais oficialiai išleidu
si 75.000 žydų, bet visu poka
rio laiku iš Rusijos esą išvy
kęs visas miliono ketvirtada
lis.
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

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

VILLE LASALLE PILIEČIAI! 
J. Anatole LEROUX

. įrodė, kad jis yra pažangos žmogus!
BRAVO p. LEROUX

Išrinktas 1939 m. Tamsta davei pradžią sąmoningai ir pažangiai administracijai. Villesaliečių pasitikėjimo pasėkoje Tamsta buvai keturis 
kartus perrinktas burmistru, laike paskutiniųjų 12 metų. Vesdamas prie pažangos laimėjimų Tamsta išvystei mūsų miestą į vieną iš 

turtingiausių provincijoje.
Dėka Tamstos nenuilstamų pastangų, ėjom nuo laimėjimo prie laimėjimo. Dalis užsibrėžtųjų tikslų laukia vykdymo artimiausioje ateityje, 

kaip vandentiekis, naujų gatvių pravedimas, pratęsimas Central ir Edward gatvių, etc. etc.
Esame laimingi gyvendami mieste, kur piliečių gerbūviu yra taip rūpinamasi. Ši apli nkybė neleidžia nei mažiausios abejonės dėl Tamstos 

perrinkimo.
i Kaip buvo praeityje, taip ir dabar Tamstos rėmėjų skaičius auga, ir taip, balandžio 2 d. Ville Lasalle miestas žengs prie užsibrėžtųjų tikslų 

įgyvendinimo.

56'I
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Ville Lasalle Burmistras.

VIS

J.

Savų ir savo interesams balsuokite už |J.Anatole LEROUX Į*

PIRMYN Į PAŽANGA 
su

ANATOLE LEROUX. | 
Su

LEROUX 
PAŽANGA 

užtikrinta!
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Ponios ir ponai!
Pirmadienį, balandžio 2 d.Tamstos pasirinkite, naują 

BURMISTRĄ.
Mano programa susideda išpenkių punktų:

A. Sukurti sveiką, ekonomišką ir pažangią administraciją, n 
paremtą socialine ir mora line tvarka.

B. Sukurti teisingą ir lygią mokesčių sistemą, teisiu- ‘f 
gai ir vienodai ją skirstant tarp stambių ir smulkių 
nuosavybių.

C. Pagerinti vandens tieki mą, geresnę nuosavybės :
apsaugą, pagerinti polici jos, ugniagesių ir sveika
tos įstaigų patarnavimą. i
Pagerinti autobusų tarny bą Ville Lasalle miesto ri 
bose, ypač Centre ir St. Patrick gatvėse. ’
Žiūrėti, kad miesto lėšos būtų geriau administruoja
mos ir kad tikrasis iždo stovis būtų žinomas visuo
menei. '

Štai vienas pavyzdys: mū sų miesto finansinis praneši-1
yra suvėluotas ir, galimas dalykas, mūsų dabartinis Burmistras vengia mums parodyti 

nepalankias žinias. «
Todėl aš, tikėdamasis Tamstų paramos ir vardan mūsų miesto gerovės prašau balsuo

ti už Jūsų šeimų ir Jūsų pačių gerovę išrenkant balandžio 2d. miesto Burmistru, 
Jums atsidavusį

Jūsų bendrapilietį

D.

E.

—XX------- ~XX - XX ■ ■ XX- ■ ■ SIX——-------- XX—Į—- XX....... XX~- xw—  xy............X

Ponios ir ponai!
Ateinantį pirmadienį, balandžio 2 d. Tamstos rinksite nau IĮ 

ją seniūną trečioje seniūnijojeantrąjai vietai. JJ
Tebūnie man leista pasiūlytisąmoningą pasirinkimą, kad D 

Jūsų balsas nueitų geriausiemsVille Lasalle miesto intere
sams.

Jei aš apsisprendžiau prisiimti garbę kandidatuojant se-: 
niūno pareigoms, tai todėl, kadaš pažįstu Ville Lasalle bal- N 
suotojų reikalus. i

Leiskite pateikti mano pro gramą: si
A. Pagerinti naująją vanden tiekio sistemą. U
B. Geresnė nuosavybių apsauga padidinant policijos ir 1

ugniagesių tarnautojų skaičių. J
C. Pagerinti gatvių apšvietimą.
D. Pagerinimas ir modernini mas aikščių. I
E. Tikslus mokesčių paskirs tymas. j
F. Geresnis visuomenės lėšų administravimas. ‘n
G. Nuosavybių įkainavimo su- mažinimas. U
H. Visų išlaidų kontrolė.
I. Geresnė autobusų tarnyba. «*

Jums atsidavęs U
J. BOURBONNAIS.

------- xxr xx77"r>«x==z><Kz=xx1 xk^-^3-xx^_l_xx xxr==zzxK3=_{j

REIKIA PAKEITIMŲ
BALSUOKITE Už 

KANDIDATĄ Į BURMISTRUS

Albert PERRAS
Žinomas kaip kovotojas, organizatorius ir kaip sąžiningas žmogus.
26 metai 'kai Ville Lasalle gyventojas.
Taikos teismo patikėtinis.
3 metai kariuomenės rezerve.
5 metai miesto taryboje.
Programa: Lygus visų traktavimas, 

Geresnė Civilinės gynybos organizacija.. 
Exstra autobusai rytais ir vakarais. 
Nekeičiama aut obusų linija.
Central ir Edward gatvių pratęsimas iki Crawford Parko. 
Bendruomenes dvasios pakėlimas.
Geresnis vandens tiekimas.
Miesto dumpos dūmų paSaliiūmas.

Savivaldybės viršūnėje reikalingas geras, sąmoningas, pažangus ir sąžiningas admi
nistratorius.
Taigi, dabar yra laikas pakeitimams.
Balsavimas už ALBERT PERRAS yra balsavimas už pažangą.
Balsuokite anksti Balandžio 2 d., pirmadienį.
Balsavimo valandos: nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Mokyklos salėje, kampas 

Edward ir 5 Avė.
Dėkingas Tamstoms

Reiškiu pagarbą
ALBERT PERRAS, 
Kandidatas į Burmistrus.

Už GERA SĄMONINGĄ ADMINISTRACIJĄ

BALSUOKITE UŽ

Alfred LEFEBVRE *
BALANDŽIO 2 D

EIKIME IR TOLIAU PROGRESO KELIU IR BA

LANDŽIO 2 D. IŠRINKIME 3 SENIŪNIJOS

VIETAI VEIKLOS ŽMOGŲ

Lionel BANNON
JĮ IŠGIRSITE ALLION SCHOOL BALANDŽIO

1 D. (sekmadienį) 8,30 VAKARO.

BALANDŽIO 2 D.

2 BAYNE
1 2 3 4 5
(Penkios raidės — skaičiuokite)

X

BALSUOKITE ANKSTI.
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II.
Jei tautiniai idealai turi bū

ti valstybės pagrindu, tai 
anaiptol nereiškia, kad valsty
bė vykdytų tuos idealus taip, 
kaip juos vykdė fašizmas ar na 
cionalsocializmas. Anie du ta
riami „tautiniai“ sąjūdžiai 
skriaudė ir naikino svetimas 
tautybes ne tik savoje valsty
binėje teritorijoje, bet ir sveti 
mose, klasta ir prievarta anek 
suotose (prisijungtose) teri
torijose. Tokia kraštutinė fašiz 
mo ir naci.onalsocializmo politi 
ka sudarkė taut, val-bės idėją 
ii iškreipė pačią valstybę iš 
jos paskirties vėžių, sukurda
ma pasibaisėtiną valstybės sta 
bą, kuriam pasotinti buvo au
kojama žmogiškosios vertės nu 
žeminimas, asmens 
kraujas ir ašaros.

Devynioliktame amžiuje 
iškilęs ir išplitęs Europos ka
pitalistinis imperializmas su
kūrė pasaulyje; eilę didelių 
valstybinių junginių, kurie bu
vo toli prašokę savo teritorijo 
mis ir gyventojų skaičiais bet 
kurias senovės laikų imperi
jas: Aleksandro Didžiojo, Ro
mos ar trumpalaikę mongolų 
Čingischano imperiją. Tokio 
mis naujųjų laikų imperijomis 
buvo tapusios Didžioji Brita
nija, Rusija, Prancūzija, Olan 
dija, Vokietija. šios didelės 
pasaulio valstybės kūrėsi tuo 
pačiu jėgos principu, nors ne 
vienu laiku ir ne tuo pačiu pa
vidalu. Rusija jų tarpe išsiski- 

laisvė,

'Anglija ruošiasi 1951 metų parodai. Is anksto 
karalių pora apžiūri jai paruoštus eksponatus.

Pradėjusi grobti ir jungti sve 
timas žemes dar XV 1-me am
žiuje, Maskvos. valstybė per 
tris šimtmečius išaugo į didelę 
Rusijos imperiją, ištisai nusi
driekusią nįuo Vyslos iki 
Dniestro ilki Ochotsko bei ja
ponų jūrų, nuo Šiaurės Ledjū 
rio iki Pamyro kalnyno. Poli 
tinis ir karinis kaimyninių tau 
tų silpnumas lengvino rusų ca 
rų imperialistinius žygius.

Vakarų Europos didžiųjų 
valstybių imperializmui iškilti 
padėjo sparčiai augusi XIX a. 
antroje pusėje Europos pramo 
nė ir lygia greta smarkiai pa
didėjęs gyventojų tirštumas, 
šie du stambūs ekonominiai 
veiksniai kildino ir rėmė kon
centruoto kapitalo veržlumą į 
svetimus žemynus. Europos

valstybinis nacionalizmas 
sutapo su kapitalizmo 

interesais,
naujų žemių nukariavimo po

litika tolimuose užjūriuose su
kūrė tokias kolonijines impe
rijas, kurias anksčiau išvardi-* 
nome. Toji Europos didžiųjų 
valstybių agresija į likusį pa
saulį nešė jam nacijos išugdy
tą jėgos kultūrą, pro kurios 
varžtus kilniosios Vakarų dva 
sinės gėrybės tik pamažu 
įstengdavo spinduliuoti nuka- 

ria savo teritorijos ištisumu. riautosioms ir pavergtosioms

ir

TAUTA IR VALSTYBE
V. ČIŽIŪNAS.

likusio pasaulio tautoms. Atsi tų tautų, kurių ginti buvo išei konfliktai negalės neliesti šių 
tiko taip, kaip pranašavo di- ta įkąrą, ir tų tautų, kurias vi sričių. Atgijęs vokiečių tautos 
dysis indų rašytojas Rabindra 
natas Tagorė, sakydamas: 
„Ateis laikas, kada už niekin
gą elgimąsi su žmonija visa Eu 
ropa savo kūnu patirs baisius 
skausmus nuo to, kas vadina
ma nacija“.

Tas laikas jau atėjo. Du 
milžiniški pasauliniai karai su 
kėlė revoliucijų bangą, sudau
žė senųjų Europos monarchi
jų sostus ir išardė ar gerokai 
susilpnino kolonijines imperi
jas. Deja, Europos revoliuci
jos ir kontrrevoliucijos buvo 
sukeltos ir įvykdytos ne trium 
fuojančio humanizmo, bet pa
sibaisėtinai siauro ir žiauraus 
socialinio ar tautinio fanatiz
mo. Ir vienas ir kitas vsiiškai 
paneigė mažųjų tautų teisę ne

■ priklausomai tvarkyti savo so
cialinę bei kultūrinę buitį. Dar 
blogiau: tiek bolševizmas, tiek 
įvairaus plauko nacionalizmas 
paneigė mažųjų tautų teisę gy
venti ir sistemingai žudė ir dar 
tebežudo jas.

Atsiradusi buvusios Tautų 
Sąjungos griuvėsiuose nauja 
pasaulinė nepriklausomų vals
tybių orgnaizacija — Jungti
nės Tautos — mėgina plates
niu ir labjau efektyviu mostu 
tvarkyti tarptautinius santy
kius. Tačiau tos pastangos ma 
žai vaisingos, nes pačios jung
tinės Tautos gimė dviejų ne
suderinamų ideologijų jungtu 
vių nuodėmėje, kuri sunkina, 
stabdo ir ardo beveik kiekvie
ną laisvės ir taikos kuriamąjį 
žygį. Ideologinis pasaulio ski 
limas į demokratijos ir totaliz- 
mo (šiuo metu raudonojo ko- 
munistniio) frontus neišven
giamai veda į ginkluotą jųdvie 
jų konfliktą, kuris bus žymiai 
žiauresnis už buvusius, nes ko 
va eis ne vien karo frontuose, 
ore ir vandenynuosee, bet ir 
pačių kariaujančiųjų šalių vi
suomenėse. Artėjantis trečias 
pasaulinis karas bus tik antro 
jo tęsinys, nes totalizmas tebė
ra išlikęs ir pasidaręs dar verž 
lesnis, todėl ir tikslai, dėl kū
jų tariamai demokratijų ka
riauta pereitame antrajame 
pasauliniame kare, yra ne tik 
neatsiekti, bet nuo jų labąi re
gimai nutolta, nes padarytas 
didelis žingsnis atgal, palaido
jant laisvę ir nepriklausomybę

siškai nekaltai buvo didžiūnų 
grumtynėse sutryptos. Toji 
tat pirmapradė politinė pasau
lio demdkratijų jungtuvių su 
raudonuoju nacizmu nuodėmė 
iškyla šiuo metu žmonijos aki
vaizdoje ir gresia milžinišku 
pasaulinės santvarkos sukrėti
mu. v

Ko galima laukti
iš šitokio sukrėtimo rezultatų? 
Ar tautinės valstybės idėja bus 
mažosioms tautoms palaidota 
ir pasaulį pasidalins didieji nu
galėtojai, ar bus surasta kuri 
kita tautų sugyvenimo forma? 
Geriausią atsakymą duos pati 
istorinės būtinybės logika. 
Mes žinome, kad žmonių lais
vės ir meilės idėjos nežūva, tik 
jos kinta ir pilnėja savo turi
niu. Žinome taip pat, /kad me
las ir smurtas nėra sukūręs nie 
ko patvaraus pasaulyje, ir ti
kime, kad ir politikoje turės ka 
da įsiviešpatauti pagrindiniai 
krikščioniškojo humanizmo 
principai (dėsniai). Didžiojo 
ideologinio konflikto atveju 
vargiai ar ir nugalėtojai nebus 
tiek pat nukentėję nuo karo pa 
darinių, kaip nugalėtieji, ta
čiau, tikėkime, kad senosios, 
ginklų remiamos politinės pa
saulio santvarkos griuvėsiuo
se gims nauji politinės santvar 
kos pavidalai.

Jau dabar visos Europos 
saugumo ir ateities ekonomi
nio gyvenimo klausimai sieja
mi su Europos tautų (valsty
bių federacijos idėja.

Pirmieji žingsniai,
nors ir nedrąsūs, jau yra Euro 
pos parlamento darbuose, taip 
pat ir Europos federacijos są
jūdžio pastangose. Supranta 
nia, kad iki visos Europos fe
deracijos dar labai toli.

Tačiau mažosioms ir viduti
nėms Europos valstybėms tas 
klausimas yra aktualus, beveik 
gyvybinis. Ypač jis toks yra 
visoms rytinės, pietinės ir kai 
kurioms vidurinės Europos 
tautoms (valstybėms). Jų fe 
deracija pagrindžiama pirmoje 
eilėje saugumo sumetimais. Du 
pasauliniai karai pasibaisėti
nai nusiaubė kaip tijk šias Eu
ropos sritis, ir galimi ateities 

politinis gyvenimas vėl reikš 
ir tos tautos veržimąsi į rytus. 
Chaotiškai į vakarus išsiliejęs 
slaviškai - mongoliškasis gai
valas, kad ir grąžintas į savo 
pirmaprades ribas, jose pasi
liks tik tada, kai susidurs su 
rimta ir stipria užtvanka. To
kią užtvanką šiems abiejų prie 
šingų krypčių „drang’ams" 
(sprausmams) sudarytų Vidu 
rio ir Pietų (Balkanų) Euro
pos valstybių federacija, įskai
tant į ją ir visas tris rytų Pa
baltijo valstybes. Tokia fede
racija, turėdama apie 120 tai 
lionų gyventojų, būtų ūkiškai 
ir militariškai pajėgus politi
nis veiksnys naujame, demo
kratiniame pasaulyje. Kartu 
su federacijos idėja iškyla ir 
mažų tautų suverenumo aprė- 
žimo federacijų naudai klausi
mas. Mažosios tautos, tiek 
prisikentėjusios didžiųjų konf 
liktų metu, nedaug teriustotų 
iš to suverenumo apribojimo 
;(taigi sumažinimo/), jei tik 
tautų federacijos idėja būtų 
vykdoma visoms tautoms vie
nodai privalomu teisingos ly
gybės principu.

Lietuvių tautai, 
labjausiai ir nekalčiausiai ken 

-■ --v

1951 metų Anglijos parodai Langhorn broliai 
daro renesanso stiliaus baldus.

čiančiai žiaurią dabarties ver
giją, ateitis, kad ir po skau
džiausių sukrėtimų, gali ir tu
ri būti šviesesnė. Tik pati tau 
ta, ypač laisvoji jos dalis \ mi
gracijoje, turi rengtis tai atei 
čiai. Mes turime būti visur ten, 
kur rengiami ateities tarptau 
tunų santykių planai, kur mus 
šaukia protas ir lietuviška šir 
dis. Ypač tokio mūsų aktingu 
mo reikalauja Lietuvos valsty 

binės teritorijos klausimai, ne 
išvengiamai kylą net ir federa 
cijos rėmuose. Kadangi minė 
tą Vidurio ir Balkanų Euro
pos Federacijos idėją uoliai 
propaguoja lenkai, mums šiuo 
klausimu, met ir visiškai su
tinkant su federacijos idėja, 
reikia būti labai budriems. Jei 
gu valstybė, anot Putvio-Put- 
vinskio, yra tautų bendrabu
tis, tai juo labjau jis yra vals
tybių federacija. Mums, kaip 
ir visoms kitoms mažoms tau
toms, turi jau dabar rūpėti, 
kad tame bendrabutyje viešpa 
tautų lygybė ir teisingumas. 
O tos lygybės ir teisingumo ne 
bus, kai kuris federacijos na
rys .jau šiandien nori savintis 
mums priklausančio bendrabu 
tyje kambario dalį (Vilnius ir 
jo sritis). Tuo klausimu

visi lietuviai, kuriame pa
saulio krašte bebūdami, 
1‘uri būti labai vieningi

ir, svarbiausia, aktingi. O 
Vilniaus ir Mažosios Lietuvos 
nepamiršk, lietuvi!

Edmontonas
STASYS SUTKAITIS.

II.
Gyventojams pradėjus plės 

tis, už miesto sienų įsikūrė sės 
liųjų kolonijos: Lac Ste Anne, 
Lac la Biche, St. Albert. 1860 
mt. pasklido madingi tais lai
kais gandai apie auksą N. Sas 
katchewan,o paupiuos ir Ca
riboo, Brt. Kolumbijoj. (1897 
mt. vakarus išjudino aptiktos 
aukso gyslos Klondike, Yuko 
ne). Laimės jieškotojų užei
ga buvo ir Edmontonas. Iš to 
pralobo kas ar ne, bet kai ku
rie iš jų, aptikę „auksinę že
mę“, pradėjo kolonizuotis apy 
linkėj ir tokiu būdu stiprino 
Edmontono vystymosi basei
ną.

Kartkartėmis, žemesnieji 
Huds. Bay b-vės tarnautojai 
imdavo kurtis savarankiškai ir 
sudarė vertingą įnašą sėsliųjų 
gyventojų skaičiuje aplink for 
tą.

Didelis veiksnys Edmonto
no ir apylinkių kolonijoms kil 
ti buvo misijų steigimasis. Pir 
mieji čia pradėjo rodytis R. 
Katal. misionieriai nuo 1838 
metų. Labai žymius nuopel
nus istorija skiria Tėvui Al
bert Lacombe, kuris išjudino 
ir kėlė krašto pažangą visose 
srityse. Jis steigė mokyklas, 
ligonines, statė bažnyčias, mo 
kė žemę dribti, organizavo pra 
monę, susisiekimą; apaštalau
damas pas indėnus, pats iš
moko crees'ų ir blackfeet1 ų 
įkalbas ir uoliai juos švietė. Tą 
reikią stipriai rėmė prisijun
gę metodistų, anglikonų, pres 
biterijonių ir baptistų misijų 
steigėjai, Patį miesto išplėti

mą labai pastūmėjo metodistų 
misionierius, Rev. G. McDou
gall ir pasekėjai šalia misijos 
centro išvystė ir privačią sta
tybą, sakoma, padėjo pagrin
dą moderniajam Edmontonui.

1870 — 80 mt. Edmontono 
istoriją žiauriai atžymėjo apyl. 
siautusi raupų epidemija. Dau 
giausia buvo paliesti indėnai 
ir metisai. Spėjama, kad liga 
jų iškirto apie 30 proc.

Nauja epocha Vakarams 
prasideda, kai 1869 mt. gruo
džio mėn. 1 d. Ruperto žemes 
perima Kanados valdžia.

Po prisijungimo aršiosios 
konkurentės North-West Co 
prie Hudson's Bay Co (1821 
mt.), krašte neramumai Truvo 
aprimę. Tačiau vakarai tirštė 
jo. Priviso whiskey šmugel- 
ninkų, įvairaus platoko avan
tiūristų, paaštrėjo indėnų san 
tykai su baltaisiais^ Pagal prM 
rijos papročių teisę, gyveni
mas vyko laukinių vakarų dra 
mos ženkle. Produktyvus ra 
musis elementas ėmė vakarų 
vengti.

'įsteigiama North - West 
Mounted Police. 1874 mt. vie 
nas būrys atvyksta į Edmon- 
toną. Kitais metais policija 
įsitaisė rezidenciją 20 mylių 
žemiau Edmontono, piet. upės 
krante, iš kur kilo Fort Sas
katchewan. Ginkluotą val
džios pajėgą kurią su džiaugs 
|mu sutiko ir baltieji 
ir indėnai. Efektinga jos veik 
la puikiai saugojo Vakarų ki
limą. (Karalius Edvardas VII 
šiai policijai suteikė epitetą 
„Royal“, o kai ji paskiau ap

niausiai miškas) visoj realy
bėje. Viliojami galimybių, iš 
rytinių Kanados sričių „mūvi 
nosi“ vakarop ir daugelis bri 
tų kilmės gyventojų, žinoma, 
gaudami čia geriausias pozici
jas, kad išlaikytų anglosaksų 
pirmenybę. Slinko dar tikslo 
neradę ir USA pakraščių pi
liečiai. Steigė skyrius galin
gieji kapitalo valdytojai.

Miestų ir miestelių bran
duoliai augo, kaip grybai. Ed
montonas, būdamas jau pro
vincijos bosas, juo labjau tuko. 
Gyventojų skaičius mieste 
1941 mt. pasiekė 91.000. Be 
gausybės agrikultūrinių, gy
vulininkystės ir medžio žalia
vų, pramonei užtikrinančias 
sąlygas garantavo čia pat gu
linti anglis ir neišsemiami šal 
tiniai (dabar Albertoj skaičiuo 
jami trilionais kubinių pėdų) 
natūralinių degamųjų dujų.

Kai tik Kanados lobių cent 
rai galėjo kurtis prie vande
nynų, taikėsi spiestis didžiųjų 
ežerų pakrantėse, arba glau
dėsi arčiau prie Amerikos pe
čių, štai, turtingojo vakarų ba 
seino jėgainei, teko įsitaisyti 
pačiame prerijų viduryje. Ta
čiau tas vidurys, geografinė 
situacija ir laimė išpirko pa
kraščių pirmenybes.

Edmontonas, būdamas pro
vincijos centre, palaužė para
lelę konkurenciją (pav., Cal
gary). Atsidūręs tarp Winni- 
pego ir Vancouverio 1200 my
lių sektoriaus pusiaukelėje, ta
po svarbiu paskirstymo magu 
Drąsiai Nulindęs toliausiai į 
šiaurę, negu kuris kitas metro 
polinis miestas, Edmontonas 
pasidaro „šiaurės Vartais“ 
(Gateway to the North-West 
Territories, Gateway to the 
Friendly Arctic).

Po japonų invazijos Į Aleu- 
tus 1942 mt,, U. S, A, kapita

mt. per N. Saskatchewaną per 
tiesiamas tiltas ir prie gele
žinkelio prijungtas pats Ed
montonas. Tais metais Edm. 
pripažįstamas miestu „town", 
1904 _mt .jau „city“.

1905 mt. sudaroma nauja 
Albertos provincija (išskiriant 
iš N. W. teritorijų).

Tačiau miesto piliečių sva
jonės išsipildė tik sulaukus pir 
mojo traukinio tiesiai iš Win- 
nipego (C. N. R. 19Cf5 mt.) ir 
kai Edmontonas 1906 mt. su 
14.000 gyv. buvo išrinktas 
provincijos sostine.

Pionierių laikai baigėsi. For 
tų tvorų vietoj ėmė augti Par
lamento rūmų sienos. Edmon 
tonas prijungtas prie civilizuo 
to pasaulio ir pradėjo kilti 
virš prerijų pagal šio amžiaus 
diktuojamą tempą.

2. Nauja Gadynė. Kanados 
valdžia, atkreipus akį į daug 
žadančią vakarinę erdvę, ėmė 
organizuoti eksploatacijos prie 
mones. ,

C. P. R. geležinkelio linija 
po didelių vargų jau 1886 mt. 
nukišta iki Vancouverio. Ta
čiau į pirmųjų prerijos trauki
nių vagonus, vietoj kitokių 
prekių, teko krauti buivolų 
kaulus. Traukinys buvo būti
na sąlyga kraštui kolonizuoti; 
kolonistai — būtinybė geležin 
kelio egzistencijai. Valdžia ir 
C. P. R. b-vė suskato steigti 
kolonistų verbavimo agentūras 
užjūryje. (Pabaltyje dėmesys 
skirtas daugiausia Lietuvai; 
atspausdinta 20.000 egz. leidi 
nio propagandas lietuvių kal
ba).

Beveik aukso kalnais suža
vėti aukso jieškotojai, pasiekę 
Kanadą, jau grūste buvo grū
dami į vakarus. Čia lupo „ho
mestead* us“ (naujakuriui leis 
tas pirkti žemės plotas, daž

ėmė visą Kanadą, buvo pava
dinta „Royal Canadian Moun
ted Police“ — RCMP).

Hudson's Bay Co monopo
lis krinta. Kolonistus vilioja 
geroji žemė. Kažkas prade
dama nujausti ir gelmėse. Ed 
montonas tampa natūralinė ba 
zė ne tik ketvirtadalio milio- 
no kvadr. mylių dirvožemio ir 
miškų rajonui, bet ir arti
moms šiaurės sritims, kurio
mis vis labjau domėjosi tyrinę 
tojai.

Vykdymas žemės parcelia- 
cijos pagal kvadratinį išpla
navimą sekcijomis ir kvote- 
riais (kvot. — standartas far 
mai — 160 akrų), buvo ki
birkštis 1885 mt. halfbreed'ų 
ir indėnų sukilimo gretimose 
srityse. Riaušės Edmontoną 
sujaudino, bet čia persimesti 
nespėjo. Tai charakteringas 
faktas, kokios nuotaikos dar 
iki tada siautė Vakarų šalyje.

1891 mt. jau atitiesta gelež. 
linija nuo Calgary (nuo magis 
tralės—iš rytų į vakarinį kran 
tą) iki miesto pietinės dalies.

Galas vakarų romantikai ir 
dramai. Garvežio išsklaidyti 
likučiai buivolų, kurie dar 18- 
to šimtmečio pradžioje preri
jas* trempė masyviomis kolo
nomis iki 25 mylių ilgio ir 4— 
6 myl. pločio, surinkti į par
kus. Indėnai „užkasė karo kir 
vį“ amžinai ir pasitraukė į re
zervatus. Kaubojai, Kanados 
prieauglio vienintelis idealas, 
iki Edmontono visai nebuvo 
užklydę. Jų pasaulis kūrėsi 
Albertos pietuose, rančių sri
tyje, pasididžiavimui Calgary.

1845 mt. fortą vizituodamas 
R. Kat. misionierius, Tėvas 
De Smet rado jame 90 sielų. 
1871 mt. Edmontonas užskai
tomas kaimu. 1895 mt. gyven 
tojų — 1292. Pereinant į nau 
ją šimtmetį — per 4000. 1902

lu patiestas karo reikalams 
apie 1600 mylių kelias iki Fair 
banks — garsusis Aliaska 
Highway. Nors pats- plentas 
prasideda prie Dawson Cre- 
ec, B. C., tačiau vienintelis 
kelias į jį iŠ Jungtinių Valsty 
bių yra tik per Edmontoną. 
Ši susisiekimo gysla atidarė pa 
grindiinii Edmontonui (ir Ka
nadai) North-West teritorijas 
ir Jukoną. Selkančiais metais 
užbaigtas kitas kelias ir vamz
džiai žemės alyvai, 600 mylių 
ilgio, nuo Fort Norman (prie 
Mackenzie ujės) iki Pacifiko 
krantų (Skagway).

Šiaurė labai patraukė ir ruo 
siaut atominį krikštą Hiroši- 
mai, o ypač po efektingo spro
gimo. Ties Eldorado, prie Di
džiojo Lokio ežero, neseniai bu 
vo užtikta uranijaus eksido — 
žaliava uranijui ir radiumui ga 
minti. Ir tai antroji pasaulyje 
vieta gausumu, po belgų Kon
go, o rūšis dar geresnė.

Prie Didžiojo Vergo ežero, 
ties Yellowknife, apie 1938 me 
tus sužibo auksas. Mackenzie 
slėnyje jau ištirti slėpiniai dau 
gelio kitų metalų, kaip sidab
ro, vario, geležies, švino, cin
ko, nikelio, tantalo, berylic. Ii 
cijaus. Taip pat atrastas gip
sas, druska ir dideli kiekiai 
aukštos kokybės anglies. Aly 
va pragręžta jau 1920 metais. 
Ten dar yra stambiosios kailiu 
žaliavos .

Šiose srityse dar tebėra dir
va pionierių laikams su įvai
riais laimės šaltiniais ir gali
mybėmis gabiai kūrybai.

Neseniai nuo Grimshaw, ne 
toli Peace River, nutiestas ke
lias į Hay River, prie Great 
Slave Lake, atidarant iš Ed
montono pirmą tiesiogį saus- 
kelį viliojantį Mackenzie slėnį.

Bus daugiau.
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Geltonasis pavojus vėl aktualus
VOKIEČIŲ PROFESORIAUS DR. W. GOETZ SANPROTAVIMAI APIE

Vakarus. Bolševikai, siekda
mi savo kosmopolitinių tikslų, 
geltonųjų gali duu gerai talKi 
narni.

Nauji ginklai kare
1904 — 1905 vykusio rusų- 

• japonų karo pasėkoje vokie
čių kaizeris Wilhelmas II jau 
įžvelgė Vakarams , bręstantį 
„geltonąjį pavojų“ ir paakino 
Europos tautas saugoti savo 
šventuosius lobius. To karo 
metu japonai rusams sudavė 
stiprų smūgį.

Japonija tapo vadovaujanti
rytų Azijos tauta.

Japonų staigus išaugimas j 
stiprią valstybę 19-jo amžiaus 
pabaigoje turėjo gana palan
kias sąlygas. Ypač po 1894— 
1895 metų trumpo karo, po ku 
rio japonai sau laimėjo Kini
jos įtaką — Japonija tapo stip 
ria pajėga. O 1902 metais ja
ponų suėjimas į sąjungą su 
Anglija Japonijai suteikė są
lygas plėsti savo užkariavimus 
Tolimuose Rytuose, tuo pačiu 
silpninarft ten turėtas europi
nių tautų pozicijas. ^Tikrumo 
je šis japonų staigus kilimas 
buvo pasėka to meto rytų Azi
jos sąlygų, tačiau istoriniu po 
žiūriu žiūrint galima įžvelgti 
Azijos tautų grumtynes bei 
veržlumą linkui Vakarų jau 
nuo seno. Jau istorijos pra
džioje Vakarų Europa susidu 
ria su hunų užpuolimais. Hu
nai, atsikėlę iš vidurinės Azi
jos, jau 376 metais pradėjo už 
puldinėti įšiaurin Juodosios jū 
ros gyvenusias germanų kil
mės tautas. Keturiais šimtme 
čiais vėliau iš centrinės Azijos 
Europon įsibrovė vengrai ir ii 
gą laiką užpuldinėjo Vokieti
ją, Burgundiją ir .aukštutinę 
Italiją. Dar praėjus 250 metų 
ir šiųdieninės Mongolijos Džin 
gis Khano vadovaujamos mon 
golų hordos pradėjo veržtis 
Europon. Atmušus mongo
lus, neilgai trukus, keturiolik
tame amžiuje, per mažąją Azi
ją Turkija leidosi žemyn į Eu
ropą ir 1929 metais turkų ka
riuomenė jau buvo pasiekusi 
Vieną. Visos šios tautos vie
na po kitos rodžiusios veržlu
mą į Europą, yra kilusios iš 
centrinės Azijos ir yra viena su 
kita giminingos — dažniausiai 
geltonosios rasės nariai. Jos vi 
sos veržėsi į Vakarus ir Vaka 
rų kultūrai padarė žymių 
nuostolių. Hunai buvo pasie
kę Vidurinę Prancūziją, veng 
rai — pietų Vokietiją, mongo
lai — vakarų Sileziją, turkai— 
Vienos vartus.

Tik vienas sąjūdis, grėsęs 
Vakarų Europos sunaikinimu, 
kilęs iš kitos Azijos srities ir 
kitais keliais jis veržėsi Euro-

Jauni CBC aktoriai su savo režisiere p. Lyn Cook kas 
šeštadienio rytą pasakoja vaikams pasakas.

5 vai. brigados rikiuodavos 
ties vartais. Ten enkavedistai 
iškratydavo kiekvieną mūsų ir 
iš eilės išstumdavo pro vartus, 
perduodami šautuvais ginkluo 
tiems palydovams.

Po to išklausydavom kas
dienę, šiurkščiu balsu kartoja 
mą pamoką: „Žingsnis kairėn, 
žingsnis dešinėn bus laikomas 
bandymu pabėgti. Šausiu be 
įspėjimo. Ar suprantant?“ 
Paskui leisdavomės girion, ei 
darni vieninteliu keliūkščiu. 
Kiekvienos brigados užpaka
ly žinĮgsniuodavo palydovas, 
dažnai specialiai dresiruotais 
šunimis vedinas.

DARBO NORMOS.
Darbas buvo atliekamas pa 

gal vadinamas normas. Nepa
menu jų visų, tačiau kai ku- 

Ta proga gale- je nebuvo vandens, jį iš toliau rios yra užsilikusios mano at- 
*) Nariadčįk — stovyklos jau apžvelgti įpūsų stovyklą tekdavo vežti statinėmis — tik mintyje. Štai jos: bulvių kaų 

darbų vedėjas. supančią taigą. Tai buvo gra- virtuvei) eidavom pusryčių, pimas — 600 kv. m. j dieną
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STOVYKLOJE.
Atvykę į priverčiamųjų dar 

by stovyklą, pradėjome vergų 
gyvenimą.

Pradžioje iš mūsų tarpo su 
darė stovyklos administraci
ją. Atrinko gydytojus, kirpė 
jus — į stovyklos kirpyklą, 
virėjus — virtuvei aptarnauti, 
žmones į vadinamą chliebo- 

. riezką, kipiatilką, buhalteriją, 
o taipgi į brigadininkus ir na 
riadčikus*)

Dar prieš sudarant stovyk
los administraciją, išskyrė iš 
mūsų tarpo apie šimto žmonių 
grupę tvarkymo darbams už 
stovyklos ribų. Išrikiavo mus 
voron, iš užpakalio ir priekio 
atsistojo enkavedistai ir išė
jom už tvoros.

Privedę prie įrankių sandė
lio liepė pasiimti pjūklus, kir
vius, dalbas, kastuvus ir vir
ves. Mūsų darbą sudarė kel
mų plėšimas, kurie liko įsikir
tus medžius.

GELTONĄJĮ PAVOJŲ.
pon. Tai semitiškos tautos, is
lamo sąjūdis. Jis iš Arabijos 
pirmiausia žygiuoja per Persi 
ją, paskiau per Mažąją Aziją, 
vėliau pietiniais Viduržemio 
jūros pakraščiais, kol pasiekia 
Ispaniją, ir pietų Prancūziją. 
Iš pietų Prancūzijos islamis- 
tai rodė tolimesnį veržlumą Va 
karų Europon, tik jiems 732 
metais Karolis Martelis savo
laimėjimu užkirto kelią. Ta
čiau Ispanijoje paliko ilgesnį 
laiką. Per septynis šimtme
čius Ispanijoje buvo jaučiama 
politine ir kunurinė arabų pa
saulio įtaka.

Turkų prasiveržimas iki Vie 
nos buvo paskutinis žymesnis 
tautų slinkimas iš Rytų į Va
karus. Paskutiniais šimtme
čiais Vakarų Europos išaugi
mas į politinę jėgą ir pasiekti 
įvairūs laimėjimai technikos 
srityje Azijos tautas prilaikė 
nuo tolimesnių bandymų verž
tis į Vakarus.

Tik po 1900 mejij, Japoni
jai išaugus į didžiulę jėgą, vėl 
pradėjo kilti geltonojo pavo
jaus galimumas. Japonija, už
kariavusi Mandžiūriją, visą Ki 
niją su 350 milionų gyventojų 
padariusi savo vasale, ji ne tik 
padiėjusiu svoriu iš Tolimųjų 
Rytų pradėjo stumti Vakarų 
Europos tautų įtaką, bet, įsi
galėjusi Ramiojo vandenyno 
erdvėje, galėjo pradėti tiesio
giai grėsti Vakarų Europai.

Tik Antrojo Pasaulinio Ka
ro pasėkoje pralaimėjusi Ja
ponija nustojo grėsmingumo 
galios. Tačiau čia pat išaugo 
dra didesnė geltonojo pavojaus 
grėsmė Kinijos asmenyje. Ki
nija tapusi Sovietų vasalu, 
šiandien savyje slepia gal būt 
didesnį geltonosios rasės pa
vojų, negu kada nors buvusie
ji-

Šiandien Europa stovi dvie 
jų pavojų akyvaizdoje: — 1. 
Geltonojo ir 2. Sovietinio. So
vietai į savo rankas paėmę Ki
nijos vadovavimą, vienu šuoliu 
siekia dviejų tikslų. Pirmiau
sia jiems rūpi iš Tolimųjų Ry 
tų išstumti Vakarų Europos 
Valstybių įtaką. Tatai jiems 
padaryti nėra sunku. Pakan
ka sutelkti savo vasalams įga
liojimus ir šie nesvyruodami 
žygiuos. Vakariečių Tolimuo 
se Rytuose kolonialipėje poli 
tikoje darytos klaidos šian
dien tampa ginklu prieš juos 
pačius. Sovietai, siekdami įsi
galėjimo Tolimuose Rytuose, 
kaip tik turi gerą ginklą savo 

rankose. Jį jie naudąja gelto
nosios rasės atstovus kursty
dami prieš baltąją rasę.

Sovietų Sąjunga taip pat ne 
maža turi savyje azijatinio ele 
mento: totoriai, mongolai, ge- 
orgiečiai ir kt. Tos visos tau
tos, pradedant geltonosios ra 
sės atstovais ir baigiana toto
riais, yrapriešiškos pažiūros į

Kodėl Kinija
Sovietams Korėja rūpi ne 

vien kaip prietiltis pasiruoši
mams savo įtaką išplėsti vijo
je Azijos ir Ramiojo vandeny
no erdveje. „Neue Zuricher 
Zeitung“ pateikia gana įdomių 
samprotavimų ir ąpie artimus 
sovietų tikslus. Korėja yra 
turtinga įvairiomis žaliavomis 
reikalingomis karo pramonei, 
pradedant auksu, sidabru, va
riu, geležimi, volframu ir bai
giant anglimi bei uranu. Visa 
tai sovietus vilioja. Kad jiems 
rūpėjo pasinaudoti šiais Korė 
jos žemes lobiais pasako ame
rikiečių aptiktos paslaptingos 
sovietų įsteigtos įmonės šiauri 
nės Korėjos rytų pakrantėse, 
esančios įsiaurm nuo Wonsan. 
Čia dasiveržus amerikiečių ka 
riuomenės daliniams buvo ras 
tas paslaptingas kabinetas. 
Veikusios metalo apdirbimo 
įmonės, chemiški fabrikai, ben 
žino destiliavimo dirbtuvės. 
Taip pat daryti pasiruošimai 
uranui kasti.

Dar ir dėl ktių gana svarbių 
priežasčių sovietams rūpi Ko
rėja. Visi Sovietų Rusijos To 
limųjų Rytų povandeninių lai 
vų uostai žiemą užšąlą. Sovie 
tai kaip tik stinga tokių uostų, 
kuriuose ir žiemos mėnesiais 
galėtų paruoštyje būti laikomi 
povandeniniai laivai. O Ko
rėjoj tokių uostų kaip tik esa
ma. Patys svarbiausi kaip tik 
patogiausioje išeities vietoje— 
nūįkreipti prieš Japoniją. Tai 
Chongjin ir Nagjin. Vakarinė 
je Korėjos dalyje taip pat po
vandeniniams laivams yra tin 
karnų uostų, kurių svarbiau
sias Nampcho, esąs netoliese 
Pyongyang.

Kol sovietai savo rankose 
neturės povandeniniams lai
vams tinkamų uostų, tol jų to 
limesnis planavimas įsigalėti 
Ramiojo vandenyno erdvėje 
yra bereikšmis. Minėtieji po
vandeninių laivų uostai Korė
joje yra pačių sovietų įrengti 
tuo metu, kada šiaurinė Korė
ja buvo jų rankose. Jungtinių 
Tautų daliniai, užėmę visą Ko 
rėją, tuo pačiu išėmė iš sovie
tų orbitos jiems taip svarbius 
uostus. Jeigu iš visos Korė
jos būtų išstumta sovietų įta
ka — tuo atveju jie netektų pa 
čių svarbiausių išeities pozici
jų. Dpi šitų priežasčių' sovie- 

zi, didžiulė giria, daugiausia Pakely brigadininkai išdalin- 
lapuočių medžių. Augo ten davo duonos davinį — 400 gra 
ąžuolai, bukai, gluosniai, ber- mų duonos. Vadinamoj val-
žai, pušys net ir kedrai. Iš sto 
vykios į miško vidurį vedė vie 
niųtelis siauras keliūkštis, o 
aplinkui, kiek galėjau suvokti, 
stovyklą supo tanki, neperei
nama giria. Norint įžengti į 
ją kiek giliau, reikėjo kirsti 
kelią kirviu, o dažnai trauktis 
atgal ir lenktis milžiniškus, 
vienus ant kitų suvirtusius me 
džius.

Dirbome tyliai, gėrėdamie
si karšta šiaurės saule ir gi
rios kvapu. Iškastus kelmus 
tempėm ir vertė į krūvas, o 
duobes lyginom žeme. 12 va
landą atsklido iš stovyklos gon 
go garsas. Sulig tuo garsu 
mus nuvedė atgal į barakus. 
Taip pasibaigė mūsų pirmasis 
susidūrimas su taiga.

Naujai sudarytoji stovyklos 
administracija mus suskirstė 
brigadomis (apie 25 — 30 žm. 
kiekvienoj), paskyrė brigadi
ninkus ir dešimtininkus, ku
rių pareiga buvo prižiūrėti mū 
sų darbą (dauguųias jų buvo 
rusai).

MŪSŲ DIENA.
Keldavomės 4 vai. ryto pa

gal gongo garsus, rengdavo- 
mės ir nesiprausę (stovyklo-

Jau kiniečių įsimaišymas Ko 
rėjos konfliktan yra pirmasis 
sovietų pastangų etapas iš Azi 
jos žemyno išstumti vakarie
čius ir turėti laisvas rankas 
nuo šiaurės JLediniuotjūrio 
ligi Siamo. Korėjos užėmimas 
yra reikalingas sovietams pa
siruošti tolimesniam šuoliui į 
Japoniją ir kitas Ramiojo van 
denyno salas.

įsivėlė i karo
tams ir rūpėjo Korėjos konflik 
tan įsukti kiniečius.

Ar pakako soivetų mosto, 
kad Kiniečiai uesusvyravę leis
tųsi žygiu.'* Tektų abejoti, — 
lasome minėtame sovietų laik
raštyje. — iNors kiniečiai ir 
yra pasidarę sovietų vasalais, 
tačiau jiems taip pat rupi jgy 
vėmimu jų seniai tausojamos 
užmačios: — Azia aziaiams. 
O sovietai kaip tik turi gerų 
priemonių paKurstyti kinie
čius, kad šie, vienu požiūriu 
tarsi siekdami grynai savo 
aziatinių tikslų, kartu atliktų 
pasitarnavimus ir sovietų už
mačioms. Mandžiurija, kuriai 
grėsė, anot sovietų, Mac Arth 
uro užpuolimas, šiuo metu dau 
giau yra sovietų kontrolėje, ne 
gu kiniečių. Mao Tse Tuiig 
su Maskva pasirašydamas 
draugingumo sutartį (ji bū
va pasirašyta 1950 metų pra
ūžtoje MaskvojeJ išsiderėjo 
Mandžiūrijos priklausomumą 
Kinijai, tačiau per Mandžiū
riją einančios geležinkelio li
nijos į Port Arthuro ir Darei- 
no uostus paliko sovietų kont
rolėje. Taip Mandžiūrijos pra 
monė ir žemės ūkis paliko 
Maskvos kontrolėje. Kiniečiai, 
ilgą laiką kovoję dėl Mandžiū- 
njos priklausomumo Kurijai— 
su šiomis nuolaidomis bus su
tekę nelengvai. Dėl to Raudo 
nosios Kinijos vadovas Mask
voje derėjosi du mėnesiu, kol, 
pagaliau buvo pasirašyta su
tartis su Kinija raminančiomis 
natomis; — vis tik iki 1952 me 
tų! Tačiau su pastaba — jei 
neįvyks nenumatytų kliūčių. 
Dabar šią pastabą sovietai 
lengvai gali išnaudoti savo nau 
dai: — Amerikos imperialistų 
grėsmė. „Prisidėkit prie ame 
rikinio imperializmo pašalini
mo iš Korėjos ir 1952 metais iš 
Mandžiūrijos atitraukiamos vi 
sos sovietų pajėgos“. Šitokiais 
paskatais kinietį, atrodo, bū
tų galima lengviau sugundyti, 
negu kuriais kitais pažadais. 
Dėl to kiniečiai Korėjos konf
liktan, reikia manyti, buvo 
įstumti žadinant jų tautines 
ambicijas, vietoje kėlus reika 
lą pasitarnauti bolševizmo sie
kimams.

Sovietai savo įtakoje turėda 
mi Kiniją, kiekvienu atveju ga 
Ii rasti, būdų jos jėgą panaudo 

gykloj eidavom iš eilės prie 
langelio, pro kurį virėjas davi 
nėjo mums dubenėlį karšto 
skystimo. Be duonos, tas vi
ralas sudarė pagrindinį mūsų 
maistą. Kartais tam virale 
plūduriuodavo kažkokie stie
beliai kartais keletas kruopų, 
bet dažniausiai — žuvų kaulai. 
Mėsos neaptinkdavom ten nie
kad.

Kai Jungtinių Tautų dali
niai Korėjoje priešo buvo pri
blokšti prie Puzan uosto, tada 
ir patys didieji optimistai jau 
pradėjo praliašauti patį blo
giausią kovotojams po JT vė
liava. Nemaža karinių eksper 
tų buvo įsitikinimo, jog vargu 
Lau pasiseks JT daliniams iš
silaikyti Puzano prietiltyje. Ga 
liausiai JT daliniai ne tik iš
laikė nepaprastai susiaurėjusį 
prietiltį, bet sugebėjo išsities
ti plataus masto ofenzyvai, pa 
lyginti per trumpą laiką nužy 
giavo ligi Mandžiūrijos sie
nos.

Kiniečių įsimaišymas Korė 
jos konfliktan ir jų staigūs 
smūgiai, suduoti JT besitrau
kiantiems daliniams, sudarė 
naują karo fazę Korėjoje. Ta
da, didele sparta žygiuojant ko 
munistų masėms pirmyn nema 
ža radosi įsitikinusių, kad JT 
daliniams atėjo pačios sunkiau 
sios dienos. Ir kaip tik šiuo 
metu įvyksta netikėta staig
mena: — gen. MacArthurc 
įsakymu sausio 25 d. pradeda 
ma JT dalinių ofenzyva. Greit 
ne tik sulaikomas priešo žy
giavimas, bet jis staigiais puo 
limais nubloškiamas ir prasi
deda pirmyn žygiavimas Jung 
tinių Tautų kovojančių dali 
nių.

Kame glūdi šios staigios ir 
nelauktos ofenzyvos priežas
tis?

Pradžioje, tik prasidėjus 
šiai ofenzyvai, daug kas buvo 
bandęs daryti išvadų, kad ko
munistų kovojančių pajėgų su 
slilprąėjusio !pa$ipriešiiiimo ir 
tuo pačiu sumažėjusio kovin
gumo priežastimi esanti pra
dėjusi plisti šiltinės epidemija.

Šiandien epidemijai neski
riama tiek reikšmės. Susirgu
sių karių vieton kiniečiai spė
jo mesti padidintas naujas pa
jėgas. Kovų eigos Korėjoje 
stebėtojai šiandien prieina jau 
kitų išvadų.

Lemiančiu veiksniu buvo 
naujas ginklas. Jungtinių Tau 
tų daliniams sausio 25 dieną 
pradėjus Korėjos fronte vyk
dyti ofenzyvą buvo panaudo

ti savo interesams. Korejps 
konfliktan Kinija yra įvelta tik 
tai Sovietų Rusijos pasitarna- 
vimams, neatsižvelgiant į tai. 
kad kiniečiai, bolševikų pati
kinti, mano, jog tuo žygiu jie 
nutolins pavojų nuo Mandžiū- 
rijos, iš kurios savo įtaką 1952 
metais žada sovietai išsiimti.

„T.“

CBC radijo artistai D. Tasker ir Ed. Vincent, išradę 
specialų būdą perduoti per radiją kareivių eiseną ir ki

tus panašius garsus.

vienam asmeniui, „Liesopo- 
val“, vadinasi medžių įkirti
mas taigoje — 9 kub. m. į die 
ną vienam žmogui. Medį rei
kėjo ne tik nukirsti, bet nuge
nėti, nupjaustyti vainiką, ka
mieną supjaustyti į kelis gaba 
lūs, šakas sudeginti.

Pjūklų galandimas miške 
(buvo keletas kalinių, kuriems 
tai buvo pavesta) — 12 dide
lių pjūklų, 4 vadinamieji „lan 
kiniai“ ir 8 kirviai. Malkų ga 
zo-generatoriams sunkveži- 
niams gabenimas — 5 kub m 
vienam žmogui. Tas malkas 
reikėjo tampyti rankomis. Ga- 
zo-generatorinių malkų gabe
nimas iš miško rogutėmis — 
16 kub. m. į dieną vienam žmo 
gui. Girioj kelių kirtimas vie
nam žmogui buvo skiriamas 6 
m. pločio ir 120 m. ilgio baras. 
Kai kuriose vietose tam dar
bui atlikti geram kirtėjui pri

tas didžiulės naikinaničos ga
lios ginklas, nauja bomba, va
dinama „Napalm“, Ši bomba 
pagaminta iš dviejų medžiagų: 
naftalinp ir palmių alyvos. 
Jos baisi naikinamoji jėga. „Na 
palm“ bombai sprogus išvys
tomas iki 2000 laipsnių karš
tis. O veikimo plotą tas karš
tis apima <ki 2.000 kvadrati
nių kilometrų. Žinoma, tik pa 
čiame centre, - kur bomba 
sprogsta, aplink užliejama 
2000 laipsnių karščiu. To
liau palaipsniui tasai karštis 
mažėja, tačiau veikimas palie 
ka labai didelis. Kas nesunai
kinamas karščio, tas, tolėliau 
nuo bombos sprogimo centro, 
užtrokšta. Naltalin ir palmių 
alyvos degąs junginys duoda 
troškinančias dujas. Nebūti
na, kad ši bomba būtų patai
kyta į priešo tanką. Ir tolė
liau nuo jo sprogdama ji savo 
veikimu spėja užtroškinti tan 
ke esančius karius, jiems ne
spėjus atidaryti tanko durelių.

Taigi Korėjos fronte sėkmės 
apsisukimas amerikiečių pusėn 
nėra joks stebuklas. Taip pat 
čia mažą vaidmenį atlilko prie 
šo pusėje prasidėjusi epidemi 
ja. Naujasis ginklas, jo fron
te panaudojimas, buvo lemian 
čiu veiksniu. Pirmieji „Na- 
palm“ bombos sprogimai prie
šo eilėse padarę didelį įspūdį. 
Pirmosioms bomboms spro
gus raudonųjų frontą pralauž
ti nebuvo sunku.

Nauja strategija taip pat tu 
ri didelės reikšmės. Praėjusią 
vasarą vykdytos ofensyvos me 
tu, kai JT daliniai išsitiesė 
nuo Puzan prietilčio, buvo nau 
dojama strategija, kuriai siek 
ta galimai daugiau laimėti te 
ritorijos. Šiandien, kaip pa- 
teiškiama iš gen. MacArthuro 
vyr. būstinės, nesimetama į 
greitus teritorinius laimėji
mus, bet siekiama galimai di
desnes priešo armijas padary
ti nekovingomis. Šios naujos 
strategjios dėka nuo sausio 25 
dienos iki vasario pabaigos, t. 
y. maždaug vieno mėnesio lai
kotarpy, Jungtinių .Tautų da
liniai Korėjos fronte sunaiki
no 120.000 priešo karių. Sep
tynios elitinis kiniečių divizi
jos buvo vieno mėnesio laiko
tarpy padarytos nekovingo
mis.

KAS REMIA 
„NEPRIKL. LIETUVA“ — 

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVA 1

reikdavo apie savaitę laiko, 
nes ten augo didžiuliai me
džiai ir dažnai pasitaikydavo 
suvirtę vienas ant kito milži
niški kamienai, kuriuos tekda 
vę nustumti į šalį. Karstų dir 
bimas — trys per dieną. Tas 
darbų sektorius dirbo be atsi
kvėpimo, nes nuo persidirbi- 
mo ir bado netrukus žmonės 
ėmė masiškai mirti.

Tos normos buvo nepasto
vios. Jei kam pavykdavo jas 
atlikti, netrukus jos būdavo pa 
didinamos.

Iš principo darbo diena tu
rėjo trukti 12 vai., bet sargy
binis ar dešimtininkas savava
liškai galėjo ją pratęsti ligi 14 
ar 16 vai. kol darbas būdavo 
baigtas.

Grįžus — vėl krata, patik
rinimas, paskui dubenėlis 
skysčio ir gulti. Tokia būda

vo vergo diena Bus daugiau.
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Toliau tėvų testamentą 
besklaidant

J. CICĖNAS.
H.

Sukaktuvininkai ir sukaktys, kurios lygu veidrodis at
spindi praeities tikrovę ir dabartį, nors ir skaudžią, bet ap
suptą tikėjimu laimėti.

Tautos būdas nėra vienos tautos ar vieno kurio amžiaus 
lietuvių atsiekimas. Tautos būdą perilga sukūrė sąlygos, 
kuriose teko amžių būvyje gyventi, žemė, į kurią atsirė
mus imta sėslus gyvenimas gyventi, kalba, kuria atskiros 
kiltys ir giminės susisiekdavo kaip kaimynai, o ypač pavo
jaus metu, ir — didžioji kraujo giminystė. Jei mes galėtu
me įžvelgti į tautos gyvenimą, vykusį žilosios senovės lai
kais, ir ten rastumėm minėtinų sukaktuvininkų, kurie savo 
kartai vadovavo, nudirbo darbų, veikusių savo amžininkus 
ir palikuonis. Atmintis trapi, o rašto dar nebuvo, tačiau ir 
akmens kirvuku ir kaulo ietį, ir laiko dantų nesuėstą molio 
puodą, ir grįstus kelius per pelkes, ir piliakalnius, ir nuos
tabiąją mūsų liaudies dairią, iš viso — garbę sudarantį tė
vų palikimą vadiname bendru lietuvio genijaus vardu.

Sukaktuvininkuose stebime ir gėrimės tais dalykais, 
kurie prašoka dienos pilkybę, persisunkia tikslin
gumu ilgiems metams ir visada įneša ką nors šviežia, ką 
nors pažangaus ir pranašaus, Ikitaip dar tariant — kas ruse
na prometėjiškos ugrpes kibirkštėle, kiekvienu metu galin
čia įžiebti ugnį, kuri dulkes ir šipulius svilina, o plieną grū
dina.

Geras grūdas dirvoj nežūna — taip galima atsiliepti ir 
apie kiekvieną sukaktuvinįnką. Stabterkime ties pačiu šie
met šlovinguoju sukaktuvininku — dr. Jonu Basanavičium. 
Gimė lygiai prieš 100 metų, mirė 1927. 2. 16 d. Neįmanu 
platėliau aptarti dr. J. Basaųavičiaus gyvenimas. Antra grį
žus, ir nėra ypatingai svarbu: apie Elzę, apie pergyveni
mus, privačius ir intymius, plačiau besidomint galima rasti 
Lietuvių mokslo Draugijos metraštyje „Lietuvių Tautoje". 
Didžiojo Vilniaus Seimo sušaukimo iniciatyvą, kuri seniau 
buvo jam priskiriama, istorija sugrąžino J. Kriaučiūnui. Pa
rašas po Vasario 16-ktosios deklaracija — dėkingų palikuo
nių mandagumo mostas. Žinoma, dr. J. Basanavičius prašo
ko visa galva savo amžiaus duonėdras ir švietė kasdieni
niais, bet perdėm patraukliais pavyzdžiais: čia savo gimtąja 
kalba didžiuodamasis ir ją puoselėdamas, čia lietuvišką 
spaudinį Ikaip žibintą saugodamas, o spaudos laisvę atgavus 
— sugrįžęs Vilnjun — ir kaip Lietuvių Mokslo Draugijos 
iniciatorius ir organizatorius, ir kaip lietuvių kalbos teisių 
bažnyčiose gynėjas ir kaip Centralinio Komiteto aktyvus 
narys, ir t. t. ir t. t. Bet visų didysis jo nuopelnas yra tas, 
kad šaltą kovo naktį visai Lietuvai (nors ir toli nuo tėvynės 
būdamas) davė įsakymą:

— ...su „Aušra“ pradėti puolimą!
Varižganto teigimu, į Prūsinės „Aušros“ krikštatėvius 

turi pretenzijas susiprantančios Lietuvos 7 miestuose gyve
nę vyrai: A. Vištelis, dr. J. Šliūpas, M. Jankus, J. Miksas, M. 
Šernas, M. Daveinis, inž. P. Vileišis, J. Miglovara ir dr. J. 
Basanavičius. Drezdenas (o gal ir Poznanius), Maskva, Pet 
rapilis, Ryga, Klaipėda, Tilžė, Ragainė — lygiai 7 miestai 
turi teisės savintis „Aušros“ gemalą. Ir jei nė vieno jų 
„Aušra“ nebuvo tikroji duktė, tai, drąsiai gali pasakyti, vi
sų jų įdukra. Visas lietuvių visuomenės organizmas jau bu
vo tautinės kultūros priruoštas pasitiekti būtinąją jos dva
sios reikalams preimonę — laikraštį. Dėl to rūgo, pukšėjo 
šen ar ten, net visai nesusitarus. Štai dėl ko visi naują laik
raštį taip mielai priėmė, lyg giminę“.

„Aušra“ buvo tikra pavergtos tėvynės padangėje auš
ra, ir josios didysis vadas — dr. J. Basanavičius, nesgi jis iš 
minčių, perėjo į veiksmą.

Dr. J. Basanavičiaus šūkis nesensta:
,,. .. ir mes esame tokie pat žmonės, kaip ir mūsų kai

mynai, ir norime visomis teisėmis, priklausančiomis visai 
žmonijai, lygiai su mūsų kaimynais naudotis.

Dr. J. Basanavičius skelbė šit kurias atsimintinas tiesas:
„ .. . kiekvienas už savo darbą gali atsakyti vien savo 

sąžinei... “
„Mes netrokštame sau kitokio pelno bei naudos, vienat, 

kad mūsų žodžiai pultų j gražią dirvą ir atneštų šimteriopą 
dvasinę naudą Lietuvai“.

Kas „Aušros" įtaka ano amžiaus sąmoningam ar sąmo- 
nėjančiam lietuviui, galima matyti iš dr. V. Kudrikos išpa
žinties:

.........gavau nr. 1 „Aušros“. Ėmiau skubiai vartyti. Ap 
sikniaubęs ant stalo apsiverkiau. Po tam pripildė mano krū-

Ciūnė Sutema
LAUKIMAS

Mano knygos, tartum ežerai užšąlę, 
nuo beviltiško laukimo ir tylos; 
aš žinau, jau niekados 
tavo rankos — tie laivai nubalę, 
mano ežerų krantuos, nesustos.
Bus tiktai žiema, ir šalta, šalta, 
ir užšąlę ežerai, lyg veidrodžiai spindės, 
iki pat nakties.
Tarytum veidrodžiai išdidūs 
salėje senos, senos pilies, 
laukdami, kad tavo rankos juos paliestų, 
kad galėtų jie sudužt lengvai, 
kad laivai, 
kuriuos vanduo čia kviestų, 
vėl galėtų ežeruose plaukt ramiai — 
mano knygose, kurios tavęs dar laukia, 
lyg žiemos užšąlę ežerai, 
kaip liūdnai, 
jų krantuos maža mergaitė šaukia, 
tavo rankų šaukias, kaip liūdnai.

VAKARAS

Man vakaras ramybės karstą veria, 
ir aš pavargusi į jį guluos, 
ir savo galvą, tartum motinos delnuos, 
jaučiu atvėsusiuose saulės spinduliuos, 
ir man taip gera, gera, gera — 
kad niekas neateis čia ir neverks, 
tik karsto dangtį man užvers lėtai 
naktis, ir lyg maži kapai 
bu^. mano kambarys ir suskambės sapnai, 
tartum varpai, ir nieks neverks. .

tinę rami smagi šilima ir, rodos, naujos pajėgos pradėjo ras
tis. Rodos, užaugau išsyk, ir ta pasaulė jau man perankšta. 
Pajutau save didžiu, galingu, pasijutau lietuviu esąs... Ne
savo sužiedotinės neapleidžiu“ (pridurkime: ir mirė berašy
damas;.

Kas pirmesnis, tas geresnis, — ne veltui tai senų žmo
nių sakoma ir dar priduriama: pradžia visada sunkiausia. 
Daugis šių metų sukaktuvininkų yra plina to žodžio prasme 
pirmūnai:

1. Prieš 75 metus miręs Kajetonas Rokas Zabitis 1824 
m. išleido pirmą iliustruotą lietuvišką elementorių.

2. Prieš 320 metų miręs Konstantinas Sirvydas paruo
šė pirmąjį lietuvių kalbos žodyną.

3. Prieš 175 metus gimęs Liudvikas Gediminas Rėza 
pats pirmas išleido K. Donelaičio raštus ir pirmąjį lietuviš
kąjį dainyną.

4. Prieš 150 metų gimęs Pridrikis Kelkis 1832 m. iš
leidžia pirmąjį tikybinį laikraštį.

5. Prieš 70 metų miręs Laurynas Ivinskis 1846 m. iš
leidžia pirmąjį lietuviškąjį kalendorių.

6. Prieš 100 metų gimęs inž. Petras Vileišis 1904 m. 
gruodį išleidžia pirmąjį lietuviškąjį dienraštį („Vijniaus ži
nios").

Šio plauko pirmūnų eilė didelė, taigi, kitus pralenkda- 
ni, stabterėkime pabaigai ties dviem mūsų arkivyskupais, 
kurie už savo pirmumą (nepalūžtamą ryžtą lietuvybei ginti) 
nukentėjo ne nuo Skito ko, bet nuo Eklezijos vyriausybės, ir 
taip:

— prieš 90 metų gimęs Pranciškus Karevičius buvo 
pirmasis, kuris visur pabrėždavo esąs lietuvių vyskupas ir 
per savo ingresą pirmiausia prabilo lietuviškai (vėliau iš pa
reigas einančių vyskupų nušalintas);

— prieš 80 metų gimęs Jurgis Matulevičius iš viso bu
vo pirmasis lietuvis, įžengęs į Vilniaus vyskupų sostą ir tai 
ne ilgam, Vatikanas „ramybės sumetimais“ arkivyskupą J. 
Matulevičių nušalino.

Beje, šundavatkes, kriminalistus ir kitokį gatvės ele
mentą maištui prieš ai|kivysk. J. Matulevičių telkęs kun. Mi- 
chalkiewicz ilgai netrukus gavo bažnytinį paaukštinimą, kai 
tuo tarpu lietuvis kun. Juozas Ambraziejus prieš 45 metus 
už vienų vieną sakinį (ne visi lenko šovinisto vyskupo įsa
kymai yra įpareigojantieji) buvo suspenduotas, o jo para
šytasis elementorius įtrauktas į index librorum prohibito- 
rum.

SUSIJUNGĖ DU AUSTRA
LIJOS LAIKRAŠČIAI

Ligšiol Australijos lietuvių 
draugijos leistasis savaitraš
tis „Mūsų Pastogė' buvo neu 
tralus, bendruomeninis laik
raštis. Katalikų centras todėl 
leido .savo laikraštį „Užuovė
jos“. Dabar gi, išėjus iš re
dakcijos senam žurnalistui J. 
Žukauskui, „Mūsų Pastogė" 
žymiai pUkito, o „Užuovėjai“ 
sunku buvo išsiversti, nes, 
kaip Lietuvių Katalikų Drau 
gijos susirinkime pranešė red. 
kun. Butkus, jam vienam vis
kas reikėję atlikti. Minėtas su 
sirinkimas ir susirūpino su
lieti — sucementuoti abu laik 
raščius į vieną. Australijoje, 
tokiu būdu, dabar eina du lie
tuviški laikraščiai: „Australi
jos Lietuvis“, kuris neseniai 
įsigijo savo spaustuvę ir „Mū 
tų Pastogė' . Trečio — „Užuo 
vėjų" — jau nebūsią.

— Detroito lietuviai susirū 
pino lietuvių kultūros namų 
statymu. Tam tikslui daromi 
žygiai.

nos darbo sukaktuvių koncer
tas bus balandžio 21 dieną, 7 
vai. vakaro St. Stanislas salė
je, 1371 Laurier St. East, 
Montrealy. Paveikslas vaiz-

ELZBIETA KARDELIENĖ duoja ją Rossini operoje „Sevi 
Lietuvos Valstybinės Operos Ii jos Kirpėjas" Rozinos rolėje, 

solistė, kurios 20-ties metų see Lietuvių Tremties Operoje.

Be rašto, kaip be akių, — šitą tiesą patvirtina visa eile 
faktų iš mūsų kultūros praeities. Kaip gervė giedros, lietu
vis rašto laukė ištiestomis rankomis:

1. K. Širvydo lietuvių kalbos žodynas per 100 metų su
silaukė net 5 laidų.

2. Prieš 100 metų mirusio Tado Juzumo „Senas Aukso 
Altorius' kartotas bent 33 kartus.

3. Prieš 150 metų gimusio K. Prielgausko „Aukso Al
torius ’ kartotas, kaip prof. V. Biržiška teigia, mažiausia 25 
kartus.

4. P. Kelkio „Žmogaus Širdis" kartota keliolika kartų.
5. L. Ivinskio kalendoriai, lyg periodinė vargo-spauda, 

ėjo 19 metų.
Prieš 100 metų gimęs kun. Matas Miežinis savo knygo

je „Apie meilę ir branginimą, savo prigimtosios tėvų kalbos“ 
rašo:

„Užsiginti savo kalbos, tai nusidėjimas vienas iš kvai
liausių. Pamislykite, kaip kvailai ir nedorai pasielgtų sūnus 
užsigindamas prieš žmones savo motinos“.

„Kaip neprotingai daro tie tėvai, kurie savo kūdikius 
priverčia mokinties svetimoje kalboje, mokintiesi poterių ir 
katekizmo. Kokia čia Dievui garbė, kad kūdikis, nesupras 
damas, kalbės poterius — svetimos kalbos žodžiais? Nau
dinga daug kalbų mokėti, bet melstis reikia prigimtoje kal
boje1

„Vardan teisybės, dėl tėvynės meilės, lietuviai savo susi
rinkimuose, savo tarpe, savo Šeimynose privalo kalbėti lie
tuviškai. Lietuviai neturi maišyti į savo kalbą svetimų žo
džių, kraipalioti savo lietuviškas pavardes!. . .“

Kaip lietuvis turi ginti savo gimtąją kalbą, akivaizdžiai 
rodo įvykis, kuris buvo prieš 55 metus Mintaujos gimnazijo
je. Tada už gimtosios kalbos gynimą, pašalinta grupė moki
nių (jų tarpe Antanas Smetona, dr. Jurgis Šlapelis ir kt.) 
Dr. V. Kudirka 1897 m. „Varpo“ Nr. 1 rašė:

„Pasipriešinimas reikėjo atpirkti daugeliu aukų. Bet 
kokia graži idėja įsikūnijo be aukų? Garbė tiems, kurie mo
ki tokiomis aukomis tapti!- O kasžin ar tie drąsūs jaunikai
čiai bus dėkingi už pavadinimą jų aukomis? Jie gali pasaky
ti: jeigu iš tokios mokyklos, kur slegia dvasią ir silpnina do
riškas pajėgas, būtume išėję karjeristai, tąsyk tai būtume 
tikromis aukomis. Vaikai pamokino mus suaugusius, kaip 
turime elgtis kovodami už savo tiesas. . ."

Bus daugiau.

r • • s
? SIDABRINE LAPE
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II. ♦ * *
Kaip baisus vėtros sūkurys užgriuvo pasaulį lemtingieji 

įvykiai ir pradėjo mėtyti žmonių likimus, kaip skiedreles. 
Daugelį sutrynė gadynes girnos ir jie dingo be žinios. Ki
tus viesulas atplėšė nuo gimtosios žemės ir išmėtė pasaulio 
vėjams.

Sunkios nežnios ir baisių nujautimų kankinami, anks
tyvą rytą su žmona atvažavome į Berlyną, paskutinį aki
mirksnį ištrūkę iš grėsmingo Breslau apsupimo. Perpildytų 
traukinių išvarginti, užsnūdome pabėgėlių barake, ties An
halt stotmi. Po to, išsrėbę rudą ir rūgštų skystį, kažkodėl 
vadinamą kilniu kavos vardu, leidomės jieškoti pažįstamų ir 
pastovesnės gyvenamos vietos. Nebegalėjau pažinti miesto, 
kuriame prieš dvidešimt metų buvau praleidęs kelias dįe- 
nas. Brandenburgo vartų artumoje puošnios kavinės ir par
duotuvės spoksojo į mane tuščiom išdaužytų langų angom. 
Kadaise išdidūs paminklai, kurie dar neseniai vaizdavo di
džiosios Vokietijos galybę, dabar buvo nudaužytom nosim 
ir sutrupintais sąnariais. Jie liūdnai šmdkšavo pro parkų ir 
alėjų aplaužytus medžius, kaip skarmaloti elgetos. Užterš
tose gatvėse buvo matyti tik vienas kitas neuniformuotas vy
ras. Jie daugiausia kalbėjo ne vokiškai, bet įvairiom Europo' 
kalbom.

Ne tiek latvių centrinės įstaigos išduotas pažymėjimas, 
kiek mano gražbylystė ir kelios cigaretės paveikė butų skirs
tymo valdininką ir jis išrašė man šešiom dienom kambarį 

skambaus Reichsadler vardo viešbutyje. Viešbutį radome vy 

riausybės rajone, netoli valstybės kanceliarijos. Apie šią 
grėsmingą kaimynystę žmonai nieko nesakiau — nenorėjau 
jos be reikalo jaudinti.

Naujon gyvenamon vieton sudėjome savo daiktus, kad 
jų nereikėtų tąsyti su savimi. Kambarys atrodė vargingai. 
Milžiniška laivo išvaizdos lova užėmė veik visą patalpą, pa
likdama vietos tik vienai kėdei, mažam apskritam staliukui 
ir pačiam kampe įspraustai siaurai spintelei. Sienos buvo nu 
klotos išblukusiais gobelenais, kambaryje ir koridoriuose 
tiesėsi nudėvėti, dulkini kilimai, kurie žingsnių aidą suger- 
davo kaip šulnys. Tik vienam iš dviejų langų dar laikėsi 
stįklo kvadratas. Kitos lango dalys buvo užlopytos popie
riumi, kuris nepraleido šviesos. Visur buvo galima matyti 
karo skurdą ir nedateklių. Bet vis tik virš galvų buvo sto
gas, nors ir keliom dienom.

Atgabenom iš Anthalt stoties ryšulius ir pradėjom tvar 
kytis, tartum visam gyvenimui. Reikėjo nusiplauti. Van
dentiekis neveikė, todėl paėmiau tuščią ąsotį ir lipau laiptais 
žemyn, jieškodamas vandens.

Tamsiam priengyje, už kampo susidūriau su kažkokia 
moterim. Atsiprašiau, norėjau praeiti, bet jaučiau, kad ma
ne tveria už skverno. Sustojau, gerai įsižiūrėjau — tai Si
dabrinė Lapė!

— Irma! — nustebęs sušukau. — Kaip tu čia atsiradai?
— Taip, kaip ir tu, — šypsojosi ji. — O tu kur vaikš

čioji su ąsočiu rankoje? Turbūt jieškai vandens? Nerasi. 
Duokš, atnešiu!

Neleidusi man nei atsikvošėti, nutvėrusi ąsotį ir pražu
vo už vienų durų. Po valandėlės ji vėl pasirodė ir padavė in
dą, pripildytą iki pusės.

— išiuo metu daugiau nėra. Taupyk, — pasakė.
— Dėkui ir už tiek, — atsakiau. — Gal užsuksi pasi

kalbėti? Gyvenu čia pat, devintas numeris.
Irma linktelėjo galva ir sekė mane. Atidariau kamba

rio duris ir įleidau ją pirma.
— Atsivedžiau svečią, — skubėjau pranešti žmonai. — 

Irma Lapė — mano buvusi bendradarbė.

Žjnona, truputį nustebusi, pažvelgė į Irmą, į mane ir 
šyptelėjo. Sidabrinės Lapės praeitį ji žinojo su visomis smulk 
menomis.

— Sėskit čia pat, ant lovos, — kvietė. — Čia permažaį 
kėdžių — tiktai viena.

Irmos nereikėjo du kartus kviesti, ir ji atsilošė lovos ko
jūgalyje. Žmona traukė iš maišų sulamdytus rūbus, o aš, 
įsipyliau lipnaus vandens ir pradėjau plauti rankas.

Valandėlę visi tylėjom, o aš skersomis stebėjau Lapę. 
Ji buvo žymiai pasikeitusi. Nebuvo nė ženklo ankstesnio su
stingimo. Jos pilkos akys žvaliai mėtė žingeidžius žvilgsnius 
ir pirštai nervingai sukinėjo sagas. Atrodė, lyg ji virty iš ne 
kantrumo ką nors kalbėti, pasakoti, ir tiktai niekaip nega
li atrasti pradinio žodžio.

— O, neimkite rūbų lauk, — ji nelauktai kreipėsi j 
mano žmoną.

— Kodėl? Reikia juk kaip nors bandyti juos išlyginti: 
kelionėj visai susiglamžė. Tiek skudurų ir beliko, — itc.pė 
žmona.

— Bet mes čia gyvename nuolatinius oro pavojus, be
velk kas valandą reikia bėgti j slėptuvę, — patarinėja Irma. 
— Kaip tada viską surankiosi? Palikti čia nieko negalima. 
Ką gali žinoti, galbūt, grįžęs rasi tiktai plytų krūvą. Ne kar 
tą jau taip buvo. Jų viešbučio negaila, bet mūsų daiktų. 
Aš kiekvieną kartą tempiu viską į slėptuvę. Ar lagamino 
jokio neturit?

— Turim, kaipgi, — atsakiau. — Breslau stoty, tik
riausia, dar ir dabar ant perono stovi, jeigu niekas nepaėmė.

— O pabėgėlių pažymėjimą turit? — kreipėsi Irma vėl 
į mano žmoną.

— Nežinau, vyrui kažkokį pažymėjimą davė latvių 
centrinėj įstaigoj, — atsakė.

— Parodyk, — Irma ištiesė ranką, ir man norom neno 
rom teko parodyti. — Tai tas pats. Su juo vienoj vietoj ga
lima nusipirkti lagaminų. — Normalia kaina, O jeigu dar 
kokią cigaretę pakiši, tai galima išsirinkti, koka patinka. 
Mes su ponia nuvažiuosim, parodysiu kur.
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Apie modernią 
metalurgiją

INZ. J. BULOTA.

ŽIEŽIRBOS kulturwWkrqwa
KNYGOS BIČIULIŲ KLUBAS

Žinoma tai oūtų gal ir netiks
lu vadinti filmų aparatu, nes 
tai ištisa mažutė laboratorija 
su šimtais visokių aparatėlių. 
Bet matematiškai ir praktiš
kai jam pavyko įrodyti, kad 
jis padarė nors dar tik 15 
nuotraukų per mažiau kaip 
vieną miliomnę sekundės dalį. 
Jam belieka palaukti, kol op
tikai jį pasivys tai yra nu
kreips savo aparatus į taip ma
žą vienetą kaip sakysim van
denilio atomas, o jis nufilmuos 
tą atomą, o ekrane jis leisda
mas savo filmą normaliu 30 
nuotraukų sekundėje greičiu, 
galės mums parodyti laifce % 
sek. kaip elektronas pamažu 
judės - suksis aplink protoną.

Šiandie elektroniniai mikros 
kopai jau įstengia padidinti 
apei milioną kartų žiūrimą dul 
kėlę, bet tai dar toli gražu, 
kad jie pamatytų vandenilio 
atomą, kurio diametras nesu
daro nei vienos kyadralioni- 
nės milimetro. Dar reikia pa
laukti, kol tie elektroniniai 
mikroskopai padidins miliar- 
dą kartų daugiau negu jie da
bar padidina, kad mes pama
tytume vandenilio atomą maž
daug ligi aguonos grūdo di
dumo. Aš tikiu, kad jei ne 
mes, tai mūsų vaikų vaikai 
galės grožėtis atomais į juos 
bežiūrėdami ir matyti, jų pul
savimus, elektronų judesius ir 
jų orbitas bei ypatingai juos 
apsupančius debesis, tas, gal 
būt, kosmines dulkes bei tirti 
ant jų greičiausia esančios ne 
mirštančios amžinos gyvybės 
pradus, nes mažasis pasaulis 
yra tikriausiai žymiai įdomes
nis, keistesnis ir pilnas paslap 
čių, negu mūsų dabar mato
mas bei pažįstamas. (d. b.)

Šiandie, ypač USA, prade
dama naudotis filmų apara
tais, darančiais iki. 400.000 
nuotraukų per sekundę. Mes, 
mūsų virinimų tyrimams, vi
sai va neseniai pradėjome nau 
dotis mūsų pačių laboratori
joje išvystytu filmo aparatu, 
darančiu apie 3—3,5 tūkst. 
metrų per sekundę ir pritaiky 
tu mūsų reikalams. To mums 
visai pakanka (nors šiuo tar
pu) sekti mūsų elektrinius ar 
cos pulsavimus — kintamos 
srovės Įtaką arcai, argono du
jų atominius garus, jų kryptį 
ir padėtį pagal susidariusią 
metalo vonią — sekti tungste 
ninio ’elektrodo pulsavimą — 
jo garavimą — amžių ir dešim 
tis kitų fenomenų. Iki šių die 
nų viskas tai buvo mums ne
matoma ir štai per 25 metus la 
borantai inžinieriai darbavosi 
lyg užrištomis akimis. Žodžiu, 
filmo aparatas brangus techni 
ko - metalurgo draugas, ža
da jam didelę ateitį ir pagel- 
bą’.

Norėčiau dar nors porą žo-

IV.
Vos prieš kelius metus USA 
chemikai iššlavė visus bute
liukus iš jų laboratorijų ir pa
sistatė automatines preciziškas 
metalų anulizams mašinas. 
Tų mašinų principas pagrįstas 
tyriamų metalų sudaromų 
spektrų analize. Mes visi ma
tėme laumės juostą — tai van 
dens lašų saulės spinduliais 
peršviestas spectras. Taip pat 
gal prisimenama, kad urani- 
jus vienas iš 92 cheminių ele 
mentų buvo atrastas ne žemė
je, bet vienos iš saulės plane
tų Uranijo (iš kur to elemento 
ir vardas) spektro. žodžiu, 
medžiagų spektras su jų įvai
riaspalviais bruožais ir brūkš
niais nurodo ir tos medžia
gos cheminę sudėtį — atseit 
analizę.

Minėtoji analizių mašina tu
ri visą elektrinį įrengimą, ga
lintį išprovokuoti elektrinę ar- 
cą, kelių tūkstančių laipsnių 
šilumos. Po šita arka pakiša
mas tiriamas metalas ar mums 
rūpima suvirinimo siūlė. Ar
ea, atakuodama metalo pavir 
šių, jo vos įžiūrimą taškelį — 
metalą paverčia garais — du
jomis, susidaro spektras (lau
mės juosta), kurį sugaudoma 
— pakliūva į optinį įrengimą 
ii perduodama į eįkraną arba 
reikalui esarft nufilmuojama 
ar nufotografuojama. Specia
listai, žiūrėdami į ekraną, ku
riame apačioje yra nušviečia
mi spektrai etalonai iš karto 
skaito tiriamojo metalo koky
bę ir kiekybę bei stumdydami 
norimomis kryptimis po area 
tiriamąjį metalą seka ekrane 
jo homogeniškumą —žiūri ar 
spektro spalvos ir brūkšniai ne 
keičia padėties bei seka kitus 
metalo fenomenus.

Čia ištirti metalą užtenka ke 
lių minučių. Tokios mašinos 
kaina (kurią aš pernai mačiau 
Lieže) yra apie 300.10(6) fr. 
Kolkas jų pernai tebuvo 3 
Europoje: 1 — Belgijoje ir 
2 — Anglijoje.

Paryžiuje, vienas Prancūzi
jos chemijos profesorius, jau 
treti metai daro bandymus ir 
turi jau sėkmingų rezultatų 
tą patį spektro principą pritai 
kyti kitu būdu medžiagų kū
nų cheminei analizei, nors jo 
bandymai ir rezultatai yra dar 
laboratorinių tyrimų stadijoj.

Trečias tikrinimo rezultatų 
tyrimo patobulinimas tai rei
kia skirti gerokai ištubulėju- 
siam ir vis dideliais žingsniais 
bežengiančiam pirmyn filmų 
aparatui. Pereitais metais Sor 
bonos universitete suruoštoj 
metalurgams inž. ir chemi
kams paskaitoj vienas prancū 
zų prelegentas aiškino princi
pus ir demonstravo filmų apa 
ratą, galintį daryti 24 milio- 
nus nuotraukų per sekundę.

Trys didieji ir Montrealio 
visuomenė

Vienas pačių geriausiųjų lie 
tuviškos scenos aktorių Henri 
kas Kačins’kas, vienas išky- 
liausiųjų mūsų poetų Bernar
das Brazdžionis ir dabartinio 
gyvenimo šešėlius pašiepian
tis satyrikas Antanas Gustai
tis surinko tiktai apie 250 
klausytojų. Skurdus ir skau
dus skaičius! Salėje nematė
me taip pat daugelio, kurie 
mielai vadina save kultūrinin 
kais. Kodėl?

Iš tiesų — kasgi kaltas?
„Tėviškės žiburių“ š. m. II 

Nr. vedamajame „Kasgi kal
tas?“ sĮkaitome: „Jei nutarta 
organizuoti PLB, kaip prieš
paskutinis etapas Nepriklau
somos Lietuvos valstybės, tai, 
dirbkime rimtai, kaip pridera 
garbingos tautos nariams. Va
landėlei atidėkime Į šalį para
pijinius, smulkius reikalus, 
darbus“.

Mokslo-technikos naujienos
MATOMAI Klf

Antropologai yra susirūpi
nę žmonių veisle. Jie labai ge
rai žino, kad žmonių veislę ga 
Įima pagerinti dirbtiniu būdu, 
bet kol žmonės nėra nusikra
tę visokių prietarų ir įsigalė
jusių papročių, jie Jabai atsar 
giai apie tai kalba. Bet žymių 
tarptautinio masto įvykių, 
kaip praėjęs karas, kurio pa
sekmėje įvyko žymių „krau
jo sumaišymų“, patys vaisiai 
pasireiškia. Belieka tuos įvy
kius tiktai konstatuoti.

džių pasakyti apie pirmą ir se 
niausią metalurgo prietelių 
mikroskopą. Nežiūrint, kad 
šiandie sparčiais žingsniais to 
bulėja ir jau panaudojamas 
praktiškai elektrinis mikros
kopas, bet jis mums eiliniams 
inžinieriams tėra dar mistika 
ir mes tesinaudojam senais op 
tiniais mikroskopais, galinčiais 
padidinti tyriamo metalo pa
viršių šimtus ir tūkstantį kar 
tų. Deja, ir čia darbas labai ii 
gas — reikalaujantis moderni 
nio paviršiaus nušlifavimo ir 
įvairiausių chemikalu, kol ata 
kuojant tą paviršių išriškintu- 
me mūsų jieškomus elementus 
— anglį, oksydus, fosforą, šie 
rą, ypač kristalų formą, dydį 
bei jų kryptį ir tt. ir tt., ir tik 
vėliau, mikroskope padidinus, 
kad galėtume metalą egzami
nuoti. Ir čia gal būt didžiausia 
nelaimė, tai, kad vienas tyri
nėtojas nieko negali teisingi 
pasakyti, nes reikia turėti ke
lių specialistų visai skirtingų 
mokslo sričių žinias; būtent— 
chemiko, kristalurgo, metaiur 
go ir dabar jau elektronininko 
ir net biologo žinias, (d. b.)

Ir mes taip pat galvojame. 
Tiktai norėtųsi, kad apie smul 
kių parapijinių reikalų atidėji 
mą į šalį būtų mažiau kalba
ma, bet daromi konkretūs 
žingsniai ta linjkme. Ir nedel
siant.

Anonimas apie anonimą.
11-me „Vienybės“ n-ryje 

rašoma (be parašo — anoni
mo) :

„Korespondentas - anoni
mas neatsakingas. Bet iš 
Nepriklausomos Lietuvos 
redaktoriaus būtų tiesiog 
įdomu išgirsti, ko buvo no
rėta {panašia koresponden
cija pasiekti? Kas kita išsa 
mi, objektyvioje šviesoje 
pavaizduojanti VL1KO dar 
bus korespondencija. . .” 
Taigi, kai „anonimas - neat 

sakingas“ pasakys, kas yra 
„objektyvioje šviesoje“, tada 
ir redaktorius galės atsakyti, 
ko jis, dėdamas tą korespon
denciją, norėjo „panašia ko
respondencija“ atsiekti.

[TA ŽMONĖS
Čikagos antropologijos ins

tituto mokslininkai šiomis die 
nomis paskelbė, kad per pas
kutinius 100 metų žmogus už 
augo apie 3 centimetrus arba 
vieną ir 3 šešioliktas colio 
aukštesnis.

Įdomiausia, kad tie moksli
ninkai teigia, jog žmogus ir 
ateityje dar augs ir bus augš- 
tesnis. O to padidėjimo prie
žastys esančios šios: dabar ge 
riau, negu praeityje, maitina
si; žmogus lengviau dirba, nes 
mašinų yra atpalaiduotas nuo 
pačio sunkiojo darbo; ir, be 
to, dabarties žmogus kryžmi
nėmis vedybomis taip pat pri
sideda prie veislės tobulinimo. 
Kadangi šios sąlygos ateityje, 
kaip numatoma, bus dar dau
giau išvystytos, tai ir žmo
gaus ūgis dar padidėsiąs.

Greta dydžio, kintanti ir 
žmogaus išvaizda: jis tampąs 
lieknesnis; galva keičianti taip 
pat savo proporcijas — žan
dai mažėja ir galvos kaušas di 
deja, nes dėl maisto žandai ei 
na menkyn, o dėl intelekto vys 
tymosi kaušas, talpinąs smege 
nis, didėja.

Galimybės šioje srityje yra 
dar labai didelės, ne be rasių ir 
tautų kryžiavimo, >kas labai at 
siliepia žmonių veislės kitimui, 
yra dar hormonai, endokrini
nių liaukų produktai, kurie 
taip pat šiam tikslui gali būti 
panaudoti ir jau pradėti nau
doti. Todėl ateities žmogaus 
išvaizda bus žymiai kitokia, ne 
gu dabartinio žmogaus.

RADIJO VALDOMA 
GELBĖJIMO VALTIS

Amerikos aviacijos vadovy 
paskelbė, kad yra išrasta

Lietuviškai knygai pasiro
dyti sąlygos ne savoje tėvynė 
je yra sunkios, bet su visuo
menės parama tos sąlygos yra 
nugalimos. JAV, Anglijoje, 
Vokietijoje ir kituose kraštuo 
se yra gana populiarūs knygos 
klubai, kurie daug prisideda 
prie knygos išleidimo, jos at
piginimo ir populiarinimo.

Tokį klubą — Knygos Bi
čiulių Klubą — dabar suorga 
nizavo lietuvių spaudos Cent
ras Amerikoje „Gabija“, kuri 
iki šiol sėkmingai vykdė ir te 
bevykdo lietuviškų knygų tel 
kimą ir jų platinimą visame 
laisvame pasaulyje.

Knygos Bičiulių Klubo na
riais kviečiama visa skaitan
čioji visuomenė. Kiekvienas 
narys, įmokėjęs S 5.00 mokes 
tį, gauna naujų knygų, nema
žiau kaip už $ 8,00. Pirmai
siais metais Knygos Bičiulių 
Klubo nariai gauna mūsų žy
miųjų rašytojų naujai išlei
džiamas šias grožinės litera
tūros knygas: Juozas Krumi- 
nas „Naktis viršum širdies“, 
apysaka (jau išleista); Jurgis 
Sevickis „Raudoni batukai“, 
rinktinės novelės; Nelė Maža
laite „Mėnuo, vadinamas me
daus“, apysaka; Jurgis Jan
kus — apysaka; Liudas Dovy 
dėnas „Per Klausučių ulytė- 
lią“, apysaka.

Kaip matyti, išleidžiamųjų 
{knygų autoriai yra mūsų vi
suomenei žinomi ir skaitomi. 
Kiekvienas jų yra išleidęs po 
kelias knygas, ir tas liudija 
šių autorių populiarumą.

Metinis $ 5.00 Knygos Bi
čiulių Klubo nario mokestis 

valtis, galinti pakelti 15 žmo
nių, kuri nuleidžiama iš lėk
tuvo, iš lėktuvo valdoma ra
dijo bangomis ir nukreipiama 
arba sustabdoma ten, kur ra
dijo valdytojas nurodo.

AMERIKA GAMINA 
SLAPTUS GINKLUS

Neskelbiamoje JAV vietoje 
pradėti gaminti slaptieji gink 
lai. Tai būsią įvairių rūšių 
ginklai. Vieni skrundą grei
čiau už garsą, kiti — tarnau
sią gintis nuo lėktovų užpuo
limo, treti — būsią automatiŠ 
kai valdomi ir tt. Tie visi prie 
taisai būsią gaminami masiniu 
mastu.

REIKALAUJA GIMDYMŲ 
KONTROLĖS

Intelektualiniai Japonijos 
sluogsniai susirūpinę, kad ja 
ponai pernelyg sparčiai veisia 
si. Gyventojų skaičius spar
čiai auga, o pragyvenimo prie 
monės nedaugėja. Demogra
fas dr. Gemble sako, kad Japo 
nų gimdymui kontroliuoti są
junga ir dar 13 kitų organiza
cijų parlamentui pasiuntė siū
lymą įsteigti specialų departa 
men tą, /kuris gyventojų tarpe 
propaguotų gimdymų kontro
lę.

siunčiamas Šiuo adresu: Ga
bija, 340 Union Ave., Brook
lyn, 11, N. Y.

— Pianistas Andrius Kup
revičius pradėjo vesti Tautinio 
ansamblio chorą Buenos Ai
res priemiestyje — Avellane- 
doje. Spauda ir muzikai gra
žiai apie chorą atsiliepė.

— John D. Rockteller Jr. 
paskyrė 5 milionus dolerių 
Amerikos negrų universitetui 
paremti.

NAUJI RAŠTAI
„NAKTIS VIRŠUM 

ŠIRDIES”
Juozas Kruminas, „Naktis 

viršum širdies“. Vieno susi
tikimo istorija. Apysaka. 141 
psl., kaina $ 1,50. Dail. P. 
Osmolskis. Išleido „Gabija“. 
Knyga gaunama šiuo adresu: 
„Gabija, 340 Union Avė., Bro 
oklyn 11, N, Y. ir pas platin
tojus.

DIRVOS DIENRODIS. — 
Kalendorius 1951 metams. 
Kaina 50 et. Be kalendariu- 
mo, didžioji kalendoriaus da
lis yra paskirta „Dirvos“ laik 
raščio reikalams. Gale yra ma 
tai, temperatūros matavimas 
ir kitos praktiškos smulkme
nos. /

NEMUNAS 5 nr. Turiny: 
Bronys Raila — Pastabos apie 
liberalų santarvę; J. Kėkšto 
eilėraščiai; V. Trumpa — Pa
sišnekėjimai apie dabartį ir 
praeitį; N. Mazalaitė — pasa
ka apie vargšą vaiduoklį. J. 
Cicėnas — be penkių dvylika; 
Dr. J. Balys — Tautosakos 
aidai; Aplink pasaulį, Brook- 
lyno kolonija.

Šis „Nemuno“ numeris at
rodo žymiai geriau, estetiŠ- 
kiau. Bet jam patartina dar 
pasinaudoti smulkesniais raš
menimis, ypač smulkmenoms, 
kurių, tokiu būdu renkant, ga 
Įima būtų sudėti žymiai dau
giau. Tokiam žurnalui visuo
met prasminga būtų panaudo 
ti petitą ir net nouparelį, jei
gu tuos rašmenis spaustuvė 
turi. Bendrai „Nemunas” to 
bulėja.

Jo kaina — už 12 numerių 
4,80 dolerių amerikoniškais. 
Adresas: Mr. Liudas Davydė 
nas, 2140 Brick Ave, Scran
ton, Pa, USA.
KULTUVĖ BALANDŽIO 

PIRMAJAI DIENAI
Artinasi balandžio pirmoji 

— Prima Aprilis ir sulauksi
me tradicinio humoro ir saty
ros laikraščio Kultuvės, kuri 
pažįstama nuo 1922 metų.

Laikraščių platintojai pra
šomi pranešti, kiek reikės 
Kultuvės pasiųsti platinimui. 
Atskirais numeriais galima 
Kultuvę užsisakyti pasiuntus 
voke paštd ženklų (tik po 1, 2 
ar 3 centus) ir pranešus savo 
adresą.

Rašykit tokiu adresu: Kul
tuvė, 412 Bedford Ave,, Bro
oklyn 11, N. Y., USA.

— Galima, — pritarė žmona, nudžiugusi, kad atsirado 
ąelauktas padėjėjas.

— Bet reiika važiuoti tuojau, kol krautuvė neuždary
ta, negali žinoti, kaip bus rytoj, — skubino Irma. — Važiuo 
kim, netoli, už valandos grįšim.

— Kaip manai? — kreipėsi žmona į mane.
— Neblogai būtų, — patraukiau pečiais. — Jei tik tu ne 

labai pavargusi.
— Nieko, bus laiko, vėliau pailsėsit, — Irma neleido 

atsakyti žmonai. — Tuojau pasiimsim apsiaustą ir keliau
sim.

Nelaukusi atsakymo pašoko ir išbėgo pro duris.
— Ta tavo Sidabrinė Lapė, kaip žaibas, — šypsojosi 

žmona. — Visai ne tokia, kaip tu man ją nupasakojai.
— Taigi, ir man nuostabu, — atsakiau: — seniau ne 

tokia buvo. Tai tu važiuosi?
— Važiuosiu. Kas padaryta, padaryta, — pasakė ji ir 

apsirengė. — Duok man tą pažymėjimą, pažiūrėsim, kas iŠ 
to išeis.

— Į duris pasibeldė ir vidun įlėkė sidabrinė Lapė.
— Tai eisim, — ragino ji.
— Tu liksi Čia — paklausė žmona. — Prigulk.
— O ką kita veiksi, — nusižiovavau ir išleidau abi pro 

duris.
Turbūt, buvau pavargęs, nes tik atsigulęs, tuoj užmi

gau. Kai vėl pabudau, moterys jau sugrįžusios ir apžiūri
nėjo naują lagaminą. Aš tiktai nusišypsojau ir pamąsčiau, 
kad labai nedaug reikia žmogui — ir tasai užmiršta netik
rą rytdieną.

— 'Rytoj įsigysim lygintuvą, — čiauškėjo Irma. — 
Man pažadėjo viena pardavėja. Išsiprosysim visus mano ir 
jūsų rūbus.

— Tu pasidarei labai išradinga, — tyčiojaus. — Ne
begaliu pažinti tavęs.

— Gyvenimas moko, — ji atsakė išdidžiai. — Visą lai
ką pati savim rūpinausi. O jūs ką manote toliau veikti?

Patraukiau pečiais.

— Kolkas paliksim čia. Reikia apsiuostyti. Čia dau
giau pažįstamų, gal visi ką nprs ir sugalvosim. Kokie tavo 
tolimesni planai?

— Aš manau, važiuosiu į išiaurės jūros Pellvormo salą. 
Tenai gyvena jau keli latviai. Gyvenimas ramus, maisto pa
kanka, ir kambarių galima rasti. Žįinot ką — važiuojam visi 
trys kartu. Čia vistiek nėra gyvenimo. Badas, oro pavojai, 
apkasų kasimas — geriau kdkioj nuošalėj. Visa šita istorija 
šiaip ar taip nebeilgai tęsis.

— Tiesą sakai, — pritariau. — Bet pirmiausia, turiu 
pasidaryti, kad uždirbčiau kelis skatikus. Su pora šimtų 
markių neilgai, išsiteksi.

— Taigi, — susimąstė Irma. — Ir mano turtas ne kažin 
koks. Kaip nors priims ūkininkai, pavasaris arti, darbo už
teks. Kiek jau čia galėjom pasiimti kartu?

— Bet jau savo pusrubliukų, tikriausia, nepaikai? — 
neiškenčiau.

Irmos akys sumirgėjo. Blykstelėjo pyktis, pagieža, bet 
ir vėl tuojau užgęso.

— Žinoma, nepalikau, — atsakė ji suirzusi, bet valdy
dama save. — Manai todėl juos taip ilgai rankiojau, kad iš
mesčiau? Jau taip nieko nepasiėmiau. Išplėšė iš kambario, 
kaip stovėjau. Gerai, kad porą pundelių buvau anksčiau su 
raišiojusi, tai juos ir nutvėriau.

— Bet tai tikras kapitalas. Pradėsi po vieną leisti 
apyvarton, ilgam užteks.

■— Nieko nebus, — kietai atkirto Irma ir jos akys vėl 
suliepsnojo, kaip anksčiau. — Jų tikrai neparduosiu.

Įsiterpė valandėlė nejaukios tylos, nes nežinojau ką be 
atsakyti. Supratau, 'kad esmėje ji liko ta pati sidabrinė La
pė. Geriau nebeliesti šios pavojingos temos. Tai buvo Ir
mos charakterio jautriausioji vieta, ir, tęsdami pasikalbėji
mą* tiktai susiginčytume.

— Kur čia arčiausia slėptuvė? — paklausiau nudžiu
gęs, kad laiku atradau tokį svarbų pasikalbėjimo objektą.

■— O, tą tai reikia žinoti, — vėl sučiauškėjo Irma, ir 
jos balse nebesigirdėjo nei trupučio pirmykščio šiurkštumo. 

— Trys kvartalai nuo čia, mūsosios ir Negrų gatvės kampe. 
Bet jeigu bus aliarmas, bėgsim kartu, parodysiu. Daiktelius 
reikia sudėti po ranka, kad nieko nepatiktum. Taip, dabar 
eisiu į savo kambarį — čia pat, vienuoliktas numeris. Rei
kia užvalgyti ir pasnausti.. Naktį, tikriausai, teks keltis.

Ji atsistojo ir išėjo greitai, kaip buvo atėjusi. Užkan
dom šį tą ir atsigulėm.

Žmona greit užmigo. Paskaičiau valandėlę laikraštį, 
bet staiga užgęso šviesa. Nusikeikęs užsitraukiau antklodę 
ligi ausų. Lova pamažu įšilo ir aš pradėjau snausti.

Ūū - ū, ūū - ū!
Pašokau. — Oro pavojus, — žadinau žmoną. — Kelk! 

greitai!
Paspaudžiau mygtuką — tamsu. Susijaudinęs dreban

čiom rankom susijieškojau rūbus. Sirena kaukė, kaip pas
kutinio teismo trimitas.

— Bet tai juk vadinamasis „pilnas“ pavojus — argi 
būtume įspėjamąjį pramiegoję? Nebebuvo laiko svarstyti. 
Koridoriuje žingsnių nesigirdėjo, bet iš visur sklido šūkavi
mai.

Paskubomis suraišiojęs batų raikščius ir apsirengęs, už
degiau degtuką, kad greičiau pasiimtų daiktus. Viskas vyko 
greičiau, i^egu galima buvo tikėti. Po kelių akimirkų jau li
pome laiptais. Nešulių svorio jau visai nejautėme.

Apatnę laiptų aikštelę nušvietė žvakė. Ten stovėjo Ir
ma ir nervingai žvalgės į prabėgančių svečių veidus. Pa
mačiusi mus ji aprimo.

— ištai ir jūs, — susijaudinusi atsiduso. — Greičiau, 
greičiau, reikės kiek pabėgėti. Viską pasiėmėt?

Nelaukusi atsakymo nušokavo paskutinius laiptelius į 
gatvę. Kairysis jos petys buvo palinkęs, nors per jį buvo 
permesti tiktai du suraišioti ryšulėliai. Ant nugaros kabojo 
naujas lagaminas.

— Jame, tikriausia, sukrautas jos sidabras, — pamąs
čiau, bet ir vėl toji mintis dingo.

— šįkart bus karšta, — švokštė Irma. — Nebuvo įspė 
jirno -—tuojau pavojus. #?nau, ką tai reiškia. Bus daugiau.
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Matydami, kad Vokietijoj 
Falenbostel pereinamoje sto
vykloje pusmečiais reikia lauk 
ti, kol išleidžia užsienin, pasi
ryžom savo vaikam įsteigti 
ten mokyklą. Tam tikslui iš 
Mil. Gov. gavome apleistas 
(kareivinių arklides. Ncturėda 
mi lėšų norėjome savo jėgo
mis jas atremontuoti. Būda
mas lietuvių bendruom. komi
teto pirmininku, jieškojau tai 
kininkų, bet vieni atsisakyda
vo, kiti prižadėję neateidavo 
dubti ir jau rodėsi, kad mo
kyklos neįrengsime. Bet štai 
užtikau tūlą Stasį Ruzgę, ku
ris sutiko ateiti ir ištesėjo: be 
veik jis vienas tas arklydes at 
remontavo, skyles užmūrijo, 
išbaltino. Ir štai dabar tas 
pats St. Ruzge jau metai kaip 
guli Toronte Weston senato- 
rijoj ir nematyti, kada iš jos iš 
eis. Hirbant Hydro statyboje 
buvo sužalotas jam nugarkau
lis. Taip jau metai kai be 
maitintojo palikta savo liki-

mui jo šeima: žmona su trimis 
mokyklinio amžiaus vaikais.

Dažnai mūsų bendruomenė, 
organizacijos jieško pasišven
tėlių talkininkų ir skundžiasi, 
kad nėra darbinirlkų, bet, pasi 
šventėliams patekus į bėdą, 
neturėtų jų užmiršti. Todėl 
šiuo atveju visos organizaci
jos turėtų jo šeimą bent kiek 
sušelpti ar iš savo kasos pa
ėmę pinigų ar narių tarpe pa
rinkę aukų. Tai būtų ne tik

NAUJAI ATIDAROMA LIETUVIŲ VASARVIETĖ

Waubaushene, Ont Nuo Š. m. gegužes mėu. 1d

Pranešimai

rinkę aukų.
parėmimas varge esančios jo 
šeimos, bet ir parodymas, kad 
visuomenė neužmiršta tų, ku
rie jai kada padeda. Aišku, 
čia yra taip pat kiekvieno tau 
tiečio pareiga paremti nelai
mėn patekusį savo tautietį. 
Todėl lauktina, kad ir pavie
niai bent jautresni lietuviai pa 
rems jo šeimą.

Jo šeimos adr.: Mrs. EI. 
Ruzge, 849 Pembrok St., Pem 
brok, Ont.

L. Tamošauskas.

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS LOBYNAS

Redaguoja ir leidžia

Daug kartų mūsų kultūri
niai lobiai buvo sunaikinti ka 
rų ir priespaudos metu. Sun
kiausiai sunaikniamas dalykas 
yra knygos. Tiesa, jos irgi de 
ginamos ir naikinamos, tačiau 
vis kur nors viena kita kopija 
užsilieka, ,kaip brangi reteny
bė, liudijanti apie jos kūrėją 
ir Tautą.

Brangiausias mūsų kultūri
nis turtas yra Tautos kūryba 
arba tautosaka (folkloras). Ji 
brangi mums patiems ir yra 
svarbus liudininkas pasauliui 
apie mūsų Tautos kūrybingu
mą. i

Turėdamas daug tūkstančių 
nespausdintų tautosakos arba ' 
folkloro dalykų, surinktų Lie 
tuvoje, ir iš Amerikos lietu
vių, nusprendžiau, kad ilgiau ; 
laiijrti nebegalima. Jau ne kar 
tą tokie vertingi rinkiniai bu 
vo išblaškyti ir sunaikinti. 
Reikia juos atspausdinti. Ne
sitikėdamas stebuklo, kad at
siras koks mecenatas ar visuo 
meninė organizacija, kuriai rū 
pėtų mūsų kultūros reikalai, 
nutariau kviesti į talką paski
rus tautiečius, kurie supras 

(šio reikalo svarbumą ir norės 
jį paremti.

Parama labai paprasta: už
siprenumeruoti pirmas dvi „Lo 
byno“ knygas, sumokant $ 
2,00. Maždaug per metus lai 
ko prenumeratoriai gaus dvi 
knygas: DVASIOS IR ŽMO- 
NĖS (legendos iš visos Lietu
vos) ir LIAUDIES MAGIJA

Dr. J. Balys.
IR MEDICINA (tautosakinės 
retenybės — magiškos formu
lės ir užkalbėjimai). Tikiu, 
kad laisvame pasaulyje atsiras 
pakankamas skaičius tautie
čių, kuriems rūpi lietuviškoji 
kultūra ir mūsų tautos kūry- 
|ba. Jei taip, tai vėliau bus 
galima imtis ir didesnių dar 
bų: išleisti stambius liaudies 
dainų ir pasakų rinkinius.

„Lobyno“ ‘ bus spausdina
ma tiek egzempliorių, kiek 
bus prenumeratorių, pridedant 
ribotą skaičių, skirtą bibliote
koms. Tad šį leidinį knygy
nuose nusipiikti nebus gali
ma. Kiekviena knygelė turės 
santrauką arba turinio atpasa
kojimą anglų kalba. Kas ne
mėgsta ar neturi laiko pats 
skaityti knygų, teužsako jas 
kurios bibliotekos vardu, o ten 
daugelis galės jomis pasinau
doti, kaip lietuviai, taip ir ki
tataučiai.

Užsakymus ir pinigus siųs
ti šiuo adresu: Dr. Jonas Ba
lys, Indiana University, Blo
omington, Ind., U. S. A.
x------- Mk——,

TAUTIEČIAI, rašykime iš 
kiekvienos Kanados vietovės 
apie lietuvių gyvenimą, sąly 
gas, darbus, atyginimus, rū
pesčius, KLB organizavimosi 
eigą ir tt. Rašykime taip, kai} 
mokame. Už visus raštus h 
visas žinias bus dėkinga „N L“ 

redakcija ir skaitytojai.

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS j

I IMPERIAL ALTO COLL1SS1ON | 
į G K E R A 1 T1 S, j

i Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį
• spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su- į 
: gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai.
I ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773.
( — Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — 

------561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.---------- (
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Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Rjverview Ave.. Verdun, Montreal, Que,
TR 2050, priima patajsymams įvairius laikrodžius.

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai Kainos že
mesnės, kaip kitur. U ž pataisymus garantuoja.

Kreiptis vakarais po 6.30 vai
M....... W................M W W-— . W Į,.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS 

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

Sveikas ir geras lietuviškai gamintas maistas, grynas oras ir vanduo. Ten pat ga
lėsi atilsėti nuo dulkių ir triukšmo.

PALANGA stovi gražioje ežero saloje. Čia pat galėsi žvejoti, 
degintis ir gamta gėrėtis.

Atvažiuok po sunkaus metinio darbo savaitei ar daugiau pailsėti,
atostogas.

Tad rezervuok sau vietą iš anksto prajiešdamas savo atvykimo
K. KIZYS,

159 Wolseley St. Toronto, Ont. Canada.

maudytis, saulėje

— praleisti savo

laiką šiuo adresu:

Iš visur ir apie viską
— Apie bažnyčią Kinijoje, už sąmokslą nužudyti Staliną. 

Rusų karininkai, pagyvenę 
Vokietijoje, įsitikino, kad ko
munistai, Įcurių pryšaky stovi 
Stalinas, juos bjauriai apgau
dinėjo visus 30 metų. Nebepa 
kęsdami ir tolimesnio apgau
dinėjimo, jie nutarė „uždary
ti Stalino saulę“’. Bet juos su
čiupo MVD (žvalgyba) ir be 

suimta 
kurie

1948 m. tame krašte buvo 
3.274.7 40 katalikų, arba vie
nas iš 140 gyventojų; be to 
buvo 197.712 besiruošiančiu 
krikštui. Kunigų darbavosi 
5.788, tai yra, vienas 79.474 
gyventojams, arba 656 ka-kų. 
Vietinių kunigų — 2.688, tai 
yra vienas 1213 katalikų.

— 1927 metais Varšuvoje 
tūlas Kaverda nužudė Rusijos 
caro žudiką Voikovą. Už tai 
Kaverda atsėdėjo 10 metų ka
lėjime. Dabar jam leista at
vykti Amerikon.

— 1952 m. vasario 24 d. 
Argentina links naują prezi
dentą. Spėjama, kad dabarti
nis prezidentas Peronas bus 
kandidatu į prezidentus, o jo 
žmona Jieva — į vicepreziden 
tus. Argenitnos moterys ga
vo rinkimų teisę.

— Rusija susirūpino ark
lių veisymu, nes motorai bus 
paimti karo reikalams.

— Rusijos teismas rytinėje 
Vokietijoje, Torgau mieste, abisiniškai. 
pakorė 14 rusų karininkų, esą, jis laiko ir pamaldas.

teismo pakorė. Dar 
200 jų sąmokslininkų, 
taip pat bus pakarti.

— Du broliai dvynukai Pe
arson Kalifornijoje, susituokė 
su dviem seserim dvynukėm 
Pope. Retos vestuvės daug ką 

sudomino.
— Kardinolų kolegijos de

kanas yra prancūzas kard. Eu 
genijus Tisserant. Jo specia
lybė — seniausių Bažnyčios 
rankraščių tyrinėjimas, aiški
nimas ir leidimas. Jis praktiš
kai moka 11 kalbų. Neminint 
europinių, šis kardinolas šne
ka hebrajiškai, persiškai asi
riškai, arabiškai, siriškai ir 

Tomis kalbomis

Lietuviška moterų kirpykla I
Daro šukavimą, ousmetinius ir trumualaikius fri- ĄDaro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri' 

žavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 

LAIDOTUVIŲ

i DIREKTORIUS 
J. H. BENOIT 

Funeral Director
“ NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRŪO8ES PADĖTI 
2102 FULLUM ST. AMherst 0594

RENE BODRDAGES Reg'd 
MAMERTAS MAČIUKAS

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIOKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 
AUKOTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIOS MADOS.
SKUBUS PATARNAVIMAS

Specializuojuos užsakymais paštu (mail orders) iš visų 
Canados ir JAV vietovių.

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf 
įėjimas: 4504 Brebeuf street. Telefonas FR 9141

MIŠKININKŲ DĖMESIUI.
Geriausiam susižinojimui ir 

ryšio palaikymui Lietuvos 
Miškininkų Sąjungai Išeivi* 
joje (LMSI — centras andre- 
su: P. Šilas, 913 W. 18 th St., 
Chicago 8, Ill., U. S. A.) rei
kalingi visų tremty esančių 
miškininkų, miškų technikų, 
žvalgų, eigulių ir miškų bei 
medžib pramonės darbuotojų 
adresai.

Glaudesnis ryšio palaiky
mas miškininkams duos dau
giau naudos, negu snaudimas 
ii numojimas į viską ranka. O 
kad tai ne tušti svaičiojimai, 
rodo gyvenimo patirtis. Ke
liems pasiryžėliams - pionie
riams jau pavyko įsikibti savo 
je specialybėje: dirba kaip miš 
kų inžinieriai (j^u priimti į 
Kanados miškų inžinierių są
jungą). Kliūtys, žinoma, yra 
didelės, bet nugalimos, tik rei 
kia ryžto ir noro. Tad, susibū 
ię į krūvą ir veikdami, kolekty 
viu solidarumu, palaušime le 
dus ir kitiems į šią dar mums 
terra incognita — žaliuosius 
Kanados miškus.

Gyvenanti Kanadoje savo 
adresus (galimai su šios sri
ties informacijomis) prašomi 
siųsti sakančiai: J. P, Tumo- 
sas, 265 Markham St., Toron 
to, Ont. Telef.: KI 6806.

Dipl, indsk. J. P. Tumosas, 
LMSI Įgaliotinis Kanadoje.

sistatyta, bet manoma, 1952 
m. Barcelonos mieste, Ispani
joje.

— Vokietijos diktatorius 
Hitleris buvo išleidęs knygą 
„Main Kampf“ (Mano kova), 
kurioje buvo išdėstyta, 
jie turi valdyti žmones, 
bar ši knyga išversta į 
kalbą, kad iš jos galėtų 
mokyti komunistai naujų me
todų.

— Mussolinio duktė Ona 
Marija atvyko pas savo biolį 
Vittorio j Argentiną. Kaiku- 
rie italai, pasitikėdami ją, fašis 
tiniu būdu ją sveikino, bet ji 
atsakė, kad į politiką nesiki- 
šanti.

— Brazilijoje paskirta pir-

— Didžioje Britanijoje da
bar yra apie 15.000 lietuvių.

— Berlyne vakariniame sek 
toriuje jau atstatytos nuo ka
ro nukentėjusios 53 bažnyčios, 
20 dar remontuojama.

— Vokietijos Koelno mies
te iškilmingai pašventintas ka 
talikiškas radijo siųstuvas.

— Rusų zonoje Vokietijo
je visi studentai turės atlikti 
kariškus kursus, kuriems va
dovauja rusai. Ten aiškinamas 
komunizmas. Reikalui esant 
studentai bus įj'<igti į bolše
vikinę liaudies armiją.

— Kada bus pirmas tarp- moji moteris Ribeiro da Souza 
tautinis Eucharistinis Kong- teisėjo pareigoms į Rio de Ža
resas po karo, dar tikrai nenu neiro.

kaip
Da- 

rusų 
pasi-

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

KARYS
išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 

įdomios medžiagos.

Redaguoja ir leidžia: kpt. S. Urbonas, B. Aušrotas, 
S. Butkus ir A. Astrauskas.

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

U. S'. A.

'J*-------- ' M’"" "M M----------------ti ' K ■ n... ■■■■:•%

TR. 8112 |
Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir J 

pasiklausysite plokštelių muzikos

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOK^

7682 EDWARD St. (kampas 6 avj, VILLE LASAI.1.1
........... »* -------- M M........... M -------- ----------------■--*

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

251 St. John St. Longeuil. Telefonas:
Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius 

sokias medžiagas.
20-ties metų patyrimas — geriausia garantija už 

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

7578
ir vi

atlie

PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APS1DRAUSKIM ŠIANDIEN į

Alb. NORKELIŪNO AGENTŪROJE \
MONTREAL ENTERPRISES REG‘D. 4

Vienintelė lietuviška apdraudos agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, ( 
susirgimų ir kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkimais, dokumentų verti- I 

mais statybai paskolomis ir tt. Skambinkite telefonu arba užeikite: i
Kasdien: Kasdien rytais iki 9 vai. j
5505 13th Avė. Rosemcunt, Pirm., antrad. ir ketvirtad. i
Montreal, Que. Vakarais nuo 6 iki 10 va|.
Tel.'AM, 0342
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KLAUSIMAI

IK ATŠALIMAI
VEDA JONAS J. JUŠKAITIS

16. | Kanadą atvykau 1948 m. Dirbau miškakirčiu 
jvairise darbovietėse. 1950 m. aš uždirbau $ 2550, 
mano žmona — $ 472. Prieš metus mums gimė 
sūnus ir ligoninės išlaidos siekė $ 230. Nė vienais 

metais dar nesu įteikęs „income tax“ (pajamų 
mokesčių) blankų. Patarkite, kaip tiksliausiai ir

_ geriausiai atsiskaityt 
(Atsakymas į p. L.

Vieną iš pagrindinių valsty
bės pajamų šaltinių sudaru 
įvairus mokesčiai, jie skirsto
mi į dvi rūšis. Jurgis, pirkda
mas pūkelį cigarečių, sumoka 
už jas 36 centus. Retas pagal 
voja, kad iš jų 21% centų ei
na kaip akcyzo mokestis į 
valstybes iždą. Netiesiogiais 
mokesčiais Kanadoje yra ap
dėta daug kasdieninio vartoji
mo prekių, tokių kaip šokola
das, likeris, gazolinas. Tiesio 
giais mokesčiais apdedami pa 
vieniai asmenys pagal jų pa
jėgumą mokėti. Tuo tarpu 
kai raštininkė, uždirbanti per 
metus $ 2.000, turės mokėti 
15% nuo antrojo tūkstančio 
dolerių Mokesčių Departamen 
tui, iš biznieriaus, kurio paja
mos per metus siekia 500 tūks 
tančių dolerių, valstybės iždas 
išreikalauja tau apie 80% vi-

i su Mokesčių Departamentu? 
J. klausimą, Sasketoon, Sas.). 
sų jo pajamų.

Dominija ir provincijos ren 
ka mokesčius iš gyventojų pa
siremdami atatinkamais įsta
tymais. Kanados universite
tų juridiniuose fakultetuose 
dėstomas atskiras kursas, pa
vadintas mokesčių teisių. Tai 
sudėtinga sritis, kurioje kai 
kurie teisininkai specializuo
jasi. Šio skyriaus ribose galiu 
panagrinėti tik tuos aspektus, 
kurie tiesiogiai liečia p. L. J. 
klausimus. Smulkesnių speci
finių problemų sprendimo jieš 
kautieji gales rasti atsakymą 
pajamų mokesčių įstatyme. 
(The Income Tax Act 1950, 
Chapter 52, Statutes of Cana
da). Spausdintas įstatymas 
be komentarų sudaro apie 200 
puslapių knygą.

Kiekvienas Kanados gyven
tojas, kuris per metus uždirba

per $ 1.000,—, jeigu jis yra vie 
nas, arba per 2.000 dol., jeigu 
jam pripažįstamas vedusio sta 
tusas, turi kiekvienais metais 
užpildyti blankus „T-l Gene- 
ial“ arba „T-l Short*- ir įteik 
ti arba prisiųsti ne vėliau kaip 
balandžio 30 d. artimiausiam 
„District Taxation Office“. 
Blankai gaunami Mokesčių De 
partamento skyriuose ir pašto 
įstaigose bei agentūrose. Ne
įteikęs blankų laiku, asmuo 
apdedamas pabauda, kuri sie
kia 5% balandžio 30 m. nesu
mokėtos mokesčių sumos, bet 
negali prašokti $ 500.

Pajamų mokesčius Domini
jos vyriausybė išrenka dviem 
etapais. Darbdavys, išmokėda 
mas dirbančiąjam atlyginimą, 
sulaiko tam tikrą pinigų dalį ir 
persiunčia Moksečių Departa
mentui. Tie išskaitymai daž
nai esti netikslūs ir išeina dar 
bo ėmėjo nenaudai. Pasibai
gus kalendoriniams metams 
darbdavys prisiunčia dirbančią 
jam dviejuose egzemplioriuo
se raštelį „Income Tax T-4 
slip“, kuriame pažymėtas iš
dirbtas laikas, ir išskaitymai. 
Pasiremdamas tais duomeni
mis dirbantysis užpildo paja

mų mokesčių blankus ir juos 
su „slipo“ viena kopija bei ki
tais oateisinamaisiais doku
mentais — jeigu tokių yra — 
pristato Mokesčių Departa
mento skyriui. Tiksliai ir 
tvarkingai tai atlikusiems, vals 
tybės iždas grąžina permokė
jimus. \

1. Jums, p. L. J., dabar rei
kia užpildyti blankus už 1948, 
1949 ir 1950 metus. Juo grei
čiau tai padarysite, tuo bus ge 
giau. Valstybė nepamirš sa
vo dalies ir anksčiau ar vėliau 
pareikalaus iš Jūsų atsiskaity
mo. Laukdami, galite turėti 
didesnių nemalonumų. Jeigu 
tiksliai suprantu Jūsų laišką, 
Jūs neturite pažymėjimų apie 
1948 ir 1949 metų uždarbį ir 
išgkaitymus. Parašykite bu
vusiems darbdaviams, kad 
Jums tuos pažymėjimus pri
siųstų. Departamentas pats ve 
da susirašinėjimą tik tada, kai 
perduoda reikalą ištirti.

2. Iš Jūsų su laišku prisiųs
to „T-4 1950** matyti, kad Jūs 
praėjusiais metais uždirbote $ 
2.550. Pagal įstatymą pirma 
sis tūkstantis pajamų mokes
čiais neapdedamas.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
670 Annette St., Toronto, atidarė

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

___________________________________

LANGLEY PRAIRIE B. C.
Pradėjau praktikuoti

MEDICAL DENTAL BUILDING LANGLEY 
PRAIRIE B. C.

Office: TEL. 15 Residence: TEL. 422X4 
DR. A. GAILIUS.

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

80% mokesčių mokėtojų, kurie tiksliai, pagal įstatymą, 
buvo užpildę pajamų mokes čių blankus, gavo

$ 100
ir daugiau grąžintų 1950 metais {mokėjimų. Žinoma, 
šiais metais ir Jūs galite būti laimingųjų tarpe. Pajamų 
mokesčių blankus užpildo ir kitus su mokesčiais susiju

sius reikalus sutvarko prityrę specialistai.
Užeikite arba parašykite

------------------------------------------------------------------------------ I

AUKŠTA KOKYBE-ŽEMA KAINA;
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus {

Europos kraštus, išskyrus SSRS (
PER US PARCEL POST. j

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

JONAS J. JUSKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS ĮSTAIGĄ 

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

Kaina U. S. dol. >

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

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

Nr. 18 
$ 9.80

2 sv. m. p. kavos 
% sv. kakao 
% sv. šokolado 
% sv. arbatos 
11 oz. kompoto

4 sv. m. p. kavos
1 sv. kakao
1 sv. šokolado 
% sv. arbatos 
22 oz. kompoto

2 sv. m. p. kavos
1 sv. ryžių
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna
6 oz. liežuvio 
1% oz. j. pipirų 
4 oz. kokoso 
% oz. kardamono 
1% oz. cinamono
1 oz. majorano 
1% oz. paprikos

Nr. 15

$ 5.20

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

Nr. 19 
$ 9.50

Nr. 20

$ 7.15

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

Salmon 
% sv. kakao 
% sv.arbatos

Nr. 16

$ 8,90

Nr. 21

$ 6.00

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

1 sv. saldainių 
% sv.kakao 
% arbatos

Nr. 17 .

$ 6.50
12 sv. gr. k. taukų

Nr. 22 
$ 6.00

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

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

HONEST AI©, REG’D. 456 W. 63rd Street, 
CHICAGO 21, ILL. USA.
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įvairius, kaip vyriškus, Į 
taip moteriškus drabu- I 
žius. Taip pat išvalome 
aps<austus nuo lietaus 
Mes valome ir dažome 
uždedami jiems “Drex”, x 
kad neperlelstų vandens j 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą. X
Taipgi valome visokiau- I 
sios rūšies karpetus ir J 
fotelius (Chesterfields), 1 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas *r pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na- | 
mus.
Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.
Dėl informacijų prašome c 
telefonuoti TRenmore 1135 

(galinu-pašaukti lietuviškai.

Lietuviai tutvininkai: x 

J. Kriatičeliūnas
J. Matulaitis U 

A. Majauskas 1
| MONTREAL1S 2836 Allard Tr. 1135 
K~7~ XK__:------ ---------------------------------- MX=XK---------------------------------------------- M

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

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WI DE PICK-UP

» AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA 
CLEANERS 
8. DYERS CO

3. Kadangi Jūs išlaikote 
žmoną, kurios pajamos nesiekė 
$ 1000, papildoma Jūsų uždar 
bio suma nėra apdedama mo
kesčiais. Kalkuliavimo formų 
lė yra ši: 1250 minus žmonos 
uždarbis ($ 472) lygu 778. 
Jeigu žmona būtų uždirbusi 
mažiau kaip $ 250, Jums ne
būtų reikėję mdkėti pajamų 
mokesčių už visą tilitrą savo 
uždarbio tūkstantį.

4. Pagal įstatymą mokes
čiais nėra apdedamos išlaidos, 
turėtos sąryšyje su savo ir sa
vo šeimos narių gydymu, ku
rios viršija 4% bendrų paja
mų. 4% nuo $ 2550 yra 102. 
Jūsų žmonos ligoninės išlai
dos siekė $ 230. 230 minus 
102 lygu 128.

5. Be žmonos Jūs išlaikote 
vaiką. Kadangi Jūs turite tei
sę už jį gauti šeimos pašalpą 
(family allowance), $ 150 Jū
sų pajamų nėra apdedama mo
kesčiais. Tokiu būdu Jūs ga
lite prie mokesčiais ne.npdeda 
mo uždarbio skaityti: $ 1000 
(bendras išskaitymas visiems), 
plius $ 778 (žmonos išlaiky
mas) plius $ 128 (ligoninės iš
laidos), plius $ 150 (vaiko iš
laikymas). Iš $ 2550 Jūsų už 
darbio $ 2056 nėra apdedami 
mokesčiais. Už likusius $ 494 
reikia mokėti 15% pajamų mo 
kesčio, kas sudaro $ 74. Iš pri 
dėto darbdavio pažymėjimo

matyti, kad išmokėdamas Jums 
atlyginimą, jis yra atskaitęs $ 
181. Todėl Jums priklauso 
gauti p.igal įstatymą iš valsty
bės iždo $ 107 grąžintinų kaip 
permokėtų pajamų mokesčių 
už 1950 metus. Jūs metų bė
gyje gausite atgauti tai sumai 
čekį.

Kas link Jūsų pajamų mo
kesčių permokėjimo už 1948 ir 
1949 metus, neturėdamas sta
tistinių duomenų, aš nieko kon 
kretaus negaliu pasakyti.

Pajamų mokesčių įstatymas 
sako, kad asmenims, kurių 
bendras uždarbis nesiekė $ 
$ 1000, pajamų mokesčių blan 
!kų įteikti nereikia.

Tai tik keli nuostatai šiuo 
metu aktualaus pajamų mokes 
čių įstatymo.

Toronto mokesčių konsul
tantas, W. W. Bonnell, turin
tis 16 metų praktiką, teigia, 
kad tūkstančiai mokesčių mo
kėtojų, nežinodami potvarkių, 
duoda vyriausybei daugiau sa
vo sunkiai uždirbtų pinigų, ne 
gu kad jie privalo pagal įsta
tymą duoti.

(Copyright).
e j «-trsTrv

JIEhKAU pusininko
tabako ūky, su 2.500 — 3.000 

dolerių.
R. R. 6. Tillsonburg, Ont.

P. Jonelis,

DĖMESIO!
VIOLETA JURIENĖ 
kviečia visas lietuves į 

BLUEBIRD MOTERŲ
KIRPYKLĄ

Mandagus, greitas patarnavimas. Lietuvėms nuolaidos. 
BLUEBIRD BEAUTY SALON:

Montreal, 5206 Par,'k Ave. Tel:CR 4600.

DOMAS BUČINSKAS I
!. GENERALINIS APDRAUDEJAS

Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.

[Skambinkite telefonu arba u žeikite: *
Antradieniais ir ketvirta- 

Kasdien: dieniais nuo 8 iki 10 vak.

(Nuo 9 ryto iki 7 vak. 3664 St. Famille St. ;
Tel. Fa 6844 Montreal, Que.

Tel. Ha 6708
.—y—ir... -ir   ir— !

DOMINION AGENCIES BUREAU
16 Woolworth Bldg.,

PORT ARTHUR,Ont.,CANADA
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau il
gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

Jei norite pirkti ar parduoti na 
irus Veidune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

C. E. DUPRAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO 0529
Siuntinys Nr. 1—$ 6.70
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. salami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarino (400 g)
Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos
Siuntinys Nr. 5 — $ 5.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. marmelado
2 sv. degintos kavos
2 sv. cukraus
1 sv. margarino

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

SOTUS ALKANAM PADEK
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.

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

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

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

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

4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 21 — $ 6.26
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. degintos kavos

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

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

Siuntinys Nr._24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
5 sv. degintos kavos
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.

■■i1.1?, 'i,.*y.1 '*! “

Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiauliniu tau

kų ...........$ 5.25
C. 15sv. kiaulinių tau

kų ................$ 8.00

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

(į pr. zoną) . . $ 6.00

Siuntinys Nr. 94
A. 5 sv. šokolado $ 5.30
C. 5 sv. kakavos..$ 4.50
I. 5 sv. margarino $ 3.70
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
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Lietuvi, ar tau negaila 
vargstančio lietuvio?!..

Dar nedaug praėjo laiko, 
kai mes apleidome tremtinių 
stovyklas Europoje (Vokieti 
joje, Austrijoje, Italijoje). Ge 
rai prisimename tas sąlygas, 
kuriose mes ten gyvenome ir 
kaip mes tada vertinome ir 
branginome kiekvieną mums 
ištiestą pagalbos ranką. Dide 
le dauguma mūsū turėjome 
laimės palikti tremtinių sto
vyklas ir pradėti laisvą gyve
nimą šiame kontinente. Bet 
neužmirškime, kad dar per 10. 
000 mūsų brolių ir seserų lie
tuvių yra priversti pasilikti 
tose pačiose stovyklose, arba 
gyventi iš svetimųjų malonės. 
Pasilikusiųjų materialinė padė 
tis, turimomis žiniomis, yra pa 
sunkėjusi, rres tarptautinės or 
gauizacijos susiaurino savo 
šalpos darbą. Pasilikusieji Eu 
ropoję lietuviai tremtiniai su 
ištiestomis rankomis ir prašau 
čiomis akimis kreipia į mus 
visus savo žvilgsnį ir klausia: 
„Argi Jūs mus pamiršote?" 
Mūsų visų, kaip vieno, atsaky 

•mas: — Ne, mes jūsų nepamir 
šome; jūs esate mūsų bendros 
šeimos nariai! — Todėl, putei 
sinkime tąjį atsakymą ir pa
gal galimybes paremkime 
juos, ištieskime vargstantiems 
ir trūkumuose gyvenantiems, 
pagalbos ranką!

KLB Hamiltono ap. valdy
ba, padedama visų lietuviškų
jų organizacijų, Hamiltone nu 
tarė pravesti šalpos vajų Euro 
poje likusiems tremtiniams — 
lietuviams paremti. Bus ren
kamos aukos: pinigais rūbais, 
apavu, maistu ir kt. Kiekvie
nas, geros širdies lietuvis pra
šomas bent tuo prisidėti prie 
vajaus ir pagal išgales paau
koti tremtiniams.

Aukų vajaus pravedimui, 
Hamiltonas paskirstomas į ra
jonus ir pas kiekvieną mieste 
gyvenantį lietuvį, 
rinkėjas ir paims 
duos pakvitavimus 
į aukų lapus 
prašomi aukojamus 
ruošti, juos surišapt ar supa
kuojant, kad būtų patogiau 
juos surinkti į bendrąjį surin
kimo punktą. Tikime, kad rū 
bai ir apavas bus aukojami tik 
tokie, kurie dar tinka dėvėti. 
Dar daug mieste gyvena 
lietuvių, kurių adresai nėra K. ir kt.

TAUTIEČIAI!
L. B. Hamiltono ap. valdybai 
žinomi, ar jie yra pasikeitę.
K. L. Bendruomenės Hamilto

no Apylinkės Valdyba.

VELYKOS.
Visą Didžiąją savaitę, Ha

miltono lietuvių parapijoje už 
sitęsusios rekolekcijos baigėsi 
Kristaus Prisikėlimo dienoje 
— sekmadienį ryto ,rezurekci- 
ja ir pamokslu. Netalpinanti 
visų hamiltoniečių, nedidelė 
lietuvių parapijos bažnyčia, 
skendo tikinčiųjų maldoje ir 
'kartu su „Linksma diena 
mums prašvito“ giesmės žo
džiais — tikėjimu į laisvą mū
sų tėvynės prisikėlimą.

Nors 1-ąją Velykų dieną Ha 
miltone pasitaikė gan šaltokas 
oras, tačiau pasibaigus rezurek 
cijos pamaldoms, kurias atlai
kė iš Čikagos T. J. Vaišnys 
(misijų vadovas) mūsų tautie 
čiai senu lietuvišku papratimu 
dar ilgai šnekučiavosi prie baž 
nyčios, sveikino vieni kitu§ Ve 
lykų švenčių proga linkėdami 
sakančiais jas švęsti savo gim 
tinėse artimųjų tarpe.

Rekolekcijų proga, Hamil
tono Vilniaus Aušros Vartų 
vardo lietuvių parapija, išleido 
informacinį biuletenį, kuriame 
be misijų tvarkos, buvo patal
pintas KLB Hamiltono ap. vai 
dybos atsišaukimas vajaus rei
kalu, parapijos klebono, kun. 
Dr. J. Tadarausko padėkos žo 
dis komitetui ir parapijiečiams, 
o taip pat, lietuvių parapijos, 
metinė, piniginė, apyskaita nuo 
1950 m. sausio mėn. 1 d. iki 
1950 m. gruodžio mėn. 31 d.

Stambesnės parapijos paja
mos pereitais metais buvo: au 
kos per šv. Mišias — $ 2211, 
48, parapijos nario mokestis 
(tip; nuo dirbančiųjų) — $ 
1016.00, įvairūs parengimai — 
$ 419,41 ir kt.

Stambesnės išlaidos: elekt
ra, telefonas, gazas, vanduo — 
$ 413,29, klebonui alga už 12 ™me P^sir^šę dėl J?s Fly
men. — $ 600,— 
mas (maistpinigiai 
patarnautojui bei pagelbėju- 
siems kunigams, švaros palai
kymas) — $ 1020,00, bažny
čios aptarnavimas — $ 733,02, 
mokestis vyskupijai — $ 600, 
— lietuviškai mokyklai, vaikų 
eglutei, mokyklos sargui — 
$ 161,05, mokesčiai—$ 113,07 

Kbr.

atsilankys 
aukas, iš- 
ar įtrauks 
Aukotojai 
daiktus pa

KAIP GERIAU; PASILIKTI PRIE KONTRAKTO AR VA 
ŽIUOTI PRIE PAŽĮSTAMŲ?

Jau buvo rašyta „NL“, kaip 
atvykusi DP ketveriukė ir ne
pajėgusi miške sukirsti dau
giau 1 cordo, buvo atleista be 
cento kišenėje. Paskui Dar
bo Ministerijos tie žmonės bu 
vo paskirti į ledų laužyklą.

Dabar noriu aprašyti, kaip 
sekasi tada, kai ledo prilaužta 
užtektinai ir pritrūksta darbo.

Taigi ketveriukė, kuri D. 
Ministerijos buvo paskirta į 
firmą R. F. Welch Ltd. Nome 
payne, Ont., dirbo nuo 13. I. 
51, gaudama nuo 65 iki 75 et. 
už darbo valandą, žiūrint kokį 
darbą dirba.

Apie sausio pabaigą firma 
pradėjo mažinti toj ledo lau
žykloj darbininkų skaičių, nes 
baigė jau pripildyti ledaunes. 
Taip sausio 27 d. vienas iš mū 
sų tarpe kitų (ungaras) buvo 
atleistas. Matėm, kad ir visų 
mūsų dienos suskaitytos, nes 
darbas ėjo visai prie galo.

Kilo klausimas, ką mes tu
rime daryti toliau? Firma te
duoda tik bilietą iki Port Arth 
uro, pagrindnės savo konto
ros, kur gali atsiimti čekį, bet 
daugiau darbo nėra. Vadinas, 
gali važiuoti, kur n<ąri, bet už 
savo pinigus.- Jei nenori va
žiuoti į Port Arthur, gali lauk 
ti — čųkį prisius. Čia buvo di 
tižiausias klausimas ar prisius 
taip pat ir Insurance Book?

Laukėme, kad pirmą 
jam atleistam ateis į Hornepay 

čekis ir Inscurąnce Book.
Bet tą dieną, II-2, kai ir mus 
visus atleido, pirmajam teatė
jo tiktai čekis ir atostogų kny 
gutė. Tat buvo aišku, kad ne 
taip greit mes ją gausim, nors 
firma ir žadėjo. Todėl mūsų 
ketveriukėje kilo nuomonių 
skirtumas.

Taip pasidalinus nuomonė- 
rn s, pasidalinome į dvi gru
pes: vienas ungaras ir lietuvis 
patraukė į Torontą, o mes likę 
du — į Port Arthur,

Čia atvykus II. 3. po piet ga 
v ome čekius ir firma net no
rėjo išduoti Inscurance Book, 
bet jų nerado, nors miške ir bu

WINNIPEG

■

pragyveni- 
klebonui,

arba į kasyklas. Tai taip apsi
gyvenę pigiausiame viešbuty, 
kasdieną ėjome į Welch firmą 
vis prašydami arba Inscuran- 
ce Book arba darbo. Pagaliau 
išsiaiškino su Darbo Minister! 
ja ir II. 8 d. paskyrė į naują 
darbovietę į Robinson stotelė, 
netoli Sioux Lookant, taip va
dinamą darbą „Gang 5, t. y. 
geležinkelio bėgių remontą: ad 
resas: C. N. R. Gang 5, c. o. 
Roadmaster Sioux Lookkout, 
Ont.

Atvykom čia H. 10. jau 5 
žmonės: dar 2 DP lenkai, vie 
nas italas ir mes du (ungaras 
ir aš — vienas lietuvis). Čia 
radom dar 22 žmones, daugiau 
šia ‘{kanadiečius. Visi gyvena 
taip pat vagonuose. Visi gau 
na po 65 et. vai.; maistas kai
nuoja 1,65 dol. dienai. Dirba
ma 10 valandų. Sekmadieniais 
nedirbama. Pląutis, skalb
tis, apsikirpti — viską reikia 
vietoj sukombinuoti arba va
žiuoti prek. traukiniais į Sioux 
Lockout.

Todėl dabar ir klausimas: 
ar būtų buvę geriau, viską pa 
likus, važiuoti pas pažįstamus, 
kaip padarė kiti du, ar teks taip 
pat padaryti vėliau, jieškant 
žmoniškesnių gyvenimo sąly
gų. Bet jau taip yra, kad turi 
sutikti su tomis sąlygomis, ko
kios yra. K. Č-čius.

SUDBURIO KRONIKA.
Sudbury, Ont. Kovo 18 — 

19 dd. iš Toronto atvykęs ku
nigas F. Gureckas pravedė re
kolekcijas, p/!traukusi!as nėr 
mažą skaičių žmonių.

— Atvelykio sekmadienį 
Sudburio lietuvių šeštadienio 
mokyklos Tėvų Komitetas ruo 
šia šokių vakarą, kurio pelnas 
vėl skiriamas moįkyklos iždui, 
kurs, aišku, niekada nėra per 
pilnas, nes išlaikyti mokyklą 
nėra jau taip lengva. Pasku
tinysis tėvų komiteto suruoš
tas vakaras praėjo dideliu pa 
sisekimu ir atnešė per 100 do
lerių eplno. Šis vakaras taip 
pat turėtų būti nuotaikingas, 
nes numatyta įdomi ir įvairi 
programa, peskaitant įvairių 
staigmenų. Reikia ti&ėtis, kad 
sudburiečiai gausiai apsilan
kys ir tuomi parems lietuviš-

mus. Turėjome tai padaryti 
iš naujo. Bet tai užtruks apie 
2 savaites laiko, kol bus išra
šyta. Darbo tuojau irgi neža
dėjo. 1 Darbo Ministeriją ne
norėjom tuoj eiti, nes ten bu- kos mokyklos egzistenciją, 
vo tikra, kad vėl siųs į mišką Rimas Bortinis.

WINNIPEGO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS.

judėjimas yra gana stiprus. 
Laikui atėjus, ukrainiečiai vi 
sai pasiruošę paimti nepriklau 
somos Ukrainos valdymą.

Kongresą sveikino aukščiau 
si provincijos atstovai ir kitų 
tautybių atstovai.

Lietuvių Bendruomenės su
sirinkimas išrinko delegaciją 
pasveikinti ukrainiečius iš tri 
jų asmenų: Bujoką, Liauke- 
vičių ir Pauplį. Kongreso ve
dėjui pristačius lietuvių dele
gaciją, pasipylė keleto tūks- 
jtanp|ų dalyvių . grausimjngas 
plojimas. Bujokas tarė žodį 
ukrainiečių kalba, Liaukevi- 
čius sveikino lietuviškai su uk 
i ainietiška užbaiga, Pauplys 
kalbėjo angliškai. Kalbėtojai 
pabrėžė sunkią ukrainiečių 
tautos kovą dėl savo laisvės ir 
linkėjo ko greičiau nusikraty 
ti vergijos pančius. Kiekvie
no kalba buvo palydėta graus- 
mingomis ovacijomis.

VAKARŲ KANADOJ 
VYKSTA TURTŲ 

JIEŠKOJIMAS.
Viena po kitos kompanijos 

numatytose vietose supirkinė 
ja iš ūkininkų teises jieškoti 
po žeme turtų, ypatingai šiais 
laikais svarbaus aliejaus. Šiais 
metais tyrė Manitobą. Pasiro 
dė — neveltui. Ir mano gy
venamo,j apylinkėj važinėja 
žmonės, siųsti įvairių kompa
nijų ir daro sutartis su ūkinin 
kais 10-čiai. metų gauti teisę 
gręžti aliejaus šulinius, ne
žiūrint kiek ūkininkas turi že 
mės. Užperka visą ir moka 
už metus 25 centus už akrą, 
nežiūrint ar tame laikotarpyje 
jieškos, ar ne. Suradus alie
jaus ūkinin/ko lauke, duoda 12 
ir pusę nuošimčio pelno. Tai 
gi šią savaitę toks žmogus at
silankė ir mano stuboje. Po 
neilgų derybų teko pasirašyti 
sutartį. Palikęs čekį, išvyko. 
Taigi, ir jūsų tautietis liko 
kandidatu į „milionierius“. 
Kas žino, gal nuo mano ūkio 
kas paipas į Montreal} ir nu
ves iš čia naftą — Jus aprū
pinti kuru.

P. Liaukevičius..

Šių metų kovo mėn. 4 dieną 
įvykusio Winnipego lietuvių 
bendruomenės susirinkimo, ne 
lemtai nutrukusio "prieš die
notvarkės išsisėmimą, tęsinys 
šaukiamas š. m. balandžio m. 
8 dieną 2 vai. po pietų Win
nipego lietuvių klubo salėje — 
240 Manitoba Ave. Dienot
varkėje : valdomųjų organų 
rinkimas.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
kolonijos lietuviai skaitlingai 
atsilanįcyti.

Jurgis Jonuška, 
Susirinkimo Pirmjpjnkas.

Vytautas Kriščiūnas, 
Susirinkimo Sekretorius.

PAŠALPINĖS DRAUGIJOS 
WINNIPEGE METINIS I 

PARENGIMAS SU PASKA1 
TA IR KAVUTE.

S. D. K. L. Savitarpinės Pa
šalpos Draugijos 7 kuopos 
Winnipege metinis parengi
mas - susirinkimas su paskai
ta ir po to tradicine kavute 
įvyks š. m. balandžio mėn. 15 
dieną 2 vai. 30 min. po pietų 
Winnipego lietuvių klubo sa
lėję — 240 Manitoba Aw.

Narių -dalyvavimas privalo 
mas.

Nuoširdžiai kviečiami sve
čiai be pažiūrų skirtumo atsi- 
laiįkyti į šios ekonominės lie
tuvių organizacijos parengi
mą, kur pajusite lietuvišką 
nuoširdumą ir susipažinsite su 
pačios organizacijos tarpusa- 
vės paramos nauda. Valdyba.

UKRAINIEČIŲ 
KONGRESAS.

Winnipeg. Kovo 2, 3, 4 
dienomis Winnipege vyko uk
rainiečių Pan Amerikos Kong 
resas. Delegatų buvo iš visų 
Amerikos valstybių. Pasiro
do, kad ukrainiečių tautinis

HAMILTONIEČIŲ DĖMESIUI 1
Rašau prašymus, laiškus, darau vertimus iš lietuvių, 
vokiečių, rusų į anglų k. Tarpininkauju įvairiais reika
lais įstaigose, perkant, parduodant nuosavybę etc.

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

Kreiptis po 5 vai. p. p. ir šešt.

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

„NL“ Administracija.

ROUYN - NORANDOS 
LIETUVIŲ GYVENIMAS.

— Lietuvių nuoširdžiam 
simpatįkui ir rėmėjui Noran- 
dos anglų katalikų parapijos 
klebonui kun. Jhn Caufield 
per Kalėdų eglutę suroštą vai 
kams buvo įteikta prisimini
mui padėkos ženklan graži 
tautinė juosta.

— Jurgėlos „Lietuvos Isto 
rija“ anglų kalboje valdybos 
nupirkta ir numatoma įteikti 
parlamento atstovui, gyvenan 
čiam Rouyn, gyvai 
minčiam Lietuvos tragedija

— Julsta —

B A L T 1 C K A
Lietuvis batsiuvį*.

Pataisymai ir užsakymai.
besido-5355 Verdun Ave.. VERDUN 

fel HE 4547 ■ •

Lietuviška krautuvė
Richard's Meat Market

SAV. POVILAS PETRONIS.
Lietuviši. os gamybos de vos, įvairių rūšių mėsos, 

daržovės, grosetenja.
5898 Verdun Ave., V e r d u n

!

TEL. FI. 2682

Marche BOULEVARD Market
SAV. PAUL GUDAS,

MĖSA, ALUS, GROSETERTJA, DARŽOVES.

6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal.

TR 0281 -J

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadie niais po pamaldų.

(PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS t
LIETUVIS LAIKRODININKAS Į 

l STINSON'S JEWELLERY !
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO ;

: Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran- j 
i genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. : 
{ Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. t

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - AUgau — Germany.

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

J()\AS INDRELĖ 
siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moterišku: 

kostiumus ir paltus.
DIDELIS PASIRINKIMAS 

geiiausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 
SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.

Adresas: 202 St. Clarens Av e, Toronto.
Telefonas: ME 8522.
4t- M . ir- 16-56 56

J

J

J U N A Valet Service
SAV. A. JURGUTIS ir P. NARBUTAS.

Valome, taisome ir dažomevyriškus ir moteriškus rū
bus. Be to, valome vestuvines suknias, langų užuolai

das (lengvas ir sunkias).
Paimam iš namų ir pristatome atgal. Darbas atliekamas 

sąžiningai.
210 Dorchester St. W., Montr eal. Tel. LA 2958. __

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu
je Montrealyjc.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.!

Rašykite :
Laslie Mackintosh Reg:d., P O, Box 294. Westmount, 

QuebeC'

i

LI ETUVIŠKA

BALDU KRALTWE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PAiAISYMUS.

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

SAV. J, KAMICHAITIS PATARIMAI VELTUI

i

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

Edmond COURCHESNE
Advokatas

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

TEL. HA 4607 MONTREAL.

Edouard MONDOR
Notaras

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

6920 Monk, Blvd' Vjlle Ernui d, Montreal, Tramvajų* 36,
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mokt|real
BURMISTRŲ IR SENIŪNŲ RINKIMAI VERDUNE IR 

VLLE LASALLE. •
DĖL „NEPRIKL. LIETU VOS“ DEŠIMTMEČIO 

MINĖJIMO.

Verdunas ir Ville Lasalle šį 
pirmadienį, balandžio 2 dieną, 
renka savo miestų burmistrus 
— majorus ir seniūnus — al- 
dermanus. Balsų padavimas 
prasideda 9 vai. ryto ir baigia
si 7 vai. vakaro.

Visi lietuviai kviečiami pa
duoti balsus už savo pasirink
tus kandidatus.

Antras šio numerio pusla
pis užimtas vien informacija 
apie kandidatus į burmistrus 
ir seniūnus. Visa ši informa
cija (apmoįkėta kandidatus 
siunčia nčiųjų rėmimo komite
tų) parodo, kad Ville Lasalle 
lietuvių grupė yra tokia skait
linga ir veikli, kad su ja tenka 
rimtai skaitytis. Jeigu ir Ver 
duno lietuviai būtų aktingesni 
savivaldybės atžvilgiu, iš to bū 
tų tiktai bendra nauda.

Jei lietuviai ir balsavimu įro 
dys, kad jie yra veiklūs mies
to reikalų dalyviai ir moka pa 

.reikšti savo valią, miestai dar 
daugiau su jais skaitysis ir 
juo geriau vertins. Todėl vi
si lietuviai, gyveną Verdune ir 
Ville Lasalle, būtijiai turėtų da 
lyvauti savivaldybių rinkimuo 
se ir atiduoti baisus už savo 
pasirinktus kandidatus.

KLB — LOKO POSĖDIS 
šaukiamas šį penktadienį, ko 
vo 30 d., 8 vai. vakaro „Nepri
klausomos Lietuvos“ redakci
joje — 7722 George, St., Ville 
Lasalle. Prezidiumas.

AKADEMINIAM 
SAMBŪRIUI

dr. H. Nagys praėjusią savai
tę darė apžvalginę literatūros 
paskaitą. Po paskaitos buvo 
diskusijų.

D. L. K. VYTAUTO 
KLUBAS

balandžio 7 d. rengia margu
čių vakarienę. Už gražiausius 
margučius bus skiriamos pre
mijos, — tat laiku sukruskime 

ruoštis varžyboms.
SPAUDOS MĖGĖJAMS
Aušros Vartų Parapijos 

Spaudos Kioske gauta eilė nau 
jų leidinių — Radausko „Strė 
lė Danguje“, Vyt. Tamulaičio 
„Raguvos malūnininkas'’, 
„Partizanai už geležinės už
dangos“, naujas „Karys- * ir kt.

Be to, kioske galima užsisa 
kyti arba įmokėti pinigus už 
„Nepr. Lietuvą“, „Aidus“, 
„Tėviškės Žiburius“, „Drau
gą" ir „Laisvąją Lietuvą“.

KORĖJOJE KRITO 
JAUNAS LIETUVIS

Korėjos Ikaro kovose krito 
jaunas, devyniolikos metų, 
Montrealio lietuvis Stankevi
čius, už kurį atradienį buvo at 
laikytos gedulingos pamaldos.
METINIS SLA 123 KUOPOS 

SUSIRINKIMAS
Suėjo jau metai kai Montre 

aly veikia savišalpinės, kultū
rinės bei tautinės organizaci
jos — Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje — 123-ji kuopa. To 
dėl šį sekmadienį, balandžio 1 
dieną, 12 vai. 30 min., Willib- 
rord Avė 377 nr. šaukiamas vi
suotinis kuopos narių susirin
kimas, kuriame bus renkąmi 
ateinantiems metams valdo
mieji organai. Visi nariai į šį 
susirinkimą būtinai prašomi

PARDUODAMI
iš anksčiau statyto namo iŠim- VEDĖ P. J. KANAPECKAS 
ti langai ir durys — gerame .. .
stovyje, labai prieinama kaina. Montrealietis p. Kanapec-

Teirautis tel. AM 0342 kas atsikviete iš Anglijos mer-
i -T .. gaitę ir kovo 17 dieną ją vedė.

y V I S I A T V Y K I T E ! |
t ... H
p Kovo 31 d., atvelykio šeštadienį, 8 vai. vakaro, Auš-
| ros Vartų parapijos salėje, 377 Willibrord Ave., Ver- | 

dune, rengiamas pavasario sezono atidarymo

| ŠOKIŲ VAKARAS |
Visi kviečiami atsilankyti. Grieš kapela.

MELODIJA. t

Įėjimas 50 centų.
' twmmmi mtm „u. n..?

atsilankyti. Kas dar neapsi
mokėjo nario moksečių, pra
šomi nedelsiant apsimokėti ir 
dalyvauti svarbiame susirinki 
me. Valdyba.
VELYKOS MONTREALY

Aušros Vįrtų parapijos baž 
nyčia rezurekcijos metų buvo 
pilna žmonių. Rezurekcijos 
apeigas atliko klebonas kun. J. 
Kubilius, asistuojamas kun. 
Vilkaičio. Giedojo varg. J. 
Piešinos vedamas ir p. Lapino 
vargonais palydimas choras.

Velykų oras buvo toks, kaip 
ii Kalėdų: Kūčios buvo šla
pios, bet vakare pašalo ir did. 
šeštadienis buvo šlapias, o va
kare pašalo. Pirma dieno Ve
lykų, kaip ir Kalėdų, buyo šal 
ta ir žvarbi.

ORKESTRAS 
„LiTUANICA“

rengia šokių vakarą, kurio vi 
sas pelnas skiriamas Tautos 
Fondui paremti. Vakaras 
jvyks š. m. balandžio mėn. 7 
dieną Aušros Vartų parapijos 
salėje.

Visi — jauni ir seni — kvie 
čiami gausiai atsilankyti, nes 
bus įdomių paįvairinimų, o be 
to nuo 10 iki 11 v. v. visi da
lyviai su orkestru „persikels-‘ 
15 metų atgal į Kauną, t. y. 
bus grojami ir p. Markūno lie 
tuviškai dainuojami 1936 me
tų populiariausieji Kauno šla
geriai.

Veiks bufetas su minkštais 
gęrimais. t£žanga 50 et.

Ortk. „Lithuanica“.
ATVYKSTA HAMILTONO 

SPORTININKAI.
Balandžio mėn. 28 d. atvyks 

ta į Montreal) HLSK krepši
ninkai ir stalo tenisininkai, ku 
rie turės draugiškas rungty
nes su Montrealio sportinin
kais.

Balandžio 28 d. (šeštadienį) 
vakare numatomos krepšinio 
rungtynės, po jų LAS Mont
realio skyrius sportininkams 
pagerbti ruošia viešą pabūvi 
su šokiais.

Balandžio 29 d. (sekmadie 
nį) numatomos stalo teniso 
rungtynės.

Kiek teko girdėti, hamilto- 
niečiai krepšininkai ir stalo te 
nisinjn'kai yra gana stiprūs, tai 
tenka laukti įdomios kovos.

Organizacijos prašomos tas 
dienas kitokių pobūvių nerv.oš 
ti, o lietuviška visuomenė pra 
soma skaitlingu dalyvavimu 
paremti šiose sunkiose sąly
gose mūsų sportuojantį jauni
mą.

Apie vietą ir laiką bus pra
nešta sekančiuose šio laikraš
čio numeriuose.

LAS sporto sekcija.
LANKĖSI SVEČIAI Iš 

AMERIKOS
VelyĮkų metu Montrealy 

lankėsi iš JAV, Clevelando, 
p. J. Lozoraitis, kuris vedi-: p. 
S. Bielskienę ir p. Alseika. P. 
Alseika sugrįžo į Clevelandą 
kovo 27 dieną, o p. J. Lozorai 
tis Montrealy vieši dar vieną 
savaitę.

BROLIAI JOCAI PIRKO 
BIZNJ

Trys broliai Jocai pirko iš 
p. Kuprevičiaus restoraną 787 
Church gatvėje, Verdune. 
Naujiems verslininkams linlki- 
me sėkmės.

4 Sveikiname mielus
p .p. S ir A. ALIŠAUSKUS, 

j sulaukusius šeimos prieauglio — sūnaus.
Geros sveikatos linkime naujagimiui ir motinai.

4 Murauskų ir Paužėnų šeimos, i

ŪSŲ ^SPORTĄ S
SUSIRINKIMAS„VYTIES“ KLUBO

Kovo mėn. 11 d. United 
Church patalpose įvykęs vy- 
tiečių susirinkimas nebuvo 
gausus dalyviais, nes pagal įsi 
senėjusį paprotį aktyvūs spor 
tininkai klaidingai palieka 
spręsti organizacinius reika
lus atskiriems sporto mėgė
jams, tačiau darbingas savo 
dienotvarke.

Valdybos vardu trumpą 
veiklos apžvalgą padarė klubo 
p-kas K. Sapočkinas, kuris 
tarp kityKO pažymėjo, kad vy- 
tiečiai yra parodę platesnės 
veiklos žymių ir sprendžiant 
pagal esamą padėtį nemano su 
siaurinti ir šiais metais. Kasi
ninkas B. Saplys davė klubo 
finansinės apyvartos vaizdą: 
per pusantrų metų gauta 
o094.8i dol. pajamų, iš kurių 
apie 3.000 dol. sukelti paren
gimais, o liekana — rungty
nių įėjimo aukomis ir nario mo 
kesčiais. Tuo pačiu laiku išlai 
dų turėta 303'/.87 dol. Žymes 
nės išlaidų pozicijos yra šios: 
patalpų nuoma apie 400 dol., 
lutbolininkams, krepšininkams 
ir tinklininkams apranga — 
680 dol., sportininkų susižei- 
dimai — 160 dol., pasilinksmi 
nimų ruoša — 760 dol., rung
tyniavimo mokesčiai, paruo
šimas, priemonės, kelionės, pri 
ėmimas ir kitos įvairios išlai
dos apie 1000 dol. Sekcijomis 
daugiausia išlaidų padaryta 
futbolininkams ir stalo tenisi
ninkams.

Po valdybos pranešimų ats 
kirų sekcijų vadovai apžvelgė 
darbo rezultatus ir sekcijų 
sportinį stovį. Revizijos komi 
sijos vardu B. Hesas po patik 
rinimo akto ir kai kurių pagei
davimų ateities darbui išreiš
kė įvertinimą klubo valdybai 
už atliktą didelį darbą. Vyku
siuose pasisakymuose buvo gy 
vai liečiami sporto rūpesčiai ir 
klubo vidaus darbo ir tvarkos 
klausimai.

Nesant narių daugumos, se
noji valdyba įpareigota sušauk 
ti per Atvelykį pilną susirinki
mą, kuriame bus išrinkta nau 
joji klubo valdyba.

Susirinkimą pravedė H. Ste 
paitis. — alpuk —

FUTBOLO SEZONUI 
PRASIDEDANT

Pereitais metais kanadiečių 
varžybose „Vyties“ 'klubas iš 
statė vyrų ir jaunių komandas. 
Pirmieji užbaigė pirmenybes, 
laimėdami savo lygoje trečią 
vietą. Taip pat sėkmingai var 
žytasi Campbell taurės rate, 
kur buvo iškopta iki pačios 
baigmės.

Jaunių futbolo komanda dėl 
organizacinių sunkumų ir iš
blaškytos pirmenybių pravedi 
mo tvarkos neišsilaikė iki pa
čios pabaigos: jie po to pasi
tenkino atsitiktinėmis draugiš 
komis rungtynėmis, kada at^ki 
ri žaidėjai padėjo ir senjorams.

Šiais metais kanadiečiams 
kreipiant didesnį dėmesį į fut 
bolo sporto išpopuliarinimą ir 
tinkamą prieauglio parengi
mą, jauniai prieš akis turi gy
vą sezoną. Jų pačių iniciaty
va surinktas pastovus viene
tas, kuris prie rūpestingos su
augusiųjų globos ir techniš

D. L. K. VYTAUTO KLUBAS

SŪKIUS
kiekvieną šeštadienio vakarą ruošia

puikioje lietuviškoje salėje prie geros muzikos. Maloniai 
kviečiami visi lietuviai jaukiai ir linksmai praleisti laiką.

Pradžia 8.30 vai. vakaro. įžanga 50 centų.
Adresas; 2161 St. Catherine East. Telefonas: CH 0480.

kam rungtynių pravedimui pa 
galbos, turės galimybę norma
liam sporto užsiėmimui. Jau
nių grupę tvarkyti sutiko p. 
O. Peteraitis ir prasidedan
čius nuo kovo pabaidos tre
ningus praves buv. futb. sek
cijos vadovas A. Pulkaunin
kas.

Tuo tarpu su senjorų ko
mandos išstatymu susidaro kai 
kurių sunkumų, nežiūrint, kad 
ji jau užregistruota Toronto 
pirmenybėse. Dalis buvusių 
žaidėjų dėl įvairių priežasčių 
pasitraukė iš aktyvaus sporto 
gyvenimo, tačiau su naujų 
žmonių papildymu, tikimasi iš 
vysti vyrų komandą vėl Torou 
to aikštėse, šiais metais iš bu 
vusios senjorų lygos išsiskyrė 
nauja Metro grupė, kuri su sa 
vim nusitraukė apie 10 pajė
gesnių iš visų klasių koman
dų. Tarp likusių 20 dalyvių 
lietuviams susidaro lengvesnė 
ir ne su tokiais dideliais reika
lavimais konkurencija. Mūsų 
sportininkams tenka tik palin
kėti perdaug nešvyruoti ir že
maitišku ryžtingumu stoti į 
darbą, duodant savo fizinei pri 
gimčiai taip reikalingo išjudi 
nimo ir toliau išlaikant Toro 
to vietinėj visuomenėj susida 
rytą gerą vardą.

— alpuk —
TORONTO VYRŲ FUTBO

LININKŲ DĖMESIUI
Š. m. balandžio mėn. 1 d. 

per Atvelykio sdfcmadienį kar 
tu su pakartotinu „Vyties“ 
sporto klubo susirinkimu iš
rinkti naują valdybą kviečia
mas vyrų futbolininkų susirin
kimas. Prašomi dalyvauti visi 
senieji sekcijos nariai ir taip 
pat ‘naujai norintieji įstoti į 
futbolo komandą. Esant ne- 
perdaugiausia laiko įki pirme
nybių pradžios, reikia tu
rėti tikslių žinių apie lietuviš
ko vieneto sudarymą.

Susirinkimo valanda ir vie
ta, nepaaiškėjus dėl gausumos 
salės, bus paskelbta atskirais 
praenšimais krautuvėse ir prie 
liet, bažnyčios.

HAMILTONO KLB VALDY BOS ATSIŠAUKIMAS J 
TAUTIEČIUS.

Jo pradžia yra įdėta 9-me 
šio laikraščio puslapyje, Ha 
užbaigtas. Čia seka jo pabai
ga: 
miltono skyriuje, bet ten jis ne

Gali atsitikti, kad rinkėjai, 
dėl aukščiau minėtos priežas
ties, neatsilankys paimti au
kos, tuo atveju prašomi visi 
tuojau pranešti savo adresus 
arba aukojamus daiktus atga-

NAUJAS LIETUVIŲ 
IRANSPORTAS

Kovo 10 dieną iš Vokieti
jos atėjo naujas imigrantų 
transportas iš Vokietijos, ėjų 
siu per Liubeko pereinamąją 
stovyklą. Tame transporte 
lietuvių, buvo tiktai 10. Visus 
prašome atsiliepti, prisiųsti 
apie save nors trumpas žinias. 
Dalis atvykusiųjų lietuvių 
yra žinoma, ištai ir jų sąrašas:

Limontas Ansas, 
Limontienė Elena, 
Biknerienė Paulina, 
P-lė Giedraitytė, 
P-lė Kalinaitė.

Pasirodžius spaudoje prane 
Šimams, kad kovo mėn. Toron 
te ruošiamas įdomus Literatu 
ros vakaras, „Nep. Lietuvos“ 
dešimtą sukaktį atžymėti, 
daug jos skaitytojų, bičiulių ir 
rėmėjų nuoširdžiai 'tam prita-
rė ir laukė sfkelbto minėjimo.

Deja, atsitiko taip, kad dė
tos pastangos Literatūros va
karą suruošti dėl tam tikrų 
priežasčių neįvyko, dėl ko ir 
patį minėjimą teko nukelti to
limesniam 'laikui.

Tuo tarpu primenama „Ne
priklausomos Lietuvos“ de
šimtmečio minėjimu besidomiu 
tiems, kad minėjimas įvyks, 
kaip tik bus gauta salė, kurią 
gauti šiuo metu yra nepapras
tai sunku.

Šiuo reikalu tebesirūpina or 
ganizacijų įgaliotas komitetas, 
kuris deda geriausias pastan
gas, kad „Nepriklausomos Lie 
tuvos“ dešimt nelengvo, bet 
ryžtingo ir patvaraus gyveni
mo metu sukaktis būtų tinka 
mai pažymėta. Kor.
LAS TORONTO SKYRIUS 
kovo 31 d. 6 vai. 30 min. UNF 
salėje, 297 College St., rengia 
linksmą pavasarinį pokylį - 
- koncertą. Bus, be to, šokiai, 
žaidimai, loterija ir veiks bu
fetas. Bilietai „L. Lietuvos" 
redakcijoje arba prie įėjimo.

IŠKILMINGAS 
KONCERTAS

Gegužės mėn. 5 d. K. L. M. 
B. Toronto Apylinkės pastan
gomis, rengiamas iškilmingas 
koncertas, slkiriamas Motinos 
Dienai paminėti. Koncertą pil 
dys torontiečių pamilti žymūs 
dainininkai — Metropolitain 
op. žvaigždė A. Kaskas ir ope 
los solistas A. Brazys.

Koncertas įvyks naujoje ir 
gražioje De La Salle College 
salėje, kuri yra 131 Farnham. 
Koncerto pradžia (punktua
liai) 7,30 vai. vak. Bilietų kai 
na 2 dol., 1.50 ir 1 dol. Juos 
galima įsigyti restoranuose, 
Tulpė, 750 Dundas st. W., 
Baltic, 870 Dundas st. W. ir 
Atlantic. Taipgi, pas KLMB 
Toronto Apylnikės nares ir, 
jei bilietų liks, — koncerto die 
ną prie įėjimo.

šio koncerto pelnas skiria
mas Tautos Fondui ir sunkio
se sąlygose siekiančiai užsi
brėžto mokslo studentijai.

benti į Valdybos būstinę — 18 
Barton Str. W. telef. 3-8593. 
Jeigu kam nors bus neįmano
ma arba neparanku pasiekti 
būstinę, aukas prašome atga
benti Parapijos būstinei!. Dun 
durn Str. 58. Surinktos aukos 
bus perduotos BALF'ui, ku
ris jas persiųs Europon. Au
kotojai gali nurodyti asmenis, 
ar stovyklas, kuriems jie pa
geidautų, kad aukos būtų pa
siųstos. Tą pat proga, bus 
lenkamos ir piniginės aukos 
vieninteliai lietuvių gimnazijai 
Diepholz’e, Vokietijoje,

Teneiieka nė vieno mūsų tar 
pe lietuvio, kuris neprisidėtų 
prie šios šalpos!

Visiems aukotojams iš anks 
to Valdybą taria nuoširdų 
ačiū J

VISOMS HAMILTONO 
LIETUVIŲ 

ORGANIZACIJOMS
Hamiltono lietuvių organi

zacijų atstovų susitarimu iš š. 
m. sausio mėn. 7 d. (pranešti 
parengimų datas KLB Hamil 
tono ap. valdybos reikalų ve
dėjui) skelbiu tolimesnį re
zervuotų parengimų sąrašą: 
*1. š. m. balandžio mėn. 21 d.

—• socialdemokratų.
2. š. m. balandžio mėn. 28 d. 

—skautų.
3. š. m. gegužės mėn. 19 d. — 

Lietuvių Katalikių Motorų.
K. Baronas, 

KONCERTAS.
KLB Hamiltono ap. valdy

ba gegužės mėn. 5 d„ numato 
surengti dainų ir arijų koncer 
tą, dalyvaujant op. solistei I. 
Motiekaitienei, A. Kalvaitytei 
ir VI. Jakubėnui. Kbr.

Toronto ir apylinkių lietu
viai, maloniai kvitjčiami gau
siai atvykti į šį retą ir iškil
mingą koncertą, pasigėrėti žy 
mių dainininkų dainavimu ir 
tuo paremti Tautos Fondą bei 
vargstančią studentiją.

METINIS TORONTO 
SKAUTŲ PARENGIMAS
Daugumas torontiečių ir 

apylinkės lietuvių gerai žino 
Jarvis Collegiate salę ir ten bu 
vusius parengimus; pereitų 
metų Įspūdingą Motinos Die
nos minėjimą dalyvaujant op. 
solistei A. Kaskas ir Skautų 
Sekminių vakarą su svečiais iš 
Čikagos.

Tuomet buvusieji prisime
na gerą skautiško vakaro nuo
taiką, sumaniai parengta pro
gramą ir puikiąją muziką, tuo 
labjau, kad erdvioji salė leng
vai, sutalpino skaitlingus to- 
rontiečius ir net tolimesnių apy 
linkės vietovių svečius. To
dėl gal ir nenuostabu, kad anuo 
met keliais atvejais svečiai kai 
bino uniformuotus skuatus tei 
raudamiesi, kodėl jie, sugebė
dami taip gerai organizuoti, ne 
surengia panašių progų dau
giau ?

Toronto skautų tuntas, tu
rėdamas visa tai omenyje, bet 
sutikdamas sunkokas kliūtis, 
ne eilinę salę gauti, orkestrą su 
rasti ir įdomesnės programos 
paruošimą, nutarė rengti ne 
daugiau paprastų, mažą įspū
dį paliekančių parengimų, bet 
vieną metinį vakarą, kuriame 
skautų bičiuliai ir visa lietu
viškoji visuomenė vėl galėtų 
vieną savaitgalį pasijusti tik
roje šventiškoje nuotaikoje, 
kur maloni europinė muzi
ka nors vienam vakarui palkeis 
tų įkyrėjusį, nuolat ausis dras 
kantį amerikonišką jazzą.

Artėjant trejų metų Toron 
to skautų veikimo sukakčiai, 
balandžio mn. 20 d., Jarvis Col 
legiate salėje, sk. tuntas ren
gia viešą metinį vakarą, kurio 
smulkesnė programa bus pa
skelbta vėliau .

Dėl svečių tuo tarpu dar ga
lutinai nežinoma, gal atvyks 
skaitlingoji lietuviška, sostinė 
Chicaga, o gal provincijos en 
tuziąstų ekskursijos, kuriems 
bus progos pamatyti lietuviš
kus laukus primenančią Kana
dos gamtą ir pakeliui aplanky
ti Niagara Falls.

Toronto Skautų Tuntas.
DAINOS NARIŲ ŽINIAI.
išiuo dainietėms primenama, 

kad visuotinis narių susirinki
mas įvyks 30 d. kovo mėn. 8 
vai. vak. pas p. E. Matijošai- 
tienę: 2008 Bathurst St,, visai 
netoli Eglinton.

Visos narės prašomos gau
siai dalyvauti, taipgi kviečia
mos atvykti ir dar nepriklau
sančios grupei tapti narėmis 
ii įsijungti į bendrą darbą.

Tuo pačiu dar kartą prane
šame ir visuomenei, kad gru
pės rengiami šokiai įvyks 14 
d. balandžio mėn, 400 Batr 
hurst Str. ukrainiečių salėje.

Šio linksmo vakaro smulkes 
nės žinios bus praneštos vė
liau,
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 

DOMESIUI
Balandžio 1 d., sekmadienį, 

14 vai. YMCA salėje, Colege 
ii Dovercourt gatvių kampas, 
šaukiamas Lietuvių Evangeli
kų susivienijimo Toronte vi
suotinis narių susirinkimas.

Dienotvarkėje: Valdybos ir 
rev. Komisijos pranešimai, 
naujų valdomųjų organų rin
kimai bei svarstymas, kaip su 
daryti daugiau darbo sutarčių 
—. garantijų likusiems tautie
čiams Vokietijoje.

Visi lietuviai evangelikai 
kviečiami dalyvauti.

Pastaba: Nesusiritikus rei
kalingam kvorumui sudaryti 
narių skaičiui, už valandos to 
je pat vietoje šaukiamas su
sirinkimas, kuris skaitysis tei 
sėtu, nežiūrint atvykusmjų 
skaičiaus.
Liet. E v. Susivienijimų V-bą.
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