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ANGLIJOS LIETUVIAI PRADĖJO POLITINI SPAUDIMĄ
MŪSŲ KORESPONDENTO ORO PAŠTU

Ko ir p. Lozoraičio trukdo 
sėkmingesnei Lietuvos vada 
vimo veiklai, skaldo mūsų iš
eiviją ir mūsų tautiečius kraš 
te;

2. Susitarimas; kaip paaiške 
jo iš diskusijų, yra galimas, jei 
bus gera valia, ir būtinas su
jungti visas lietuvių jėgas 
bendram darbui ir D. Britani
jos lietuviai to reikalauja.

išis nutarimas išsiuntinėtas
visiems Lietuvos diploma- prasiverš į viešumą.

tiktai buvo padarytos suderi
nant jas su Anglijos Lietuvių 
Namų atidarymu, į kuri buvo 
suvažiavę atstovai iš visų lie
tuvių kolonijų. Tokiu būdu, 
po diskusijų priimti nutari
mai įgauna visų Anglijos lietu 
vių autoriteto svorį.

Išnagrinėjus Lietuvos vals
tybės tęstinumo — kontiniute

Anglijos lietuviai pradėjo 
aiškiai nerimti dėl tūlų VLI 
K-o negerovių. Ypač Angli
jos lietuvius jaudina girdimi 
nesutarimai VLIKo su diplo
matiniu jkorpu.

VLIK-o pirmininko prel. 
M. Krupavičiaus pasisakymas 
spaudoje sukėlė ypač gyvas 
ir plačias diskusijas, kurios 
privedė prie specialios temos, to — klausimą ir pasisakius ne 
pridengusios apvaldoma for mažam skaičiui kalbėtojų, pa- 
ma nepasitenkinimą, nagrinė- daryti šie nutarimai: 
jimo ir diskusijų. Šios kaip 1. Nesutarimai tarp VLI

Prasidėjo 4 konferenci
jos paruošimo derybos

/ Galų gale, po ilgų diskusi
jų ir didelių derybų, kovo 5 
dieną Paryžiuje susirinko po
sėdžio Keturių Didžiųjų už
sienių reikalų ministerių pa
vaduotojai, kurie turi nustaty 
ti numatomos Keturių užsie
ni reikalų ministerių konferen 
cijos dienotvarkę. Ligšiol jo 
kio oficialaus pranešimo apie 
posėdžius nepaskelbta. Tik
ėtai atskiri atstovai šį tą pa
reiškė spaudai. Iš tų pareiški
mų matyti, kad

Anglija prispaudė Ameri
ką ir Prancūziją padaryti 

Rusijai nuolaidų.
Todėl susitikime ir pareiški 

mus padarė ne JAV, bet DB 
atstovas. Jis patiekė tokią bū 
simos konferencijos progra
mą: 1. Europos neramumų 
klausimas, 2. Austrijos taikos 
sutarties ir 3. Vokietijos tai-

tikrųjų,
karas Korėjoje vyksta del

simo ženkle.
Ypač, kad Anglija ir čia 

spaudžia Ameriką į kompro
misus. Siūloma Korėjos klau 
simą baigti galutinai: Korėją 
padalyti taip, kacf siena eitų 
beveik 38 paralele, arba neto
li jos. Todėl Anglija pataria 
MacArthurui neiti per 38 pa
ralelę.

O Europoje vyksta 
to pasiruošimai. Gen.
hoveris paskyrė Europos gy
nimo štabą: 2 anglus, 2 pran
cūzus, 1 amerikietį ir 1 italą, 
stabas reziduos ties Pary 
žium.

Be to, Vokietijos okupacinė 
valdžia vakarinei Vokietijai 
suteikia vis daugiau teisių. Da 
bar paskelbtas okupacinio sta 
tuto pakeitimas, kupino V. Vo

vis dėl 
Eisen-

kos sutarties klausimai. Kaip kietijai leidžiama įsisteigti už 
matome, apsiribota vien Eu- sienių reikalų ministeriją ir 
ropos klausimais. Gali būti, skirti savo atstovus nekomu- 
kad tai tiktai oficialus pasita- nistiniams kraštams. Okupa 
rimų veidas, o esmėje pasita- cine komisija drauge su V. 
rimuose bus aptarti visi tarp- Vokietijos premjeru Adenaue 
tautiniai klausimai, ypač gi— riu pareiškė viešai, kad Vo- 
opusis Korėjos ir Kinijos in- kietija tuo būdu įjungiama į 
tervencijos klausimai, nes iš laisvųjų tautų ratą.

Politinių įvykių raida
„W. S. Journal“: Iš karinių 

šaltinių Egipte patiriama, kad 
Sueco kanalo zonoj esamuose 
aerodromuose ruošiami pože
miniai. angarai, iš kurių galė
tų operuoti atominėmis bom
bomis ginkluoti lėktuvai.

„Journal de Geneve“ ‘: Pir
mą kartą jų istorijoj amerikie 
čiai turi rimtai skaitytis su ga 
limybe būti priverstiems gin
tis savo krašte. JAV civilinės 
gynybos administratorius M. 
Caldwell dabar vizituoja bri
tų civ. gynybos mokyklą Sun- 
ningdale — didžiausią šios rū 
sies mokyklą pasauly.

Sen. S. Bridges: Dabartinė 
situacija fatališkai primena 
1940 m. Kai laisvos tautos ta
da tikėjosi išvengsią 'karo, Hit 
leris jėga ir apgaulinga diplo
matija užėmė vieną Europos 
kraštą po kito. <Šliuo metu jau 
mes dalyvaujam trečiajame pa 
sauliniam kare, kuris vyksta 
penkiuos frontuos.— Azijoj 
raudonieji imperialistai nori 
sau užtikrinti žmonių mases ir 
žaliavas. Vid. Rytuos yra 
jiems taip svarbi alyva. Euro
poj — industrija. Amerikoj 
Sovietų tikslas — klaidinti, 
silpninti, skaldyti. Anapus 
geležinės uždangos jų tikslas 
sunaikinti opoziciją.

Kada tauta priverčiama ka 
riauti neišvengiamai reikia pa 
keisti užs. politiką strategi
niais reikalavimais, kurių 
tikslas — iškovojimas perga
lės. Klausimas dabar yra ne, 
kaip sukliudyti karą, bet kaip 
laimėti. Amerikai reikia nau
jos vyriausybės, kuri pradėtų

atsisakymo ikšiolinio neapsi
sprendimo, neveiklumo, dėme 
šio antraeiliams reikalams. 
Šiandien esame krizės akivaiz
doj, kurią turim pasitikti vie
ningai. Mes negalim toliau 
remti vadus ir politiką, kuri 
nepasisekė.

„Le Devoir“: Vadovaujan
čiuose JAV užs. dept. sluogs- 
niuose vyrauja nuomonė, kad 
būsimą taikos konferenciją So 
vietai bandys panaudoti vėl sa 
vo propagandai ir diplomati
nei ofenzyvai, stengiantis su
kliudyti Aliantų ginklavimąsi.

„S. Times“: Žvalgybos pra
nešimai atidengia naują Sovie 
tų paktą su Kinija: Rusija lai
kys 300.000 karių Mandžiūri- 
joj, aprūpins Kiniją turbini 
niais lėktuvais, paruoš 1000 
kinų lakūnų ir keletą tūkstan
čiu parašiutininkų. Taip pat 
Rusija pažadėjo daugiau tan
kų ir artilerijos apginkluojant 
100.000 buv. Japonų karo be
laisvių ir apie tokį pat skaičių 
mongolų pėstininkų. Septimus.

KARAS KORĖJOJE
Karas Korėjoje tęsiasi nuo 

latiniu įtempimu.
Jungtinių Tautų Organiza

cijos jėgos jau įėjo į sostinės 
Seoulo priemiesčius, o žvalgai 
veikia aplink miestą, nors mies 
te dar laikosi priešas.

Stipriai sumušti vidurinia
me fronte, kiniečiai koncent
ruoja prieš JTO 100 tūkstan
čių kariuomenę. Bet kai ta 
koncentracija pabandė pulti, J 
TO jėgos ją ne tik atmušė, 
bet perėjo upę Han.

Karas, atrodo, delsiamas.

Lietuvos N 
t nacionalinė \ 
. M.Mažvydo Į 

. biblioteka f

tams ir lietusių organizaci
joms (Amerikoje ir Australi
joje), kurios patariamos pri
imti tokius pat nutarimus ir 
jais bombarduoti ir VLIK-ą 
ir Diplomatijos šefą.

Dar vienas klausimas bręs
ta ir, reikia manyti, pasireikš 
kokiu nors būdu: tai Mažo
sios Lietuvos rezistencijos ir 
VLIKo santykių klausimas. 
Bet dar tenka laukti, kaip tas 

bs.

Galimas JAV Fcabineto 
paikeitimas

Vašingtone vis atkakliau 
kalbama apie tautinio ministe 
rių kabineto sudarymą, kuris 
turėtų vesti tautą dabartinėje 
apsiginklavimo bėdoje. Tuo 
klausimu jau pasisako net de
mokratų partijos vadas Wil
liam Boyle. Pakeičiamųjų są 
rašan įeitų: 1. Finansų minis-

Amerikos Jungtinių Valstybių vyriausybės vardu 1951 metų vasario 16 dieną pirmą
ją lietuvišką programą Lietuvos ministeriui Amerikoje Povilui Žadeikiui įteikia Tarp 

tautinių Voice of America transliacijų viršininkas Foy D. Kohler.
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Karinis „liaudies demokratų” pajėgumas
MŪSŲ BENDRADARBIO Iš BERLYNO.

Berlyniškis ,,Der Kurier“ vidaus saugumo korpuso“ pul 
ilgesniame straipsny sumini kų (KBW). Iš viso Lenkija 
„liaudies demokreitijų“ kraš- laiko apginklavusi 420.000 vy 
tuose sunaikinimą buv. tauti- rų.
nių armijų, kurių vietoj išau- Čekoslovakijoje .yra 8 
go rusų komisarų ir karo mo- divizijos. Formuojama 3 šar 
kyklose išmokslintų vadų va- vuočių divizijos ir keletas avia 
dovaujama Rytų Bloko 1.200. cijos dalinių. Iškaičius 6 pa- 
000 armija ir 320.000 vyrų, ka sienio apsaugos brigadas ir 9 
riškai paruoštų policijos dali- „tautinio saugumo“ pulkus 
niuose. Išskyrus Albaniją, vi (SNB), ČeKoslovakija laiko 
sos satelitinės valstybės su Ru 250.000 ginkluotų vyrų armi 
sija surištos karinėmis sutar- ją.
timis. Vengrijos viltys partizanuose
„...visuomet sovietų pusėj“ Vengrijos armija , ištisai ru

Pirmasis lenkų pokario me sų rankose. Jos šiandieninsi 
to kariuomenės vadas 1949 me vadas gen. Gezą Revesz yra 
tais turėjo savo vietą užleisti tik vengriškos reklamos iš- 
rusų maršalui Rokosovskiui. kaba. Už bendradarbiavimą 
Priesaikoj kariai turi prisiek su vokiečiais ilgiems metams 
ti visuomet kariauti sovietų sunkiųjų darbų kalėjimu nu- 
pusėj „prieš imperialistus“. baustas gen. Kaiman yra vie-

Lenkijos armiją sudaro 16 nintelis armijoj vengras. Jį ir 
pėstininkų ir 4 artilerijos di- iš kalėjimo į kariuomenę atva- 
vizijos, 12 šarvuočių, 5 pionie rė už jo ypatingus gabumus 
Hų ir 3 aviacijos (Yak 9 ti- technikoj. Aštuonios vengrų 
po) pulkai, 3 apsaugos palydi' divizijos padalytos į keturias 
mieji daliniai ir po vieną trans karines apygardas. Aviacija 
porto ir lengvųjų bombonešių silpna — vos du naikintuvų 
pulką. Karo laivyne yra 2 daliniai ir parašiutininkų ba- 
torp. naikintuvai, 3 pov. lai- talionas. Generolas Szalvai, 
vai ir didesnis pakrančių ap- tvarko keturias pasienio ap
saugos lengvųjų laivų skai- saugos brigadas. Aštuoni sau 
čius. „Vidaus gynyba“ susi- gurno policijos pulkai sudaro 
deda iš 12-os pasienio apsau- „vidaus gynybos“ branduolį, 
gos brigadų (WOP) ir 18 kuris karo metu perimtų 185.

Vajus „N.L.“ būstinei
„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 dolerį vajų. Džiugu, 
kad eilė tautiečių jau atsiliepė 
ir jau prisiuntė „NL“ bendro
vės šėrų-itkcijų, statybos reika 
lams, pirkimus. Štai ir jų są
rašo tęsinys:
182. Šadeikis Bruno,

Toronto ............... 10,—
183. Ališauskas Antanas,

Montreal ........... 10,—
184. Čepaitis Juozas,

Port Colborne, O. 10,—
185. Kutka ląiozas,

Welland ........... 10,—

Ačiū tautiečiams už atsilie
pimą ir maloniai prašome atsi
liepti ir visus malonius „NL“ 
skaitytojus.

Sp. b-vė „NL“ ir KLCT

POLITINIS VEIDRODIS pagal
naujausĮ NEWSWEEK periskop 

Br,
teris John, Snyder, kurį pakeis 
tų N. Yorko gubernatoriaus 
finansų patarėjas Elliot Bell 
ir 2. Dean Acheson, kurį pa
keistų Rob. Lovett, dabartinis 
gynybos ministro Marshall pa 
vaduotojas. Sakoma, kad net 
ir Trumanas šiam umanymui 
per daug nesipriešina, kaip tai 
buvo prieš dvi savaites, kad ir 
respublikonai įeitų į tautinį 
kabinetą.

Kemliaus žmogus
Iš kompartijos prasiskver

bia žinutė, kad mažai kam ži 
nomas partijai pinigų tiekėjas 
yra Robert William Weiner, 
kuris dar be to atstovauja 
Kominformą Amerikoje. Pa
slaptimis apsidengusi asmeny
bė — Weiner nesikiša į eili
nius kompartijos reikalus, 
jieškodamas pinigų pelninges- 
niuose bizniuose, kaip fabri
kuose, taip naktiniuose klu
buose.
Pataisos tarp sąjungininkų

Britų socialistai žiūri. į nau 
ją keblų santykių su JAV lai
kotarpį, kai po mėnesio vėl iš 
kils sankcijų pritaikymo klau 
simas raud. Kinijai,. . . Vado
vaują britų konservatoriai 
skatina Churchillį vykti į Ame 
riką. Manoma, kad jo privati 
kelionė galėtų daug pasitar
nauti, išlyginant sunkumus, 
kurie susidarė britų amerikie 
čių santykiuose. Jeigu Chur- 
chilis nenorėtų ar negalėtų 
šią kelionę atlikti, tai jį galėtų 
pavaduoti Anthony Eden.

000 dydžio partizanų armijos 
vadovavimą.
Kariniai ramsčiai prieš Tito

Rumunija turi 9 divizijas. 
Aviaciją — 2 naikintuvų pul
kai. Laivyno štabas (Gallaco 
mieste) savo žinioj teturi 2 
torp. naikintuvus ir 1 pov. lai 
vą. Dunojum plaukioja 6 pa
trankom ginkluoti mažo tona 
žo laivai. Taikos sutartim Ru 
munijai leista 120.000 vyrų ar 
mija, bet ji šiandien išlaiko 
325.000.

Bulgarijos gynybos vadas 
gen. Pančevsky tarnavo rusų 
Tolbukino armijoj štabo šefu. 
Šiuo metu armijoj yra 160.000 
(11 divizijų) vyrų, daugiau
sia motorizuoti ir, palyginus 
geriausiai ginkluoti R. Euro
poj, Mat, Bulgarams atiten
ka prieš Tito, Graikiją ir Tur 
kiją ramsčių vaidmuo.

Tai generolu, tai maršalu sa 
ve vadinąs buvęs cigarų pirk
lys Albanijos diktatorius En
ver Hodža savo globoj turi su 
mobilizavęs per 3 divizijas. 
Rusams svarbi yra Albanijos 
salelė Saseno, kurią jie be at
vangos stiprina, kaip vieninte 
lį raud. laivyno Viduržemio 
jūroj atsparos taš;ką.
Ar rusai pasitiki satelitais?

Nuo 1945 metų satelitinėse 
valstybėse rusų sukurtoms 
kiekybiniu atžvilgiu didelėms 
armijoms rusai maža reikšmės 
teskyrė. Bet po Korėjos karo 
pradžios prasidėjo formavi
mas sunkiųjų artilerijos ir šar 
vuočių dalių.

Kaip ten bebūtų, bet kad 
satelitais nepasitikima, kalba 
„ypatingoji darbo paskirsty
mo sistema“ : artilerijos pa
būklų vamzdžiai gaminami Če 
koslovakijoj, lafetos — Len
kijoj, užraktai — Vengrijoj, 
o matuoklės ir taikikliai — 
R. Vokietijoj. Dalių monta
žas atliekamas Rusijoj,

Jeigu pasisakytų už sankcijas.
Jeigu ribotos sankcijos bū

tų nubalsuotos prieš raud. Ki
niją, tad reikia laukti, jog iš
kils šis galvosūkingas klausi
mas: kas reikia daryti su' ki
tais kraštais, kaip Indija, Bur 
ma ir pan., 'kurie nenori taiky 
ti sankcijų. Kai kurie JT pa
reigūnai galvoja, kad šiems 
kraštams reiktų sustabdyti 
benzino ir kitų karui reikalin
gų reikmenų tiekimą iš JAV ir 
Britanijos. Tačiau tai būtų 
jau ne JT įeiklasa, bet atskirų 
su šiais kraštais prekiaujančių 
kraštų.

Per uždangą
Vienas vengrų štabo kari

ninkas ir Čekoslovakijos tei
singumo ministerijos aukštas 
pareigūnas gražiai pabėgo per 
geležinę uždangą į Vieną, pa 
sinaudodamas sovietiškais 
raud. armijos sunkvežimiais...

Rusų kariškieji laivyno pat 
ruliai visiškai pakeitė' satelitų 
laivyno vienetus Dunojuje per 
paskutines 6 savaites. Per 
daug jugoslavų agentų pasi
naudodavo šių laivų paslaugo 
mis.

Aplink Viduržemį
Atėnuose yra taip maža ge

riamojo vandens, kad jo tieki
mas yra galimas tik kas tre
čią dieną po 3 vai.

(ŠSiuo metu Kardinolų Kole
gija yra sumažėjusi ligi 51 iš 
pilno skaičiaus 70. Reikia 
laukti, Ikad Pijus XII greit su 
kvies konsistoriją trūkstamo
sioms vietoms užpildyti. Ga
limas dalykas, kad Bostono, 
Vašingtono ir Los Angeles 
vyskupai būsią išrinkti j va
kuojamas kardinolų vietas. ..

Yra visai galimas dalykas, 
kad Italijai būsią sumažinti 
kai kurių taikos sutarties ka
riškų punktų nuostatai. Va
šingtonas spaudžia kitus su
tarties signatarus, aiškiai nu
rodydamas, kad sutarčių nesi
laiko nei Vengrija, nei Rumu
nija, nei Bulgarija.
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Dėl KLB organizacijos 
išbaigimo.

VLIK-o Lietuvybės Išlai
kymo Tarnyba savo aplinkraš 
čiuose dėl Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės organizacijos 
konstatuoja:

„Kai kurie kraštai, kaip 
Australija, Belgija, Švedija ir 
kt., persiorganizavimą į P LB 
jau užbaigė, išrinkdami kraš
to Valdybas, o kiti — dar ke
lyje į tąi ir turi LOK-us. Tik 
JAV-bių lietuviai dar neturi 
susikūrę net LOK-o“.

Šis paskutinis apgailestavi
mas turi pagrindo, nes Jung
tinės Amerikos Valstybės yra 
visos lietuvių išeivijos pagrin 
das — (kamienas. Be Ameri
kos dalyvavimo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenėje, savai
me aišku, negalės būti nei šios 
organizacijos. Visokiu atveju 
ji negalės apimti lietuvių išei
vijos daugumos. Be to juk ir 
už Lietuvos ribų esančios Pa 
šaulio Lietuvių Bendruome
nės sostinė yra numatyta Ame 
rikoje. Tai yra visai supran
tama. Ir kaip gi atrodytų sos 
tinė be teritorijos?...

Bet Amerika neskuba. Ji 
turi savo organizacijas, turi sa 
vo centrą, kuris ligšiol labai 
rimtai veikia, — todėl Ameri
kos lietuviai, kaip paskelbę 
yra, PLB klausmą studijuoja 
ir padarys išvadas.

Kanadoje, kuri yra Jungti
nių Amerikos Valstybių arti
moji [kaimynė, labai daug į jas 
nusižiūrinti, Kanados Lietu
vių Bendruomenę organizuo
ja. VLIK-o Lietuvybės Išlai
kymo Tarnyba Kanadą savo 
biuleteniuose pagiria šitokiu 
posmu:

„Aktualiausiais ir pirmaei
liais kraštų Valdybų bei LO 
K-ų uždaviniais, be kita ko, 
turėtų būti kartotekų sutvar
kymas, pagal LIT bendraraš 
tį Nr. 1. („PLB Keliu“ p. 61). 
Siame darbe gražų pavyzdį ro 
do Kanada, kurios LOK-as vi
su atkaklumu sėkmingai vyk
do tame krašte gyvenančių lie 
tuvių kartotekos sutvarky- 
mą .

Mes žinome, kad taip gerai 
Kanadoje nėra.

Iš pacituoto posmo aiškiai 
matyti, kad registracija ir kar 
totekos sudarymas yra pagrin 
dinis reikalas. Pagal registra-

* Didžiai gerbiamą

LIETUVA

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 i 
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 padidinama.

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

)
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Istorinių įvykių prisiminimai.
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ciją vyks ir rinkimai. Deja, 
Kanados lietuvių kolonijose 
registracija nėra gerame sto
vy, išskyrus tas neskaitlingas 
kolonijas, kuriose iš viso lie
tuvių nedaug yra ir kuriose 
tie lietuviai daugiausia yra 
nauji ateiviai. Ten gi, kur yra 
daugiau senųjų ateivių, regis
tracija, deja, neina gurai. Ypač 
gi ji nepakankama didžiuo
siuose miestuose — Montre- 
aly ir Toronte. Ligšiol šiuose 
miestuose buvo pasitenkina
ma tiktai laisva registracija: 
užsiregistravo tiktai tie, kurie 
patys panorėjo. Jokių kitų 
priemonių ir būdu nepanaudo 
ta. O tai yra visai nepakan
kama. Tokiu būdu registraci
ja šiuose miestuose negalima 
įvykdyti. Čia reikia sudaryti 
registratorių kadrus, įurie pa 
sidalintų miestus rajonais, gat 
vėmis, aplankytų, tautiečius na 
muose ir surašytų. Jeigu čia 
susidarytų kokių sunkumų, tai 
bent registruotojai surinktų 
apytikres žinias, o. yis dėlto 
kartoteka būtų sudaryta gali
mai tikslesnė.

Reikia pastebėti, kad kai kas 
sroviniais sumetimais vado
vaudamasis, bando pasitenkin 
ti tiktai laisvanorišku registrą 
vimusi. Tai yra aiškiai netin
kama. 'Nes Bendruomenė 
turi būti tikra, ne fiktyvi.

Kaip jau skelbiama KLB-L 
OK-o pranešime, LOK-as jau 
svarsto rinkimų taisykles. Po 
to bus numatyti įvairūs riiiki 
mų terminai. O tam laikui jau 
turės būti užbaigta registraci
ja ir centrui prisiųsti registra
cijos kortelių dublikatai.

Reikia gi pasakyti, kad lig
šiol tiktai 4 apylinkės prisiun 
tė registracijos korteles, o 
juk yra faktas, kad ir Kanado 
je dar yra vietų, kuriose nėra 
sudaryti apylinkių Laikinieji 
Organizaciniai Komitetai, ku
rie, pagal Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės nuostatus, tu
rės pravesti KLB Krašto Ta 
rybos ir Apylinkių rinkimus.

Todėl toms vietovėms, ku
rios dar nėra atlikusios pa
ruošiamųjų darbų, yra būtina 
juo skubiau sukrusti ir pada
ryti tai, kas yra padaryta kitų 
vietovių tautiečių.

KLCT Sp. ir Inf. Skt

ir mielą Bičiulį S
KEBURĮ BAL| « S

ir 8HELENE NETZ, 8 K
Ssukurusius šeimos židinį Kanados šalyje, sveikiname $ 

ir linkime saulėto - darnaus šeimyniško gyvenimo.

Rašo J. Kardelis.

LIETUVOS KOMPARTIJOS SEKRETORIUS SNIEČKUS DŽIAUGIASI LIETUVOS SUBOLŠEVIKINIMU, 
BET TUO PAT METU GRASINA LIETUVOS ŽMONĖMS PRIEVARTOMIS 

laisvės.
Kai rusai taip šeimininka

vo Lietuvoje, tarptautinė po
litika jiems nėjo labai sklan
džiai. Tiesa, rusai vokiečiams 
labai pataikavo: per Lietuvą į 
Vokietiją vis daugiau riedėjo 
iš Rusijos traukinių, kuriais 
Stalinas Hitleriui siuntė viso
kias gėrybes, o ypač — mais
tą ir karo medžiagas — benzi
ną, geležį, anglį, retus gink
lams lieti svarbius metalus ir 
tt. Bet diktatorių, kurių kiek 
vienas sieke pasigrobti dau
giau, interesai 
kirtosi.

Kaip po karo 
tieji dokumentai 
27 d. Ribbentropas duoda ins 
trukcijas Schulenburgui paša 
kyti Molotovui, kad Bulgarija 
prisideda prie ašies valstybių 
pakto, ir kovo 1 d. pasakyti, 
'kad britų veiksmai Graikijoje 
privertė vokiečių kariuomenę 
įžygiuoti į Bulgariją.

Kovo 1 d. Schulenburgas 
praneša, kad Molotovas su aiš 
kiu susirūpinimu sutiko žinią, 
kad Bulgarija prisideda prie 
Trijų Valstybių Pakto ir kad 
vokiečių okupavimas Bulgari 
jos pažeidžia Sovietų saugu
mo interesus. >

Kovo 13 d. vokiečių kariuo
menės autoritetai pareiškia, 
kad Sovietų teritorinės komi
sijos paslikimas Vokietijos 
Rytuose gali būti leistas tik 
iki kovo 25 d.; stiprios vokie
čių pajėgos jau koncentruoja
mos Vokietijos pasieniuose.

Bus daugiau.
K-__ - -XK77.'

TAUTIEČIAI, rašykime iŠ 
kiekvienos Kanados vietovės 
apie lietuvių gyvenimą, są!y 
gas, darbus, atyginimus, rū
pesčius, KLB organizavimosi 
eigą ir tt. Rašykime taip, kaij 
mokame. Už visus raštus ii 
visas žinias bus dėkinga „NL“ 

redakcija ir skaitytojai.
mn —liw -ar t nir ’"niri"“-—rrr ir

1941 metų pradžioje, kai 
antrasis Pasaulinis karas vis 
daugiau įsiliepnojo , ir plėtėsi, 
Rusijos okupantams labai leng 
va ir patogu buvo Lietuvoje 
šeimininkauti — siautėti. Žmo 
nija, užimta dideliais Pasauli
nio karo reikalais ir gyvybi
niais savo klausimais, mažai 
domėjosi palyginti mažais Ru 
sijos okupacijos veiksmais. 
Tiesa,

Jungtinės Amerikos Vals
tybės tuojau po Rusijos 
įsiveržimo į Lietuvą pa
darė šį neužmirštamą pa

reiškimą:
„Sukti būdai, kuriais vienas 

stambesniųjų kaimynų tebe
siekia sąmoningai sulikviduo 
ti trijų mažų Baltijos respub
likų — Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos— politinę neprikišu 
somybę ir teritorinę neliečia
mybę — šiomis dienomis grei 
tai savo raidoje pakrypo prie 
neišvengiamo galo.

„Nuo dienos, kai šių valsty 
bių žmonės atgavo savo ne
priklausomybę ir pas save įve 
dė demokratinę valdymosi for 
mą, Jungtinių Valstybių visuo 
menė sekė jų stebėtiną pažan
gą savivaldoje su giliu užjau 
čiančiu atydutnu.

■[„Čionykštės valdžios nusi
statymas yra visiems žino
mas. Jungtinių Amerikos 
Valstybių žmonės yra nusista
tę prieš grobimą, ir tai nepai
sant, ar tas grobimas būtų 
vykdomas tiesiogiai jėga ar 
jąja tik grąsinant.

„Jie taip pat smerkia bet 
kokį kišimąsi į kitos suvere- 
nės valstybės vidaus reiklus, 
ir tai nepaisant, kiek viena gali 
būti galinga, o kita silpna“.

„Šie dėsniai yra tas kertinis 
akmuo, ant kurio laikosi visas 
dvidešimt vienos suverenių 
Naujojo Pasaulio valstybių san 
tykiavimas.

„Amerikos Jungtinės Vals 
tybės ir toliau yra pasiryžu- 
sios šio dėsnio laikytis, nes 
Amerikos žmonių įsitikinimu, 
vieną kartą nuo pagrindinio, 
šiuos principus tvarkančio ir 
valstybių savitarpio^,santykius 
normuojančio dėsnio nukry
pus — racionalumo, teisingu
mo ir įstatymo esmė — tariant 
šių dienų civilizacijos pats pa
grindas — negalės būti išsau
gota“. —

Taip oficialiai reagavo į 
Rusijos groboniškumą JAV.

Bet šis pareiškimas, kurį 
šių metų Vasario 16 dieną, ati 
darant lietuviškas Voice of 
America transliacijas, pakar
tojo JAV Valstybės departa
mento direktorius, Užsienių 
reikalų ministerio Dean Ache-

valstybės laisvinimo veiks
nius.

Kalbant apie Lietuvą, esą 
pirmon eilėn reikia galvoti 
apie jos faktiną išlaisvinimą, 
bet ne vien kartoti, kad juri
diškai ji esanti suverene. Be 
p. Žymanto paminėtų, yra ir 
Skitų kontinuiteto veiksnių.

VLIK-as nėra koks Seimas 
ir sau tokių teisių nesisavina, 
bet vis jau jis yra kovojančios 
tautos padarinys. Kaip veikia 
aplinkybės ir politinė padėtis, 
kartais toks organas kitų kraš 
tų pripažįstamas egziline vy
riausybe ar kitu titulu, o kar
ais jis verčiamas tenkintis tik 
savų tautiečių jėgoms vadova 
vimu, bet jis reikalingas. Pre
legentas nesako, kad VLIK-ui 
— turi būtinai subordinuotis 
visi kiti veiksniai, bet visų pa
reiga bendradarbiauti su juo 
ir susitarus to bendradarbiavi 
mo principus peržiūrėti, bet 
xna kritikuoti ir jį galima tai-

šono sekretorius p. Barret, Lie 
tuvoje jau nebuvo paskelbtas. 
Buvo daroma viskas, kad Lie
tuvos žmonių nepasiektų jo
kios iš užsienių žinios. Prie 
Lietuvos sienos jau buvo nu
leista geležinė uždanga. To
dėl, užsidarę, Rusijos okupan 
tai siautėjo, kaip išmanydami.

V-sis Lietuvos komparti
jos suvažiavimas.

1941 metų vasario 5 dieną 
Kaune (ne Vilniuje) įvyko 
Lietuvos komunistų partijos 
suvažiavimas, kuriame dau
giausia dalyvavo ne lietuvių, 
o daugiausia rusų.

Pirmasis [kompartijos sekre 
torius A. Sniečkus labai džiau 
gėsi Lietuvos subolševikini- 
mu ir kryžiavodamasis dėko
jo Rusijos kariuomenei, kuri 
okupavo Lietuvą. Ir „prezi
dentas ‘ J. Paleckis dėkojo 
raudonąja! armijai, kuri oku
puodama Letuvą įvedė joje 
sovetinę santvarką.

Tačiau A. Sniečkus buvo tik 
ras, kad Lietuvos žmonės yra 
priešingi okupacijai. Be to, 
kompartijai, kuria A. Sniečkus 
skundėsi, kad ji esanti labai 
silpna ir neturinti narių, nebu 
vo pajėgi Lietuvos valdyti, 
nors ir okupantų paspiriama. 
Ypač Sniečkus skundėsi, kad 
Lietuvos komunistų partijoje 
tiesiog nesą 
Sniečkaus ir 
dešimčių ir 
tai.

Supranta, r__  _________
žmonių skaičius nesudaro bū
tinybės, nes kiekvienoje dikta 
tūroje valdo mažuma. Bet vis 
dėlto A. Sniečkus labai nusi
skundė, kad be žmonių esą sun 
ku valdyti, ypač kad Lietuvos 
žmonės yra priešingi ir oku
pacijai ir sovietinei santvar
kai. Todėl Sniečkus baugin
damas Letuvos žmones, kad 
klausytų ir nesipriešintų, grą- 
sino represijomis ir mirtimi vi 
siems „liaudies priešams“. 
Vienas iš puolimo smaigalių 
buvo nukreiptas į valdininkus 
ir tarnautojus, [kuriems pagrą 
sino atleisti iš darbo. O sovie
tinė santvarka, tvirtino Snieč
kus, vis vien bus Lietuvoje 
įvesta, nes ją remia Maskva ir 
Rusijos Raudonoji armija.

Ką sakė A. Sniečkus, buvo 
tikra, nes

Lietuvos sovietinimas bu
vo varomas tiktai jėga 

bei prievartavimu.
Vasario mėnesį Lietuvoje 

buvo pradėtos steigti Mašinų 
ir traktorių Stotys — MTS. 
Ką tas reiškė? — Labai pap
rastai: iš ūkininkų surinko vi
sokias mašinas - .traktorius, 
kuliamąsias, akėčias, plūgus,

lietuvių. Be jo, 
Preikšo, dar pora 
tai visi komunis-

Ikad diktatūrai

vėtyjkles ir arklius. Iš tų MT 
S už atlyginimą ūkininkams 
duodavo pasinaudoti tomis 
mašinomis ir arkliais. Taį gi, 
tie patys ūkininkai, iš kurių bu 
vo atimtos mašinos ir arkliai, 
dabar jau priklausė nuo val- 
džos ir savo dalykų turėjo 
prašyti iš valdžios. Žinoma, 
tokia tvarka negalėjo pasitar
nauti nei darbo našumui, nei 
jo vaisių pagausinimui. Tokiu 
būdu buvo pradėtas kaimo 
žmonių murdymas, jų jėgų 
eikvojimas ir nesvietiška biuro 
kratija, nes nuomojant maši
nas, reikėjo pasirašyti sutar
tis, reikėjo mokėti nuomas ir 
tt. Dėl to Lietuvos kaimuose 
jau pradėjo atsirasti nedirbtos 
žemės.

Tęsiami privataus turto 
nusavnimai.

Kaip jau buvo rašyta, Lie
tuvos gyventojų namai nusa
vinti — iš savininkų atimti. 
Jeigu namo grindų plotas bu
vo didesnis kaip 170 ketvirtai 
nių metrų (metras už yardą 
ilgesnis apie 3 colius), tai toks 
namas nusavinimas, paimamas 
valdžios be atlyginimo savi
ninkui. Vykdant tuos nusavi 
nimus, 1941 metų vasario 27 
dieną išaiškinta, kad jeigu ku 
ris asmuo turi ne vieną, bet 
kelis, nors ir mažus namelius, 
tai jeigu visų jų bendras grin 
dų plotas sudaro daugiau kaip 
170 kvadratinių metrų, tai jie 
visi nusavinami. Tokiu būdu 
buvo prieita prie kaimo žmo
nių namų nusavnmo. Miestų 
namai jau anksčiau buvo nusa 
vinti.

Be to nustatytos gyvenamo 
jo ploto normos: vienam asme 
niui paskirta 9 kvadratiniai 
metrai. Jeigu kieno kambary 
buvo ploto daugiau, į tą kam
barį davė dar vieną gyvento
ją- • •

Taip Lietuvos žmonės nete
ko savo turto ir savo turėtos

kryžiavosi ir

rastieji slap- 
rodo, vasario

gyvūninio. ūj
br. Bronius. S

APIE VALSTYBINI TĘSTINUMĄ
Anglijos Lietuvių Na

muose buvo eilinė paskaita: 
tema „Valstybinis kontinuite- 
tas ir suverenių organų atsta
tymo problema“. Prelegentai: 
prof. S. Žymantas ir p. J. Ma
tulionis.

Pirmasis kalbėjo p. Žyman 
tas, trumpai aptaręs dabarti
nę Lietuvos padėlį tarptauti
nės teisės požiūriu, padarė iš
vadą, kad vienašališkos jos 
aneksijos demokratinėms vals 
tybėms nepripažinus, ji ir to
liau lidka tarptautinių bend
ruomenių narys su visomis iš yra pas tikrasis, nereikalaująs 
to dėsnio išplaukiančiomis tei iš nieko jokio pripažinimo ir 

galįs, prireikus, sudaryti vy
riausybę.

P. J. Matulionis savo paskui

sybės pripažįsta ir, protesto 
ženklan, užsienin išvykusio 
Respublikos prezidento pave
dimo aktus, vadinamus Kybar 
tų aktais. Tais aktais jis pa
vedęs p. Lozoraičiui, kuris be 
to esąs ir visos mūsų diploma
tijos teisėtas šefas, sudaryti vy 
riausybę ir, einant, konstituci
ja, taipjau jį skiriąs eiti prezi
dento pareigas, atveju, kada 
pats preizdentas jų eiti nega
lėtų.

Tas veiksnys kovoje už 
krašto išlaisvinimą de facto

sėtnis. Prelegentas ypač pa
brėžė du faktorius — valdžios 
paskirtus Lietuvos atstovus, 
kuriuos kitų valstybių vyriau- toje palietė kitus ir kitoniškus syti, dargi ir jo komplektavi-

mo principus jjeržlūrėti, bet 
aišku, kad visuomenės jėgas 
buriąs ir joms vadovaująs or
ganas reikalingas.

Per diskusijas pareikštų 
minčių santrauka būtų tokia: 
visi kovoj už išlaisvinimą 
veiksniai siekia to paties tiks
lo. Tų tikslų turime siekti vie 
ningai ir suburtomis jėgomis. 
Atskirų asmenų užgautos am 
bicijos, išdidumas ar kitos 
silpnybės turi nusilenkti prieš 
bendrą reikalą. Kybartų ak
tai visiškai neatmestini; jei jie 
dar ir nebuvo panaudoti, tai 
gal ateityje bus naudingi. 
VLIK-as turįs daug ydų ir ro 
do „išsipompavimo“ žymes, 
bet tuo tarpu jis yra vieninte
lė oragnizacija, galinti preten
duoti jei ne į tautos atstovavi
mą, tai bent išeivijos atstova
vimą. Tiek diplomatinė kole
gija tiek ir VLIK-as savo au
toritetą padidins visos išeivi
jos akyse susitaręs ir veikda
mas bendrai.

Kas gą gali...
Mizara „Laisvėje“ pra- 

morokiečiai gali su
R. 

našauja 
kilti, ir su ginklu rankoje, stoti 
kovon už savo krašto 
ir nepriklausomybę“.

Taip buvo padarę ir 
viai 1941 m. birželio 
prieš rusus okupantus, 
padarys ir morokiečiai, 
neturės žmoniškų sąlygų. Taip 
padarys ir visos Rusijos pa- 
vegtos, okupuotos tautos, nes 
visi žmonės nori laisvės ir vi
sos susipratusios tautos — ne 
priklausomybės. Juk Romos 
imperijoje net pančiais sukaus 
tyti vegai ir tai sukilo ir išsi
kovojo laisv.ę.

Tunisija ir Rusija.
Mizara susirūpinęs ir Tuni 

sija. Girdi, Abd EI Krimo ko 
mitetas rūpinasi ir Tuniso lais 
ve.

Labai gerai. Bet 
tur būt „užmiršo“, kad Tuni
so reikalavo sau po praėjusio 
karo. . . Stalinas. Įdomu, ko
dėl negera kai Tunisas yra 
Prancūzijos valdomas ir kodėl 
būtų gera, jeigu jį Rusija vai 
dytų? Ar Rusijai valdant tuo 
pačiu Tunisas jau turėtų lais
vę ir nepriklausomybę?

Apie prisitaikymą.
„Laisvė“ Biržiškoms pata

ria grįžti Lietuvon ir prisitai
kyti prie okupacinio gyveni
mo. Ir duoda labai „grĮžų“ 
pavyzdį — Andrulio. Girdi, jis 
prisitaikė prie Amerikos gy
venimo. . .

Taigi, kodėl Andrulis, ku-

laisvę

lietu-
22 d.
Taip 
jeigu nepaten- 

vyriausy 
ekonomi- 
Tame ne

jdk ūbi bene, ibi patria — kur 
gera, ten ir tėvynė. Kodėl gi 
jis nenori važiuoti į sovietinį 
rojų? O juk ten taip gera: 
„Vilnius gyvena didžiausias 
džiaugsmo valandas, iliumi
nuotas, atidaryti stadionai“...

„Progresyviems“ nepatinka 
kontrolė?

„Liaudies Balsas“ 
kintas, kad Kanados 
bė imasi kontroliuoti 
nį krašto gyvenimą,,
pasitenkinime gali būti ir tie
sos, jeigu kontrolė bus netin
kama, neteisinga.

Bet kodėl „Liaudies Balsas“ 
giria Sovietų Rusiją, kurios vi 
sas gyvenimas jau 33 metai 
kai kontroliuojamas? Kodėl 
„LB“ patinka ta sovietinė 
(kontrolė, dėl kurios žmonės 
badauja, neturi butų, neturi 
apsirengimo, neturi kasdieni-

Mizara mių reikmenų?
Kodėl ne lygus mastas?
„LB“ su pasipiktinimu ra

šo apie buv. Čekoslovakijos už 
sienių reikalų ministerio Kle- 
menčio „suokalbiavirųą“ ‘ prieš 
sovietinę okujpacįnę Čekoslo
vakijos santvarką, už kurią 
Klementis pasodintas į kalėji 
mą ir bus nužudytas, nors net 
„prezidentas“ Gottwaldas Kle 
mentį kaltina tiktai tuo, kad jis 
norėjęs, )kad Čekoslovakijos 
komunistų partija būtų sava
rankiška nuo Maskvos. Taigi 
Klemenčio troškimas savaran 
kiškumo „L. B-sui“ yra nusi
kaltimas. O kai JAV komu
nistai suokąlbiavo prieš Ame

lia moka prisitaikyti, nevyks- rikos laisvę, tai buvo gerai?.
„Br. Liet.“, ta į Lietuvą? Priritaikėliam Mandrąpypkis.



1951. III. 8. —• Nr. 9 (203) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA B PSL.
Amerikiečiai turi išpūstą 

įsivaizdavimą. Mūsų pačių 
nuomone mes esame „superco 
lossalt * (nepaprastai, galinga) 
tauta, kuri yra toli priešakyje 
kitų pasaulio tautų visuose gy 
venimo reikalavimuose ir pa
togumuose. Mes gaminame 
geriausias maudymosi patal
pas, daugiausia automobilių, 
radijo ir tt.

Paskutiniu laiku šis trumpa 
regiškas savimi pasitenkini
mas yra išpučiamas daugiau 
negu iš tikrųjų jų yra karo 
lauke. „Amerikiečiai yra ge
riausi kareiviai pasaulyje“ — 
sako eilinis žmogus gatvėje. 
Tačiau jie nėra toki, nes dau
gelyje atvejų to visai nematy 
ti. Mes ne dėlto išlošėme II- 
rąjį pasaulinį karą, ikad turė
jome „geriausius“ kareivius, 
vadovybę ar ginklus. Atvirkš 
čiai mes dažnai būdavome ap
gailėtini „geriausi antrieji“, o 
kartais menki tretieji ar net 
ketvirtieji...

Tiesa, mes turėjome kai ku 
riuos puikiai kovojančius dali 
nius, kai kuriuos gerus vadus 
ir kai kurį puikiausią apgink
lavimą, bet mūsų kokybiniai 
dvasiniai ir fiziniai trūkumai 
buvo žymūs ir reikšmingi.

Mes laimėjome ne dėlto, 
kad mes su savo sąjunginin
kais buvome geriausi, bet dėl 
to, kad mes buvome didžiausi.

Imkime kareivius. Japonai 
kovojo iki mirties nepaisyda
mi, kad ir kova būdavo bevil
tiška. Jeigu jų šita kariška ir 
fanatiška dvasia būtų buvusi 
suderinta su geru vadovavi
mu ir sveiku profesiniu paty
rimu, ko dažnai japonams truk 
davo, tai kelias į Tokio būtų 
buvęs nuklotas amerikiečių la
vonais, didesniu skaičiumi, 
kaip 109.459, kurie mirė, kad 
laimėtų pergalę Pacifike. Kad 
ir toks japonų užsispyrimas ko 
voti mums brangiai kaštavo. 
Vokiečiai, o dažnai ir rusai, 
dažnai parodė užsispyrimą ko 
voti, netgi dažnai prieš žy
miai skaitlingesnį priešą.

Mūsų pajėgos, neskaitant 
kai kurių išimčių, retai paro
dydavo tokį fanatišką pasiry
žimą. Gal būt, šis pasiryžimo 
trūkumas atvaizduoja mūsų 
tautos nepastovią dvasią, bū
tent.: pakeitimas lengvo gyve 
nimo į kariško gyvenimo sun
kumus, taipogi mus silpninan 
čios bacilos — „dirbti mažiau 
— padaryti daugiau’’ ir pakei 
timas kolektyvinio saugumo in 
dividualiai iniciatyvai. Kiek
vienu avėju dauguma mūsų vy 
rų kovojo todėl, kad jie buvo 
pašaukti ir turėjo kovoti. Jie 
padarė nedaugiau negu jie tu 
rėjo padaryti. Jie kovojo ne 
dėl tam tikro pozityvaus tiks
lo, bet daugiau bijodami savo 
draugų blogos nuomonės. Ži
nome, šitame apibendrinime 
buvo ir išsiskiriančių išimčių. 
Daugumoje jūrininkų korpu
so daliniai ir kariuomenės pa- 
rašiutininįkai, o taipgi ir daug 
atskirų divizijų, kurios persi
ėmę dalinio kovos dvasia, ku
ri reikalniga elitiniams viene 
tams, kovojo narsiai ir gerai.

Tačiau paimti priešo žval
gybos dokumentai pakartoti
nai mini Amerikos pėstininkų 
puolamosios dvasios trūkumą. 
Turėdamas lygų apginklavi
mą ir lygų skaičių, priešas pa-

„MES NESAME GERIAUSI“
prastai laimėdavo. Mūsų per 
galės būdavo daugiausia išda
va milžiniška persvara metalo 
ii skaičiaus. Taipogi, būdavo 
ir malonių išimčių. Prie Mid 
way silpnesnės Amerikos pa
jėgos sumušė stipresnį japonų 
laivyną. Koralų jūroje mes pa 
siekėme strateginę pergalę 
prieš šiek tiek stipresnes prie 
šo jėgas. Buvo ir kitų pavyz
džių, kuriuose amerikiečių va 
lia kovoti, pranašesnė vado
vybė ir Ponia Laimė, suteikda 
vo mums pergalę prieš stiprės 
n,į priešą. Bendrai paėmus tai 
būdavo dažniausiai laivyno ar 
oro pergalės, kur techniškas 
pranašumas buvo vyraujantis 
faktorius.

Sausumos veiksmuose, vy
ras prieš, vyrą, aš žinau mažai 
pavyzdžių, kad mūšis buvo lai 
mėtas silpnesnių Amerikos pa 
jėgų prieš sipresnį ar net ly
gų priešą.

Kareiviui reiįkia ir kitų pri
valumų šalia pasiryžimo ko
voti.. Vienas iš jų yra draus

mė, kuri riša pakrikusius dal 
nius, kada veiksmai yra sun
kiausi. Mūsų kariuomenė ne
buvo drausminga. Drausmė
je, kuri yra kariuomenės ce
mentas, mes negalėjome susi
lyginti su vokiečiais ar japo
nais.

Tokiu būdu mes nesame ge 
riausi kareiviai, pasaulyje, gal 
būt, viena prasme, mūsų nau
dai. Mes niekada nesame bu 
vę militarinė tauta ir kareivia 
vimas pas mus niekada nebu
vo garbinamas. Dar daugiau, 
tai mūsų nemilitarinės kultu 
ros turtai galingai prisidėjo 
prie pergalės. Statyboje, inži 
nerijoje ir tiekime mūsų ka
riuomenė padarė mažesnių ste 
buklų. Ryšiuose ir slaptoje 
ryšių tarnyboje mes viršijome 
savo priešus. Japonų slaptieji 
šriftai buvo išaiškinti kelių mū 
r išradingų vyrų ir tai įga
lino mus laimėti kautynes prie 
Midway. Anglų-amerikiečių 
slaptų šriftų aiškinimas padė
jo mums išaiškinti vokiečių

planus vėlesnėse ikaro fazėse.
Imkime vadovybę. Perga

lės džiaugsme mes statome pa 
minkius savo vadams. Tačiau 
nagrinėjimas vadovybės yra 
nagrinėjimas priešingumų. Pa 
daryti daug, turint maža, lai
mėti nepaisant priešo persva
ros, tai yra vadovybės egza
minai. Taip motyvuojant, ma 
ža Amerikos paskutinio karo 
vadų, jei tokių yra iš viso, ga
li būti palyginami su Washing 
ton'ais, Lees'ais ir Jacksons* 
ais iš praeities. Bradley buvo 
puikus generolas, gali būti, 
mūsų geriausias taktikas. Pat 
ton buvo agresyvus ir „triuš
kinantis“ vadas. Tačiau vo
kiečių Rommel buvo didis tak 
tikas ir vadas. Jis laimėdavo 
kovas pireš žymiai parnašesnį 
priešą. Mes neturime nė vie 
no lygaus jam. Vokietis von 
Mannstein buvo didis strate
gas ir taktikas. Jo veiksmai 
Rusijoje ir Prancūzijos užėmi 
mo planas ilgai bus studijuo

jamas pasaulio karo mokyklo 
se ir akademijose. Mes netu
rime tokio, kuris .prilygtįų jam. 
Japonų generolas leitenantas 
Mitsuru Ushijima, kuris vado 
vavo japonams Okinavoje ir 
kontr-admirolas Raižo Tana
ka, japonų vadovaujantis ad
mirolas kai kuriose Salamo- 
nų mūšiuose, davė mums iš
tvermės ir įgudimo pamokų.

Mes ruošėme gerus genero 
lūs, gerus admirolus ir gerus 
lakūnus, stebėtinai gerus vals
tybei su mažu vadovavimo 
patyrimu praeityje, bet genia
liai geriausi retai pasitaikyda 
vo. Mūsų pergalės būdavo iš 
dava masinės karo medžiagų 
persvaros, o ne didesino kari
nio įgudimo meno.

Imkime apginklavimą. „Ži
noma- *, dauguma amerikiečių 
sako, „mes turime pasaulyje 
geriausiai apginkluotą žemy
no kariuomenę, laivyną ir avia 
ciją“. Ištiktųjų, mes turėjo
me geriausiai apginkluotas ka
rines pajėgas pasaulyje šio

karo pabaigoje, bet žymia da 
limi jų puikumas pasižymėjo 
kiekybe, bet ne vien kokybe. 
Mes pirmieji pagaminome ato 
minę bombą, bet pagrindiniai, 
mokslo žingsniai, kurie prive 
dė prie jos pagaminimo, buvo 
padaryti kitų kraštų moksli
ninkų. Atominė bąmba buvo 
pagaminta Amerikos pramo
nės išradingumu ir žinojimu 
kaip, bet ne iš priežasties 
Amerikos karinio sugebėjimo. 
Pažiūrėkime į mūsų laivyną. 
Japonija ir Vokietija, bet ne 
Amerika pastatė galingiausius 
karo laivus pasaulyje. Jamatto 
ir Musashi apginkluoti 18,1 
colio pabūklais su 75.000 tonų 
kroviniu, buvo daug stipres
ni, negu mūsų galingiausi ka
ro laivai. Samuel Eliot Mori
son, oficialioje karo laivyno is 
torijoje, sakoma, kad japonų 
Fubuki klasės laivai - naikin
tojai davė pavyzdį pasaulio 
projektuose ir apginklavime. 
Vokiečių karo laivas Bis
marck, kuris buvo paskandin
tas didelio kjekio britų laivų, 
parodė, didelį atsparumą, ku
riam joks Amerikos karo lai
vas tada negalėjo prilygti. Bri 
tai, bet ne amerikiečiai, pir-

KAS BELIKO IS „AMBASADORIŲ“
,(LAIŠKAS IŠ JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ)

giliausiu įsitikinimu, net katalikas kataliką pradėjo 
tūkstančių vaikų- ir fiziškai mušti, kaip buvo Cle- 
pasirodymas Ameri-

Mano 
tų kelių 
paauglių 
kos lietuvių tarpe atliko ir te- 
beatlieka nepaprastą vaidme
nį. Jie yra atnešę ir pade
monstravę čia kiek naują prin 
cipą, — kad lietuvįo vaikas ga 
Ii ir turi gražiai lietuviškai 
kalbėti, jaustis lietuviu, ginti 
Lietuvos garbę. . . Jie paro
dė, kad lietuvių susirinkimai 
ir pobūviai gali ir pirvalo vyk 
ti drauge su mūsų vaikais ir 
paaugliais. Savo deklamacijo 
mis, šokiais, vaidinimėliais, sa 
vo gabumais ir tyrais jausmais 
mūsų vaikai yra parodę, ką iš
augino Nepriklausomos Lietu 
vos žemė, mūsų tauta ir mūsų 
valstybė. Jie atnęšė tikros 
jaunatvės dvelkimą tarp tų 
dar lietuviškai kalbančių Ame 
rikos lietuvių, kurie jau laikė 
savaime suprantama, kad jų 
vaikai turi atsiskirti nuo lietu 
vių bendruomenės, kad jiems 
tarp lietuvių „n'egąli būti įdo
mu“, kad jie turi savo geres
nę „amerikonišką kompani
ją^!)...

Man net atrodo, kad ir tas 
„lituanistinis sąjūdis“ čia da
bar kilo kaip tik s.varbiausia 
dėl tų kelių tūkstančių vaikų 
atvykimo. Tas lituanistinis 
judėjimas juk daugiausia skir 
tas tam, kad lietuvių vaikai 
mokyklose galėtų toliau nors 
truputį lietuviškai mokytis, 
kad jie gautų palankyti bent 
šeštadienio ar sekmadienio lie 
tuvišką mokyklą, vaikų darže 
lį. Lituanistinis reikalas lietu 
vių išlaikomose mokyklose bu 
vo jau visiškai skandalingas. 
Patys tų mdkyklų išlaikytojai 
ir mokytojai buvo užsukę ma
šineriją, kad tik greičiau ir 
daugiau lietuvių tėvų vaikus 
ne tik kalbiškai, bet ypač dva
siškai nutautintų. Dėl vaikų 
lietuviškumo išlaikymo juk

velande. Dėl to katalikų vei
kėjas labai žiauriai, bet teisin
gai viešumoje išbarė lieuvių pa 
rapijos kleboną. Dėl to tik da 
bar buvo „išsiaiškinta“, kad 
Amerikoje faktinai niekas ne
draudžia turėti lietuvišką mo
kyklą, o jas 
pačių kraujo 
neratai.

Spaudoje 
straipsnių, 
skaudus rūpestis dėl mūsų vai 
kų likimo Amerikoje. Sako
ma, kad jie be tinkamos prie
žiūros ir aplinkos sparčiai krin 
ka ir genda. Saįkoma, kad sa
vo kalbą jau pamiršta ar bent 
ją bjauriai gadina. Sakoma, 
kad lietuviškumo sąmonė juose 
nebegali plėtotis ir jie išsi
gimsta tautiškai. Manau, kad 
per tūkstančius tokių atsitiki
mų yra ne vienas šimtas. Bet 
ligi šiol praktikoje aš jų dar 
beveik nemačiau. Gal taip jau 
yra kitose kolonijoje, bet ne
buvo taip, kur man yra tekę 
gyventi.

Po ilgo faktų rinkirpo, ste
bėjimo ir svarstymų man tas

draudė tik mūsų 
beprotiški dege-

tenka skaityti 
kur pereiškiamas

klausimas atrodo, gana aiškus. 
Taip, čia, kaip ir kiekviename 
svetimame krašte visos Sąly
gos egzistuoja vaikui nutau
tinti. Bet čia, kaip ir kiekvie
name krašte, yra dar viena są 
lyga, kurios jokia galybė nepa 
jėgs nušalinti. Didžiumcye 
vaikas yra ir bus toks, kokie 
yra kartu su juo gyvenantieji 
tėvai. Jei tėvai, ypač motina, 
išmokys juos gerai lietuviškai, 
jei perduos jiems lietuvišką 
tradiciją, ugdys jų lietuvišką 
tautinę ir valstybinę sąmonę, 
pripratins juos ginti savo tau
tos garbę, netars ir nebjauros 
savo senelių lizdo, saugos nuo 
čia labai paplitusio ir didžiai 
pavojingo ^tautinio menkaver
tiškumo jausmo įsigalėjimo, 
tai lietuviškam vaikui aš ne
matau jokio pavojaus. Tėvai 
čia tuo tarpu yra pati galin
giausia ir vienintelė vaikų lie
tuviškumo atrama. . Jokios ga 
lybės negali mūsų vaikų pa
vogti, jei namų židinys bus lie 
tuviškas pilna to žodžio pras
me. Lietuviškas toli gražu ne 
tik <»avo kalba, bet .ir šimtais 
kitų dalykų.

* * *

mieji išrado šarvuotus lėktuv
nešius. Britų karo laivai prie 
Okinavos, užpulti japonų „Ka 
mikazes“, (japonų savižudžiai 
lėktuvai) nušlavė savižudžių 
laužą nuo lėktuvnešių denių ir 
toliau tęsė veiksmus. Tuo tar 
pu daugelis mūsų lėktuvnešių

Mielas bičiuli, jaučiuosi at
sakęs į Tavo klausimą kiek 
netikėtu būdu: Tu mūsų vai- buvo sunkiai sužaloti, /kada 
kus per nesusipratimą įskaitei 
į mūsų „veiklos-* pasyvą, bet 
aš juos įrašyčiau į gal patį 
reikšmingiausią aktyvą. Tie 
ambasadoriai veikia tikrąjame 
gyvenime ir pasiekia tuos 
sluogsnius, kurių nei lietuvis- 
\ka spauda, nei jokie pamokslai 
ii raginimai jau nebepasiekia. 
Apie vyresniųjų ambasadorys 
tę gali spręsti, pavartęs mūsų 
spaudą, paskaitęs seimų ir su 
sirinkimų i ezoliucija.s ir kito
kią skambią „oficialščiną“. 
Aš daugiau skeptiškas dėl tos 
visos literatūros ir gražiažo- 
džiavimo, kylančio, beje, tik 
iš negausių sluogsnių.

Bet tomis temomis, jei jau 
labai norėtum, gal kada vėliau 
parašyčiau. Sprendžiant iš da 
bartinių faktų, mūsų ambasa
dorių Amerikoje istorija grei
čiausia ims į kabutes. Tai ma 
no atsakymas, 
■piausiai, taigi 
visas išimtis.

imant trum- 
turint galvoje

Los Angeles,
Bronys Raila.
1931. I. 15.

Didžiausis pasaulio miestas — Anglijos Londonas — kasdien reikalingas mil
žiniškų kiekių, visokių daržovių, — todėl aplink jį yra daugybė šiltadaržių, 
kurie kiekvienu metų laiku augina visokias daržoves. Atvaizde matome vieną 
iš didžiausių ne tiktai Londono apylinkėse, bet visame pasaulyje šiltadaržį, 
už 12 mylių nuo Londono, kuris turi 1.000 akerių ploto. Iš vieno akerio gau 

narna 70 — 100 tonų pomidorų arba agurkų.

japonų lėktuvai — savižudžiai 
pramušė plonus denius. Mū
sų pirmieji šarvuotieji lėktuv
nešiai nebuvo išleisti tarnybon 
ligi karo pabaigos.

i Italai, bet ne 
pirmieji įvedė 
niams pabūklams 
atsparią apsaugą, 
kimas lengvųjų 
nių pabūklų gaminimo srityje 
buvo ypač pabrėžtinas. Mūsų 
1,1 colio pabūklas „hose gun“ 
pasirodė visiškai nevykęs ir 
turėjo būti skubiai pakeistas 
dviem svetimais modeliais. 
Amerikiečių torpedos buvo žy 
miai prastesnės negu japonų 
ar vokiečių. Iš oficialių karo 
laivyno departamento doku
mentų Kapitono Walter Karig 
kautynių raporte yra pasaky
ta: „Japonų torpedos buvo ge 
riau pagamintos negu ameri
kiečių, nes mažiau buvo ne
sprogusių ir paklydėlių...“ 
Vokiečiai įvedė elektrinę tor
pedą, kuri nepalieka jokio pėd 
sako ir magnetinis detonato
rius išsprogdina torpedą kada 
ji pasiekia taikomo laivo apa
čią (dugną). Jie taip pat bu
vo toli mus pralenkę jūrų mi
nų gaminime. Garso mina, ku 
ri tam tikrą laiką grasino „pa 
smaugti“ Britaniją, o taipogi 
„Spaudimo“ mina buvo nema 
lonios staigmenos alijantams. 
Naciai ištobulino olandų išra
dimą, 
vamzdį povandeniniams 
vams..
dar naudojimas 
baten?jų, ištaisymas ir sustip
rinimas laivo liemens, ir dar 
vėliau išvystymąs gazo turbi 
ninių motorų, kaip pavyzdžiui 
Waltber‘is, padarė perversmą 
povandeninių laivų kare. Mes 
nesusilyginome su jais ligi ka 
xo pabaigos. (d. bus).

amerikiečiai, 
priešlėktuvi- 
skeveldroms 
Miisų atsili 

priešlėktuvi-

įvesdami kvėpavimo 
lai- 

Sitas patobulinimas ir 
galingesnių

Atsakymas oponentui
ku, čia yra kiekvieno asmeniš
kas reikalas, bet dėl labai „sal
daus čiulbėjimo“ nenorinčių 
grįžti atžvilgiu, spėju, kad jis 
ir bus iš tokių „patriotų“, ku
rie tėvynės meilę matuoja per 
valandą Kanadoje uždirbamais 
taukų svarais ir muilo gabalais. 
Ar nebus čia kaip su tuo Čika
goje „linksmųjų brolių“ ap
dainuotu „dypučiu Kriuku
čiu kuriam:
„sklypukas, namukas, žmonelė, 

kaip slyva. .. 
„išaugo pilvukas — pradingo 

Lietuva“...
Tiek pirmąjį vyruką „Tėviš

kės Žiburiuose“, tiek ir Vyru
ką mažamokslį (48 Nr. Nepr. 
Liet.) aš rimtai apkaltinu „pi
gaus populiarumo“ ji^škojimu 
žmonėse, kas irgi yra viena iš 
mūsų bendruomeninių ligų.

Daugiau į jokias mano 
straipsnio kritikas neatsakinė
siu. J. Sk.

Red. pastaba: Dėl krausty
mosi į naujas patalpas ir dėl 
kitų techniškų kliūčių šis 
straipsnis dedamas suvėluotai.

rai neįsiskaitė ar pamiršo, kad 
aš buvau pabrėžęs, kad netai
kau šio straipsnio visiems bu
vusiems ūkininkams ir darbi
ninkams ir kad jų tarpe tikrai 
daug ir pavyzdingų žmonių esą 
ma. Ar čia bereikalingai už- 
tarinėdamas, tamstele, nesieki 
to paties „pigaus populiaru
mo“?

Toliau Vyr. maž. įsibėgėjęs 
įlenda į pačią nemaloniausią ir 
man, nepartiniam, neįdomiau
sią temą, tai apie buv. Lietuvą, 
del kurios taip daug kur ginči
jamasi, diskutuojama ir tie gin 
čai pavirsta net „Tėvynės der- 
gimu“.

Aš netvirtinu, kad buv. nepr. 
Lietuvoj klaidų nebuvo, bet 
toks gal perankstyvas ir be
prasmiškas nagrinėjimas tikrai 
nei visuomenei, nei Tėvynei 
nieko gero neduos.

Toliau, faktas yra, kad kaip 
eilinis ūkininkas ar darbinin
kas, taip ir eilinis valdininkas 
ar karininkas, valdžios nevertė 
ir, gal būt, nevers.

Dėl grįžimo į Tėvynę, tai aiš

viskas tvarkoje, bet dažniau
siai tas daroma tik veikliųjų, 
uoliųjų ir duosniųjų lietuvių 
patriotų, kurių būna lygiai ar 
mažiau, kaip priešingų jiems 
„ligonių“. Šie „sveikieji“ pa
prastai padengia visus, nes da
roma, veikiama, aukojama vi
sos kolonijos vardu ir spaudoje 
minimas visos kolonijos vardas.

Jeigu to viso Mažamokslis 
vyrukas nepastebi ir nežino, 
tai čia ne aš kaltas.

Kiek gi pagaliau, to paties 
Mažamokslio vyruko gyvena
ma kolonija suaukojo Tautos 
Fondui, kiek p. Armalių šei
mai surinkta ir pan.? Ar ne- 
permaža iš antrosios didumu 
Kanados lietuvių kol-jos? Gal 
geriau Vyrukas Maž. padary
tų nukreipdamas savo veiklą ir 
energiją šia kryptimi, ir nekib 
damas prie mano straipsnio.

Kad Vyrukas - mažamokslis 
siekia „pigaus populiarumo“, 
tai įrodo ir jo straipsnyje labai 
vertinamas „orumas-1 ir „noras
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Dėl savo straipsnio „Apie 
bendruomenines ligas*-, esu ga 
vęs keletą laiškų iš U. S. A. 
ir Kanados, (kurie labai pagiria 
mano straipsnį. Iš kitos pusės 
girdėjau, kad straipsnis buvo 
„išverstas“ į atvirkščią pusę 
„Liaudies Balse“, kuriame, 
kaip komunistams įprasta, iš 
baito padarytas juodas. Taip 
pat kažkurios USA radijaus 
stoty irgi, esą, buvau papeik
tas už šį straipsnį „sujudinusį“ 
komunistėlius USA ir Kanado
je. Kadangi abiejų paskutinių 
pastabų neskaičiau ir negirdė
jau, tai ir nekreipiu į tai dėme
sio. Atsakiau į pastabas dėl 
mano straipsnio „Tėviškės Ži
burių“ 47(48) Nr. ir dabar at
sakau į „Nepr. Lietuvos“ 48 
N r. straipsnį „Dėl bendruome- nerašoma, tai nereiškia, kad to 
ninių ligų“. nėra. Daugelyje vietovių, kurišsilaikyti“ (kaip tai suprasti?)

Nors aš tik antri metai gy-viskas tas daroma ir atrodytų mano aprašytų vyrukų tarpe,

venų Kanadoje, bet prisipažįs
tu — susirašinėju su 20 asme
nų iš USA ir Kanados, todėl 
turiu tikrų žinių apie lietuvių 
gyvenimą ir nuotaikas ten, dar 
kartais net objektyvesnių už 
tas, kurias randame spaudoje. 
Esu užtikrintas, kad kiekvie
noj lietuvių kolonijoj tokių, ma 
no aprašytų „ligonių“ atrasi
me, o kai kur net labai daug. 
Tai liudija ir tai, kad kai kur 
lig šiol nesuorganizuoti joki ko 
mitetai, nerenkamos jokios au
kos Tautos Fondui, menkai do 
mimasi lietuviška ir antikomu
nistine spauda, nėra jokios 
veiklos, jokio šalpos darbo ir 
kaikur tikrai perdidelis, sta
čiai — skrupulingas taupumas 
esti. Jeigu spaudoje apie tai

Jeigu aš tokių „ligonių“ neįti
kinsiu ir neperkalbėsiu, tai tuo 
labjau jie mane ne. Dar apsi
džiaugsiu, kad jei toki vyrukai 
bus toliau nuo manęs ir man 
nereiks bergždžiai gaišinti lai
ką tuščioms (kalboms ir tt. Ko 
taip „visą laiką Vyr. maža
mokslis kartoja mano paminė
tą mėnulį ir maršą? O gal jūs 
esate tokios nuomonės, kad 
įvairiose diskusijose, pasikalbę 
jimuose, kur tikrai žemesnio iš 
silavinimo žmogus ką nors ne
teisingai plepa, šmeižia ir „der 
gia Tėvynę“ ir t. t. reikia „dėl 
šventos ramybės net pritarti? 
Taip man ir vienas mūsų kolo
nijos lietuvis inteligentas pa
tarė. .. Tikrai tokiais keliais 
„išlaikysite orumą *, „išsilai
kysite tokių vyrukų tarpe“ ir 
pasidarysite „pigiai populia
rūs“, bet juk nevisiems tas pri 
imtina.

Išversti į atvirkščią pusę ga
lima kiekvieną dalyką, ką ypa
tingai komunistinė spauda 
mėgsta. Man rodos, kad Vy
rukas maž. mano straipsnio ge-
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Kaip išsilaikyti sveikam
DR. B. MATULIONIS.

2.
Antras labai dažnas bakterijų kelias j mūsų kūną — tai 

mūsų pačių rankos. Mūsų rankos esti nuolat apkrėstos viso
kiais nematomais nešvarumais, nes mes savo rankomis per 
visą dieną ką nors liečiame, čiupinėjame. Beveik visi daiktai, 
kuriuos mes paliečiame, esti užteršti nematomais nešvaru
mais; dalis jų pasilieka ant mūsų raiškų. Jeigu mes imdami 
į savo rankas maisto dalykus ar valgio indus prieš tai savo 
rankų gerai nenuplautumėm, tai dalis nematomų nešvarumų 
nuo mūsų rankų neišvengiamai patektų j mūsų kūną. Reikia 
gerai įsidėmėti, kad pavojingųjų rankų nešvarumų tik pa
prastu vandeniu, be muilo, negalima nuplauti.

Be muilo švaros palaikyti negalima. Žemės paviršius ir 
grindys esti visuomet nešvarios, nes savo kojomis mes pane
šame visko. Užtai nukritusi ant žemės ar grindų daiktą pa
kelti ir dėti į burną — reiškia visai neboti sviekatos pavo
jų. Kai kurias įkyrias ir sunkiai gydomas odos ligas sukelia 
atip pat bakterijos, todėl dažnas kūno plovimas su muilu pa
deda saugoti odos, o kartu ir viso kūno sveikatą.

Sveiki dantys yra viena iš sąlygų palaikyti sveikatai. 
Jei dantys blogi, tai blogas kramtymas ir blogas maisto virš
kinimas, o kartu sumažėjęs kūno bendras atsparumas ligoms, 
švarus dantų laikymas daug padeda juos apsaugoti nuo ge
dimo. Dantis reikia plauti šepetėliu; per maža juos plauti 
tik kartą per dieną, tik iš ryto atsikėlus; nemažiau svarbu 
dantis išplauti ir vakare, paskutinį kart pavalgius. Visai ne
svarbu, kokie milteliai naudojami dantims plauti. Yra rimtų 
samprotavimų, kad dantis geriau yra plauti tik šepetėliu, vi 
sai be jokių dantų miltelių ar pastų. Pagrindinis dantų plo
vimo tikslas — pašalinti iš burnos maisto liekanas, kuriose 
labai sparčiai veisiasi dantims kenksmingos bakterijos.

Blogi papročiai. Yra sakoma, kad žmogus yra savo pa
pročių vergas. Yra labai nelengva save atpratinti nuo kurio 
nors papratimo; bet tas dar nereiškia, kad norėdamas žmo
gus negalėtų atprasti. Tai tik valios klausimas. Tarp įvairių 
papročių pasitaiko ir tokių, kurie kenkia žmogaus sveikatai. 
Paminėsiu tik porą.

Rūkymas yra neabejotinai kenksmingas paprotys. Jo 
kenksmingumas pareina nuo rūkymo laipsnio; bet negalima 
nustatyti, koks rūkymo laipsnis mažai kenkia ir kada rūky
mas darosi tikrai pavojingas. Tai pareina nuo daugelio są
lygų. Esti žmonių, kurių plaučiai iš prigimties esti labai at
sparūs ; toksai rūkorius gali.ilgai ir daug rūkymo pakelti. Kie 
no plaučiai ar tai iš prigimties, ar tai dėl buvusių plaučių li
gų turi mažesnį atsparumą, tam rūkymas žymiai daugiau ken
kia. Dėl rūkymo atsiranda pastovus kosulys (bronchitas), 
kuris mažina plaučių atsparumą ir padeda kaikurioms plau
čių ligoms pamažu lengviau savo šaknis įleisti.

Paskutiniu laiku pastebimas spartus vėžio susirgimų au
gimas. Taip pat pastebėta, kad dažnai vėžys prasideda iš 
plaučių, tiksliau tariant — iš bronchų, ir kad šis vėžys turi 
ryšį su rūkymu. Antra liga, kurios atsiradimas dažnai turi 
neabejotiną ryšį su rūkymu, tai skrandžio — tulžinės 
žarnos susirgimai, ypač jų opos. Taip pat yra rimtų duome
nų, kad staigūs mirimai širdies priepuoliu gali turėti ryšį su 
rūkymu: rūkymas juos pagreitina.

Girtuokliavimas priklauso prie pačių pavojingiausių ir 
žalingiausių papročių. Tik labai retas žmogus, tik alkoholiz
mo tyrinėtojai gali įsivaizduoti tiksliai, kiek žalos padaro gir 
tuokliavimas. Venerinių ligų, džiovos, proto, kepenų ir skil
vio sunkių ligų pradžia esti labai dažnai surišta su dažnu al
koholinių gėrimų vartojimu, išios ligos asiranda ne dėl alko
holio, bet alkoholio vartojimas paruošia minėtoms ligoms 
palankią dirvą. Kas mėgsta dažnai išgerti, save ramindamas

Lietuviu gimnazijos reikalai
VASARIO 16 LIETUVIŲ 

GIMNAZIJOS RĖMĖJAMS
per

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Sąjungą Montrealyje.

Brangūs mūsų Ręmėjai,
Vasario 16-ji diena, kada 

lietuvių tautai išaušo laisvės 
rytas.

Ir mes, Vasario 16-sios Lie 
tuvių Gimnazijos mokiniai, 
galime laisvai minėti tą dieną, 
kad ir svetimoje žemėje, bet 
savoje lietuviškoje gminazijo 
je.

Ir tai Jūsų dėka, brangūs 
mūsų Rėmėjai, kurie atėjote 
mums į pagalbą, parėmėte mū 
eų gimnaziją savo duosniomis 
alkomis ir įgalinote mus mo
kytis ir auklėtis lietuviškoje 
aplinkoje, lietuvių draugų tar 
pe, lietuviams mokytojams va 
dovaujant. , 

(Šios didžiosios mūsų Šven
tės proga siunčiame Jums, 
Brangūs Rėmėjai, savo širdin 
giausius sveikinimus ir karštą 
padėką už Jūsų taip brangią 
mums paramą, be kurios 
mums būtų lemta palikti ne 
vien, be lietuviškosios mokyk
los, bet ir iš viso be mokslo.

Iš savo pusės mes patikina
me Jus, kad Jūsų aukos nenu 
eis veltui: ne vien dėl to, kad 
patys esame pasiryžę, bet ir 
įvertindami Jūsų paramą ir ži 
nodami, ko iš mūsų laukiate, 
mes pasižadame padėti visas 
savo pastangas išaugti gerais 
lietuviais ir pašvęsti visas sa
vo jėgas, darbą ir mokslą mū 
sų brangiai Tėvynei Lietuvai.

Vasario 16 Lietuvių Gimna 
zijos mokiniai:

(seka 53 parašai). 
Diepholz, 1951 m. vasario 16.

GERAS DARBAS.
Gerb. Redaktoriau,

Diepholzo lietuvių gimna
zijos ir bendrabučio išlaiky
mas yra be galo svarbus daly
kas. Gerą darbą padarei ir ge 
ra mintį metei paragindamas 
tam svarbiam kultūriniam rei 
kalui mokėti po 1 dol. per mė 
nesį; tiek mokėti daugumai lie 
tuvių nebūtų sunku; reikia tik 
geros valios, tik kibirkštėlės 
noro savo darbu padėti tautai.

Būtų gera, jei šį reikalą, pa 
našiai, kaip „Nepr. Letuva“, 
paremtų, paragintų visa mūsų 
spauda. Kartu siunčiu savo 
pirmą mėnesinį mokestį 1 $. 
Su pagarba Dr. B. Matulionis.

PRIMINIMAS
D-ro B. Matulionio laiškas 

primena mums visiems, kad 
Lietuvių gimnazijai tremtyje, 
Diepholže, kuri dabar pava

tpkiu vaikišku galvojimu: aš žinau eilę žmonių, kurie geria 
daug ir dažnai; geria ilgą eilę metų, sulaukia ilgo amžiaus ir 
vis dar sveiki, kaip ridikai. Atsakymas į tokį pasiteisinimą 
lengvas. Esti žmonių, kurių organizmas iš prigimties turi ge
ležinį atsparumą ligoms. Jų sveikata palūžta negreit ir jie, 
■net nesaugodami savo sveikatos, gali ilgiau išlikti sveiki. 
Bet daugelio žmonių įgimtas kūno atsparumas labai ribotas 
esti, nors jų išorinė išvaizda būtų labai gera ir sveika. Alko
holis, lyg koks nematomas kirminas, labai pamažu ir neju
čiomis pasigraužia po žmogaus sveikata, žingsnis po žinsnio, 
metai iš metų naikindamas kūno atsparumą ir paruošdamas 
liai įleisti sąyo šaknis.
syklių, per didelis pasitikėjimas savimi arba akla laime yra

Nesisaugojimas. Neatsargumas, nebojimas saugumo tai- 
neišsemiamas visokių nelaimių šaltinis. Nelauktas invali
dumas ar netikėta mirtis dėl sužalojimo ir likusios šeimos 
skurdas dažniausiai būtų išvengti, jei būtų laikomasi atsar
gumo dėsnių. Ar dirbi prie mašinos, ar vairuoji automobilį 
ar esi kur kitur arti pavojingos vietos, laikykis auksinės tai
syklės, kad atsargumas nedaro gėdos. Verčiau kiek daugiau, 
negu permažai atsargumo. Niekados neik prie mašinos, ne
sėsk piję vairo, jei esi nors kidk išgėręs alkoholio ar gerokai 
susinervinęs.

Šiandien Amerika Korėjos kare turi daug aukų. Bet šitas 
karo aukų skaičius yra tik mažytė dalis to nelaimingų atsiti
kimų aukų skaičiaus, kurį sudarė tuo pačiu laiku 'krašto vi
daus nelaimingi atsitikimai. O kai pažiūri į šiuos nelaimin
gus atstikimus krašto viduje, tai krenta į akis, kad tik maža 
jų dalis yra tikri nelaimingi atsitikimai; didžiausioji gi dalis 
tų nelaimingųjų atsitikimų įvyko dėl natsargumo ir nepakan
kamo apdairumo po pavartoto alkoholio.

Koks vaistas geriausias? Susirgęs žmogus rūpinasi, pas 
kurį gydytoją nueiti, kuris galėtų geriausių vaistų paskirti. 
Beabejo, kad susirgus reikia gydytis; gydymo pasisekimas 
daug pareina nuo tikslaus gydymo paskyrimo. Bet reikia at
siminti, kad stebuklingų vaistų nėra. Nors jau yra išrasta to
kių nepaprastų vaistų, kaip penicilinas, streptomicinas, auro- 
micinas ar sulfadiazinas, bet ir šitie vaistai nėra visagaliai. 
Jie padeda tik tada, kai žmogaus organizmas turi nors šiek 
tiek savo įgimto atsparumo. Organizmo įgimtojo atsparu
mo saugojimas yra sveikatos apsaugos ir jos išlaikymo pa
grindas. Šis įgimtas atsparumas ligoje yra pirmasis ir svar- 

dinta Vasario 16 dienos gim
nazija, aukoti yra labai svar
bus reikalas.

Daugelis taip ir daro. Yra 
jau visa eilė asmenų, kurie pa 
sižadėjo gimnazijos išlaiky
mui aukoti po 1 dol. kas mė- 
nesis. Daugumas pasižadėju
sių taip ir daro. Tačiau, vie
na, pasižadėjusių kas mėnesis 
aukoti reikia bent 200, o jų kol 
kas yra tiktai apie 50, ir, ant
ra, ne visi pasižadėjusieji, . 
kiek galima patirti iš 
pranešimų, pasižadėjimus te
si. Todėl dar kartą kreipiama 
mės į tautiečius, kreipiamas jų I 
dėmesys šiam svarbiam reika
lui, kviečiami aukoti ir prime
nama pasižadėjusiems, kad la 
bai svarbu yra įnašus daryti 
laiku.

Kam būtų patogiau pinigus 
siųsti per redakciją, ji mielai 
tame reikale patarpininkaus.

N L.

VELYKŲ MARGUČIAI VAIKUČIAMS TREMTYJE!

Beveik kiekvienais metais 
kai kuriose Amerikos lietuvių 
mokyklose vaikučiai prisime
na tremtyje esančius lietuvius 
vaikučius ir stengiasi Velykų 
švenčių proga juos apdovano
ti velykiniais margučiais— do 
vanėlėmis, skanėsiais ir kitais 
daiktais.

Šiemet artinatis šv. Vely
koms, neabejoju, kad Ameri
kos lietuvių mokyklų moki
niai taip pat prisimins ir esan 
čius varge lietuvius vaikučius 
Vokietijoje, Austrijoje ir ki
tuose Europos kraštuose.

Mielaširdingumas yra vie
na didžiųjų žmogaus dorybių, 
kuri skiepija artimo meilę.

Jūsų broliukai ir sesutės už
jūriuose nėra toki laimingi,

kaip jūs šiame krašte; jie ne
turi ir negali šventėms gauti 
tie/k skanėsių ir margučių kaip 
jūs; jie džiaugiasi gavę sotų 
kąsnį ar šiltesnį drabužį. Jų 
tėveliai negali jų aprūpinti bū 
tiniausiais daiktais, nes patys 
neturi ir negali jų gauti.

Mokyklų vaikučiai, kurie 
pratę tarpusavyje gražiai 
bendradarbiauti ir žaisti, gali 
atjausti tuos, kurie vargsta ir 
skursta. Atsiminkite, vaiku
čiai, kad ir mažytė jūsų dova
nėlė pradžiugins mažos mer
gaitės ar berniuko veidelį, ka 
da jie gaus jūsų dovanėlę — 
margutį Velykų Šventėms.

Kan. Prof. J. B. Končius, 
BALF Pirmininkas.

biausias vaistas; vaistinėje gautas vaistas gali tik padėti 
įgimtajam atsprumui ligą nugalėti; bet jeigu kūno atsparu
mas yra sugriautas, tai geriausi vaistai bus bejėgiai.

Norėdami būti sveiki, saugokime savo įgimtąją sveika
tą ir atsparumą. Kas gi palaužia mūsų kūno atsparumą? 
Silpnas ir nepakankamas maistas. Maistas be vitaminų (be 
daržovių). Darbas be pakankamo poilsio laiku. Nesveikas, 
nehigieniškas butas. Girtuokliavimas. Stiprus rūkymas. 
Peivargimai. Nušalimai. Apsikrėtimai kenksmingomis bak
terijomis, dėl nešvarqs ir neatsargumo. Iš to viso išvada 
trumpa: būk švarus; žiūrėk, kad tovo butas būtų švarus ir 
sveikas; Po darbo pailsėk laiku ir pakankamai; pakankamai 
pavalgyje ir laiku. Saugokis, kad nenušaltum. Negirtuok
liauk; uždirbtą pinigą visų pirma panaudok tam, kad tu ir, ta
vo šeima turėtų sveiko maisto, sveiką ir švarų butą ir tinka
mą drabužį šaltam ar blogam orui atėjus. Taip elgdamasis 
niekados nesigailėsi taip daręs.

SIBIRE BUVAU
SU LIETUVIAIS

4. RAŠO LENKŲ ŽURNALISTAS R. G2YMALA

NAUJA KRATA
< Prieš pradedant mums ver
gų gyvenimą, atlikta dar viena 
krata. Kratė aukštesnieji NK 
VD karininkai. Mane kratė ma 
joras, dalyvaujant paprastam 
eiliniui. Jis liepė atrišti kupri 
nę ir jos turinį paberti žemeje. 
Keletą skalbinių jis koja nuspy 
rė į šalį. Pamatęs knygą, ku
rią turėjau, jis pasakė:

— Knygų nelaidžiama tur-ė 
ti. Pagaliau, ji nebus ir reika
linga.

Sulig tais žodžiais kareivis 
pasilenkė ir padėjo ją į šalį.

Per kratą atėmė viską, kas 
galėtų priminti praeitį. Atėmė 
knygas, laiškus, nuotraukas, 
peiliukus, skutimosi prietaisus, 
laikrodžius, žiedus ir visa, kas 
šiokią tokią vertę turėjo. Ypa
tingai jieškojo medalikėlių ir 
kryželių, liepdami net marški
nius atsiseginėti.

Krata truko dvi {^ras, ners 
ją vykdė keletas NKVD ekipų. 
Mat, mūsų buvo per tūkstantis 
žmonių: didžiausią grupę, apie 
700 asmenų sudarė lenkai, apie 
300 Lietuvos piliečių ir apie 
200 estų.

Iškrėstiems leido eiti į bara
kus. Tai buvo vienaaukščiai, 
iš storų rąstų, kirvio ir pjūklo 
pagalba primityviškai pastaty
dinti pastatai. Jų stogai buvo 
iš medžių pliauskų.

Viduje stūksojo dviaukštės, 

iš lentų sukaltos gulyklos. Pa ; 
sirinkau guolį netoli krosnies 
ir ištiesiau ant plikų lentų savo ) 
skurdžią antklodę. Greta ma
nęs atsigulė pažįstamas inžinie 
rius lenkas. Viršum mūsų, 
antrojo aukšto lentyną užėmė 
kolegos lietuviai: minėtas žur
nalistas V. Bičiūnas ir buv. Lie 
tuvos lakūnas Kazlauskas. Nuo 
šiol juodu tapo mano nelaimės 
draugais.

Pirmam nuovargiui praėjus, 
išėjau pasidairyti į stovyklą. 
Jos plotas buvo didokas — ko
letas tūkstančių kvadratinių 
metrų. Vidury, arti vienas ki
to, stūksojo primityvūs trobe
siai: vieni didesni — tai mūsų 
gyvenamieji barakai, kiti mažės 
ni — administracijos pastatai, 
virtuvė, kipiatilka*), chliebo- 
riezka**), sandėlys, jnrtis ir 
skalbykla, ligoninė ir kt.

Tarp trobesių — kalinių iš
minti takeliai, o vidury — aikš 
tė, kurioje vėliau tekdavo ilgas 
valandas stovėti šaltyje, lietu
je ar karštyje per vadinamas 
provierkas (patikrinimus).

Apliiykui stūksojo aukštų, 
nusmailintom viršūnėm rąstų 
tvora, paaukštinta dar spyg
liuotos vielos pynėm. Kertėse 
buvo sargybų bokšteliai, kuriuo 
se nuolatos budėjo automatais 
ginkluoti NKVD kareiviai. 
Jiems buvo įsakyta šaudyti jei 
tik kas prieis prie tvoros.

O už tvoros — laisvas pašau ♦♦) Chlieboriezka — kamba

lis, ošianti neliestoji giria, vešli, 
žiauri, laukinė Sibiro gamta.

KAS DABAR BUS?
/Sustojau netoli spygliuotų 

vielų, kurios čia tyso vietoj me 
dinės tvoros ir liūdnai žvelgiau 
į tolį anapus vįelų. Girdžiu,

Vis tos
„skraidančios lėkštės“
Viena „lėkštė“ nukritusi Sibire: Anglijoje iš „lėkščių“ svai

kad kažkas priėjo ir sustojo 
greta.

— Na ir kas dabar, ponas 
lenke? — išgirdau liūdną tylų 
balsą. Atsigrįžau. Šalia stove 
jo vienas nelaimės draugų, se
nas, žilas vyras, kai 60 m. am
žiaus, kuris, pamenu, vagone 
taisė laikrodį vienam mano 
draugų. — Kas dabar bus? — 
pakartojo jis. — Mes jau iš čia 
neišeisim į laisvę.

— Tamsta iš kur?—paklau
siau.

— Ką? Tamsta nepažįsti 
senojo Zalkindo? Mane visas 
Kaunas pažįsta. Aš turėjau ge 
riausią laikrodžių krautuvę 
Kaune. Ui, duok Dieve man 
dar kada tokią krautuvę turėti. 
Bet, tur būt, jau nepavyks!

domi ledai; naujas pelningas biznis.
buvo plačiai matomas krintant 
1908 metais birželio 30 d. ir ku 
rio nukritimas išdegino bei nu 
šlavė milžiniškus girių plotus 
tose srityse, taip pat buvo už
registruotas daugelio barogra- 
fų bei seismografų.. Nuodug
nus meteorito trupinių jieško- 
jimas toje vietoje nedavė jokių 
rezultatų.

Žurnalo redaktorius tvirtina, 
kad autoriaus hipotezė Tungu- 
zijos meteoritą buvus tarppla- 
netinio lėktuvo esanti „įdomi 
sugestija, paremta faktais, ku
rie tikrai įvyko“. Autorius įro 
dinėja, kad tas oro laivas buvo 
sužalotas, susidūręs su mete
oru ir norėjo nusileisti Mongo
lijos dykumoje, bet „nepatai
kęs“ prašovė šimtus mylių pro 
šalį. Atsidūręs viršum nely
gaus žemės paviršiaus centri
niame Sibire lėktuvas bandė 
pakilti į aukštį, pavartodamas 
savo raketinius motorus, kurie 
gieičiausiai buvę varomi ato
mo energijos. Tuo momentu 
laivas sprogęs ir subyrėjęs į 
dulkes, nepalikdamas jokių ki
tų žymių, kaip tik tas dulkes, 
kurios išsisklaidė žemės atmos 
feroje. • • •

Nors ta teorija savaime įdo
mi ir intriguojanti, vis tik sun
ku iškęsti nepareiškus apgailes
tavimo, kad 1908 metais dar ne

AP praneša iš Maskvos, kad 
sovietų mokslininkai išaiškinę, 
jog tas meteoras, kurs 1908 me 
tais nukrito Sibiro taigose ir 
nušlavė šimtų mylių plote gi
rias, buvęs ne meteoras, o tarp 
planetinis lėktuvas, greičiausia 
atominės energijos varomas.

Rusų rašytojas S. Liagunov 
sovietų mokslo žurnale „Moks
las -Jėga“ išvedžioja, kad gar
susis Tunguzų meteoritas, nu
kritęs ir susprogęs prieš 42 me 
tus, tikrumoje buvo oro laivas 
iš kito pasaulio. To žurnalo ve 
damąjame sakoma, kad Tungu 
zijoje nukritęs ir tą varda ga
vęs meteoras ilgus metus buvo 
didelė mįslė mokslininkams. 
Meteorui nukritus keisti at- 

Ir liūdnai senis pažvelgė į mosferiniai reiškiniai per išti- 
spygliuotų vielų užtvarą, pas
kui) į mane ir tarė:

— O pas mus, Lietuvoj, jau 
buvo taip gera gyventi. Toks 
pulkus krašto ūkis, toks pa
siturįs kraštas. Ir laikrodžius 
žmonės pirkosi. .. Eh!...

Greit tamsėjančiam danguje 
besileidžianti saulė skleidė kru 
viną pašvaistę.

sus mėnesius buvo pastebimi 
įvairiose pasaulio šalyse.

(Britanijos Enciklopedija sa
ko, kad nėra rasta jokių įrody
mų, jog tas milžiniškas krate
ris (duobė), rastas prie Tun- 
guzkos upės Sibiro taigoje, bu 
vo padarytas meteorito, kuris

*) Kipiatilka — kambarys, 
kuriame kaliniai galėjo gauti 
karšto vandens. Vienas kalinių 
buvo paskirtas vandeniui šildy 
ti; jis vadinosi—„kipiatilščik“. 

rys, kur buvo raikomi duonos 
daviniai kaliniams: 400 gr. pa 
prastiems, 800 gr. stachanovie 
čiams. Tai buvo dienos .davi
nys, Duoną raikė ir svarstė va 
dinamas „chliebčik“ irgi kali- 
nysj y.°j* tarnyba kalinių bu- buvo didžiojo sovietinio moks- 
vo didžiai vertinama. j0 tėvo Stalino ir jo NKVD, o

Bus daugiau. f ‘ "

jęs, kokios planetos šnipai ir 
kuriais sumetimais nusileido 
plačiojoje tėvynėje. Netikite? 
Tįk paskaitykite kitoje vietoje 
anekdotą apie Čingischano mu
miją, kaip sovietų slaptoji po
licija privertė ją prisipažinti, 
kas esanti!

reiškinių! 
pietinėje 

kristi

Skraidanti ledai stebina anglus
AP praneša iš Londono, kad 

Anglijos aviacijos ministerija 
nustebinta keistų 
visai neseniai 
Anglijoje pradėjo 
keisti dideli ledo luitai. Aviaci 
jos sekretorius Sir Arthur Hen 
derson pareiškęs atstovų rū
mams, kad oro ekspertai griež
tai atmeta prielaidą, kad tai bū 
tų savotiškas krušos reiškinys. 
Vienas ledo luitas, maždaug 6 
colių skersmasčio su, dideliu 
smarkumu ^pramušė Wands- 
worthe garažo stogą, palikda
mas dviejų pėdų didumo skylę. 
Handerson pareiškė, kad minis 
terijos meteorologijos eksper
tas, kuris tyrinėjo tą luitą, pra 
nešęs: „Luito forma ir sudėtis 
rodo, kad jis yra susidaręs prie 
kokio nors lygaus ir plokštaus 
daikto. Tai nebuvo krušos ga
balas“. Ministeris spėja, kad 
ledas galėjo nukristi nuo lėk
tuvo. Tyrimai tęsiami.

Tuo tarpu iš Hampstead Nor 
ris, Berkshire, policijai praneš, 
ta, kad ten nukrito ledo luitas 
15 colių ilgumo, 6 colių platu
mo ir 4 colių storumo; jis nu
krito į daržą ir pramušė žemė
je 6 colių gilumo duobę. Atski
ri pranešimai apie panašius 
„bombardavimus“ gauti iš įvai 
rių kitų vietų pietinėje Angli
joje. T uo tarpu oro ministerija 
nenori rimtai prileisti, kad tie 

_s_______________, _ ledo luitai būti; laidomi iš 
tai tikrai pasaulis būtų sužino- skraidančių lėkščių. J. P,
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Apie modernią 
metalurgiją

INŽ. J. BULOTA.
Jeigu dar visai neseniai iš 

musų tėvų ar senelių mes te- 
girdėjome tik dvi žmonių ka
tegorijas: mokytas ir nemoky 
tas, tai po keletos metų musų 
praktinio mokslo, jau turėjo 

me rinktis bent vieną, mus 
daugiau patraulkiančią . ir 
mums prieinamų tolimesnio 
mokslo šaką: mokytojo ama
tą, agronomiją, techniką, me 
diciną bei pagaliau karo me
ną ar teologiją (kunigystės) 
kryptį. Jau mums tada atro
dė, kad turime didelį pasirin
kimą. Bet kiek vėliau sužino
jome, kad mūsų mokslinis pa
traukimas galima nukreipti 
dar į daugybę visiškai skirtin 
gų mokslo šakų: gamtą, geolo 
giją, matematiką, istoriją, ge
ografiją, komerciją, politiką, 
juristiką, astronomiją, geode
ziją, lituanistiką, meną, muzi
ką, tapybą, vaidybą, farmaceu 
tiką, chemiją ar pagaliau spor 
tą ir tt.

Tai vis mokslo šakos, Kurias 
sukarstant dar į specialybes 
— atskiras šakas, neužtektų 
viso žmogaus gyvenimo, kad 
pilnai bent vieną iš jų išstudi
javus — atseit patapus žino
vu.

Nežiūrint, kad dauge
liui mūsų būtų įdomu nors 
trumpai apibūdinti šias pami
nėtas mokslo šakas, deja tai 
būtų daina be galo ir ne vieno 
žmogaus galimybė.

Nors mano tikslas yra api
būdinti ir supažindniti 
su šių dienų mo
dernišku metalų suvirinimu, at 
seit moderniškąja metalurgi
ja, o kad mes vieni kitus su
prastume, aš stengsiuos nenu 
krypdamas nuo pasirinktos te 
mos pagrindų paimti, pavyz
džius bei palyginimus iš mus 
besupančios aplinkos, žodžiu, 

‘.kad mums visiems būtų ne
nuobodu.

Tik ką aš išvardinau eilę 
mokslo šakų, tad dabar būtų 
galima klausti, kas gi per moks 
lo šaka ta moderniškoji meta
lurgija — metalų suvirinimas 
arba sulitavimas. ? Atsakyti 
galima būtų maždaug taip: tai 
viena iš technikos mokslų, me 
chanikos skyriaus, metalurgi
jos šakos ir jos tąsos praktiš
kų gaminių įgyvendinimo 
mokslo šakelė. Ji reikalauja 
pilno pažinimo: metalurgijos, 
medžiagų atsparumo, fizikos, 
chemijos ir elektros pagrindų, 
metalų kristalizacijos, moleku 
lių formacijos ir pagaliau ato
minės medžiagų struktūros bei 
elektroninių ir vėliausiai — 
biologinių mokslų pilno pritai 
kymo.

Ši mokslo šakelė yra, kaip 
ir daugelis kitų, dar yisai jau

nutė, daugiausiai išsivysčiusi 
per šį karą ir jos pritaikymo 
ribų beveik nematyti. Ji dar 
tebėra pilniausioj vystymosi 
ir pritaikymų stadijoj, galinti 
apversti aukštyn kojomis vi
są šių dienų gamybos techni
ką.

Šiandien nęi žingsnio nenu
žengsime nesutkię techniko ir 
ypač metalurgo kruopštaus 
darbo pėdsakų. Mūsų pačių 
apavas, apsivilkimas ir kišeni
niai priedai yra pareikalavę 
šimtų technikos metalurgo ga 
mybos operacijų bei mašinų, 
kuriomis tai buvo pagaminta. 
Lėktuvai, automobiliai, trau
kiniai, dviračiai, tiltai, dango
raižiai ir paprasti nameliai, ke 
liai, telefonai, radijo, kišeni
niai peiliukai ir laikrodukai, 
šaukštai ir konservų dėžutės 
ir tūkstančiai kitų taip mums 
įeikalingų daiktų yra daugiau 
šiai sudaryti iš apdirbtų meta
linių dalių bei išdirbti iš kitų 
medžiagų pasinaudojant dau
giausia metalinėmis mašino
mis./

Taigi visur metalas ir rei
kia jį pasigaminti ir paskui iš 
jo mums taip naudingus daik 
tus gaminti. Čia ir prasideda 
metalurgija, o paskiau virini
mas — litavimas.

Po akmens ir žalvario am
žių prasidėjo dabartinė gele
žinė gadynė ir mes jau esame 
ant slenksčio lengvųjų meta
lų (aliuminijaus, gliucinijaus 
ri magnizijaus) epochos.

Visi šitie taip mums bran
gūs metalai besiformuojant že 
mės plutai per milionus me
tų degė ir tebedega, pavirsda 
mi beveik niekam nenaudin
gais oxydais, bei yra susimai
šę fiziškai su kitais elemen
tais. Iš šitų degėsių ir įvairia 
rūšių mišinių technikas, meta 
lurgas su pagelba chemiko, su 
galvojo aparatus, kurių pagel 
ba jie išsiima švarius, be prie 
maišų geležies, lengvųjų me
talų ir tt. elementus. Pvz., iš
tiktos žemės paviršiuje ar pri 
einamoje gilumoje geležies ar 
kitų metalų susikoncentravu
sios rūdos (degėsiai) įvairiau
siomis, mašinomis iškasamos, 
atvežamos į fabrikus - liejyk
las, supilamos į specialias Mar 
teno, Besomero, tigelines ar 
elektrines krosnis. Šitose kros 
nyse rūda sušildoma iki jų vi
rimo temperatūros — jos pa
verčiamos j skysčius. Nenau
dingi elementai, kaip deguo
nis, siera, fosforas, vandenilis, 
anglis arba išdega, padėdami 
pakelti krosnies temperatūrą, 
arba virsdami dujomis šnypš
dama išlekia į erdvę lyg pykdą 
mi, kad turi apleisti metalų 
molekules su kuriomis kadai-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Dail. A. Tamošaitienės darbo parodoje premijuotos pirštinės.

Suvirinimo siūlė praeidama 
. pro specialią mašiną sulygina 

ma, toliau šis lapas įlenda į 
krosnį ir prabėgdamas pro 30 

(metrų palaipsniui išdėstytas
oy/—acetilinęs liepsnas, įkais 
ta iki beveik, tirpimo tempera
tūros, nes išlindęs iš pečiaus 

i -f pakliūva į kitą volcavimo for 
' mavimo ir litavimo manuos ei 

lindrinės formos griovelių ra
tukus, kur pagaliau lapas pa
virsta į vamzdį. Šis nenutrūks 
tarnas vamzdis automatiško 
pjūklo pjaustomas į norimo il
gio (pav. 3 metrų) vamzdžius, 
o šie perėję per vėsinimo ir rū 
šlavimo mašinas atsiduria san 
dėliuose, iš kur jie eis į bėga
mąją gamybą — jų tolimes
niam panaudojimui. Rutuliai 
išsivynioja, taigi ir vamzdžiai 
gaminasi linijiniu ape 200 met 
rų į m. greičiu (12 km į vai.)

Antras pavyzdys: konser 
vų dėžutėms aliumininių lapų 
gamyba. Čia irgi liejyklose ir 
volcavimo fabirkuose paga
minti aliuminijaus lapų rutu
liai išsivyniodami prabėga ei
lę lyginimo, litavimo ir volca
vimo mašinų, kur lapų storis 
iš paskutinio volcų .išlenda 
pnekios šimtosios, viena de
šimtoji ar dvi dešimtosios mm 
storio ir linijiniu greičiu iki 
šių dienų jau atsiekta 125 km 
į valandą, atseit 3 vai. gamy
bos užtenka kad visą Lietu
vą (nuo Zarasų iki Klaipėdos 
nuklojus 2 metrų pločio ir vie 
nos dešimtosios mm storio 
aliuminijaus kilimu. Toks ki
limas iškloja aplink visą žemę 
per dviejų savaičių gamybą.

Kad tokį nenutrūkstamą 
vamzdžių ar aliuminijaus lapų 
gamybos greitį atsiekus, minė 
tų mašinų kompleksas (fabri
cation, a la chine) yra ap^ūpin 
tas ištisomis salėmis pripildy
tų elektriškų servo mechaniz
mų, kurie automatiškai regu
liuoja mašinų greičius, jų ju
desius, matuoja temperatūras 
ir atitinkamai padidina arba su
mažina šildymų galią, matuoja 
prabėgančio lapo storius ir

se susijungė ir taip ramiai ii- naujų.
gus amžius išgyveno. Ataušę bosuose arba žemės

Likę skystame stovyje me- formose grynų ar specailiomis 
talai ir nebaigę išdegti šlakai priemaišomis metalų gabalai 
(silicius) pagal savo lygina- iš naujo ir specialiose krosny- 
mąjį svorį sudaro sluogsnius: se šildomi iki pasirinktos tem 
geležis apačioj — šlakai vir- peratūros ir vėliau pakišami 
šuj, kurie paskui yra nugrie- po milžiniškais iki kelių ar de 
biami. Taip išskirti geležis šimčių tūkstančių tonų jėgos 
arba mums rūpimi lengvieji plaktais ir beplakant pageri- 
metalai iš krosnių nutekinami narna metalo savybė ir gauna 
į žemėje išdirbtas formas ar- ma norima gabalo forma. Vi- 
ba specialius bosus ir palieka- sai neataušus toliau įstumia
mi ataušti. Čia nekalbėsiu ma į valcavimo mašinas, šie 
kaip tose pačiose krisnyse pa- gabalai pavirsta į norimas for 
gal išdeginimo laipsnį arba mas ir išmierų lapus, stripus, 
pridedant kitų elementų kaip balkes, geležinkelių bėgius ir 
tai, Wandis, Titanas, Wolfra- tt. Štai tokiu būdu mes ir gau 
mas ir tt. Galima iš karto name pirmas mums rūpimų me 
gauti specialūs plienai ar leng talų žaliavų atsargas belaukian 
vųjų metalų junginiai, kaip čias jų panaudojimo tolimes- 
Duraliuminijus, Almasilijus, nei įvairiausių daiktų gamy- 
Durolinoxas, Studalijus ir šim bai.
tai kitų bei vis išgalvojamų Pavaizduoti tolimesnę ga-

atatinkamai reguliuoja atstu- 
gamybą ir nepaskęsti ju- mus farp vojcu. Įėjus į tokią 
roję atskirų atsitikimų aš čia salę> tegirdi šimtų kontaktų 
paaiškinsiu porą klasiškų pa- taksįjimą> lempučių įvairia- 
vyzdžių. Būtent plieninių Spąlvius žypčiojimus, eketri- 
vamzdžių ir aliumininių plo- ldu kibikščių šnypštimą ar ti- 
nų, vėliau skirtų konservų dė- lot‘ronjnių radijo lempų dūzgi 
žūčių gamybai, gamybą. mą. yjsas šitas servo mecha- 

.1. Vamzdžiai. Volcavimo nizmas reikalingas tam, kad 
fabrikuose gaminant metalų atstotų perlėtai reaguojančius 
lapus jie dar karštame stovy- žmogaus jausmus ir atliuosuo 
je buvo susukti į rutulius iki tų šimtus darbininkų, kurie 
10 tonų svorio, taigi tokio ne- kad ir prie geriausio išdresira 
nutrūkstančio lapo ilgis, atsi- vimo ir disciplinos ne^ugėbė- 
žvelgiant į jo storį iki 5 mm ir tt£ harmoniškai valdyti tokios 
plotį iki 2 m, esti nuo kelių gamybos mašinų komplekso, 
iki keliolikos šimtų metrų. To o tų darbininkų darbas ilgai- 
kio rutulio galas įkišamas į niui pasidarytų šimtus kartų 
planavimo mašiną, rutulys pra brangesnis negu tokių servo 
dedamas išvynioti, išsilygina mechanizmo veikimo principą 
praeidamas pro žirkles nuker- lapų storių matavimui, kur me 
pamas atėjęs iki litavimo maši talurgas - mechanikas jau įkin 
nos susitinka su pabaiga prieš kė radio aktyvias medžiagas 
jį buvusio rutulio, čia automa- ir pasinaudojo jų spindulių sa 
tiškai jie suvirinami. vybėmis. * (b. d.)

Ring LARDNER

Šypsena
II. ' .
Ilgausioji istorijoj savąitė pasibaigė. Trumpai prieš 

pietus, pirmadienį , prašvilpė pro jį Cadillac’as, sukdamas į 
pietus, ir jis pagavo žodį vėliau.

Baigdamas darbą, kai Timas Martinas artinosi į postą, 
Benas staiga pastebėjo, kad ji sustojo čia pat šalia, sudar
kydama visą judėjimą.

Štai jis sėdėjo jos automobily, patogiai įsprausdaumas 
savo milžinišką masę ir juokdamasis, kaip vaikas, į Timo ne
mandagias pastabas.

„Ko Jūs juokiatės?“
„Nieko. Aš tik gerai jaučiuosi“.
„Jūs džiaugiatės, kad jau laisvas?“
„Taip. Šiandie”.
„Ne visada?“
„Paprastai aš nekreipiu daug dėmesio į tai“.
„Ir aš manau. Man atrodo, Jūs mėgstat savo darbą. Ir 

neįsivaizduoju kaip, nes man Jūsų pareigos, atrodo, tokios 
sunkios. Jūs man papasakosit apie viską, kai tik mes išva
žiuosim iš tos maišaties“.

Raudona šviesa sustabdė juos ties 51-ja gatve. Ji atsi
suko ir pažiūrėjo džiaugsmingai į jį.

„Gerai, kad stogas nuleistas, pasakė ji, Jums būtų 
baisiai nepatogu“.

„Kai aš sykį įsigysiu savo automobįlį“, pasakojo Be
nas, „jis turės būti Mack'as ir visvien aš samdysiu vyrą - vai
ruotoją'

„Mat ne visi vyrai padūkę“.
„Rimtai, aš gi nesu padūkusi. Argi aš užmušiau ką 

nors?“
„Jūs tik visa ko išvengėt. Jūs važiuojat per greitai ir 

perdaug rizikuojat. Bet tai aš žinojau prieš įlipdamas, tai
gi negaliu dabar spardytis“, ,

„Tam ir vietos nėra. Norit išlipt?”
„Ne!“
„Abejočiau ar visuomet. — Kur jus gyvenat?“
„164-je, netoli Concourse“.
„Kaip Jūs paprastai vykstat namo?“
„Šitaip''.
„O aš maniau išvadavusi Jus nuo vargingos kelionės 

požeminiu. Taigi, Jums niekad netrūksta pakvietimų? Tie 
sa?“

„Beveik ne“.
„Ar Jus žmonės vargina klausimais?“
„Taip“.

, „O, atleiskie, ir aš norėjau Jus klausinėt. Dabar nega
liu“.

„Kodėl ne?“ . .>
„Jums turi būt įgrisę atsakinėt“.
,„Aš ne visada vienodai atsakinėju“.
„Jūs sakot, Jūs meluojat žmonėms savo malonumui?“ 
„Kartais'
„O, tai puiku! Meluok man! Aš klausiu Jūsų, galbūt, 

tų pačių klausimų, kurių visi klausia, o Jūs atsakinėkit taip 
lyg aš būčiau paika. Gerai?“

„Pabandysiu''.
„Taigi------- ką pirmiausiai klaust? O — ar Jūs labai

sušąlant žiemą?“
Jis pakartojo atsakymą, duatą sykį vienai vyresniai po

niai, galimai, besisvečiuojančiai mieste, kurios smalsumas 
išsivystė į įkryžminį jo apklausinėjimą, maždaug dvidešimtį 
minučių, vienoje iš labjausiai judrių jo darbo dienų.

„Ne, kai man šalta, aš sustabdau automobilį ir prisi
glaudžiu prie radiatoriaus“.

Jo bendrakeleivė atsilygino jam nuoširdesniu juoku nei 
jis tikėjosi.

I „Puiku!“ — ji sušuko — „Aš manau, jei jums sušąla 
ausys, Jūs sustabdot kitą automobilį ir pasiskolinat jo sto- 
g3“

„Sekantis — ar kada kas nors į jus įvažiavo?“
„O, tiesiog į mane, bet švelniai. Beveik niekad nepar- 

vertė ir nepervažiavo“, < « i.-. . ;

„Ar tai tikrai nepakenčiama visą dieną stovėt ant kojų?“ 
„Tai visais atvejais geriau nei ant rankų. Iš tikro, po

nia, aš taip pripratau, kad ir naktimis tokiu būdu miegu“.
„Ar benzino kvapas Jūsų nesargdina?“
„Pirma — taip, bet dabar aš negaliu be to gyvent. Ma

no butas yra šalia garažo, taip, kad aš galiu kiekvienu liaku 
nubėgti ir įkvėpti benzino garų“.

„Koks Jūsų ūgis?“
„Šešios pėdos ir dešimtis inčių“.
„Netiesa!“
„Jūs geriau žinot, tiesa? (Šešios pėdos, keturi inčiai, 

bet kai moterys manęs klausia, aš visada sakaui maždauug 
nuo šešių pėdų ir ašuonių iki septynių pėdų, dviejų inčių. 
Ir jos visada stebisi: Viešpatie!“

„Su vyrais ar su moterimis vairuotojais Jūs turit dau
giau vargo?

„Su vyrais“. ....
„Tikrai?“
„Žinoma, jų yra penkiasdešimt kartų daugiau negu mo

terų“.
„Ar daug žmonių Jus taip klausinėja?“
„Ne, Jūs pirmoji“.
„Ar Jūs labai supykot, kai aš Jus pavadinau „simpatiš

ku“ aną dieną?“ I
„Aš negalėčiau supykt ant Jūsų“.

Tyla sekė per daugelį blokų. Mergaitė važiavo tikrai grei 
tai ir Benas būtų aiškiai labjau jaudinęsis, jei būtų žiūrėjęs 
į priekį, bet jo žvilgsnis sekė jos profilį, 'kuris buvo tik tru
putį mažiau viloijantis nei jo šypsena.

„Žiūrėk, kur mes esam!“ sušuko mergaitė, kai jie pasie 
kė Fordham kelią. „O Jūs gyvenat 164-joj I Kodėl Jūs nepa 
sakėt?“ i

„Aš nepastebėjau“.
„Neišlipkit. Aš nuvešiu Jus atgal“.
„Ne, nereikia. Aš pagausiu kokį automobilį. Ten kaž

koks vyras važiuoja ta kryptimi. Aš pamėginsiu“.
„Tai buvo gražiu kad nebijojot važiuoti su manim. Va 

žiuosit kitą kartą?“
„Visada!“ ...
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Tie, kurie kelia lietuvių dvasią,
dalyvaus Montrealy

mą, upelio čiurlenimą, lyg ir 
matei skaidrią dangaus mėly
nę, tirpstančius pavasario snie 
gus, kai]? ir vasaros gėlių žie
dus. . .

Bernardas Brazdžionis, po
etas laureatas, publikos viltis 
ir laukimą su kaupu pateisino. 
Jo skaitytuose eilėrąščiuose 
vyravo patriotiniai motyvai, 
vaidilos Valiūno lūpose atsi
vėrė kenčiančios Lietuvos 
skausmo bedugnė. Poetas ne 
prarado pelnytai įgyto titulo 
— pranašas, kai jis pakeltu 
balsu, ateitį pramatančiu 
žvilgsniu skelbė Lietuvos pri 
sikėlimą laisvės rytą. . .

Antanas Gustaitis jau pir
mu savo pasirodymu išduoda 
paslaptį, kad jis ir pYo ašaras 
moka juoktis ir kitus juokinti. 
Po meno skraiste buvo paslėp 
ti karčios tiesos trupinėliai, 
sergančios visuomenės pūliuo 
jančios žaizdos“.

„Naujienose“ apie tą lite
ratūros vakarą buvo taip pa
rašyta :

„Neparastai laukėm šių me 
tų lapkričio 26 dienos, kada tu 
rėjo įvykti literatūros ir dai
nos vakaras. Laukėm. .. ir su 
laukėm. Salėje netilpo žmo
nės. Dar neprasidėjus prog
ramai salė nerimo ir plojo, kad 
ko greičiau pakiltų uždanga ir 
numalšintų žmonių troškulį. 
O vis dėlto žmonės ir Čikagoj 
troško tikrojo meniško žodžio 
ir dainos, todėl ir suplaukė iš 
visų kampelių šį vakarą į So- 
kolus.

Ir stebėjos išplėstos vaiku
čių akytės, ir jie klykė nuošir 
džiu juoku, matydami prieš 
akis jautrią Elenutę ir jos „di
džiąją nuodėmę“. Tą perduo 
ti publikai galėjo tik mūsų 
dramos žvaigždė — Henrikas 
Kačinskas. — „Menas galin
gas ir stebUklingas”, — įsiti-

O ir Anykščių šilelį matėme 
prieš akis, girdėjome nakčia 
suokiant lakštingalą ir kvėpa
vome pušų sakų kvapu.

Tavo grožį šiandien mums 
menininkas Baranauskas šir
dimi nusako. Tavo nuostabiai 
gražius „Metų“ laikus Done
laičio lūpomis aktorius mūsų 
širdin įrašo.

Prabyla į mus mūsų tautos 
didysis dainius Vaidilos Valiu 
no kanklėmis ir per klausovo 
skruostą nurieda ašara. Ne 
vienas panarina galvą delnuo
se Vaidilos kanklių garsą iš
girdęs. Tu prisikels! auksinių 
varpų plaukais ir mėlynų ru
giagėlių akim šventoji Lietu
va, tu prisikels!. Vaidila Vi- 
liūnas tau prisikėlimą išprana 
šavo“. (Iš „Dirvos“).

Visi montrealiečiai tokios 
retos, originalios ir savo įdo
mumu dar niekad nebuvusios 
progos neturėtų praleisti.

Kovo 10 dieną į Montrealį 
atvyksta didieji mūsų žodžio 
menininkai: poetas Bernardas 
Brazdžionis, rašytojas Anta
nas Gustaitis ir dramos akto
rius Henrikas Kačinskas.

Tai pirma jų kelionė į Ka
nadą. Dideliu pasisekimu jie 
yra atlikę literatūrines progra 
mas New Yorke, Bostone, Wa 
terbury, Hartforde, Worceste 
ryje, Čikagoje. Ypač daug kar 
tų jie yra keliavę po tremtinių 
stovyklas Vokietijoje ir lietu
viškojo žodžio menu kėlę bei 
drąsinę nevilties valandas per 
gyvenančius.

Bernardas Brazdžionis
yra parašęs kelias dešimtis 
knygų, keletą kartų premijuo 
tas: Lietuvos valstybės, Trem 
tinių Švietimo Valdybos ir ki 
tų organizacijų. Jo kūryba, 
ypač paskutiniais Lietuvos ne
laimės metais, yra tarsi balza
mo la-šai, kurie gydo tautos 
žaizdas ir stiprina laisvės vil
tį. Jaunimui jis žinomas Vy
tės Nemunėlio vardu, žinomas 
ir kaip buv. vienintelio jauni
mo laikraščio „Eglutės“ re
daktorius.

Antanas Gustaitis
savo raštais juokiasi ir skati
na teisingiau gyventi. Jo juo
kas nėra tuščias, manieringas, 
bet gims ir prasmingas. Jis 
juokiasi, ne kad juoką sukel
tų, bet kad pataikytų į mūsų 
gyvenimo vėžius, kad juoke 
visi pamatytų savąsias silp
nybes ir pasistengtų nuo jų 
pabėgti.

Henrikas Kačinskas 
didysis mūsų scenos meninin
kas, Nepriklausomos Lietu
vos teatro scenoje jis sukūrė 
šimtus įdomiausių tipų, neuž
mirštamų ir tikrų, kaip pats 
gyvenimas. Jo skaitoma Kris 
tijono Donelaičio, Antano Ba 
ranausko ir Aitų lietuviu »-2žy- 
tcj'ų Kūry>»2 klausytoją uesug 
užburia ir pavergia. Todėl ir 
klausytojai jo niekur nenori 
paleisti nuo scenos.

Prieš kelias savaites visi, 
trys šie lietuviškojp žodžio 
menininkai pasirodė Čikagoje. 
Apie jų pasirodymą lygiai ka 
talikų „Draugas“, lygiai so
cialistų „Naujienos“ parašė 
palankiausius įvertinimus.

„Draugė1' rašoma:
„Henrikas Kačinskas kaip 

artistas pasirodė visoje savo 
pilnumoj. A. Vaičiulaičio no
velę „Elenutės nuodėmė“ jis 
skaitė su tikru įsijautimu. Ro 
dos, tos mažos mergaitės pa
prastus, bet vidinius ir giliai 
psichologiškus išgyvenimus 
publika lyg ir be kvapo klau
sėsi. . . Baranausko „Anykš
čių šilelis“, Duonelaičio „Me
tai“ artisto lūpose iš naujo at 
gijo, salėje lyg ir girdėjai miš 
ko ūžimą, paukščių čiulbėji

ŽIEŽIRBOS
(Musų kultūrinio gyvenimo paraštėje)

KULTURW^KKO^IKA
LIETUVIŲ DRAMOS TE ATRAS KANADOJE 

stato A. Rūko „Bubulį“ ir Dundulį“.
Vertybių nuvertinimas.

8-me „Vienybės“ nr. skaito 
me vertus susirūpinimo A. 
Merkelio žodžius apie didelę 
reklamą mūsų kultūriniam gy 
venime:

„Pasklaidę lietuvių laikraš
čius, rasim ne vieną kartą pra 
dedančius rašyti tituluojant 
poetais ir rašytojais. Šiuo at 
žvilgiu būjkim santūresni ir 
nuosaikesni“.

„Ar štai vėl nustembi, per
skaitęs žinutę apie tokį ir tokį 
žymų poetą. Kad to žmogaus 
je pastebėjęs, bet kad jie dary 
rašomi eilėraščiai, esi spaudo 
tų jį poetą, ir dargi žymų, su
abejoji1 ‘.

Straipsnio mintis patvirti
na graudūs faktai.

Poezija.
„Šie posmai paimti iš 

„Draugo“, š. m. 41 Nr.:

Mokslo ir technikos 
naujienos

ATOMINĖ ENERGIJA 
LĖKTUVAMS

Amerikos vyraiusybė oficia 
liai praneša, kad atominė ener 
gija jau pritaikyta lėktuvams 
varyti. Dabar vykdomi ban
dymai ir pradedami gaminti 
atominiai lėktuvų varikliai.

Šis naujas atominės energi
jos pritaikymas parodo, kad 
nieko bendro su tikrove netu-1 
ri visi tie spėliojimai, prana
šystės ir įrodinėjimai, kad 
atominę energiją bus sunku 
pritaikyti vąrykliams, nes esą 
tam tikslui reikia labai didelių, 
daug sveriančių, prietaisų.

Naujas atominės energijos 
pritaikymas varikliams atida
ro naują technikoje erą, ku
rios, perspektyvas tuo tarpu 
sunku ir numatyti. Tai di
džiulės reikšmės išradimas.

NAUJI VAISTAI NUO 
REUMATIZMO

Amerikoje didelę sensaciją 
sukėlė nauji vaistai nuo reoma 
tizmo. Jie yra vadinami COR 
TONE. Vaistai esą veikia są- 
narinį reumatizmą — Arthri
tis — labai gerai.

(Cortone vaistai tiek esą 
Amerikoje, kurioje jie ir iš
rasti, plačiai pradėti naudoti, 
kad jų pristigo vaistinės. Vais 
tus išpirkę spekuliantai ir da 
bar jų galima gauti tiktai juo 
doje rinkoje. Matyt, toks di
delis vaistų pareikalavimas, 
kad fabrikai nespėja pakanka
mai jų pagaminti. .

Mūsų didieji menininkai at 
vyksta savo kūryba pasidalin
ti ne su vienu ar keliom dešim 
tim, bet su visais Montrealio 
lietuviais. Visi ir pasistenki 
me juos išgirsti.

„Tos dienos — skaudžios ir 
ryškios — 

Raukšlėmis veidą raiko;
Žvilgsny ne džiaugsmų pete

liškės, 
Bet sandauge vargo ir laiko. 
Tremtis — klaikus labirintas, 
Bet budim veidu į grįžimą. 
Svajoti — daiktas nerimtas; 
Tikėti — dalia piligrimo“.

* * *
„Ir tą naktį pirmą kart — 
Naktį juodaplaukę — 
Pažiūrėjau aš iš art!
Į save be kaukės.
Ir tų vėtrų ūžesy, 
Tuoj akloj dejonėj, 
Pajutau, kad tu esi 
Laimė ir svajonė“.

Poezija ar satyra? Nei pir 
ma, nei antra. Tik banaliausių 
minčių reiškimas primityviai 
ir negabiai. Tikra „sandauge 
vargo ir laiko“.

„Bubulį ir Dundulį“ režisuo 
ja A. Dikinis, dekoruoja K. 
Veselka. Kadangi pjesei rei
kia didesnės aktorių sudėties, 
tai parinkti gabesni scenos me 
n,ui asmens, kurie talkins.

Bet taikos laukiama ir iš vi 
suomenės pusės, ypač dirbant 
dekoracijas. K. Lukas, kaip 
visuomet, jau pasižadėjo tal
kinti pats ir savo mašina. De
koracijų medžio darbui tačiau 
dar prašomi atsiliepti talki
ninkai.

Kadangi „Bubulis ir Dun
dulis“ labai linksma pjesė, be 
veik komedija, tai pavasario 
nuotaikoms ji labai tiks. To
dėl laukiame naujos Lietuvių 
Dramos Teatro Kanadoje 
premjeros dideliu susidomėji
mu.

DAILININKO R. VESĖ- 
LAUSKO DARBŲ PARODA

Romas Veselauskas, baigęs 
Dailės Akademiją Freiburge 
ir, (kaip Prancūzijos vyriausy 
bės stipendininkas studijavęs 
Dailės Mokykloje Paryžiuje, 
yra pasižymėjęs kaip gabus 
dailininkas. Jau studijuoda
mas Paryžiuje, jis dalyvavo 
dailės parodose. Grįžęs po 
studijų į Vokietiją, jis suruo
šė savo darbų parodą Freibur 
ge. Tai buvo jo grafikos dar
bų paroda. Dabar R. Vese
lauskas jau keliasi į JAV.

MINISTERIO THOMA3 
PRESTON’O ATSIMINI

MAI
Buvęs D. Britanijos atstovas 

Lietuvai Thomas Preston šiais 
metais Anglijoj išleido (John 
Murray Publishing Co., Lon
don, I, kaina 18 šil.) knygą

TURI JAU ATOMINIUS 
ARTILERIJOS SVIEDINIUS

JAV generalinio štabo virši 
ninkas gen. J. Lawton Collins 
pareiškė, kad JAV ilgai netru 
kus turės atominius artileri
jos sviedinius, kurie, be to, bū 
šią visai tiksliai kontroliuoja
mi.

Kaip numatoma, tiksliai 
kontroliojamieji artilerijos 
sviediniai! ypatingai būsią 
naudingi prieš priešo jėgų 
koncentraciją.
NAUJAS BŪDAS GYDYTI 

VĖŽĮ.
Nuo vėžio ligos miršta labai 

daug žmonių, o kova su liga ne 
paprastai sunki, nes medicina 
lig šiol dar nėra pakankamai iš 
siaiškinusi šios ligos priežasčių 
ir kilmės.

Paskutiniu laiku, išsivysčius 
atominei fizikai, yra rastas būd 
das gydyti vėžio ligą elektro
nais, kurie gaunami veikiant 
aparatui, vadinamam betatro- 
nu. Betatronas tai yra aukšto 
įtempimo transformatorius, ku 
ris elektronams suteikia milži
nišką greitį. Ta elektronų sro 
vė, nukreipta į vėžio naviką, 
naikina ligą. Esą gauti labai 
geri gydymo vaisiai.

DIRBTINĖ ŠLAPIMO 
PŪSLĖ.

Čikagos chirurgams pasise
kė iš gyvo žmogaus kūno dirb
tiniu būdu išauginti šlapimo 
pūslę. Tai yra labai svarbus iš 
radimas, nes žmogui šlapimo 
pūslė tenka gana dažnai ope
ruoti — sumažinti, pašalinti ir 
tt. Dirbtinės pūslės išradimas 
daug žmonėms galės patarnau 

. ti. Chirurgai jau kelias pūsles 
išauginę.

Antanas Rū(kas tremtyje pa 
rašė linksmą pjesę iš lietuvių 
gyvenimo, kurią pagal didžių
jų veikėjų pavardes pavadino 
„Bubulis ir Dundulis“.

Vokietijoje ši pjesė buvo 
pastatyta Lietuvių Dramos 
Teatro „Aitvaras“, kuris vei
kė Detmolde, vėliau buvo per 
keltas į Augustdorfą. Iš šių 
stovyklų „Aitvaras' ‘, kurio re 
žisierium buvo J. Šlekaitis, 
dekoratorium dailininkas V. 
Andriušis ir kuriame vaidino 
H. Kačinskas, V. Valiukas, A. 
Dikinis, M. Lemešytė, D. Ku- 
bertavičiūtė, R. Veselaus’kas, 
pats autorius — A. Rūkas ir 
kiti, — su gastrolėmis apva
žiavo visas lietuvių stovyklas 
Vokietijoje ir visur turėjo ge- 
riausį pasisekimą.

Dabar Lietuvių Dramos Te 
atras Kanadoje pasiryžo dar 
šį pavasarį pastayti „Bubulį 
ir Dundulį“. Praėjusį sekma 
dienį teatras turėjo susirinki
mą ir nutarė tuojau imtis dar
bo. Praėjusį trečiadienį jau 
įvyko ir pirmoji repeticija.

„Prieš uždangą“, kurioje svar
biausia liečia Rusijos caro Ni- 
kalojaus 11 ir jo šeimos pasku
tines gyvenimo dienas. Th. 
Preston, kuris aukso prekybos 
reikalais jau prieš I-jį pasaul. 

Ikarą lankėsi Kaukaze ir Sibire, 
tuo metu buvo diplomatinio 
korpo dekanas Jekaterinburge. 
Paskutinius Romanovus išžu
dė čekistas Jurovskij su 2 rusų 
ir 7 vengrų pagalba. Šaukda
mas „revoliucija pavojuj ir jū 
sų eilė mirti“, Jurovskij pa
leido kelis šūvius į bežadį carą 
ir šis krito tuoj negyvas. Ki
ta šūvių salvė išguldė beveik 
visą caro šeimyną. Be sosto 
įpėdinio, kuris buvo pribaigtas 
agonijoj, didžioji kunigaikštytė 
Anastazija, būdama tik sužeis
ta ir besiprašydama pasigailėji 
mo, tapo sunarstyta durtuvais. 
Smulkiau apie visą įvykį Pres
ton sužinojo iš savo ilgamečio 
šeimos gydytojo Arpihov, ku
ris tuo metu revoliucijos nu
siaubtame mieste rūpinosi kaip 
nors surasti 200 kg chemikalų 
nusikaltimo pėdsakams sunai
kinti, nes į apylinkę artėjo če
kų ir baltųjų rusų daliniai.

Knygoje plačiau liečiama ir 
Lietuva, kurioj jis ilgą metų ei 
lę atstovavo savo kraštą ir ku
rios 1. sostinėj pirmą kartą bu
vo pastatytas jo baletas „Nykš 
tukas granadierius1“. ap. 
ATVYKO PP. ŽMUIDZINŲ 

šjEIMA
Kovo 1 d. iš Anglijos atvy

ko į Montrealį pp. Žmuidzinų 
šeima. Ponia Žmuidzinienė 
yra dailininkė, Anglijoje dir
busi taikomojo meno srity. Ji 
turi jau šioj, srity specialybę 
ir Montrealy tikisi dirbti tai
komojo' meno darbą, kurio pa 
reikalavimas ir čia yra žymus.

— Prelatas Kazimieras 
Šaulys, vienas iš trijų tremty
je gyvenančių Vasario 16 d. 
Nepriklausomybės Akto sig
natarų, gyvena Šveicarijos 
mieste Lugano.

— Ministeris Stasys Lozo 
raitis, Lietuvos Diplomatijos 
užsienyje šefas, grįždamas iš 
Londono, gruodžio mėnesį 
buvo sustojęs Zuriche ir Luga 
no.

— Šveicarijos lietuvių skai 
čius nuolat mažėja. Pereitų 
metų rugpjūčio mėų. į Ameri 
kos Jungtines Valstybes išva
žiavo Kazio Žukausko ir Zig
mo Markevičiaus šeimos. Med. 
stud. A. Žukauskas iš U§A su 
grįžo ir vėl studijuoja Berne. 
Jonas Ladyga, 1948 m. baigęs 
meno mokyklą Lausanne mies 
te, 1950 m. lapkričio mėn. iš
vyko į Kanadą ir sustojo Mont 
realyje. Trumpai prieš Kalė
das iš Bazelio į USA išvažia

vo Ona Vaitkuvienė.

„Aš važiuoju kas savaitę. Dažniausiai pirmadieniais, 
važiuoju į Greenwich1 ių aplaskyti sesers“.

„Sekantį pirmadienį dirbu vakare“.
„Tai, susitarkim dar sekantį pirmadieoį“.
„Labai ilgas laikas“.
„Laikas prabėgs. Jis visad prabėga“.------------
Laikas praėjo. Bet taip lėtai. Ir diena atėjo, bet su to

kiu lėtum, kad Benas bijojo — ji neatvažiuos. Vėliau, kai 
lietus dar ir dar sustiprėjo ir dėl nuolatinio krapnojimo ir 
slidaus grindinio važiavimo pavojus patrigubėjo, jis ėmė 
bijot — ji atvažiuos. Jis žinojo, kad protavimas nebuvo jos 
savybė ir jei ji urėjo pasimatymą su savo seserim, niekas, 
net potvinis negalėtu jos sulaikyt.

Prieš pat pietus Cadillac1 as pravažiavo. Jo stogas bu
vo nuleistas ir švytuoklė šmėkščiojo pirmyn ir atgal ant 
priekinio stiklo.

Per lietų jis matė mergaitės šypseną ir trumpą mostelė
jimą. Judėjimas buvo didelis ir abu turėjo saugotis.

Vis tebelijo, kai ji sustojo ties juo ketvirtą.
„Ar ne baisi diena?“ ji paklausė“.
„Tik ne dabar“ —
Ji šypsojosi ir vienu metu Benas užmiršo nemalonias 

darbo valandas. .1
„Jei mes paliksim viršų uždarytą — Jūs turėsit susi

lenkti, bet jei mes nuimsim — mus paskandins.
„Palikit jį uždarytą. Aš jaučiuosi puikiai“.
„Ar Jūs nieko prieš, jei mes daug nekalbėsim. Aš no

riu ramybės“.
Jis neatsakė. Ir nieko nebuvo kalbėta iki jie pasuko į 

rytus nuo Mount Morris parko. Tada:
< „Aš galėčiau sužinoti Jūsų pavardę prisimindama Jūsų 
Numerį ir paprašydama ko nors pažiūrėti. Bet Jūs galit man 
pasisakyti“.

„Vadinuosi Benas Collins. Ir aš galėčiau sužinoti Jū
sų — pareikalaudamas vairuotojo leidimo“.

„Del Dievo, nedaryk to! Aš neturiu leidimo. Bet ma
no vardas Edith Dole“.

„Edith Dole. Edith Dole“, pakartojo Benas.
„Jums patinįka?“ /

„Gražu“.
„Tai juokinga kombinacija. Edith reiškia laimę, q Do 

le liūdesį“.
„Taigi“, pasakė Benas, „Jūs turėsit daug nemalonu

mų, jei važinėsit be leidimo. Šiaip ar taip, jus ištiks nelai
mė, jei važinėsit tokiu tempu gatvėmis. Niekas taip neslidi- 
nėja, kaip automobiliai lietingomis dienomis“.

Jie važiavo Madisono gatve ir važiavimas_ iš tikro bu
vo pavojingas. Bet tai nebuvo vienintelė priežastis dėl ku
rios jis norėjo sulėtint.

Tyla vėl — iki jie pasiekė Concourse.
„Jūs vedęs?“ paklausė ji staiga.

į „Ne“, pamelavo jis. „Jūs?“
„Greit ištekėsiu“.
„Už (ko?’ ’ ,
„Už vieno buffaliečio“.
„Jūs mylit jį?“
„Aš nežinau. Bet jis nori manęs ir mano tėvaj to nori“.
„Jūs gyvensit Buffalo?“
„Ne. Jis atvažiuos čia, kad liktų mano tėvo kompani- 

jonu“.
„Ir Jūsų“.. .
„Taip. O! Štai 164-ji ir aš negaliu pravežt Jūsų šian

dien, ne tokiam ore. Išsikapstysit kaip nors?“
Jis išlipo su tam tikru sunkumu.
„Nemanau, kad matysiu Jus laike sekančių dviejų sa

vaičių“ .
„Bijau, kad ne“, atsakė ji.
Jis nurijo žodžius, kurie veržėsi.
Panele Dole“, jis pasakė. „Paklausykit mano patąp- 

mo ir nemėginki galvotrūkčiais skubėt namo. Važiuok lėtai 
ir būsi namie dar gerą pusyalandį prieš vakarienę. Gerai? 
Dėl šito buffaliečio...“

„Taip“.
„Ir dėl mankęs taip pat“ —
Viešpatie!!! Kokia atmintina šypsena!!!

i Jis turėjo eiti palengva, kad nuramintų save, prieš su
tikdamas Gracę. Kodėl jis pasakė mergaitei, kad jis neve
dęs? Kas gi jai rūpi?. — ‘

Graces pasveikinimas buvo šiurkštus įsakymas: „Išsi- 
maudyk tuojau šiltoj vonioj. Ir užsivilk po to chalatą. Mes 
niekur šįvakar neisim“.

Ji, ir Mary Arnold buvo Mount Vernone kortų arba
tėlėj. Grįžtančias jas perlijo. Ačiū Dievui, ji kalbėjo apie 
tai per visą vakarienę.

Po vakarien.es Benas mėgino skaityt, bet negalėjo. Jis 
klausėsi valandėlę Ohman-Arden‘o plokštelės, kurios jo žmo 
na negalėjo atsigėrėt. Nuėjo miegot, norėdamas užmigt ir 
sapnuot, miegot ištisas dvi savaites.

Jis atsikėlė anksti, pakankamai anksti, kad prieš pus
ryčius turėjo laiko peržvlegt laikraščius.

„Moteris — vairuotoja užmušta tramvajaus Bronx1 e“. 
Jam kažkaip keista pasidarė, beskaitant: „Panelė Edith Do
le, 22 metų, iš Rye, buvo užmušta, kai jos paslydęs automo
bilis atsirenkė į tramvajų, Fordmano ir Websteri‘o gatvių 
sanjkryžoje, Brrax'e, trumpai po pusės penkių vakar vaka
re1 ‘. 1

„Grace“, pasakė Benas balsu, kuris nebebuvo jo bal
sas. „Aš užmiršau. Aš turiu būt šiandien darbe septintą 
valandą. Bus kažkoks paradas“.

Išėjęs iš namų, jis pirmą kartą nuo vaikystės kalbėjo 
garsiai pats sau.

„Aš negaliu taip pergyventi kaip kad man atrodo. Aš 
mačiau ją tik keturis ar penkis kartus. Iš tikrųjų, aš neturė
čiau taip pergyventi“------------ 1

Vieną popietę, po dviejų ar trijų savaičių ponas vardu 
Jluges, iš White Plaiųs, vairuojantis Studebacher'į, važia
vo skersai 46-ją gatvę, neteisingai užsukdamas, ir pastebė
jo, kad policininkas kviečia jį prie posto.

„Ko gi skubi?“ suriko susiraukęs tvarkos dabotojas. 
„Kur tave velnias neša? Kas gi tau, tu šioks ir toks!“

„Aš užsimiršau valandėlei. Atsiprašau“, prašė ponas 
Huges. „Jei Jūs manęs nenubausit, aš parvešiu Jus, grįžda
mas namo į Bronx‘ą. Prisimenu, aš parvežiau Jus sykį pe
reitą mėnesį. Prisimenat? Tai buvo vyras, panašus į Jus. 
Tikriau — atrodo maždaug Įkaip Jūs. O... aš dabar įsižiū
rėjau, tai nebuvot Jūs, Tai buvo kitas". — f

Vertė Irena Vaičiulėnaitė,

vakarien.es
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ATLETIKĄ.
puslapiuose yra europiečių (švedo ir ju- 
m. Europos goslavo) rankose. Pasekmė— 

lengvosios atletikos apžvalgą, ! 
pažymėdamas, kad ji- po žiau
raus karo nuostabiai greitai < 
keliasi iš griuvėsių. Artimiau i 
siu metu, kaip minėjįau, sena
sis kontinentas, šioje sporto į 
šakoje, susilygins (kaip vė- ; 
liau matysime iš pasekmių) su 
savo rimčiausiu kontinentu — ; 
Amerikos žemynu, kuris visiš ■ 
kai nepaliestas karo audros 6 . 
metų laikotarpyje žengė pir- . 
myn. Europa tuo tarpu, jos 
stadionai, sporto aikštės ir pa 
tys sportininkai buvo po bom
bų lietumi.

Praėjusieji metai pasaulio 
lengvojoje atletikoje, ypač bė 
gimuos'e, padarė didelę pers
varą. Specialistų apskaičiavi
mai dėl žmogaus pajėgumo ri 
bos tapo nutrinti. Į šį skaičių 
įeina nuo 1936 m. Berlyno 
Olimpiadės išsilaikęs J. Owen 
so 100 m rekordas (10,2 sek), 
Jiuris buvo pagerinąs La Be
ach (Panama) į 10,1 sek. Ta
čiau ši pasekmė, lygiai kaip ir 
400 m R. Lordeno iš Jamaicos 
(45,8 sek) ir 10 km čeko Za
topeko — 29 ; 02,6 min. Tarp 
tautinės Lengvosios Atletikos 
Sąjungos nėra pripažinti. Ne
pripažinti taip pat 1950 m. at
siekti šie rekordai: 110 m kliu 
tinis rutulys, kūjis ir dešimt
kovė. Taigi, kaip matome, 
1950 m. pasižymėjo tikrai pui 
kiu derliumi: atsiekti net 7 
nauji pasaulio rekordai, kurie, 
reik tikėtis, FIAA bus pripa
žinti.

Pereisime prie paskirų var
žybų.

Kaip minėjau, 100 m bėgi
me pirmauja La Beach (10,1) 
iš Panamos. Jis yra antruoju 
ir 200 m bėgime tik dešimta
daliu sekundės atsilikęs nuo 
pirmaujančio Stanfieldo (US 
A) su 20,4 sek. 400 m. bėgi
me, išsilaikęs vokiečio Harbi- 
go rekordas nuo 1939 m. (46,0 
sek.) pakeistas į 45,8 sek. Rho 
derio iš Jamaicos. Jo tautietis 
— Me Kenley užima antrą vie 
tą su 46,0 sek.

800 m. — pirmoji europie
čių pozicija. Čia, senojo kon
tinento atstovas, norvegas Bo 
ysen su 1; 48,7 min. yra atsi
plėšęs nuo amerikiečio 0,6 s. 
Europiečiai pirmauja ir toli
mesnėse, ilgųjų nuotilių, bė
gimuose: 1500 m. — Reiff 
(Belgija) su 3. 46,6,min. 5000. 
m. čekas Zatopek — 14; 03,0 
min. ir tas pats lengvaatletas, 
pirmauja 10 km bėgimo, pali
kęs antruoju rusą Šemionovą 
(30; 07,0 min.).

110 m ir 400 m kliūtinis — 
USA laimikis. Pirmojoje var 
žyboje pasekmė yra 13,5 sek. 
(Attlessey) ir antroje — Mo 
ore su 51,6 sejk.

Jam ant kulnų lipa italas 
Filiputti (51,6 sek) ir rusas 
Litujevas. 3000 m. kliūtinis

ŽVILGSNIS J

Šio laikraščio 
esu padaręs 1950

9 min. 1
Garsiojo J. Owenso rekor- i 

das šuolyje į tolį dar nėra su- 1 
muštas. i

Su 7,85 m pirmauja ameri- ‘ 
kietis Holland, po kurio seka ■ 
antras žvaigždėtos vėliavos 
atstovas su 7,80 m. Na, bet 
šuolis į aukštį ir su kartimi — 
tikras amerikiečių „paradas“ *; 
šuolį į aukštį pradeda Walters 
— 2,05 m ir du sekantieji — 
2,04 m. Šuolio su kartimi ei
lė: Rishards — 4,56 m., to
liau 4,41 m ir trečiuoju — šve 
das(!) Lundberg su 4,40 m.

Trišuolis — „tautinė“ Ja
ponijos [konkurencija, yra pa
glemžta dviejų rusų — Ščer
bakovo (15,70 m) ir Zambri- 
borovo — 15,66 m. Trečiuo
ju stovi australas — 15,60 m.

Metimai yra Europos per
svaroje, tik australietis Fuchs 
pirmauja rutulio stūmime 
(17,91 m), sekamas tautiečio 
Chandler — 17,48 m ir esto H. 
Lipp, prisiartinusio prie 17 m 
ribos (16,93 m).

Abu italai (Consolini — 55, 
47 m ir Tossi — 54,53 m) 
pirmauja disko metime suo
mis Hytyainen — jieties (47, 
55 m), o vengras Nemeth — 
kūjo 59,88 m.

Dešimtkovė — jaunojo ame 
rikiečio Mathias laimikis 
(8042 taškų). Antruoju seka 
setas H. Lipp — 7370 taškų.

Kaip matome, 10 pirmųjų 
vietų priklauso užjūrio kraš
tams (8 — USA), o 9 — Eu
ropai. Taip keistai susidėjo, 
kad Norvegija, Belgija, Švedi
ja, Rusija, Italija, Suomija ir 
Vengrija turi po vieną atsto
vą, Ikai tuo tarpu Čekoslovaki
ja, dėka Zatopeko, figūruoja 
net 2 kartus.

Koks vaizdas yra „gražio
sios lyties pusėje?

Čia pirmauja rusės, kurios 
pradedant šuoliu į tolį, yra va 
dovaujančiose pozicijose.

100 m ir 200 m bėgime, 80 
m kliūtiniame, pirmauja Blan 
kers — Koen. Jos laikai: 11,7 
sek, 24,0 sek ir 80 m — 11,1

( sek. Ji yra tikrai „skrajojanti

Vispusiška pasaulio lengva- 
’ atlete reikia pripažinti rusę 

Čiudiną, kuri jau šuoliu į tolį 
(5,95 m), atsiekia pirmą lai
mėjimą Sov. Sąjungai. Šio
je konkurencijoje, vienu cm at 
silikusi vengrė ir vokietė 
Stumpf (5,92) — trečioji.

Šuolyje į aukštį, nors anglė 
Alexander (169 cm) pirmauja, 
tačiau nuo jos neatsilieka Čiu- 
dina (168 cm). Ir tolimesnės 
varžybos yra rusių užimtos: 
rutulys (dvi pirmosios rusės) 
— Andrejevą — 15,02 (pasau
lio rekordas), Točenova (14, 
33 m) ir prancūzė Ostermeyer 
— 13^66 m., diskas — Dumba 
ce — 51,02 m, Cunowskaja—

PADĖKOS
GILIAUSIA MŪSŲ j 

DĖKONĖ
Didžiai Garbingi Paguodė- : 

jai, i
Kai skaudaus liūdesio pal- 1 

mė palinko ant mūsų stogo, • 
kai Mirties Angelo sparnai ap ' 
gaubė mūs buveinę, ir kai ! 
kieti, neatprašomi Šaltos Vieš 
nios glėbiai pasiėmė ir karstu 
aprengę išsinešė mūsų Bran
giausią Tėvelį ir Mieliausią 
Vyrą — Jūs, Garbingieji, at
siminėte mus tamsumų ir aud 
rų nakty paliktus. . . Atėjote 
Kilnių Sielų Saulėmis prie 
mūsų, jautrių užuojautų vai
nikais apsupote mus, ir mūsų 
didžios kančios šiurpi šerme
nų šerkšna virto atbudimu, 
pro kurį pamatėme tikrovę, 
kad mes savo našlaitystės so
puly esame ne vieni. . . Neap
leisti ir neužmiršti. . . Jūs sto 
vite mums Didžiais, Pagarbių 
Asmenybių Ąžuolais mūsų su 
simąstymo vieškely, ir mes pra 
eidami pro Jus lenkiamės. Iš 
sielų gilumos dėkojame už vis 
ką: Už šermenų vainikus, gė
les, ir žodį! Už nuoširdų ran 
kų padavimą ir maldas. .. Už 
lankymą ir dvasinę ugnį, už 
Tėviškumą ir Broliškumą.

Pirmiausia dėkojame Ger
biamoms Redakcijoms: Tėviš
kės Žiburiams, Nepriklauso
mai Lietuvai, Draugui ir ki
toms. .. Garbingiems Konsu 
lams: Generaliniam Lietuvos 
Konsului p. J. Budriui ir Kon 
šului P. Daudžvardžiui. Vie
nuolynams : Tėvams ir Bro
liams Marijonams, Seselėms 
Kazimierietėms ir Nekalto 
Prasidėjimo Seselėms. Kuni
gams: Provincijolui J. Jančiui, 
M. I. C., J. Pauliukoiįiui, M. I. 
C., J. Prunskiui, P. Ažubaliui, 
K. Žplaliui, J. Vembrei, Pr. 
Gaidai, K. Stadalnikui, M. I. 
C., J. Bobinui, K. Kubiliui, S. 
J., J. Kubiliui, S. J., K. Vilkai 
čiui, V. Bagdanavjčiui, M. I. 
C., V. Rimšeliu!, M. I. C., E. 
Aksomaičfui, M. I. C., V. At- 
kočiui, M. I. C., A. Mickai, M. 
I. C., P. Remeikai, M. I. C., di 
jakonui J. Ūsui, M. I. C., sub 
dijakonams M. Pulauskui, M. 
I. C., A. ir A. Kleivai, M. I. C., 
klierikams P. Kranch, M. I.

L C., A. Kelpsui, M. I. C., J. Pet 
, raičiui, M. I. C., R. Balniui, 

M. I. C., V. Kamarauskui, M. 
I. C., P. Cibulskiui, M. I. C. 
ir Broniui K. Rainiui, M. I. C. 
Draugijoms: Amerikos Lietu

48,17 m ir Ponomariova — 
47,22, jietis — Čudina — 51, 
56, Smirutskaja —• 50,98, Zy
bina — 50,67 m.

Tik estafetėje (4X100 m) 
rusės yra 4-toje vietoje. Čia 
pirmauja Pietų Afrikos rinkti
nė—47,3 sek. prieš Angliją— 
47,4 sek. Kbr.

vių Rašytojų Draugijai, Kana nės dalies 
dos Lietuvių Rašytojų Drau
gijai, Kanados Lietuvių Bend 
ruomenės Montrealio Apylin
kės L. O. Komitetui, Lietuvos 
Kariuomenės Kūrėjų Sąvano- 
rių Sąjungai Kanadoje, Kana
dos Lietuvių Centro Tarybai, 
Montrealio Vyresniųjų ,Skau- šiai patvritinta 
čių „Vaivos“ Draugovei ir Ka [ 
nados Lietuvių Sąjungos Cent 
ro Valdybai. Taipgi iš visos 
širdies dėkojame giminėms, 
draugams, prieteliams ir pa- 
žįsamiems. Giminėms: J. Na 
vikėnų, V. Kudžmų, A. Rasi 
mų, M. Krest, A. Piešinų ir J. 
Kibirkščių Šeimoms. Dėko
jame Didžiai Gerbiamiems: 
Pr. Lapienei ir Šeimai, Ievai 
ir A. Trečiokams. E. ir P. Al- 
šėnams, Alfonsui Augučiui, 
Dr. S. Daukšai ir Šeimai, Dr. 
J. Petroniui ir šeimai, Juozui 
Kralikauskui, Angelįkai Sun- 
gailienei, J. Ciplijauskaitei, 
Viltelei Vaičiūnaitei, Vandai 
Ramūnienei, J. Nevardauskui, 
ir J. Parojui. Dėkojame Mie
liems Prieteliams: J. Kupre
vičių ir J. Loknickų šeimoms. 
P. Juškevičių, M. Arlauskų, J. 
Jasučių, J. Bobinų, M. Žemai 
čių, B. F. Vitų, A. Navickų, 
J. Bernotų, P. Lukoševičių, V. 
Škudų, Zabielų, A. Lukošių,
A. Salalų, W. Nomeikų, J. ,šfir 
vidų, J. Norkeliūnų, J. Gruč- 
kūnų, J. Godziszewskiu, K. 
Ivaškevičių, S. Mozoraičių, 
Yeatmanų, S. žižiūnų, ir L. Ja 
kaičių Šeimoms. Dėkojame Dr. 
Ag. Šidlauskaitei, Onai Akso 
maitienei, O. Pakštienei, Za- 
bieliauskienei, V. Rimgailai- 
tei, E. Macijauskui,, A. Plau
šiniui, S. Plaušiniui, Šcekas- 
kui, A. Lubiui, F. Dubauskui, 
J. Paplauskui, M. Vaičikaus
kienei, P. Dovydaitienei, M. 
Ališauskui, O. Saurusevičie- 
nei, A. Bigelienei, P. Styrai,
B. Šimonėliui, O. šarkaitei, 
M. Bendžiūnienei, O. Balkevi 
čienei, K. Sabonienei, O. Mo
tuzienei, K. Gražiepei, A. Nies 
cior, J. Strolienei, Viktorui 
Raguliui, A. Mikalajūnui, J. 
Trumpai, A. Matuliui, K. Mar 
kevičiui, J. Valiuliui ir M. 
Dailidei. Taipgi dėkojame vi 
siems tiems, kurie teikė mums

1 bet kokią pagalbą bei prijauti
■ mą. i

Navikevičių šeima.
* * * 

MONTREALIO ALOK-o 
APYSKAITA

Tautos Šventės minėjimo, 
įvykusio 1951 mt. vasario m. 
18 d. Plateau salėje, piniginė 
apyskaita:

Pajamos: 1. Surinkta aukų 
prie įėjimo — 331,25; 2. Su
rinkta už programas — 22,95. 
Viso gauta — 354,20.

(Išlaidos: Programų ir kvie
timų spausdinimas — 19,10, 
dekoracijoms medžiaga — 19, 
94, ženkliukams gaminti me
džiaga — 14,80, salės nuoma 
ir apšvietimas — 65,—, meni

išlaidos — 53,25, 
3,50, 
Gry-

transporto išlaidos 
pašto išlaidos------- ,
nas likutis — 178,07

Ši apyskaita Kati.

54.

Novickienei Sp. b-vės „NL“ 
šėru, nuoširdžiai dėkojame.

NL.

gruodžio 
Toronte 

rinkliavą,

DĖMESIO
Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

KAILINIAI PALTAI
“ ------ IR PUSPALČIAI:

$ 400.00 — 500.00
$ 140.00—175.00

Beaver $ 850.004 
Garantuojamas geras ir greitas darbas. Vietoje gali
ma pasirinkti ir šių rūšių: Mink, Steinmarder ir kt.

Galima ir išsimokėjimui.
A. KOTKAS.

1481 Bishop St. Apt. 3. Montreal. Tel.: BE 4075

Ši apyskaita Kan. Liet. 
Bendr. Mntrealio Apyl. L. O. 
Komiteto posėdyje, įvykusia
me vasario mėn. 25 d., vienbal 

ir skelbiama 
lieuviškos visuomenės žiniai 
per spaudą.

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 
aukavusių Tautos šventės mi
nėjime 1951. II. 18 d. Plateau 
salėje: po $ 5,00: J[ Žemaitis, 
M. Žemaitienė, Kun. K. Rie
kus, J. Zabieliauskas, Br. Stak 
nys.

Po $ 4,00: E. Kudžmaitė, 
V. Liaudinskienė.

Po $ 3,00: J. Valiulis, Alf. 
Vazalniskas, V. Efertienė ir 
dvi pavardės neįskaitomos.

Po S 2,00: E. ir J. Kardeliai, 
V. Zubas, A. Markevičius, Pe 
teraitis, Pavilionis, Bučinskas, 
Tumas, B. Povilaitis, St. Ba
rauskas, Gaurys, Puniška, 
Petras, E. Bo^uslauskas, Na- 
ginionis, Rusinas, Lorince, J. 
Gražys ir trys pavardės neįskai 
tomos.

Po $ 1,50: J. Laimikis.
Po $ 1,00: Lukas, Veselka, 

Barauskienė, P. Čipkus, Nar
butaitė, Br. Narbutas, E. An 
driejauskaitė, J. Skučas, Palo, 
A. Dženkaitienė, B. Pšesdes- 
kie^ė, J. Lukoševičius, J. Svo
telis, B. Markevičiūtė, A. Mar 
kevičienė, M. Gaputytė, S. 
Daukša, T. Vičas, O. čečkaus 
kienė, A. Rudytė, J. Gražytė,
J. Lubinskas, V. Žemgulytė,
K. Otto, V. Skaisgiris, 
Šliogeris, M. Puzarauskas, J. 
Adomaitis, V. Irlikis, S. Ja- 
gėla, St. Mažionytė, J. Kibirkš 
tienė, Br. Mazūras, V. Val
kauskas, Gražys, M. V., K. 
Purvinskaitė, E. Gaputytė, 
Vincevičius, M. Kiaupa, Ba
joras, Al. Navikėnas, S. Stan
kūnas, P. Jocas, V. Kudžma, 
Česėkas, Žylis, Petronis, Sta
niulis, Lesmauskas, Dapkus, 
V. Čėsna, Pužauskas, Asipavi 
čius, Šipelis, Vaitonis, P. Nar

t butas, Katinas, Ambrasas, H.
Freidenkaitė, J. Strėlienė, P. 
Gaputis, Z. Bakaitis, Vosiliu- 
tė, Vasiukevičius, Uzdonas, 
Slėnys, K. Žižiūnas, Paku- 
lienė, Paknys, G. Alinauskas 
ir daug pavardžių neįskaito
mų.

Neįrašant pavardžių į aukų 
lapus surinkta $ 98,75.

St. Kęsgailą, 
Komiteto pirmininką.

M. Juodviršis, 
Montrealio Ap. LOK-o 

iždininkas.
v * ♦

Did. Gerbiamiems St.
giui, Al. V. Biručiui, EI. Lio 
giui, B. Liogiui, S. V. Biru
čiui, V. Alksniniuų K. Milu
kui, J. Mačiūnui, L. Mačiūnie 
nei, B. Mačiūnienei, A. Ma
čiūnui, A. Baniui, G. ir K. Gri- lonėkite rašyti šiuo adresu: 
niams, V. Švipui ir S. Biru- Stasys Jonaitis, 2 Frankin Avė, 
čiui, padėjusiems įsigyti B. Tronto 3, Ont., Canada.

už

KLB

N

* * *
Praeitais metais 

mėn. M. L. B. D-ją 
buvo padariusi rūbų 
kurios metu duosnūs Toronto
lietuviai nesigailėjo geriausių 
atliekamų savo rūbų Vokieti
joj varge gyvenantiems maž- 
lietuviams paaukoti. Buvo su 
rinkta iš viso 1674 svarai rū
bų ir avalynės, iš kurių 54 sv. 
pasiųsta atskirais pakietėliais 
su maistu įvairiems asmenims 
ir 1620 sv. pasiųsta Mažosios 
Lietuvos Tarybos dispozici
jai. Taip pat laike tos rinklia
vos buvo surinkta ir pinigais 
2 7dol. 25 et.

M. L. B. D-jos Sk. Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems rū 
bu aukotojams, kurie taip jaut 
riai atsiliepė į savo tautiečių 
vargą. Taip pat gili padėka 
žemiau išvardintiems asme
nims: pasidarbavusiems rūbus 
priimant ir supakuojant: M. 
Abromaičiui, V. Abromaičiui, 
G. Jotautienei, A. Masioniui, 
A. Kuolui, 1. Markūnui, St. 
Žaldokui, P. Sidaruį, Mockui, 
Ratkui, Kilinskui, Steponui.

Už pasiuvimą 10 maišų be 
atlyginamo — J. Kosticinui, 
gerb. Toronto liet. par. klebo
nui kun. Ažubaliui už rūbų 
rinkliavos skelbimus per pa
mokslus ir u ž jo malnoų lei
dimą pasinaudoti parapijos sa 
le rūbų rinkliavai pravesti.

M. L. B. D-jos Toronto sk. 
Valdyba.

* ♦ ♦ 
sutuoktuvių proga 
širdingai už sveiki- 
dovanas organizaci-

Lio-

Lietuviška krautuvė
,Richard’s Meat Market

SAV. POVILAS PETRONIS.
Lietuviškos gamybos dešros, įvairių rūšių mėsos, 

daržovės, grosetenja.
5898 Vei dun Avė. TR 0281

Karakuliniai
„ (kojyčių)

[
Išnaudokite žiemos laiką smulkesniems DAŽYMO g
darbams.. Taip pat atliekami lubų ir sienų plyšių »

IŠLYGINIMAI |

Geras ir žymiai pigiau kaštuojąs darbas.

Informacijai kvieskite tarp 6 — 8 vai. vak.

STANLEY PŪLKYS |TORONTO Telef. OL 2885.. g

PASIDARYKIM ATEITJ BE RŪPESČIŲ — APSIDRA USKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIŪNO AGENTŪROJE
MONTREAL ENTERPRISES REG'D.

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

mais statybai paskolomis ir tt. Skambinkite telefonu arba užeikite:
Kasdien: Kasdien rytais iki 9 vai.
5505 13th Ave. Rosemeunt, Pirm., antrad. ir ketvirtad.
Montreal, Que Vakarais nuo 6 iki 10 v&l.
Tel. AM. 0342'

iWtWWMW

Mūsų 
dėkojame 
nimus ir 
joms ir prieteliams:

M. A. L. O. Komitetui, K. 
L. Tautinei Sąjungai, pp. I. 
K. Andruškevičius, p. A. 
Čerkesaitei, p. V. Balčiūnai
tei, pp. G. St. Daukšams, p. 
Dapkui, p. A. Drevinskienei, 
(pp. Ivaškevičiams, pp. Jan- 
kaičiams, pp. J. V. Juknevi- 
čiams, p. J. Jurėnui, pp. St. ir
J. Juodviršiams, pp. E. J. Kar 
deliams, pp. J. St. Kęsgailams, 
p. V. Keturkaitei, pp. Kivi- 
čiams, p. St. Naginioniui, p. 
P. Narbutui, pp. Senikams, pp. 
D. K. Smilgevičiams, pp. E.
K. Stankams iš Cicero, pp. O. 
ir T. Stankūnaitėms, p. J. Za 
bieliauskui.

Jadvyga ir Mykolas 
Juodviršiai.

PAJIESKOJIMAI
— Stasys Jonaitis, kilęs iš 

Pabradumės km., Sedos valč., 
Mažeikių apskr., gyvenęs nuo 
1936 met-ų iki pabėgimo į Vo 
kietiją, Klaičių km., Skuodo 
valč., įieško brolio Prano Jo
naičio, giminių, kaijnynų bei 
pažįstamų.

Jei kas turėtų žinių apie ma
no brolį ar šiaip pažįstami, ma

NAUJA MODERNI LIETUVIŠKA

Vyriškų rūbų krautuvė
Paltai ir kostiumai parduodami ir siuvami pagal Jūsų 
užsakymą. Skrybėlės, megztukai, viršutiniai ir apatiniai 

baltiniai, kojinės, pirštinės ir kt.
Visų dalykų didelis pasirinkimas.—

NUOLAIDOS LIETUVIAMS 10 %.
Nuo š. m. vasario 10 d. dėl vilnų pasaulyje trukumo, 
vilnoniams rūbams kainos bus labai daug aukštesnės.

DERBY MEN’S SHOP
SAV. C. SALMONAITIS.
2576 Yonge St. Toronto.

TEL. Hy 9624.

RENE BOHRDAGES Reg‘d
MAMERTAS MAČIUKAS

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIOKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS^
AUKŠTOS KOKYBĖS RAN KŲ 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
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Iš skautų gyveninio
APIE SENSACIJAS IR KRYŽKELES

Skautų organizacija per 32 
savo gyvavimo metus išvarė 
gražią vagą lietuviško jauni
mo auklėjimo dirvoje. Pra
džioje steigėjų turėtieji sun
kumai j^kmingai buvo nugalė 
ti ir Nepriklausomos Lietu
vos gyvenime tarptautinė jau 
nimo organizacija buvo sukies 
tėjusi visu savo grožiu. Trem 
tyje susidarius aplinkybėms 
mūsų skautai spontaniškai iš 
niro iš varganos stovyklų bui 
ties ir vėl sujungė entuziastiš 
kąjį jaunimą po skautijos vė
liava.

Emigracijoje matome vėl 
gražius reiškinius. Daugelyje

vietų skautai susiorganizavo 
j stiprius vienetus ir jei ne va
dovauja viešajam mūsų gyve 
nimui, tai yra stiprūs ramščiai 
ir aktyvūs visuomenės pagel- 
bininkai.

Savaime suprantama, nors 
ir gražiai lapojančios organi
zacijos gyvenime įvyksta kai 
kurių nuomonių skirtumų, ku 
rie, kartais nevisai apvaldyti, 
nejučiomis išsiveržia į viešu
mą ir tuo atveju ne skautui at 
rodo, kad tas jau kažkokia 
tragedija atsiduoda.

Panašiai įvyko, ir pereitais 
metais, kuomet jautrios sielos 
skautas, tėvas J. Vaišnys, S.

J., Amerikos lietuvių katalikų mų bei minčių. Dėl vieno ar 
kongrese susrūpino emigraci- kito, skiriantis nuomonėms, 
jon išsklidusiu skautiškuoju padiskutuojama iki praktiška- 
jaunimu. Jam jau gerokai sis gyvenimas parodo įgyven- 
anksčiau pažinus kietą emi- dinimo galimumą.
granto dalią, kaipo dvasios va |Šiek tiek blogiau kada ne- 
dovui, labai natūraliai parūpo skautas, pasigauna, na ir plie

Laiškai Redakcijai

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS!

national Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

mūsų jaunimo žiedas išeivijo
je — skautai. Jis, turėdamas 
omenyje tautiškumo saugoto
ją — lietuvišką bažnyčią (deja 
ne pilnoje apimtyje) gal ir ne 
visai pagrįstai pasiūlė daugiau 
dėmesio kreipti į dvasinius glo 
bėjus, katalikus vadus, dides
nį priklausomuĮmą bažnyčiai. 
Turint omenyje, • kad skautai 
būdami įvairių tautybių, gali 
būti įvairių tikybų, kilo mažas 
nepasitenkinimas. Jaunas ir 
aktyvus skautų vadas, nors ir 
uolus katalikas, B. Tarvainis, 
pareiškė skirtingą nuomonę 
dėl kai kurių kongreso minčių, 
kurių autoriumi daugumoje ir 
buvo tėvas J. Vaišnys S. J.

Skautams ne naujiena įneš
ti savo tarpan naujų sumany-

kia visu savo plunksnos aštru 
mu. Panašiai įvyko su Algir
du Puikiu. Jis, matyti „Nau
jienose“ ir „Drauge“ pasiskai 
tė pasirodžiusias aukščiau mi
nėtų autorių kiek skirtingas 
nuomones ir tuo reikalu „Ne
priklausomoje Lietuvoje“ II. 
8, Nr. 6 patiekė sensaciją: 
skautai jau kryžkelėje.

Gražu, žnoma, kad mūsų 
tautečiai domisi skautišku gy 
venimu, mielai atsilanko į įvai 
rius skautų parengimus, minė 
jimus, laužus. Žymiai liūdnas 
nis vaizdas gaunasi, kada as
muo ne visai besiorientuojąs 
padėtyje, ima reikšti savo nuo 
monę, i<uri nesiderina su tikro 
ve, kurioje apie jokias kryžke
les negalvojama.

S. Meškuitis.

Tel. HE 4114

S. MAZULA1TIS
SIUVĖJAS

6920 Monk. Blvd. Vjlle Emard, Montreal, Tramvajus 36,

LIETUVIŠKA

BALDU KRALILVE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

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

SAV. J. K A M I C H A I T I S. PATAR1M AI VELTUI

MOK1NK1MES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius re registracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

| TEL. FI. 2682 ;

I Marche BOULEVARD Market I
| SAV. PAUL GUDAS, i
| MĖSA, ALUS, GROSETERIJA, DARŽOVES, !
| 6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal. f

^=iC=a^=it " X"*1, X"— ig — JL 1 JI ™

DOMAS BUČINSKAS
I. GENERALINIS APDRAUDEJAS
fl . :
U Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 

apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.
Skambinkite telefonu arba u žeikite: 5

I Antradieniais ir ketvirta-
Kasdien: dieniais nuo 8 iki 10 vak.

L
 Nuo 9 ryto iki 7 vak. 3664 St. Famille St. i

Tel. Fa 6844 Montreal, Que.
Tel. Ha 6708

jg —i_K —. _ -c— _ n-______ ąg 

Gerb. Pone Redaktoriau,
S. m. vasario mėn. 1d. Jūsų 

laikraščio N r. 5 korespondenci 
joje iš Vancouver, B. C., Pa
parčio Žiedas, tarp kita, piktai 
užgavo mano asmenį. Kad vis 
kas būtų aišku, pridedu sekan 
čius faktus:

Pereitais metais aš įsigijau 
naują mašiną, kurią man naktį 
iš gruodžio mėn. 1 į 2 dieną iš 
užrakinto garažo, atlupę užrak 
tus, vagys - piktadariai išvežė 
ir, nugabenę prie 75 pėdų jūros 
pakriaušio, ją nustūmė.

Tos pat (gruodžio 2 d.) die 
nos vietiniame anglų laikrašty 
je „The Vancouver Sun“ tilpo 
šios piktos vagystės aprašy
mas.

Policijos tyrimai parodė, 
kad mašina tikrai buvo įstum
ta.

Be to, ir Draudimo bendro
vė, galimai ištyrus apystovas, 
man padengė visus nuostolius 
ir sutaisė mašiną, kuri aiškiai 
buvo vagies kerštingai sugadin 
ta.

O dabar, štai, po dviejų mė
nesių, Paparčio Žiedas iš pirš
to išlaužė, esą, meilėje susi- 
mąsčiusio vairuotojo automobi 
liukas nuriedėjęs nuo kalniu
ko!. ..

Kadangi čia nė vienam ki
tam lietuviui „nenuriedėjo pati 
mašina’ ’ nuo kalniuko1 *, tai iš 
korespondencijos kiekvienas 
Vancouverio lietuvis neabejo
damas išskaito man taikomą už 
gavimą. Kas dar negražiau

yra, tai — pasijuokimas iš kito 
nelaimės.

To oasityčiojimo yra tikrai 
jau perdaug. Aš reikalauju, 
kad tai būtų atitaisyta.

Malonus Paparčio Žiede! 
Gal Tamsta tą korespondenciją 
parašei be blogos valios, tik pik 
tų liežuvių inspiruotas — ką 
gali žinoti, gal net tų pačių va 
gių-krimiualistų prikalbėtas?! 
Atšauk padoriai. Dovanosiu, 
nepyksiu. Jeigu per mėnesį lai 
ko mano garbei padarytos 
skriaudos neatitaisysi — Tams 
tą patrauksiu teismo atsakomy 
bėn. Jonas Treška,

JIESKAU
1 arba 2-jų jaunų vyrų, no
rinčių dirbti tabako farmoje 

nuo 1, 5. 1951 m.
Galėtų būti ir tokie žmonės, 
kurie turi atlikti darbo sutar 
tis ūkiuose. Aš mokėčiau ir 
jiems, kaip ir visiems čionykš 
čiams darbininkams, kad mo
ka, t. y., 1-mą mėginimo mėn. 
75 dol. — kiti mėn. iki 100 
dol. ir „Harvvesto“ laike 10 d. 
dienai. Kas nori išmokti gė
lai darbą prie tabako, tegul 
------- mėgina ląimę.----------- 
E. Dambrauskas, c. o. Pempe, 
R. R. 2. Wardville, Ontario.

BALTICKA
Lietuvis batsiuvį s. 

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave.. VERDUN 

Pel. HE 4547, 
Jt~ ' H ' >C~ ' ■■ t

TR. 8112
Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėlimų ir 

pasiklausysite plokštelių muzikos

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 EDWARD St. (kampas 6 av.), VILLE LASALLE.

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

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

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

Quebec, 
xk xx xiczzoik_____ X

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždedami jiems “Drex”, 
kad neperleistų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdų.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vienų orderį paimame iš 
namų ir pristatome ] na
mus.
Už mūsų atliktų darbų 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuon TKenmore 1135 

(galimą pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135

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

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIBE PICK-UP 

w AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA 
CLEANERS 
& DYERS CO.

JONAS J. JUS HAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS ĮSTAIGA

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

| DOMINION AGENCIES BUREAU i 
| 16 Woolworth Bldg., I
! PORT ARTHUR, Ont.,CANADA |

Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- | 
y mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- M
* gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip J 
g pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- 1
• kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis. U

'~^~~‘~~imnni«T~'~TMnTr~Tiinnnir~TWiriiTriirTt~~T>T

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

< X-— ■' ■■ įt-—

1
 Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Rjverview Ave., Verdun, Montreal, Que, Tel, 
TR 2050, priima pataisymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. Kainos že- 1 
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.

į Kreiptis vakarais po 6.30 vai j
r m. - m -jį- y.... .... h   n ..

£

M ONT R E A L I S 2836 Allard

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
Ši'nntinys Nr. 5 — $ 5.20
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado
2 sv. degintos kavos 
2 sv. cukraus
1 sv. margarino

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70 
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10-—-$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. degintos kavos
1 sv. iokolado_________ _
Siuntinys Nr. 12—$ 5.90
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos 
2 sv. cukraus

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOfiES PADĖTI 

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

Jei norite pirkti ar parduoti na 
irus Verdune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

C. E. DUPRAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO 0529

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—$ 6.10
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—$ 7.70
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 s v. sūrio 40% rieb.

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

C. 15sv. kiaulinių tau- 
kų .............$ 7.40

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 6.40
B. 5 sv. degintos ka

vos 5 dėžutėse $ 6.75
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

Siuntinys N r. 25
L 5 sv. margarino $ 3.70 

B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
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VANCOUVERIS LABAI GRAŽIAI IR NUOŠIRDŽIAI 
ŠVENTĖ VASARIO 16. Darbo teškantiems GALGARIN VASARIO 16-SIOS BUVO SUVAŽIAVĘ 

VISI APYLINKIŲ LIETUVIAI.
Vancouver, B. C. Artėjant 

šiai metinei šventei, taip bran 
giai kiekvieno išblaškyto po 
visus pasaulio kampus lietu
vio širdžiai, šioje tolimoje ir 
mažoje Kanados lietuvių kolo 
nijoje buvo jaučiamas neramu 
mas. Kiekvieno buvo troški
mas ją paminėti kuo iškilmin
giau, bet kaip? Daugiau me
tus veikusi tautinių šokių gru 
pė, gražiai reprezentavusi lie 
tuvius per ankstyvesnius mi
nėjimus bei festivalius, iširo. 
Susikūrusį chorą ištiko pana
šus likimas, nes keli pajėgūs 
tam menui Vancouver} aplei
do, o naujų pakaitų neatvyko. 
Todėl paskutiniam KLT Van 
couverio skyriaus susirinkime 
buvo nutarta minėjimą atlikti 
uždariau, kaip praeityje, pasi 
kviečiant tik Pabaltijo tautų 
atstovus.

Minėjimsa pradėtas vasario 
18 d. 12 vai. St. Paul katali
kų bažnyčioje kun. A. Traške 
vičiaus laikomomis iškilmin- 
ogmis pamaldomis ir pritai
kintu pamokslu.

Kitos iškilmės vyko gražiai 
dekoruotoj Knights of Pythias 
salėje. Minėjimas atidaromas 
KLT Vancouverio skyriaus 
pirm-ko Emilio Smilgio, pa
gerbiant (kritusius dėl Lietu
vos laisvės ir visiems daly
viams sugiedojus tautos him
ną. Neseniai iš Anglijos atvy
kęs p. Leonavičius savo paskai 
toje trumpai nušvietė tos die 
nos reikšmę lietuviams ir nu
rodė trumpu nepriklausomy
bės laikotarpiu pasiektą pažen 
gą įvairiose gyvenimo srityse.

Svekino latvių ir estų vieti 
nių kolonijų atstovai.

Po paskaitos gražiai pasiro 
dė savo deklamacijomis p. Nor 
montas su dviem savo eilėraš 
čiais ir p. Dainius su Vaičai
čio ir Maironio kūriniais,

Minėjimo motu Tautos Fou 
dui surinkta 95 dol. Stambes 
nėmis sumomis aukojo p. K. 
Miniotas — 20 dol., pp. Bra
ziulis ir Kubilskis po 5 dol.

Po to visi minėjimo daly
viai pavaišinti lietuvaičių gra
žiai ir skaniai pagamintais su 
muštiniais bei pyragaičiais su 
kava. Pre vaišių stajo sudai
navus visiems bendrai „Lietu 
va brangi“ ir kitas patriotines 
dainas, visi dalyviai, tiek anks 
čiau, tie,k vėliau atvykę į šį 
kraštą, pasijuto kaip viena di
delė šeima, besiilginti taip to 
Ii likusios ir skaudžiai terioja

mos gimtinės, bet karštai ti
kinti, kad laisvės valanda jau 
netoli. Pakilusiu ūpu visi skirs 
tės namo prie kasdieninių rū
pesčių ir vargų. T. Ž.

PACIFIKO SALOJE BUVO 
PAMINĖTA VASARIO 16.

Port Alice, B. C. Vasario 
mėn. 17 d., vienoje lietuvių 
šeimoje, prie uždaros (kuk
lios) kavutės, dalyvaujant po
rai senų lietuvių emigrantų, 
buvo paminėta Lietuvos Ne
priklausomybės šventė. Teko 
išsikalbėti apie buvusią gražią 
ją Tėvynę, klestėjančią jos 
kultūrą bei kariuomenę.. .

Malonu buvo išsiiaškinti 
apie buvusius, paskutiniuoju 
laiku kariškus patobulinimus, 
nes čia dalyvavusieji senieji 
lietuviai yra tarnavę Lietuvos 
kariuomenėje.

O, iš naujai atvykusiųjų lie 
tuvių yra, kuris net visą de
šimtmetį (iki paskutinės oku
pacinės dienos) ištarnavę, to
dėl puikiai žino Lietuvos pa
žangą.

Ir Vasario 16-tosios proga 
vienas lietuvis paaukavo Tau 
tos Fondui 5 dolerius, — Spau 
dos b-vės „NL“ namo staty
bos reikalams 10 dol.

Kiti pažadėjo pasiųsti (au
koti) vėliau. J. K.

Lietuvos' ‘ skaitytojų balsai. 
Tegul anksčiau minėtų mies
tų „NL“ skaitytojai už niaga- 
riečių „kuklumą“ nepyksta. 
Pats miestas irgi turi tenden
ciją plėstis. Greitu laiku bus 
pasiekta 50-ties tūkst. gyv. ri 
ba. Pati gamta su kriokliais 
pritraukia kas metai milionus 
turistų, ypač daug amerikie
čių. Mums lietuviams čia yra 
lengviau susitikti su Ameri-

if

VASARIO 16-JI PAS GELE 
ŽINKELIEČIUS 

LETUVIUS.
„Nepriklausoma Lietuva“ 

Nr. 7 parašė, kad daug kas mi 
nėjo Vasario 16. Neatsiliko 
nei Howk Function lietuvių 
maža saujelė. Ta saujelė su
sideda iš vieųo seno emigran
to, turinčio nemažą hotelį ir 
kelių naujai atvykusių, kurie 
dirba geležinkelio darbą A, C. 
R. Laike minėjimo buvo ren 
karnos aukos. Suaukavo $ 
25.00. Aukas rinkęs senasis 
emigrantas pareiškė. „Paskelb 
siu „Liaudies Balse“, kad D. 
P. suaukavo vasario 16-tos pro 
ga „Liaudies Balsui“.

Tik vienas iš naujai atvyku 
šių pareiškė: „Su kuo 1918 m. 
mūsų savanoriai kariavo, o 
šiandien mes jiem aukas ren
kam?“ Aukotojai pareikala
vo aukų rinkėjo, k^d grąžintų 
aukas. Nepaenkintas hotelio 
savininkas, {kad negali naujai 
atvykusių įtraukti į Bimbos 
partiją. Geležinkelietis.

HAMILTONIEČIŲ DĖMESIUI !
Rašau prašymus, laiškus, darau vertimus iš lietuvių, 
vokiečių, rusų j 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 ieŠt.
-------7įt=e----- . .. H n a ■

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte
*

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.
Adresas: 202 St. CIarens Av e, Toronto.

Telefonas: ME 8522.
At Jt-----------m—it it

f PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
? LIETUVIS LAIKRODININKAS

I STINSON'S JEWELLERY
j 2186 DUNDAS ST. W. TORONTO
i Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran-
{ genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos.
j Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

Niagara Falls, Ont. Kaip 
jau anksčiau buvo „Nepr. Lie
tuvoje“ minėta, prie garsiųjų 
Niagaros krioklių pradėta di
delės hydro-elektros jėgainės 
statyba. Minėtam projektui 
numatyta išleisti arti 200 mil. 
dol. Po miestu bus iškasti du 
tuneliai. Ir busimoji jėgainė 
bus Queenstone; šalia jau 
daugelį metų egzistuojančios 
didžiausios Kanadoje jėgainės 
(7-nios mylios žemiau Niaga- ikoje gyvenančiais tautiečiais, 
ros krioklių — prie Niagaros 
upės).

Prie naujojo projekto jau 
dirba per tūkstantį darbinin
kų, kurių tarpe ir keliolika lie 
tuvių. Prieš kurį ląiką iškilo 
nepasitenkinimas dėl mažo at 
lyginimo; 
stabdytas naujų 
priėmimas.
mai jau sunormuoti ir vėl pri
imami nauji darbininkai. Įvai
riems specialistams, kaip kad 
statybininkams, elektrikams, 
vamzdžių sujungėjams, tune
lių kasimo specams ir kt. mo
ka nemažiau 1.70 — 1.76 dol. 
už vai. (teikia įstoti į uniją). 
Darbininkams be jokios spe
cialybės — nemažiau 1.00 dol. 
už vai. Visiems dirbantiems 
po žeme pridedama 0.10 dol. 
už vai. virš anksčiau minėtų 
atlyginimų. Visa tai patvirti
na vietos dienraštis (pirmadie 
nio, vasario 26-tos dienos). 
Ten sakoma, kad Hydro ofi
cialūs atstovai Toronte pasi
rašė sutartį su 17-lika AF of 
L unijų, 44-rios vai. per sa
vaitę. Už viršvalandžius mo
ka pusantro karto daugiau. 
Iki metų pabaigos numatoma 
j darbą įjungti 6.500 darbinin
kų. Trūkstant darbo jėgos 
apie 2.000 darbininkų dar at
vežama iš Anglijos.

Dėl darbo patartina kreiptis 
tiesiog į hydro barakus — 
Stamford Center (išskyrus 
šeštadienius ir sekmadienius). 
Dėl kurių nors sąlygų nepate
kus ar nenorint dirbti prie nau 
jo projejkto, tautiečiai darbą 
gali pabandyti gauti fabrikuo 
se, kaip kad Carborandum, 
Norton in Chippawa, Cyne- 
mid, Chemikai ir kt. vetos 
įmonėse, nes prasidėjusi nau
joji statyba dalį darbininkų iš 
fabrikų išsiviliojo ir todėl ten 
dabar jaučiamas jų trūkumas.

Mes, neseniai prie Niagaros 
krioklių apsigyvenę lietuviai, 
norime atkreipti tautiečių dė
mesį, kad dabar yra geriausia 
proga susiburti į vieną iš gar 
siausiųjų Kanados miestų — 
Niagara Falls, Ont. Taip, kad 
galėtume praaugti kaimynys
tėje esančias Wellando ir . St. 
Catharines lietuvių kolonijas! 
Aišku, čia tiektai kelių „Nepr.

Viena lietuvių kolonija yra 
tik perėjus upę — Niagara 
Falls, N. Y. žodžiu, mūsų 
miesto lietuviai laukia pasiro
dant daugiau brolių, seserų 
šiame gražiame miestelyje.

V. M.

!

i

!

!

| Lietuviška moterų kirpykla!
$ Daro šukavimą, pusmeti nius ir trumpalaikius fri- g 
g žavimus, dažymą ir kt. 3
g Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ į
S (B. M. Dodon) S
£ 2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

Edmond COURCHESNE
A d v o k a t a s

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

TEL. HA 4607 MONTREAL.

todėl ir buvo pri- 
darbininkų 

Dabar atlygini-
100 LIETUVIŲ MINĖJO 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĘ.
Fort Williame - Port Arthu 

re ir jų apylinkėse gyvena ne
toli 100-to lietuvių. Čia mūši/ 
tautiečiai daugiausia dirba 
miške, popieriaus fabrike ir 
tik maža dalis turi ūkius Iš 
seniai atvykusių gražiai įsi
kūrę ūkyje yra ponai Jonai
čiai. Tai susipratę lietuviai ir 
sudarę net kelias sutartis 
tremtiniams atvykti į Kana
dą. Iš tremties atvykusių lie
tuvių sėkmingai ūkyje kuria
si ponai A. Mitalai.

Port Arthure, Snt. Antho- 
nius parapijoj gyvena kun. L. 
Kemėšis. Mūsų kolonija la
bai džiaugiasi turėdama ener
gingą ir nuoširdų lietitvį ku
nigą. Neseniai buvo ir dveje
tas sutuoktuvių. Prieš trejus 
metus iŠ tremties atvykusios 
Agotos Klevaitytės su vieti
niu lietuviu Dirse ir mišrios— 
Zigmo Malakausko su anglai- 
te. Naujavedžiams linkime 
laimingo ir sėkmingo gyveni
mo. Prieš trejetą savaičių į 
Fort Williams miesto ligoni
nę gavo paskyrimą dr. Baltru
šaitis.

Vasario 16 minėjimą turė
jome vasario 18, Port Arthu
re. Minėjimas prasidėjo 10 
vai. pamaldomis Snt. Antho- 
nius bažnyčioje.
buvo didžioji dalis anglų, bet 
vietinis klebonas pranešė, jog 
šiandien yra lietuvių tautos 
šventė ir pamokslas bus sako
mas lietuvių kalba. Pamokslą 
pasakė mūsų mielas svečias 
kun. Kulbis.

Po pamaldų sekė minėji
mas po ta pačia bažnyčia. Čia 
buvo sugiedotas tautos him
nas ir pasakytos trumpos, bet 
nuoširdžios kalbos vietos kle
bono Venti ir kun. Kulbio. 
Gražiai eilėraščius pasakė 
Kristina Kaminskaitė, Andris

Albertos prov., Calgario 
mieste vasario 17 dieną, buvo 
švenčiama mūsų tautos, šven
tė, Vasario 16-ji.

Minėjimas buvo atšvęstas 
gana kukliai, bet patriotiškai. 
(Vasario 16 sios minėjimo vai 
dybą sudarė šie asmenys: T. 
Andersonas — pirmininkas, 
B. Jauga—v. pirmininkas, Pr. 
Beniušis — sekretorius, Irena 
Nekrošytė ir Br. Žukauskas — 
reprezentuoto jai.

Vasario 16 dienos proga bu 
vo perskaitytas min. Povilo Ža 
deikio atsišaukimas į lietuvių 
Tautą. Paskaitą skaitė Anta
nas Nevada-Nevadomskis, ku 
ris yra gimęs čia, Kanadoje, 
bet kurį laiką buvo Lietuvoje 
ir kovojo ginklu už Lietuvos 
nepriklausomybę. Savo kalbo 
je jis pabrėžė: „Mes, lietuvių 
Tauta, jei neišnaudosim men
kiausios progos, kuri gali pa
dėti atgauti nepriklausomybę, 
žūsim!“ Paskui sekė kita kal
ba, kurioje buvo prisiminti Ne 
priklausomos Lietuvos santy
kiai su josios kaimynais, oku
pantų metai ir dabar tebeko- 
vojantieji už Lietuvos laisvę 
broliai partizanai. Vasario 16 
sios minėjimo aktas buvo už
baigtas susikaupimo valandė- 
nrirmnnnnnn^^
Šileika, pianinu paskambino 
Valė Jonaitytė ir padainavo 
Lorencas Jokubauskas. Mū
sų mažiausieji: Jūratė Mitalai 
tė, Juliukas Šileika ir Gintau 
tas Kaminskas padeklamavo 
po gražų eilėraštį. Turinin
gą kalbą pasakė p. A. Mitalas 
ir minėjimą užbaigė kun. L. 
Kemėšis, iškeldamas mintį, 
kaip svarbus lietuvių gražus 
sugyvenimas ir kokios 
reikšmės turi aukos
Fondui. Po to aukų buvo su
rinkta $ 55 ir 27 centai.

Minėjimui ir vaišėms ener
gingai vadovavo Petras Kajų 
tis. Dalivavęs.

mintį,

didelės
Tautos

Nors tenai

iirrirnnnrimwii m—■ im i i» n sums Truss ■ jJU N A Valet Service I
SAV. A. JURGUTIS ir P. NARBUTAS.

Valome, taisome ir dažome vyriškus 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.

3MS
V V V

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

251 St. John St. Longeuil. Telefonas: 7578.
Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius ir vi

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

kamą darbą.
PAPIGINTOS KAINOS L IETUVIAMS!

- n------------ W-. at . w W M Al... —M—
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ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

IMPERIAL AUTO COLLISSION
C. K E RAITI S,

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

ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773.
— Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. —
------- 561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.---------

Edouard MONDOR
Notaras

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

Lietuvos lais- 
ir Sibiran iš-

sekė meninė

le už kritusius 
vės kovotojus 
tremtuosius.

Po minėjimo 
dalis. Buvo padainuota ir pa
sakyta eilėraščių. Eiles sakė: 
Marytė Barkauskaitė, Vytau
tas Nevadaa - Nevadomskis, 
Vytautas Kučinskis ir Algir
das Sniečkus. Mergaičių due
tą sudarė p. Česė Jaugienė ir 
Albina Sparauskaitė^ jas paly 
dėjo pianinu Irena Nekrošytė. 
Berniukų trijo sudarė jūrų 
skautai: Alfredas Barkauskas, 
Romualdas Barkauskas ir 
Kęst. Dubauskas.

Vietinė anglų spauda taip 
pat prisiminė, kad čia, Calga- 
ryje, gyvenantieji lietuviai 
švenčia savo tautos šventę. Ir 
kad jų kraštas yra jau 10 me
tų žiauriai naikinamas oku
pantų ir kad tūkstančiai mū
sų tautiečių žūsta nuo perse
kiotojų rankų.

Vasario 16-sios minėjime 
dalyvavo per 120 lietuvių, ku 
rie buvo suvažiavę, iš visų Cal 
gario apylinkių ir net iš dar to 
liau, padarę 
vieną galą.

Po meninės 
jimo dalyviai 
pasivaišinti.

Iš viso, kaip tenka pastebė 
ti, kad Calgaryje ir jos apy
linkėse gyvena gan nuoširdūs 
ir patriotingi lietuviai, dau
giausia atvykę čion dar prieš 
šį pasaulinį karą. Nebepasi- 
tenkina išnuomojamomis salė
mis, bet rengiamasi įsigyti sa
vo kultūros židinį ir daug di
desnį negu lig. šiol naudoda
vosi. Čia gimęs lietuviškasis 
jaunimas gan puikiai šneka 
lietuviškai, lanko įvairias aukš 
tąsias mokyklas ar šiaip kuria 
sau geresnę ateitį.

Vienu žodžiu calgariečiams, 
linkėtina tik ištvermės ir ge
ros sėkmės įgyvendint jų už
sibrėžtus tikslus. Pakeleivis.

Šimtus myjių i

dalies visi minė 
buvo pakviesti

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

GERB. TAUTIEČIŲ DĖMESIUI!
Pinigų išsiuntimas į kitus kraštus yra sunkus ir sudė
tingas dalykas. Tačiau nuo šio laiko pinigus į Angliją, 
iiž 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 tikrus adresas. Skubūs išmokėji
mai bus atlikti pridėjus už 15 et. pąšto ženklų.

„NL“ Administracija.

AUKŠTA kokybė-Žema kaina
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus 

Europos kraštus, išskyrus SSRS
PER US PARCEL POST.

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

5 sv. mlt. p.kavos

Kaina U. S. dol.
Nr. 14
$ 6.75

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

4 sv. m. p. kavos 
1 sv. kakao
1 sv. šokolado 
Yz 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 
lYįoz. paprikos

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

Nr. 15 I 5 sv. m. p. kavos
I 10 sv. cukraus 

12 plyt, bulijono
3 sv. g. k. taukų 
(skardinėje) 
2 sv. m. p. kavos

Nr. 16 | 1 sv. Aliaskos 
Salmon

Yz sv. kakao 
% sv. arbatos 
2 sv. m. p. kavos 
1 . Qua. alyvos
„Mazola“

1 sv. saldainių 
Yz sv. kakao 
% arbatos

Nr. 18 
$ 9.80

$ 5.20

$ 8,90

Nr. 17

$ 6.50
12 sv. gr. k. taukų

Nr. 19 
$ 9.50

Nr. 20

$ 7.15

Nr. 21

$ 6.00

Nr. 22 
$ 6.00

Individualūs pnkietai 
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 AID, REG’D. 456 W. 63rd Street, 
CHICAGO 21, ILL. USA.
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DIDIEJI ŽODŽIO MENININKAI MONTREALYJE

Henrikas 
Kačinskas

Bernardas 
Brazdžionis

Antanas 
Gustaitis

Š(IE LIETUVIŠKOJO ŽODŽ IO MENININKAI, VISUR ŽAVĖJĘ KLAUSYTOJUS, ŠĮ ŠEŠTADIENI, KOVO 10 DIENĄ, 8 VALANDĄ, PUNKTUALIAI, MONTRE- 
ALY, GESU HALL, 1200 BLEURY, DUODA LITERATŪROS VAKARĄ - KONCERTĄ.

VAKARO PROGRAMA BUS GRAŽIAUSIA IR ĮSPŪDINGIAUSIA.
ĮĖJIMAS - ĮŽANGA: Suaugusiems 1,50 et., moksleiviams ii vaikams iki 17 mėty — tiktai 50 centų. (Jaunimui {ėjimas labai papigintas todėl, jog yra labai svarbu, kad jau 

nimas ir išgirsly ir pamatyty šiuos menininkus).
VISI LIETUVIAI MALONI AI PRAŠOMI DALYVAUTI. KAS PRALEIS Š|IĄ PROGĄ, TIKRAI PASIGAILĖS. (Skaitykite plačiau Montrealio kronikoje ir 5-me šie „NL“ 

numerio puslapyje). KLCT ir N L.

MOVTfREAL
ŠIS ŠEŠTADIENIS BUS NEPAPRASTAS 

Atvyksta žodžio menininkai.
tšį šeštadienį, kovo 10 dieną, kalus nušviečia iš humoristi- 

Montrealin atvyksta plačiai 
Amerikoje išgarsėję, už tai ir : 
vadinami Trim Didžiaisiais, 
žymieji lietuvių žodžio meni
ninkai : B. Brazdžionis, H. Ka 
činskas ir A. Gustaitis. Tą pa 
čią dieną, šeštadienį, kovo 10 
dieną Gesu Hali (tai lietu
viams gerai žinoma salė): 
1200 Bleury, jie duos literatu 
ros vakarą - koncertą. Jų 
koncertai Amerikoje — Čika
goje Bostone, Clevelande, Dėt 
roite ir kt. sutraukė tūkstan
čius žmonių. (Skaitykite pla
tesnį 5-me šio numerio pusla
pyje, straipsnį: „Tie, kurie ke 
lia lietuvių dvasią, atvyksta į 
Montrealį“).

KLCT pirmininkė p. P. Juš 
kevičienė pernai juos matė ir 
klausėsi jų meno Amerikos lie 
tuvių seime. Apie, pav., H. 
Kačinską ji taip sako: „Aš ne 
su buvusi Lietuvoje, bet kai 
jis skaitė Baranausko „Anykš 
čių šilelį *, aš tarpum mačiau 
tą šilelį. Nieko gražesnio aš 
nesu girdėjusi, kaip H. Ka
činsko deklamaciją. O A. 
Gustaičio vien jau pasirody
mas scenoje sukelia juoką. B. 
Brazdžionis sukelia didžių pa 
triotinių jausmų. Todėl aš pa
tariu visiems atsilankyti. Tik 
rai nepagailės nė vienas ir se
niau atvykęs lietuvis, atsilan
kęs į šį vakarą*’, — tvirtai pa
reiškė p. Juškevičienė.

Pradžia koncerto 8 vai. va
karo punktualiai. KLCT ir N L.

PASKAITA ATIDEDAMA.
Aušros Vartų parapijos kle 

bonas dr. kun. J. Kubilius yra 
pradėjęs ciklą paskaitų socia
linėmis - religinėmis temomis. 
Paskaitos vyksta kas šeštadie 
nis parapijos salėje 20 valan
dą. šį šeštadienį turėjo įvykti 
paskaita tema „Socialinė sant 
varka ir bažnyčios socialinė 
doktrina“, bet kadangi šį šeš 
tadienį tą pačią 8 vai. vakaro 
Gesu Hali, Bleury 1200 nr., 
įvyksta B. Brazdžionio, A. 
Gustaičio ir H. Kačinsko lite 
ratūros vakaras, tai paskaita 
atidedama seknčiam kartui. 
Paskaita šį šeštadienį neįvyks.

KAZIMIERINĖS.
Šv. Kazimiero lietuvių pa

rapija praėjusį sekmadienį tu 
rėjo metinę šventę, kurion at 
silankė daug žmonių. Klebo
nas apibūdino parapijos rei
kalus.

Buvo paskaitytas parapijos 
aktualijų leidinėlis, kuris rei-

LIETUVIAMS PROGA.
Išnuomojamas šešių kamba 

rių butas ir parduodami bal
dai prieinama kaina: 3523 St. 
Urban Str., telefonas: BE 
4710. Kreiptis po 6 vai. vaka
ro.

nės pusės. Visiems patiko pa- į 
sakymas: viena parapija turi ) 
pinigų, bet neturi leidimo baž f 
nyčiai statyti, o kita turi leidi 
mą, bet neturi pinigų. . . Kle
bonas pažymėjo, kad naujo
sios parapijos klebonas iš se
nosios parapijos pinigų neim
siąs.

1
REKOLEKCIJOS.

Aušros Vartų parapijoje 
kovo 11 dieną pradedamos 
įpriešvelykinės rekolekcijos, 
kurios tęsis ligi kovo 17 die
nos imtinai. Vakarinių reko
lekcijų laikas: 8 valandą vaka 
ro, o rytinių laikas dar paaiš
kės.

ĮSISTEIGĖ SPAUDOS 
KIOSKAS

Prie Aušros V^jirtų parapi
jos salės yra įsteigtas spau
dos kiosįkas, kuriame galima 
nusipirkti visokios spaudos ir 
užsisakyti „Nepriklausomą 
Lietuvą“.

KREPŠINIO RUNGTYNĖS
Šį sekmadienį, kovo 11 d., 

12,30 min. Aušros Vartų pa
rapijos salėje įvyksta ’krepši
nio rungtynės tarp lietuvių se 
nių ir jaunių komandų.

Visuomenė kviečiama skait 
lingai rungtynėse dalyvauti.

STALO TENISAS
Vasario 25 d. A. V. bažny

čios salėje buvo suruoštas 
Montrealio lietuvių stalo teni 
so turnyras. Dalyvavo 13 žai 
dejų. Buvo lošiama kiekvie
no su kiekvienu. Pirma vieta 
be pralaimėjimų atiteko p. 
Žilinskui, antra — Piečaičiui 
su dviem pralaimėjimais ir su 
3 pral. p. Ramanauskui. Se
kančių vietų dėl likusių kelių 
nesužeistų rungtynių nebuvo 
galima nustatyti.

Evansas
UKRAINIEČIAMS.

Kovo 4 d. buvo sužeistos re- 
vanšinės stalo teniso rungty
nės su Montrealio ukrainie
čių komanda, kurios baigėsi 
užtikrintu lietuvių kom. laimė 
jimu, rezultatu 8 : 1.

Mūsų stalo tenisistė p. Viz
girdaitė turėjo draugiškas 
rungtynes su 3 ukr. tenisis- 
tėm. Visus susitikimus p. Viz 
girdaitė laimėjo.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
DARBININKŲ DRAUGIJA 
praėjusį sekmadienį turėjo 
gausingą susirinkimą, kuria
me aptarti aktualieji klausi
mai. Be k© kita, susirinkimas 
svarstė ir VLIKo laikysenos 

i klausimą. Nusistatyta reika- 
' las tirti, nes (kaip konstatuoja

ma, negerovės tęsiasi ir nesi- 
taiso.

Hamiltono L. D. M. Teatras „AUKURAS“, kovo 
mėn. 17 d. Hamiltone, 19 Gray St. (naujoje Ukrai
niečių salėje, kampas Barton ir Gray St.) statu, Georg

Turner, trijų veiksmų dramą

Vanduo Can i togai
tautiečiai prašomi atsilankyti. Pradžia 7,30 vai.

„Aukuras“.
Visi

VASARIO 16
KLB Hamiltono ap. valdy

bos, Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo, įvykusio š. m. 
vasario mėn. 14 d., 
apyskaita:

Pagal aukų lapus 
rinkta ..................
Iš rūbinės gauta. .

piniginė

1.

2.

su-
$ 3fe2,65
$ 7,80

Viso ... $ 370,45
Ryšium su minėjimu 
išlaidų būta .... $ 111,29 

Liko: $ 370,45—111,29. Vi
so 
4.

3.

APYSKAITA.
no jaunieji ateitininkai (moks 
leiviai), pašoko tautinius šo
kius. Gražų montažą išpildė 
Baltrukonytė, Verbickaitė ir 
Slavinskas. Kbr.

REKOLEKCIJOS
Šiemet, Hamiltono lietuvių 

katalikų rekolekcijos bus 
dėtos Verbų sekmadienį, 
vo mėn. 18 d. ir tęsis visą 
džiąją savaitę.

Rekolekcijas praves T. J. 
Vaišnys iš Čikagos. Kbr.

pra 
ko- 
Di-

$ 259,16.
Lietuvių parapijos bažny
čioje, š. m. vasario mėn. 18 
d., Tautos Fondui surink
ta (perdavė kun. Dr. J. Ta 
darauskas)............ $ 83,05
Bendrai Tautos Fondui iš
siųsta ...................$ 342,21

KLB Hamiltono ap. Valdyba. 
VAJUS TREMTINIAMS

VOKIETIJOJE.
Artimiausią savaitę, KLB 

Hamiltono ap. valdyba, talki
ninkaujant visoms Hamiltono 
lietuvių organizacijoms pra
dės rūbų, pinigų, maisto ir kt. 
reikmenų vajų, 
Vokietijoje.

Tiksli vajaus 
pilną plnaą, 
padalinimą rajonais, rinkėjų 
sudėties sudarymą ir kt.) bus 
paskelbta artimiausiame „N. 
L.“ nr.

Hamiltoniečiai, parodykime 
uuOsnią ranką nelaimingie
siems mūsų broliams ir sese
rims, atsimindami, kad „ge
riau duoti, negu prašyti! “

ŠjV. KAZIMIERO 
AKADEMIJA.

Hamiltono A-kų kuopa ko
vo 4 d. surengė Lietuvos Pat
rono — Šv. Kazimiero iškil
mingą akademiją, kurią ati
darė pirmininkas p. Matkevi- 
čius.

Paskaitą skaitė kun. F. Gu- 
reckas, po to sekė meninė da
lis, kurią atliko solistai p. Ma 
rijošius ir p. fijčepavičienė, 
akomp. D. Rautens. Hamilto

5.

tremtiniams

data (išdirbus 
kaip miesto

„LIETUVIŲ KALBOS VA 
DOVO“ PRENUMERATO

RIAMS.
„Lietuvių Kalbos Vadovas“ 

išėjo jau beveik prieš pusę me 
tų. Daugumas jo prenumera
torių, kurie primokėjo nusta
tytą prenumeratos Skirtumą, 
jį jau seniai gavo. Bet nema
žai prenumeratorių, matyt, 
šią knygą užmrišo, ir ligi šio
lei nei primokėjimo neatsiun
tė, nei savo tikslaus adreso ne 
pranešė. Tad šiems pastarie
siems čia dar kartą primenu, 
kad: 1. Kas mokėjo 2 dole
rius — primoka 1.50 dol.; 2. 
Kas mokėjo 3 dol. — primoka 
50 centų; 3. Kas prenumera- 
vosi Vokietijoje už 10 DM — 
moka 1.50 dol., ir 4. Kas da
bar prenumeruotųsi — moka 
4.50 dol. Atrodo, kad knyga 
vargu ous pardavinėjama 
koše ar knygų platintojų, 
gi prenumeravimasis yra 
nintelis būdas ją įsigyti.

Visi atsilikę ir užsimiršę 
prenumeratoriai prašome bent 
dviejų savaičių būvyje atsiųs
ti man reikalnigą skirtumą 
(pašto monei order) ir tikslų 
adresą.

P. Štuopis,
104 Wright A, Toronto 3, O. 
1951. III. 4.

Teisybė gyvenime visų žmo 
nių jieškoma, bet ne visų mė
gstama. P. J.

Jau kuris laikas Toronto 
skautai jautę neprielankumu 
iš parapijos vedėjų pusės, Šv. 
Kazimiero, Lietuvos skautijos 
globėjo dieną, galutinai įsiti
kino.

Pamaldų metu 
tik neprileido, 
pasiruošusių, 
skautų mišioms 
bet ir visai nepaminėjo dienos 
reikšmės skautų atžvilgiu.

Einant toliau, negavus liet, 
parapijos salės šv. Kazimiero 
šventės minėjimui, teko pasi
tenkinti niūriu United Church 
rūsiu.

Dalyvaujant gausiam skau
tų bičiulių būriui, iškilmingoje 
tunto sueigoje buvo paminėta 
dienos reikšmė ir vienas svar
besnis įvykis: penki skautukai 
davė įžodį.

Užrišus geltonus kaklaraiš
čius, Brolijos vadeiva psktn. 
Zigmas Paulionis, palinkėjo 
naujiesiems skautams pasisa- 
viyti visa, Įsas gera, nes ir Šv. 
Kazimieras buvęs gėrio pavyz

Tuntinikas psktn. Herber
tas Stepaitis, sveikindamas ab 
solventus, priminė nepamirš
ti, ką jie pasakė įžodžio metu.

Tunto įsakymuose tuntinin- 
kas Stepaitis padėkojo laikinai 
ėjusiam tunt. pareigas J. Gai
žučiu!.

Po oficialiosios dalies psktn. 
J. Gaižutis skaitė ilgoką 
ratą apie |Šv. Kazimierą.

Pabaigoje minėjimas

klebonas ne 
tam reikalui 
uniformuotų 

patarnauti,

kios 
Tai 
vie-

buvo 
paįvairintas skautiškais pasi
rodymais, už kuriuos specia
liai tam reikalui sudarytoji 
šauskienė, Prankienė ir Gar- 
įvertino taškais.

Pabaigai vyr. skaut. Kęstu
tis Grigaitis pranešė, kad To
ronto skautininkai nutarė įsi
gyti savo namus paskolos pa
vidale. Tam reikalui jau turi
ma $ 800 pasižadėjimu.

S. V.
SERGA P. GYLIENĖ

Jau ikuris laikas kai rim-

D. L. K. VYTAUTO KLUBAS 
šį šeštadienį, kovo 10 d., 7,30 v. v.

RENGIA

JUOZŲ VAKARIENĘ
‘ Visi tautiečiai maloniai pra šomi atsilanlkyti. 

•įžanga $ 1.25.
2159 St. Catharine St E., Montreal.

PAREIŠKIMAS
Aš, Aleksandras Paleckis, 

šiuo pareiškiu, kad nuo 1951 
metų jausio 11 dienos nebū
siu atsakingas už skolas, pa
darytas mano žmonos Mari
jos Paleckienės.

AUKOJO „NL “. 
T. Povilaitis, Malartic, 
A. Budreika, Delhi, Ont. 
V. Tamošauskas, T-to 
J. Dubauskas, Letbridge 
P. Leilionas, Hamilton 
M. Kinienė, Mtl.............

Dovydaitis, Edmonton 
Dudėnas, Edmonton 
Stankus, Mtrl. ......

J. Mašanauskas, Welland 
A. Smolskis, Welland, 
Calgario ir ap. Liet. org. 10,00 
Marija Aukštaitė, Mtrl. 10,00 
R. Preiksaitis, Furness, 1,00

Nuoširdus ačiū. N L.

G.
J-

1,00 
1,00 
1,60 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00

SKAUTŲ PATRONO ĄVENTĖ.
čiau negu gripu, serga p. Gy
lienė, Kanados liet. gener. 
konsulo žmona.

Kadangi p. Gylienė šį kartą 
buvo paliesta širdies ligos, to
dėl, yra stropioje gydytojų 
priežiūroje ir ilgesnį laiką pri 
valo laikytis ramiame poilsyje.

Reikia viltis, kad su pavasa 
i ė jaučiu oru ir gamtos atgiji
mu, sustiprės ir p. Gylienės 
sveikata ir ji vėl grįš sveikų
jų tarpan.

RIMTA LIGA PALIETĖ IR 
P. K. KALENDRĄ.

Kanados Lietuvių Tarybos 
Toronto kyriaus pirmininką 
p. Kalendrą, kaip ir dažną, bu 
vo palietęs gripas, kurio jis ne 
taip jau labai paisė ir per greit 
pradėjo vėl dirbti, po ko at
krito ir gavo plaučių uždegi
mą. Šj. liga p. Kalendrą pri
vertė pamiršti viską ir laiky
tis gydytojo įsakymų.

Dabar p. Kalendra jau pa
sveiko ir vėl pradėjo savo kas 
dienio ir viuomeninio darbo 
pareigas.

SLA 236 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Kovo mėn. 11 d. 404 Bat
hurst str., 2 vai. jjo piet įvyks 
mėnesinis narių .susirinkimas, 
į kurį prašomi atvykti visi na
riai, ypač tie, kuriems laikas 
mokesčius mokėti ir apdrau- 
dos paliudymus atsiimti.

Prie progos primenama, kad 
nariui susirgus, į pašalpą regis 
truojamas tik tas narys, ku
riam liga verčia jieškoti gydy 
tojo pngelbos. Remiantis vien 
kuopos skiriamų lankytojų liū 
dymais 

Šiuo 
žiūroje 
narys, 
kurių buvo labai daug susir
gusių nelemtuoju gripu, nors 
sirgo ir ilgesnį laiką, bet apsi
ėjo be gydytojo ir į pašalpą 
nesiregistravo.
TORONTO FUTBOLININ

KŲ DĖMESIUI
Kovo mėn. 10 d. šeštadienį 

4 vai. po pietų United Church 
patalpose 736 Bathurst Str. 
(ėjimas iš Lennox g-vės) šau 
kiamas „Vyties’* klubo futbo
lo sekcijos susirinkimas. Ar
tėjant futbolo sezonui, bus ap 
tariami sekcijos veiklos reika
lai. Dalyvauti prašomi visi 
senjorų ir junjorų komandų 
dalyviai, taip pat norintieji 
naujai įstoti į abi grupes.

Užsilikusi pas sportininkus 
futbolo aprangos dalis atneš
tina į susirinkimą, tuo išven
giant nereikalingo aiškinimosi 
ir jieškojimo.

Tuo pačių pranešama vi
siems klubo nariams ir sporto 
mėgėjams, "kad sekmadienį, 
III. 11 d., lietuviškos parapi
jos salėj po pamaldų įvyksta 
visuotinis klubo susirinkimas.

Sekcijos vadovas.

pašalpa nemokama, 
metu gydytojo prie- 
yra tik vienas kuopos 
A. Čirūnas, kiti visi.
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