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ATSIVERIA NAUJI NERAMUMU ŽIDINIAI
PAR YŽIUJE DERYBOS SU STALINU. KINIJOS VYRIAUSYBĖS KRIZĖ. VERGŲ STOVYKLOS RUSIJOJE.
Paskutinė savaitė plačiame 

žmonijos gyvenime pasižymė
jo labai būdingais, audra pirm 
takaujančiais, reiškiniais. Tai 
vienoje, tai kitoje vietoje, tar 
turn ugniakalnjai,

prasiveržė nauji nerimo 
židiniai.

Tartum nejučiomis atsivė
rė Irano židinys. Tiesa, kas 
seka tarptautinius įvykius, jau 
anksčiau pastebėjo, kad Irane 
vyksta fermentacija, kurią, 
kaip ir kitur, sukėlė Maskvos 
veiksniai. Nepasisekus po pra 
ėjusio karo pasilikti Sovietų 
armijoms Irane, jie kiek vėliau 
bandė ten įsistiprinti pervers 
mo keliu. Jau buvo sukurtas 
sovietinis „Azerbaidžanas“, 
kuris tuojau buvo suprojektuo 
tas sujungti su Rusijos Azer
baidžanu, kurio ir vardas pa
rinktas tas pats. Šį tačiau lik 
vidavus ir Persijai apsivalius 
nuo tiesioginės komunistų in
vazijos - okupacijos, išraslin- 
goji. Maskva ėmėsi kitų prie
monių. Grąžino Persijai auk 
są ir pradėjo, jo pagrindu, agi 
taciją už Persijos „išlaisvini
mą iš kapitalistų vergijos“. 
Labai įdomu, kad čia komu
nistai pasikinkė į savo vežimą 
nacionalistus, kurie atliko 
„mauro darbą“ — nužudė Ira
no premjerą.* Kadangi Mask
vos tikslai matomi, kaip raudo 
na gija, tai tokia koalicija ir 
jos darbais labai susirūpino vi
si suprantą nepaprastai trapų 
tokio žaidimo pavojų. Kilo re
akcija, ypač kai buvo priimtas 
naftos šaltinių nusavinimo nu 
tarimas. Irano laisve ir nepri 
klausomybe, kuri gali būti pa
tikrinta tiktai Vakarų, susirū
pino visi Irano patriotai. Kas 
šiandien dedasi Irane, dar tik
rai nežinia, bet ten

paskelbtas nepaprastas 
stovis.

Neramumai išsiplėtė ligi to
kio laipsnio, kad prireikė im
tis net išimties priemonių. Tai 
labai pavojingas židinys, ku
ris gali išskelti netikėtų ki
birkščių.

Kitas neramumų židinys 
pralsiįver'žė Albanijoje, kurią 
Rusija laiko okupuota ir ku
rioje vis daugiau stiprinasi.

Kaip žinoma, Albanija yra 
vienintelis Rusijos išėjimas į 
Viduržemio jūrą. šitą faktą 
Rusija, žinoma, labai aukštai 
vertina. O čia pat pašonėje, 
Jugoslavijoje, sėdi Tito. Iš 
antros pusės, albanai mėgsta 
laisvę. Ir kai Rusija į Albani
ja atvežė naują savo karinome 
nės brigadą, albanų pasipijkti 
nimas trūko, ir Albanijos sos-

teresuotas daugiau klausimus vis dėlto sudaro ir Korėjos ka- 
vilkinti ir varyti propagandą, 
o ne kalbėti apie reikalus iš es 
mės.

Bendrai imant, juk su Mask 
vos diktatūra susitarti taip gi 
negalima, (kaip negalima buvo 
susitarti su Berlyno Titlerine 
diktatūra. Todėl Paryžiuje 
faktinai vyksta šaltasis karas, 
bet ne derybos, kuriomis ko 
nors galima būtų pasiekti. 
Nors susitarimo jokio nėra, 
bet jau kalbama apie būsimą 
4 konferenciją, o iš to jau aiš 
ku, kad Keturių Didžiųjų susi 
tikimas turės įvykti, bet ką 
jie duos? Taip bus nudelstas 
tiktai laikas, kuris reikalingas 
abiems šalims pasiruošti.

Maskvai nemažą galvosūkį rė visų komunistų vadų „kų-

ras. Kinija aiškiai pralaimi, 
nors ir su milioninėmis armi
jomis, kuriomis kaip savo me
tu rusai japonus žadėjo — ke 
purėmis užmėtyti, nuveikti. 
Tuo tarpu tas jai labai ne
siseka. Tokiu būdu Mask
vos prestižas labai kenčia. Ji 
todėl jieško kaltininkų. O 
(kas gi gali būti kaltas, jeigu 
no išgarsintasis Mao-Tse-tun- 
gas? Todėl paskutiniu metu 
jau kalbama

apie Kinijos vyriausybės 
krizę.

Mąo esąs pakviestas Mask
von „pasigydyti“, o jo parei
gas jau einąs buv, jo payaduo 
tojas. Maskvą dabar pasida-

POLITINIS VEIDRODIS
naujausį NEWSWEEK periskop

Br,rortu“. Sekanti saviatė turės 
išryškinti praėjusios neaišku
mus.

Bet kas sunku bus išaiškin
ti, tai Čilės Sant Jago JTO pri
imtoji JAV-DB rezoliucija 
apie vergų darbo stovyklas So 
vietuose. Sov. Rusijos oficia
liais dokumentais įrodyta, kad 
Rusijoje Stalinas laiko kelis 
šimtus priverčiamojo darbo 
stovyklų, kuriose įkalinta nuo 
5 iki 20 milionų žmonių. Re
zoliucija numato sudaryti spe 
cialę komisiją, kuri vietoje iš
tirtų vergų stovyklas. Bet kas 
gi tą komisiją į Rusiją įsileis?

O taip, kaip sunku gauti 
leidimas komisijai įvažiuoti į 
Rusiją, taip su Maskva suiiku 
susikalbėti ir dėl kitų reikalų, 
liečiančių taiką ir sygyveni- 
mą, nes Stalinas tuo tiktai ir 
laikosi, kad kelia karus ir ne
rimą.

Tai nebūtų priimta.
Tikroji. priežastis, kodėl 

taip ilgai nepriimamas įstaty
mas dėl kviečių siuntimo In
dijai, turi savo priežastis. 
Kongreso demokratų vadovy
bė, pravedusi slaptą balsavi
mą, surado, kad šis įstatymas 
negaus atstovų pritarimo.

Amerika, įstatymo atmeti
mu, nenorėdama pabloginti 
tarptautinių santykių, nuspren 
dė palaikyti jį stalčiuose, ligi 
atėjus laikui galės gauti rei
kalingą balsų skaičių.
Masinis priešo pasidavimas?

Kariai, kuriems gerai pažįs 
tama kiniečių psichologija, ti
ki, kad dabar yra gera proga 
masiškai Kinijos komunistų ka 
pituliacijai. Dėl nepaprasto 
spaudimo kiniečiai gali nusi-

sukti nuo kraštutinio fanatiz
mo ir pasiduoti.
Apie Churchillį ir de Gaullį

Atydžiai sekite britų darbie 
čių rūpestingai parengtą žygį 
apkaltinti konservatorių va
dą Churcjiillį, kaip Karo Par
tijos vadovą. Darbiečiai dabar 
nuslepia, kad jie negalėtų lai 
mėti visuotinių rinkimų dėl 
namų reikalų. . . Gen. Char
les de Gaule grįžta į politinio 
fronto priekines eiles jr iš bū 
simųjų Prancūzijos rinkimų 
galįs iškilti kaip vadovaujanti 
krašto politinė asmenybė. 
Šiuo metu, ne taip kaip 1946 
metais, kada jis solo vedė rin 
kiminę kovą, de Gaulle su sa
vo padėjėjais dirbo dieną ir 
naktį savo organizacijai su
stiprinti.

Kryptys užsieniuose
JAV ramus spaudimas į 

Bonn pasiekė tai, kad Vakarų 
Vokietija yra pasirengusi 
greit pasirašyti Shumano ang 
lies ir plieno sujungimo pak
tą. Londone girdima, kad Sov. 
užs. reik. min. A. Višinskis 
šiuo metu serga ir kad grei
čiausiai A. Gromyko atstovau 
siąs Rusiją Keturių Didžiųjų 
posėdžiuose.

Užsienio prekybos 
perspektyvos

Baisiai suliesėjus Anglijos 
mėsos norma, kurios tik už 9 
amerikinius centus per savai
tę gali nusipirkti, naudoto
jams būsianti padidinta šią va 
sąrą. Greičiausiai būsianti pa 
sirašyta nauja mėsos pirkimo 
sutartis su Argentina. .. Va 
širfgtonas įspėjo Berne, kad 
JAV suvaržysianti prekybą su 
(Šveicarija, jeigu (šveicarai ir 
toliau neribotai eksportuos 
strategines medžiagas už 
ležinės uždangos.

Kongresas neskuba
Atrodo, kad kongresas 

ko jausmo apie pasaulyje 
siančią krizę ir politiniai
dieniniai reikalai vėl grįžo į ei 
lę. Tai rodo :1.Senato veiksmas 
apriboti karinių jėgų dydį, ku 
rį greičiausiai patvirtins ir 
kongresas ir 2. Žingsnis, kad 
naujų dalinių siuntimas į Eu- 
pą būtų reikalingas kongreso 
parašo.

Taip pat kongresas nesku
ba ir su mokesčiais; greičiau
siai dėl mokesčių pakėlimo jis 
imsis veiksmo tik vėlyvą vasa 
rą ir nauji mokesčiai įsigalio
sią tik paskutinį metų ketvirtį. 
Ir pirkimo mokesčiai greičiau 
šiai nebūsią pakelti.

Nebijo rusų
Teisingai ar klaidingai, ta

čiau Vašingtone ir Atlanto 
Pakto valstybėse kyla savimi 
pasitikėjimas, kad šių kraštų 
karinės jėgos jau šią vasarą 
galėtų rimtai susiremti su ru
sais, jeigu jie sugalvotu užpul 
ti V. Europą. Žvalgybos ka
rininkai skaičiuoja, kad Sovie 
tai šiam puolimui negalėtų 
skirti daugiau, kaip 60 divizi
jų, jausdami savo įsipareigoji 
mus Azijoje, Balkanuose ir 
Art. Rytuose.

Atlanto Pakto valstybės šią 
vasarą turės tik 16 parengtų 
divizijų. Tačiau ši nepalanki 
jėgų pusiausvyra didžiąja da
limi bus išlyginta sąjunginiu 
kų oro jėgų pranašumo ir tak 
tinio atominės bombos panau 
dojimo, kas neabejotinai labai 
pažeis puolančiųjų armiją.

KARTUS PER DIENĄ 
AMERIKOS BALSAS 

LIETUVIŠKAI
Amerikos Balsas — Voice 

of America — praneša, kad 
lietuviškos transliacijos nuo 
kovo 15 dienos bus girdimos 
Lietuvoje šiomis valandomis: 
7 vai. vakaro; 1,30, 3,15 ir 3,30 
naktį. 6,46 ir 10 valandą ryto, 
o mūsų laiku tai bus: 11 vai. 
dieną; 5,30; 7,15; 7,30 ir 10,45
po pietų ir 2 vai. nakties. Ame 
rikos Balsas siunčiamas ban
gomis: 13, 16, 19, 25, 31, 49.
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Rusijoj skelbiamas sukilimas
VERGIJOS TVIRTOVĖ

Laisvės troškimo balsai pra 
deda pasigirsti ir iš anapus 
geležinės uždangos.

Londono Reuteris pranešė 
reikšmingą žinią, kad Euro
pos radijo stotys dvi dienas iš 
eilės, kovo 14 ir 15 d. pagavo 
slapto radijo siųstuvo reikš
mingą balsą. Nors sov. radijo 
trukdytuvai su visu įniršimu 
stengėsi tą laisvės balsą iš pa 
vergtosios Europos dalies nu
slopinti, vis tik Reuteris pa
gavo šiuos sakinius:

Atsišaukime rusų kalba į 
visus SSSR gyventojus buvę 
kviečiama sukilti, prieš „kri
minalinę Stalino kliką“ ir skel 
biama, kad Rusijos viduje yra 
prasidėjęs sąjūdis prieš Stali
no diktatūrą.

Protarpiais, per sovietų ra
dijo trukdymus, buvo pagauti 
tokie sabiniai: „Nacionalinis 
Darbo Institutas Maskvoje at 
sišaukia į Rusijos tautas vyk 
dyti liaudies nacionalinę revo 
liuciją. .. Atsiminkite savo pa 
reigą kraštui. . . Perimkite 
vyriausios revoliucinės būsti
nės pirmąsias kovos instruk
cijas. ..“

(saki- 
trukdomoji

savo arti- 
kuriam vi

JAU PUOLAMA
Toliau paslaptingasis bal

sas pradėjo dėstyti eilę instruk 
cijų planuojamam sukilimui:

„1. Sunaikinkite...
nio dalį nuslopino 
stotis).

„2. Perduokite 
miausiam draugui,
siškai pasitikite, šio atsišauki
mo tekstą, ir veikite su juo. . .

„3. Užimkite tokią poziciją 
armijoje, valstybės pareigose, 
partijoje. . ., kuri. įgalintų jus 
naudotis jūsų pozicija kovos 
tikslui.. .

„4. Užsitikrinę 
gumą, praneškite, 
buvimą ir veiklą.

Toliau slaptoji 
joj 
būklėje. , 
vai ateis,

„Šalin kriminalistinė Stali
no klika — šalin bolševiz
mas. . . Mes žygiuojame“.

Šioje vietoje sovietų trukdo 
mosios stotys pataikė slapto
jo radijo bangos ilgį ir translia 
ei ja buvo visiškai nuslopinta.

visišką sau 
. apie savo

stotis kalbė 
Mes tebesame pradinėje 

laikas lemiamai ko
ge-

nele 
siau 
kas-

Karas Korėjoje
KORĖJOJE KOVOS VYKSTA TIES 38 PARALĖLE

Karas Korėjoje yra įėjęs į 
„normales vėžes“. Abi šalys 
atėjo į tūlą pusiausvyrą, kurio 
je nusveria JTO jėgos. Toks 
karas gali tęstis dar ilgai, jei 
gu kuri nors šalis nepanau 
dos ypatingų priemonių.

Jungtinių Tautų Organiza
cijos jėgos turi aiškią persva
rą. Jų atsverti Kinija, nežiū
rint nepalyginamos žmonių 
persvaros, nepajėgia. JTO, 
nors daug kas pesimistiškai 
anksčiau veritno, jėgos yra ne 
abejotinai pranašesnės savo ir 
technika ir tai technikai val
dyti reikalingu žmonių kultū
ringumu.

Tačiau JTO pusės karo da
lyviai praėjusią savaitę tarėsi 
Amerikoje, ar tęsti Korėjos 
karą ar eiti į jo galą. Kaip 
žinoma, JTO yra pasiūliusi 
Kinijai taiką, bet ligšiol Kini
ja nieko į tai neatsakė. Todėl 
kovos tęsiamos, ir JTO jėgos 
jau visai prisiartino prie 38 pa lams, pirkimus, štai ir jų są- 

paskutinį žodį. O Stalinas in- ralėlės, gal jau ir peržengė ją.-^šn tęsinys: < i

Rusijos pasiuntinybėje 
sprogo bomba.

Tai naujas prasiveržimas, 
rodąs, kad šioje Europos vie
toje verda nerimas, kad šis 
punktas yra vienas iš nerimą 
keliančių židinių.

Tarptautinių painiavų raiz
ginyje, žinoma, dabar žmoni
jos dėmesys atkreiptas į Pary 
žiuje vykstančius 4-rių užsie
nių reikalų ministerių pava
duotojų pasėdžius, kurie ne
išeina iš „tupiko“. Posėdžių 
jau buvo atposėdžiauta per 15, 
o vaisių jokių. Gromyko dėl 
didžiųjų konferencijos dienot 
vatjkės nieko pats negali pasa
kyti ir vis klausia Maskvą. To 
dėl faktinai Paryžiuje vyksta 

trijų ministerių pavaduo
tojų posėdžiai su Stalinu, 

nes tiktai Stalinas gali tarti

Seoulas pasidavė be mūšių.
Paskutiniu metu gen. Mac 

Arthuras pranešė, kad JTO 
jėgos prie 38 paralelės nesu
stosią. Londonas tam pritarė. 
Iš to galima spėti, kad karas 
tęsis. Bet gali būti, kad jis, 
kai bus peržengta 38 paralelė, 
galėtų ir sustoti. Kinija grei 
čiausia to nori, bet Maskvai 
tai yra nepriimtina. Artimoji 
ateitis parodys, ar komunistai 
pagaliau nori taikos ar ne.

Atrinktosios mintys
„Le Devoir' ‘: Iš Bonn pra

nešama, kad antisovietinių tau 
tų bloko atstovai, 'kurių veik
lą finansuoja Kanados ukrai
niečių bendruomenė, turėjo 
slaptą pasitarimą, kuriame da 
lyvavo britų Balkanų politinės 
situacijos žinovai.

„America“:
Hali 
įvyko 
vergtų 
Rimas, 
giems, kad minėtų kraštų ats-

tovai primena mums kultūrinį 
bendrumą su Europa.

„Ensign“: Žinia, kad Eisen 
howerio planas turi griežtai 
gynybinį pobūdį, privertė ga
lutinai netekti vilties milio- 
nus anapus geležinės uždan
gos žmonių, kurie tikėjosi ir 
laukė penkerius metus.

„W. S. Journal“: Rusija vis 
tebegauna karui svarbias me
džiagas ir mašinas iš Anglijos 
ir Belgijos. Britų parl/mente 
užklausus, ar tikrai esą pasiųs 
ta komunistinei Kinijai keli 
laivai gumos žaliavos, buvo at 
sakyta, kad guma esanti blo
gos kokybės.

„H. Tribūne“: Vis didėjan 
10,— ti JAV gamybos produkcija 

greit sudarys krašte darbo jė 
Mac Gregor, Mtb 10,—• gos trūkumą. Iki šių metų vi

durio numatoma įsileisti 346. 
000 kvalifikuotų darbininkų iš 
Vokietijos ir Austrijos, daugu 
mas jų yra pabėgėliai iš Čeko 
slovakijos, Rytų Vokietijos ir 
kitų Rusijos satelitinių kraš
tų. Ypač daug dėmesio skiria 

Nukelta į 10 puslapį.

Indenpendence 
aikštėj, Philadelphia, 
dešimties Sovietų pa
krašty atstovų susirin 
Reikia būti dėkin-

Vajus „N.L.“ būstinei
187. Jurgutis Jonas,

Montreal .........
188. Matulevičius Antanas

„N. Lietuvos“ redakcija ir 
spaustuvė neteko turėtų patal
pų. Kad darbą galima būtų 
plėsti, KLCT ir Spaudos bend
rovė „Nepriklausoma Lietuva“ 
statybos reikalams paskelbė 
5.000 dolerių vajų. Džiugu, 
kad eilė tautiečių jau atsiliepė 
ir jau prisiuntė „NL“ bendro
vės šėrų-4kcijų, statybos reika

Aukos NL namų statybai: 
Barkauskas Jonas,

Edmonton, Alta .... 1,—
Ačiū tautiečiams už atsilie

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

Sp. h-vė „NL“ ir KLCT
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(Prisikėlimo švente

mielus ir nuoširdžius Bendradarbius ir Skaitytojus maloniai prašo į 1951 metų va
jaus talką. Tenelieka Kanadoje nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų Nepriklausomos 
Lietuvos.
yra bendruomeninis visų Kanados lietuvių laikraštis, nežiūrint jų politinių, reli
ginių ir kitokių nūs statymų, todėl ypač brangina visų lietuvių talką, nes tiktai 
bendromis jėgomis galima atsiekti visiems rūpimų ir brangių tikslų.
tiki, kad visi sąmoningi lietuviai ją skaitys 1951 metais, ypač, kad „Nepriklauso
ma Lietuva“ 1951 metais padidinama.
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NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS kaina metams 4 dol., Australijoje 5 dol., kitur 4,50. Adresas-: 7722 George Str. 'ii
Ville Lasalle, Montreal, P. Q. I
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RUSIJA SEIMUSUSKAUJA PAVERGTOJE LIETUVOJE

Kanadoje ,pagal įsigalėju
sius papročius, iškilmingiau
sios ir ištaigingiausiai švenčia 
mos šventės yra Kalėdos, ku
rios tiesiogiai siejamos su Nau 
jaisiais Metais. Toms šven
tėms kanadiečiai nieko nesi
gaili ir tikrai daug aukoja.

Lietuvoje gi iškilmingiau
sios ir ištaigingiausiai švenčia 
mos Velykų šventės, kurios 
sutampa su ankstyvuoju pava 
sariu, atkopiančia saulute ir 
atgyjančia gamta .

Visame šiauriniame pusru
tulyje Velykų šventės, tokiu 
būdu, yra visokeriopo prisikė
limo šventės, daugelio vadina do, žudynių ir kančios kelius, 
mos dar pavasario šventėmis.

Velykų švenčių metu visa1 
me krikščioniškame pasauly
je suskamba pergalės himnas 
— „Linksma diena mums pra 
švito; kėlės Kristus — mirtis 
krito“, — ir dideliu pakilimu 
per visą krikščioniškąją žmo
niją aidi galingas „Aleliuja“.

Beveik visame istorijos bė
gyje, kilnioji žmonijos dalis ko 
voja už aukštuosius idealus, 
už tikrą žmogaus prisikėlimą 
sąmoningam gyvenimui. Tie 
laikai, deja, dar negreit ateis, 
nes didžioji žmonijos dalis yra 
nepakankamai sąmoninga. Tuo 
žmonijos masių nesąmoningu 
mu naudojasi visokį savanau
džiai, garbėtroškos ir kitokį 
sezoniniai didvyriai, kurie truk 
do tikrosios kultūros plitimą ir tikrą prasmę. J. K.
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LIETUVOS ATSTOVAVI MAS VALDŽIOS PERDAV1 
iMO IŠKILMĖSE URUGVAJUJE

Urugvajuje su didelėmis iš
kilmėmis įvyko valdžios perda 
vimas naujai išrinktam Res
publikos Prezidentui Andres 
Martinez Trueba. į šias iškil 
mes specialias delegacijas at
siuntė 46 valstybės.

Lietuvai šiose iškilmėse ats 
tovavo dr. Kazimieras Grau
žinis kaipo Nepaprastas Pa
siuntinys ir Įgaliotas Ministe 
ris specialeje misijoje, ir bu
vo garbingai priimtas Urugva 
jaus vyriausybės.

Kai laike iškilmingų audien 
cijų mūsų Pasiuntinys dr. 
Graužinis perdavė Lietuvių 
rautos pasveikinimus, tai jį 
priimdamas Urugvajaus Res
publikos Prezidentas P. Luis ge d" Affaires Brazilijoje Dr. 
Batlle Berres atsakė, jog turįs 
vilties aplankyti netolimoje 
ateity laisvos Lietuvos Prezi
dentą, □ Urugvajaus Užsienių 
Reikalų Ministeris dr. Domiu 
guez Campora atsakė šitokiais ,mai buvo notifikuoti Brazili- 
zodžiais: „Man ypatingai ma
lonu priimti Tamstą, Pone Mi 
nisteri, nes Tamsta esi simbo
lis kovojančios už savo laisvę 
tautos ir aš nuoširdžiai linkiu 
jums atgaivinti Nepriklauso
mą Lietuvą”. Taip pat ir nau
jas Prezidentas p. Martinez 
Trueba maloniai priėmė mūsų 
Pasiuntinį.

Užs. Reikalų ministerio kvie 
timu dr. Graužinis drauge su 
kitų valstybių misijų šefais bu 
vo nuvykęs į Tarptautinį Ki
nematografijos Festivali gar
sioj Urugvajaus vasarvietėj 
Punta del Este. Ten Užsienių 
Reikalų Ministerijos svečiams 
buvo rezervuotos vietos vieš
bučiuose ir iš Montevideo pa
siųsti automobiliai svečių dis
pozicijai.

Ryšy su specialių delegaci
jų atvykimu ambasadose buvo 
surengti priėmimai ir dr. Grau 
žiniui teko dalyvauti priėmi-

ir tikrą, neklastotą ir vispusiš 
ką žmonijos prisikėlimą.

Šie laikai ypač žiaurus, nes 
technikinių priemonių išvysty
mas leidžia visokiems „va
dams“ naudotis prievartavimo 
priemonėmis ir šimtus milionų 
žmonių prievartauti, kankinti 
ir žudyti.

Objektyvios sąlygos leistų 
žmogui žemėje gyventi pilnu
tiniu gyvenimu — medžiagi
niu ir dvasiniu, bet sukti „po 
litikieriai“ ir sukti „kapitalis
tai“ iškreipia visą gyvenimą į 
klaidąkelius ir žmogaus gyve
nimą nukreipia į vargo, skur-

Jau seniai įrodyta, kad kai- 
kurių mokslininkų teigimai, 
jog žemė negali išmaitinti dar 
daugiau žmonų, yra nesąmo
nė. Žemės turtų ir visokių 
naujų galimybių daryti pragy 
venimą dar neišsemti aruodai, 
bet tuo tarpu vis tai daugiau 
naudojama ne žmonijos ger
būviui kurti.

Todėl žmonijos prisikėlimas 
sąmoningam gyvenimui yra ne 
paprastai svarbus ir aktualus.

Prisikėlimo švenčių proga 
visi turime susirūpinti ateiti
mi, kuri bus tiktai tada gra
žesnė ’r tobulesnė, jeigu mes 
visi rūpinsimės eiti tobulėjimo 
kryptimi. Tada ir visame kri 
kščioniškame pasaulyje skam
bantis „Aleliuja“ turės didelę

RUSIJA GROBIA PASKUI INES LIETUVOS DARBO ŽMONIŲ SANTAUPAS. RUSIŠKI BATAI. LIETU 
VOS JAUNIMAS KEIČIAMAS Į RUSIŠKĄJĮ. STALINAS VERŽIASI Į BERLYNO — ROMOS — TOKIO

TRIKAMPĮ.
nimo, buvo išgabenta į Rusi
jos gilumą, kad greičiau suru 
sintų ir kad Lietuvoje mažiau 
liktų lietuvių. Pamainom į Lie 
tuvą sugabeno būrius kolcho
zinio jaunimo — mažų, kreivų, 
išbadėjusių, nuplyšusių. Lie
tuvos žmonės į juos žiurėjo su 
pasibaisėjimu. Lietuvos žmo
nėms tai buvo tartum įspėji
mas: tokiais ateity ir lietu
viams teks būti. O sovietine 
kalba tai reiškė: „Lietuva tu 
ri pasivyti Rusijos atsieki- 
mus. ..”

Kovo 27 dieną oficialiai 
įsteigtos jaunimui vadinamo
sios geležinkelininkų ir fabri
kinio darbo mokyklos. Tikru 
moję, lietuvių ten nebuvo. 
Kaip sakyta, čia privežė rusų, 
o lietuvius išgabeno į Rusiją, 
žmonių murdymas jau įsisiū
bavo .

Kai Lietuvoje vyko sovieti
nis žmonių murdymas, visoje 
Europoje vyko Hitlerio su Sta 
linu pradėtasis murdymas ir

1941 metų kovo 25 d. oku
pacinės valdžios dekretu nu
savinti indėliai į bankus. Sa
vininkams palikta tiktai po 
1000 rublių. Bet šie ipnigai 
jau buvo netekę jokios vertės. 
Nes už tūkstantį rublių jau ne 
galima buvo nusipirkti bent 
kiek geresnio kostiumo; pus
bačiai kaštavo nuo 150 iki 300 
rublių pora. Jau stigo lietuviš 
kų odinių batų ir iš Rusijos 
pradėjo vežti guminius, kurių 
Lietuvos žmonės nebuvo pra 
tę dėvėti. Tie batai buvo la
bai prastai padaryti ir neverti 
nei žemaitiškų klumpių.

Nusavinus žmonių indėlius 
— santaupas, Rusija pasinau
dojo 38 milionai rublių Lietu
vos žmonių darbo ir vargo vai 
šių. Tokiu būdu buvo galuti
nai apiplėšta Lietuva.

Lietuvos pinigai buvo už
drausti vartoti. Jie buvo įsa
kyta sunešti į bankus, bet nie
ko už juos neduota, — todėl 
daugumas žmonių nei nenešė 
jų į bankus, nors pas save pa murdymasis. Jau artėjo lemia 
silikti taip pat buvo pavojin- moji valanda. Lietuvoje vis 
ga. dažniau rodėsi specialūs polit

Daugelis lietuvių, ypač jau rukai, kurie darė paskaitas ir

pranešimus apie tai, kas gali 
įvykti tarptautinėje arenoje.

Stalinas tuo tarpu labai pra
šė Hitlerį priimti Rusiją į Tri 
kampį — Vokietija — Italija 
— Japonija. Bet Hitleris, už
planavęs pulti savo mielą drau 
gą Staliną, nesiskubino. Tų 
derybų eigoje, į Berlyną per 
Maskvą atvyko Japonijos už
sienių reikalų ministeris Mat
suoka, kuris buvo tarpininku 
tarp Berlyno ir Maskvos, kad 
padėtų Rusijai įsijungti į Tri
kampį. Štai ką apie tai rodo 
po karo pas Hitlerį rastieji do 
kumentai:

Matsuoka Berlyne.
1940 m. kovo 25 d. Schulen 

burgąs abejoja, ar Matsuoka 
buvo visiškai 
kodamas savo 
pasikalbėjimą 
Molotovu.

Kovo 27 d. memorandume 
apie Ribbentropo ir Japonijos 
užs. reik, ministerio Matsuo- 
kos pasitarimus 1941 m. kovo
■

atviras, atpasa- 
dviejų valandų 
su Stalinu ir

■iiffiTi
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27 d. Berlyne sakoma, kad 
Ribbentropas padaręs išvadą, 
jog ašis karą jau yra laimėju
si, kad vokiečių - Sov. S-gos 
santyįkiai yra korektiški, bet 
Vokietija seka sovietų politi
ką su įtarimu ir pataria japo
nams pulti Singapūrą, palauž 

atbaidytiti britų dvasiai ir 
Amerikai nuo karo.

Per pasitarimą su 
ka Hitleris tvirtina, 
tanija jau pralošusi 
neturinti proto prisipažinti 
Matsuoka skundžiasi, kad sim 
patijos Britanijai ir Amerikai 
sutrukdžiusios Japonijos veiks 
mus, tačiau jis tikisi tas kliū
tis nugalėti.

Per kovo 28 d. pasitarimus 
Ribbentropas pareiškia Mat- 
suokai, kad tikras bendradar
biavimas su Sov. S-ga įmano
mas, ir pataria, kad Matsuoka, 
grįžęs į Maskvą, visiškai ne
diskutuotų Sov. S-gos prisidė 
jimo prie Ašies pakto klausi
mo. Bus daugiau.

Matsuo- 
kad Bri- 
karą, tik

muose Didžiosios Britanijos, 
Italijos, Argentinos ambasadų 
se ir kitur.

Šiąja proga, mes lietuviai lin 
Įkime" daug laimės naujam Uru 
gvajaus Respublikos Preziden 
tui bei jo Vyriausybei, o drau 
gingai Urugvajaus Valstybei 
reiškiame gerovės linkėjimus.

BRAZILIJOJ N. LIETU
VA TURI ATSTOVĄ.
Naujojo Brazilijos Preziden 

to Getulio Vargo valdžios per 
ėmimo iškilmėse Rio de Janei-

Apysaka, vaizduojanti dviejų žmonių, vyro ir moters, 
jausmų konfliktų niuansus, dvasinius apsisprendimus 
ir tragiškų įvykių pasekmes. 141 psl., kaina $ 1.50. 
Knygos Bičiulių Klubo na riai, įmokėję $ 5.00 metinį 
mokestį,, šią knygą gauna už $ 1.00, taip pat gaus 
naujausias Jurgio Savickio, Nelės Mazalaitės, Jurgio 
Jankaus, Liudo Dovydėno ir kitų žymiųjų autorių 
grožinės literatūros knygas. Rašykitės į Knygos Bi
čiulių Klubo narius ir metinį $ 5.00 mokestį siųskite 

šiuo adresu:
GABIJA 

340 Union Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

to profesorius Dr. J. Pajaujis, 
kuris kalbėjo tema: „Sovietų 
politikos pagrindiniai tikslai 
ir politiniai vingiai“. Susidomė

vietai šeimininkauja pavergto
je Rytų Europoje,, ir „Geno
cidas Pabaltijo kraštuose“. 
Paskaitos buvo transliuojamos 
per KFAR radijo stotį, kurį jimas ta tema buvo didelis, tai 
girdima vidurio bei šiaurės 
Aliaskoje ir vakarinėje Kana 
doje, o taip pat . rekorduoja- 
mos pertransliuoti per kitas 
pietinės Aliaskos stotis.

Kovo 3 d. Aliaskos Cham- 
ro sausio men. 31 dieną, kurio |jer of Commerce; turėjo savo 

. metinę kanvenciją, kuri buvo 
baigta bankietu Fairbanks 
Country Club. Buvo susirin
kęs gražus būrys aktyviausių 
vyrų iš visos Aliaskos; svečių 
tarpe buvo Fairbanks miesto 
majoras, legislatures atstovai 
ii grupė aukštųjų aviacijos ka 
riniiykų iš Ladd karinio aero
dromo su komanduojančiu ge 
nerolu Baker priešaky. Kaip 
svečias - kalbėtojas buvo pa
kviestas Aliaskos Universite-

se 53 valstybės buvo atstovau 
jamos specialių ambasadorių 
ar pasiuntinių, Lietuvos Char

F. Meieris, gavęs iš Diploma
tijos Šefo S. Lozoraičio ati
tinkamus įgaliojimus, atstova
vo Lietuvai kaip ministeris 
specialioj misijoj. Šie įgalioji

jos užsienio reikalų ministe- 
riui ir jų pagrindu Dr. F. Me
ieris buvo priimtas Preziden
to Vargo ir šiaip dalyvavo iš
kilmėse paminėtu titulu, ly
giomis teisėmis su kitų valsty 
bių specialiais atstovais.

LIETUVIO BALSAS TOLI 
MOJĘ ŠIAURĖJE.

Fairbanks, Aliaska. Kovo 
m. — antroje yasario pusėje 
lietuviai visame laisvame pa
saulyje, kur tik jų bebūtų dau 
giau ar mažiau susibūrę, mi
nėjo Nepriklausomybės paskel 
bimo sukatį. Aliaskoje niekur 
nėra kiek didesnės lietuvių gru 
pės. Tačiau ir šiame tolimos 
šiaurės krašte ta diena nepra
ėjo be atgarsio.
i, Aliaskos Universiteto 
„Round Table Talk“ programo 
je, Dr. J. Pajaujo iniciatyva, 
buvo suruoštas ciklas radijo 
paskaitų temomis „Kaip So-

ypač paaiškėjo per privačius 
pasikalbėjimus, 
cialiai bankieto daliai.
aviobazės kariai turi ^ypatingo 
pagrindo interesuotis Sovie
tais: viena, per praeitąjį karą 
bolševikų aukštieji karininkai 
čia gyveno, nes Ladd buvo tas 
aerodromas, per kurį į Sovietus 
buvo siunčiami lėktuvai (jų 
pasiųsta apie 8000) ir strate
ginės medžiagos; antra, šiuo 
metu Ladd yra pats priešaki
nis postas Amerikos kontinen
to oro gynyboje nuo galimo 
Sovietų oro jėgų puolimo.

— Vokietijoje kunigų prie 
auglis didėja. Šiemet vakari
nėse zonose teologiją studijuo 
ja 2.026 studentai.

baigusis ofi-
Ladd

PADĖKA UŽ RŪPESTINGUMĄ.
Penkeri metai kai dirba pirmoji lietuviška apdraudos 

agentūra, vadovaujama lietuvio veikėjo

Alberto NORKELIŪNO
Pirmieji apsidraudėme kilnojamą ir nekilnojamą turtą, 
biznius, kaikurie ir gyvybę. Penkeri metai užtektinai 
įrodė ir įtikino, [kad mūsų apdraudos buvo ir yra atlie

kamos sąžiningai ir rūpestingai.
Šia proga sveikiname mūsų įstaigą A. NORKEL1ŪNO 
asmenyje ir linkime plėsti dar plačiau, dar giliau ap
draudos uždavinius, ypač lietuviškos visuomenės tarpe.

J. Staniulis, 
W. Kiškis, 
A. Matulis, 

J. Bakanavičius, 
L. Girinis.

Kodėl prireikė 25 metų 
kalėjimo?

„Laisvė" ‘ didelėmis raidė
mis, kaip kokią sensaciją pa
skelbė, kad Aukščiausis Rusi
jos sovietas išleido įstatymą, • 
kuriuo baudžiami 25 metais 
kalėjimo tie žmonės,_ kurie kal
bės apie karą.

Klausimas, [kodėl gi prirei
kė tokio žiauraus įstatymo?

Kaip fljums įprasta, gali kai 
bėti ką nori ir apie ką nori. 
Tuo tarpu Sovietų Rusijoje 
žmogus jau neturi teisės kal
bėti aipe karą?

Atsakymas begali būti tik
tai vienas: žmonės pradėjo pla 
čiai kalbėti apie karą, o dikta
toriai neturi kitos priemonės 
užčiaupti žmonių burnas, kaip 
tiktai kišdami juos į kalėjimus.

Taigi, pati „Laisvė“ pripa 
žįsta, kad Sovietuose žodžio 
laisvės nėra! O tiek buvo kal
bėta ir tiek rašyta apie lais
vę!..

Įdomu, kaip „Laisvė” re
aguotų, jeigu taip Amerikoje 
būtų uždrausta kalbėti ir ra
šyti apie karą?

Tai bent mastas...
„Laisvė“ skelbia vajų nu- 

kentėjusiems nuo Ispanijos fa 
šizmo. Žinoma, tokių yra ir jų 
reikia gailėtis ir šelpti.

Bet kodėl „Laisvė“ nema
to, kad lygiai taip pat (o fak- 
tinai nepalyginamai daugiau 
ii žiauriau) nukentėjusių yra 
ir nuo Rusijos komunistinės 
diktatūros? Kodėl „Laisvė“ 
jiems neskelbia vajaus ir ko- 

' dėl nesirūpina ir šiems padėti?
Ar tai toks „progresyvus“ 

: mastas, kad jeigu Ispanijos 
■ diktatorius ką nuskriaudė, tai 
i jau yra skriauda, o kai Rusi

jos diktatorius nuskiraudžia, 
tai jau ne skriauda?

Įspėja: „Saugokitės!“.
Bimba, nors ir Jungtinėse 

Valstybėse gyvena, bet labai 
„rūpinasi“ ir Kanada. Pasku
tiniu metu jis vėl susirūpino, 
kad Kanados lietuviai nesire- 
gistruotų ir neduotų žinių apie 
save ir savo šeimas į organi
zuojamą kartoteką.

Ir koks argumentas: „Budė
kite, saugokitės kryžiokų re
gistracijos!“, nes jie išduos 
valdžiai.

Visų pirma, valdžia ir be 
„kryžiokų“ žino savo pilie
čius, nes ne vieną, bet šimtus 
kartų yra suregistravusi ir pa 
tikrinusi. Juk ir visokių rin
kimų metu visus yra pakarto
tinai surašiusi.

žfnom?, knmi’n

to, kad jų ir klausytų, — o tai 
jau yra jų tikslas.

Tačiau, nieko Bimba tuo nei 
nepagązdins, nei patrauks. 
Bimba ir be registracijos yra 
žinomas. O, Kanados ir JAV 
bylos įrodė, 'kas yra tikri šni
pai ir išdavikai. Bet užtikri
name Bimbą, kad Kanados lie
tuviai bus ramūs ir tikri, ar jie 
registruosis ar visai nesiregis 
truos, bet dėl to nemalonumų 
neturės.

Veltui Bimba aušina burną.
O jūs kur būsite?

„L. B.“ apie Vliką rašo: 
„Nepraeis šimtas metų, kai tie 
„valdininkai“ ar jų iškamšos 
atsidurs senienų muziejuose 
— kur jiem ir vieta“ („Vil
nies” L. Jonikas).

Senienų muziejuose atsidu
ria visi žymūs žmonės, nes 
toks jau likimas.

Bet kur jūs, „pregresyvie- 
ji“, atsidursite? — Nebent iš
davikų muziejuose galėtumėt 
atsidurti, bet niekas ligšiol to 
kių nesteigė.

Į muziejų, kad ir senienų, 
patenka vis tiktai verti muzie 
jų dalykai. Įsidėmėkite tą, 
jeigu dar nežinojote. O nie
kam tikęs daiktas ir patvory 
nelaikomas .

Jei visko užtenka, tai ko gi 
meldžia dipukus grįžti?

Yla džiaugiasi „LB“, kad 
Rusijos okupuotoji Lietuva 
„Tik praėjusiais metais išlei
do 1.700 aukštos kvalifikaci
jos specialistų. Ji jau seniai 
užpildė spragas, kurias pada
rė bėgliai“.

Jeigu taip, tai kogi tas Vil
niaus radijas kas savaitę ragi
na tuos „bėglius“ grįžti? Ir 
ko, į tuos kvietimus neatsilie
pia Kanados „progresyvieji”? 
Grįžtų į Lietuvą — ir Stalinas 
ii Paleckis apsidžiaugtų ir 

’ tiek būtų naudos ir visuotinio 
pasitenkinimo — laimės vie
niems ir kitiems ir džiaugsmo 
be saiko. Ko gi nevažiuojate į 
sovietinį rojų? O, gal, netiki
te tuo, ką patys apie jį sakote?. 
Mainos rūbai raudono svieto...

Marksą ir Engelsą Stalinas 
ir jo partija seniai suklastojo. 
Markso „Kapitalo“ originalas 
Rusijoje uždraustas skaityti. 
Dabar Stalinas daro dar vieną 
žuigsuį atgal: išsivertė Hitle
rio „evangeliją“ — „Main 
Kampf“ — ir dabar mokosi 
Hitlerio valdymo metodų.

Tikrai gi: mainos rūbai rau 
donojo svieto...

Mandrapypkis.
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Daugelis mūsų aiškiai nusi
mano, kad tauta nėra tolygi ra 
sei, kad tauta nėra tolygi ra- 
ir su religija, nors seniau ji to 
kiu buvo. Betgi ji visada ir vi 
sur sutampanti su tam tikra te 
ritorija. Ar tokia ji taip pat 
ii su valstybe? Ar tauta būti 
nai turi tapti valstybe ir, at
virkščiai, valstybė tapti tauta?

Istoriškai tikrinant ir ver
tinant tautos ir valstybės pir
mumą laiko atžvilgiu, būtų ne 
lengva atsakyti, kas iš tų dvie 
jų visuomeninių organizmų 
yra vyresnis amžiumi. Gali 
aišku būti tik tai, kad pirmykš 
tės etninės žmonių grupės, 
kūrusios valstybinį junginį, 
tautomis mūsų laikų prasme 
toli gražu dar nebuvo. Seno
vės istorijoje žinomi pirmykš
čiai Mezopotamijos gyventojai 
šumerai (5000 — 2500 m. 
pr. Kristų) tikriausiai nesijau 
tė vienos tautos nariais, nes 
valdėsi atskirais miestais — 
valstybėmis ir nuolat kariavo 
tarpusavy. Tie paskiri mies
tai — valstybės buvo dažnai 
puolami iš vakarų pusės at
vykstančiųjų semitų kilmės 
klajoklių, kol, paskirai ginda
miesi, pateko visiškon atėjūnų 
valdžion. Reikėjo visos eilės 
naujų nukariautojų, kad maž
daug tuose pačiuose Mezopo
tamijos plotuose susidarančių 
naujų, žymiai didesnių, valsty 
bių rėmuose imtų ryšjkėti lab 
jau konsoliduoti tautiniai asi
rų ir babiloniečių organizmai. 
Tačiau ir šie, neišlaikę savo 
valstybingumo, žuvo kitų nu
kariautojų daugiau asimiliuo 
ti, negu išnaikinti. Egiptiečių 
tauta ir jos kultūra taip pat iš 
augo tik centralizuotos, pir
mykščių paskirų miestų — 
valstybių santvarką panaikinu 
sios, faraonų valdžios dėka.

Ar būtų susidariusi nūdie
nė italų tauta, jeigu energin
gieji lotynai, Romos miesto įkū 
rėjai, nebūtų sujungę savo 
valdžioje visų giminiškųjų 
i t a 1 i k ų — samnitų, ekvų, sa 
binų, umbrų, oskų ir kitų, 
jungtinėmis visų jėgomis ne
būtų nukariavę gretimų, šiau
rėje ir pietuose gyvenančių, 
skirtnigos kilmės ir rasės kai
mynų ir savos kalbos bei kul
tūros poveikyje suvieniję dar 
didesniam uždaviniui — Ro
mos imperijai sukurti?

Kas būtų pagaliau iš lietu
vių tautos,

jei Mindaugui nebūtų pa
sisekę

sujungti savo valdžioje dide
lės dalies lietuviškųjų gimi
nių ir sukurti valstybę? Jei 
vieningos valstybės idėja ne-

TAUTA IR VALSTYBĖ
būtų Įstrigusi ir sustiprėjusi 
kitų, po Mindaugo mirties iš
kilusių valdovų ir dinastų są
monėje? Būtų kurį laiką bu
vę augštaičiai, žemaičiai, sė
liai, tik nebūtų išlikusi lietuvių 
tauta ir šiandien neberašytu
me sava kalba šitų minčių, nes 
nebūtų kas jaučia ir mąsto lie 
tuvis kai.

Todėl tautą, kaip nebe vie
nų tik etninių ar 'kalbinių sa
vybių išskiriamą bendruome
nę, bet ir kaip sutelktinę, ga
lutinai kultūriniu atžvilgiu iš 
ryškintą, individualybę galė
jo sukurti savarankiškai ir ne
priklausomai pergyventas vals 
tybingumas. Šitaip supranta 
mą tautą kuria valstybė.

Tačiau šitoks postulatas rei 
kalingas kiek vaizdesnių pavyz 
džių. Senovėje valstybė kūrė
si, kaip matome, tam tikro et
ninio elemento telkiama.. Gimi 
nės ar kilties vadas tam tikro-

V. Č.IŽIŪNAS. > 
vieno asmens, valdovo, tėvoni 
ja, kurią teisėtai jis paveldėda 
vo, mirus jo tėvui, arba kurią 
buvo galima jėga užgrobti iš 
ginčytino valdytojo; dėl to ir 

(valstybės jungimas buvo gry
nai mechaniškas, jėgos ir prie 
vartos tik tikrų teisinių nor
mų priedangoje vykdomas. 
Reikia atsiminti ano meto Lie 
tuvos valstybės santvarką ir 
tautinę sudėtį: joje valstybi 
nis lietuvių tautos elito — va
dų ir kunigaikščių — genijus 
jungė kur kas ne vienos tau
tos rasinį pagrindą ir psichinį 
turinį; dideliuose tos valsty
bės rytų plotuose gyveno sla
vų (gudų ir ukrainiečių) ir net 
totorių tautos. Tokios valsty 
bės paskirtis labai skyrėsi nuo 
šių dienų moderniosios vals-

tereiškė. Atėjus bajorų vieš
patavimo laikams, tautai ats
tovavo* tiktai bajorų luomas; 
tiksliau sakant: dešimtys tūks 
tančių „elito“ atstovavo tau
tos idėjai, bet ne tautos kūnui, 
kurį sudarė milionai bau
džiauninkų. Bajorija buvo to 
paties tautos kamieno atžala, 
išaugusi ir išlapojusi krašto 
gynimo ir puolamųjų karų dė 
ka.

Vyraująs bajorijos vaidmuo 
pasibaigė visoje Europoje Di
džiosios Prancūzijos Revoliu 
cijos ir iš jos išsivysčiusiųjų 
naujų socialinių santykių re
zultate. Atėjo tikrai tautiniai 
valstybių laikai (nuo XIX a. 
trečiojo dešimtmečio). Tau
toms atstovauti buvo šaukia
mi visų luomų tastovai. Taip 
augo ir plito demokratija ir 
parlamentarizmas. Bet lygia 
greta išaugęs ekonominėje pa

je teritorijoje organizuodavo 
valdžią, kuriai palenkti greti
mas, rasiniu ir kalbiniu atžvil 
giu giminiškas, kiltis pakakda 
vo didesnio organizacinio ge
bėjimo ir fizinės jėgos. Dažnai 
karingi vadai nebesitenkinda- 
vo savo tautybės gyvenamo
mis. teritorijomis: karinių žy
gių sėkmės dėka jie pavergda 
vo ir svetimų tautybių gyvena 
mus žemių plotus, tuo būdu su 
darydami įvairiatautes valsty
bes. Tokios valstybės idealu 
buvo jos viršinis, mechaninė
mis jėgos priemonėmis vykdo 
mas, vieningumos. Ir senosios 
Lietuvos monarchijoje, pvz.
Vytauto cezarizmo laikais, 

tas valstybės vieningumas bu 
vo pagrindiniu valdovo ir jo 
padėjėjų rūpesčiu ir tikslu. v ____________
Jis buvo labai paprastai vyk-tybės paskirties: tautiniai ide 
domas: valstybė buvo laikoma alai senoje valstybėje nedaug šaulio dirvoje kapitalizmas už

Anglijos parlamento, arba lietuviškai sakant — seimo, angliškai vadinamus The House of Commons arba dar Žemuo 
sius rūmus, Westminstery, praėjusio karo metu Vokietijos lėktuvai subombardavo - sugriovė. Teko juos taisyti -

- atstatyti. Kaip Didžiosios Britanijos vienybės simbolį, juos remontavo visa imperija.
Kairėje šio atvaizdo pusėje matome atnaujintųjų Anglijos seimo Rūmų posėdžių salę. Viduryje jos matome Kalbė
tojo katedrą, kurią prisiuntė Australija, jai kėdę prisiuntė Pietinė Afrika ir stalą — Kanada.
Atvaizde dešinėje matome iškilmingą parlamento rūmų atidarymą, dalyvaujant, kaip yra susidariusi tradicija, karalių* 

porai, kurią matome salės pry šakyje — gilumoje.
Anglijos parlamentas yra vienas seniausių Europoje ir yra Anglijos parlamentarizmo išraiška. Nors Didžioji Brita
nija yra monarchija ir valstybiniai aktai pasirašomi karali aus, bet faktinai karalius atlie ka tiktai formalumą, o prak
tiškai jis į valstybės valdymą nesikiša; jis daugiau Didžio sios Britanijos imperijos vieny bės simbolis; valstybę gi

> valdo parlamentas.

dėjo savo leteną ant tautinių 
demokratijų. Kapitalizmas 
kraipė demokratijos esmę ir 
jos formą, atsižvelgdamas į 
jam patogius augti ir viešpa
tauti momentus ir į egoistinius 
buržuazijos interesus. Tokiu 
būdu kai kur įsistiprino p 1 u- 
tokratija (turtuolių val
džia), prisidengusi demokra
tizmo skraiste. Didysis pasau
lio karas 1914 - 18 m. pastū
mėjo daugelį mažųjų ir viduti 
nio gausumo tautų, buvusių ki 
tų galiūnų valdžioje, į kovą 
dėl nepriklausomybės. Tautų 
eilėje buvo ir lietuvių tauta.

Tačiau
lietuvių tauta išėjo j 

kovą
dėl savo laisvės ne tokia, ko
kia ji buvo XIII-me amžiuje 
Mindaugo jungiama, kokia bu 
vo XVHIa. pabaigoje valsty
bei žlungant, nei kokia buvo 
XIXa. sukilimų metu. Ją iš
vedė į kovą nebe senasis bajo 
riškasis elitas. Tauta buvo 
viena liaudis ir jos vadai buvo 
liaudies vaikai. Gal todėl daug 
kam Europoje buvo kilę abe 
jonių, ar valstiečių tauta (liau 
dis, vok. Bauervolk) laimės 
(kovą ir išsilaikys nepriklauso 
ma? Tačiau taip įvyko, ir 22- 
jį nepriklausomybes metai bei 
uaugyuė tautos nuveiktų kliu 
čių ir darbų įrodė jos pajėgu
mą kovoti ir tvarkytis nepri
klausomai .

Kaip matome, naujai atgiju 
sios valstybės kuriamoji jėga 
buvo visai kita, negu didingo 
je praeityje. Ta jėga buvo ne 
be dinastiniai ar luominiai in 
teresai, bet tautinė sąmonė. 
Pastaroji yra XIX-jo amžiaus 
padarinys ir pirmaeilės reikš 
mės faktas tautų gyvenime 
Juk tautos (etninė ir kultūri
nė prasme; jai- buvo visą ei- 
.ę amžių. Tačiau žmonių gy
venime turi reikšmės ne tai, 
kas gali būti suprantama kaip 
idėja ir kaip idėja įvelkama ; 
tokio laipsnio jaudinančią jė
gą, kad gali tapti, veikimo prie 
žastimi ir šaltiniu. Veiksmo 
šviesoje tik šitaip suprastos 
idėjos sukuria elektrinę ener
giją, ir tauta turi būti daugiau 
kuo, negu faktu, turi tapti idė 
ja anksčiau, negu gali tapti di
namine jėga” (E. Bakeris).

Didelės ir beveik lemiamos 
reikšmės tautinės sąmonės 
brendimui Europos tautose tu 
rėjo prancūzų revoliucija. Di
džiausia anais laikais Europo 
je

tauta ryžosi pati formuoti 
savo vidinį gyvenimą 

ir pareikalavo tokios valdymo 
Nukelta į 9 psl.

Edmontonas
STASYS SUTKAITIS.

„NL“ redakcija dėkoja 
p. S. Sutkaičiui už iniciaty
vą — pažindinti skaitytojus 
su Kanados vietovėmis ir 
prašo kitų vietovių tautie
čius atsiliepti tuo pat. NL 
Vąkarų gilumoje toli nuo 

rytinių Kanados vartų, Rocky 
Mountains keterų atitvertas 
nuo Pacifiko, erdvioje preri
jų lygumoje krauna dominijos 
aruodus Albertos sostinė Ed
montonas.

1. Istorija šio miesto — tai 
vargingos vakarų pionierių is
torijos grandinės žiedas.

Kanados kolonija pirmiau
siai pagarsėjo kailių lobiais. 
Prancūzams besistiprinant ry 
tinėse srityse, milžiniški plo
tai vad. North-West dar buvo 
likę terra incognita ir sudarė 
progą čia spraustis anglų ini
ciatyvai.

Jūrininkas H. Hudson'as 
1610 mt. užtinka didžiąją įlan 
ką — Hudson Bay. 1670 mt. 
Anglijoje sudaryta kailių pre 
kybos bendrovė „Hudson's 
Bay Co“. B-vei vadovauti ka
ralius Karolis II pavedė savo 
pusbroliui princui Rupertui ir 
čarteryje įrašė: „kraštas, ku
rio vandenys teka į Hudsono 
įlanką, vadinsis Ruperto Že
mė (Rupert's Land)“. Šios ka 
rališkosios „Co.“ agentai, lįs 
darni vis giliau į vakarus, pa
siekė North Saskatchewan 
(Greitoji upė, ind.) ir 1795 
mt. jos krantuose įkūrė pos
tą — Fort Edmonton.

Fortą pastatęs ekspedicijos 
vadovas, George Sutherland, 
jį pavadino Edmontonu, mano 
ma, pagerbti savo padėjėjui 
John Pruden, kilusiam iš Ed- 
montono miesto Anglijoje, ne 
toli Londono.

Postas įsteigtas šiaur. upės 
krante, pusantros mylios aukš 
čiau prieupio Sturgeon žiočių, 
šalia jau anksčiau pastatyto 
North-West Co prekybos pos
to Augustus. Edmontono kū
rimąsi įvesdami į tijerai vaka
rietišką istoriją, abu fortus
1807 mt. sunaikino indėnai.
1808 mt. tais pačiais vardais 
buvo pastatyti nauji, fortai 20 
mylių toliau į aukštupį, bet po 
poros metų jgulos iškeltos jieš 
koti nau jų pozicijų. Apleistas 
Fort Edmonton 1819 mt. vėl 
atnaujinamas. Airis John Ro 
wand, jau įžiūrėjęs čia geras 
perspektyvas, postą visai pa
tikimai įtvirtina. Statinių šie 
na buvo 310 pėdų ilgio, 210 
pločio ir 20 pėdų aukščio; su 
blokais patrnakom ir kovos 
bokštais prie vartų. Šioje vie
toje ir išaugo dabartinis Ed
montono miestas.

Fortus vertinti skatino ir 
kompanijų tarpusavio konku
rencija, neretai privesdavusi 
prie kruvinų scenų. Edmonto 
nas su dabartiniu vardu, t. y. 
jau be prefikso „Fort“ randa
mas žemėlapyje, „The North- 
-West Passage by Land“, iš
leistame 1865 mt.

Fortui Edmonton vieta pa

rinkta, kaipo prekybos pos- Gamindavo labai vertingus kai Edmontono poziciją labai su Fort Edmonton’ui buvo pa
tui, arčiausiai prie ęąliavų. Iš liūs. stiprino sudarymas taip vad. kirsta svarbi gysla. Sąlygos
Kanadoje gaminamų kailių di Kadangi tos indėnų teritori transkontinentinio susisieki- keitėsi toliau: Amerikos pre- 
džiausia paklausa rinkose bū- jos centravosi į North Saska- mo. kybininkai, atsistųmdami gar-
davo bebrų kailių. O bebrų tshwan upę Forto srityje, tai Baltasis žmogus skynėsi pir laivių Missouri upe iki Ben- 
toj apylinkėj veistasi gausiai, raudonųjų susiviliojimas pre- myn. Keliai, „North - West ton, atitraukė blackfeetus. 
Miškuotos kalvos į rytus nuo kybą Edmontoną padarė žymiu Passage“, vidaus vandenimis Plain crees susirišo su Carlton 
upės indėnų buvo pavadintos postu šioje erdvėje. Baltie- buvo jau atidengti apie 18 šimt ir Winnipegu. Baltųjų postų 
Bebrų Kalvomis (Beaver Hil- siems buvo tinkama buivolie- mečio vidurį, prancūzo Pierre tinklas plėtėsi. Pildėsi taisyk
le). Upės krantuose net tolo- na, kailiai, o laukiniai gauda- La Verendrye ir anglo Antho lė: gyventojams augant kailių 
.kai į plotį buvę vien bebrų py vo ginklų, prieskonių, miltų, ny Henday ekspedicijų, be- preįkyba krinta.
limų tinklas. Be abejo, bebrai įvairių juos viliojančių niek- veik iki Rocky Mauntains. Tačiau Edmontono šaknys
greit buvo tokių įgudėlių nu- niekių ir pasišmugeliuodavo Šiais „judančiais keliais“ leis- jau buvo prigijusios.
lupti. Tačiau krašte vystėsi ir whiskey. davosi indėnų pavyzdžio laivu Baltieji prek. b-vių darbiniu
kiti reiškiniai sudarė sąlygas Keliai, išririkti bei padaryti kai (canoe) nuo pat Montre- kai, būdami nuolatos Edmon-
tam kailių kromeliui tarpti. indėnų nuolatinių žygių me- alio (North-West Co), arba tone ilgesnį periodą, žinoma,

Aplinkui bujojo pręrija, ku tu prieš 150 metų, buvo panau nuo York Faltory (Hudson's neišvengė pažinčių su raudo
ną savaip eksploatavo raudon doti ir moderniam susisieki- Bay Co) ir įgudusiai perfor- nukėm. Kūrė ir šeimas. Au- 
odis. Tose srityse vertėsi trys mui, šakojant geležinkelių suodami upės slenksčius ar go, ir palyg. gana gausiai, miš 
indėnų giminės. Abipusiai tinklą iš Edmontono. sausumos ruožus vad. portage, rarasiai (half breed). Svar-
N. Saskatchewan į vakarus Mountain Stonys (ne sto- pasiekdavo N. Saskatchewan biausias pozicijas b-vėse užė- 
nuo Beaver Hills ir į šiaurę nies) atvykę prekiauti, pap- upę. mė britai, o darbo ir ekspedici
nuo upės, daugiausia miškuo- rastai, stovyklaudavo lygumo 1793 mt. Alexander Macken jų pagalbines pajėgas iš bal
tose vietovėse, kailiavo ir žve je, už keletos mylių į vakarus zie atrado pirmąjį tęsinį North tųjų sudarę prancūzai. Tad
jojo Wood Crees traperiai. Į nuo Edmontono. Ta vieta ir iš -West Passage per Rocky ir metis’ai, remdamiesi tėvo
rytus nu© Beaver Hills ir į laikė jų vardą — Stony Plain. Mountains iki Ramiojo Vande teisėmis, daugiausia skaitę sa- 
pietus nuo upės iki Battle riv. Blackfeetams prieigą iki rin nyno. Kai transportai prade- ve prancūzais. H. Bay Co, bu
medžiojo buivolus tos pačios kos šiek tiek kliudė pakeliui jo eiti toliau į vakarus pro vo atsiviliojusi žmonių iš Ork
kilties 'kita šaka, Plain Crees. įsikišusios crees'ų teritorijos. Edmontoną, iš čia jprakės iki neys, Shetlands ir Hebrides sa
Į pietus nud Red Deer buvo Tad jie traukdavo visada ko- anapus Rockie būdavo gabe- lynų. Maišėsi ir tie. Tokiu
teritorijas Blackfeet'ų. Šie ir- vos parengtyje ir, jei tekdavo, narnos arklių karavanu. Forte būdu atsirado nauji tikrieji
gi gyveno iš buivolų, ir tai bu kelią pramušdavo. Persikel- padidėjo sandėliai, plėtėsi „cauntry'ės“ piliečiai šalia in- 
vo pirmieji baltojo sutikti in- darni prie Duhamel Battle upę krautuvės, vyko laivų remon- dėnų. Kai kurie iš jų nuolat 
dėnai Kanados Vakaruose, šiauriausioje kilpoje ir paskui tas, žiemodavo arkliai. Tas dirbo prie H. B. Co, ar ėmėsi 
Abeji Crees, dėl skirtingų sa „via“ Hay Lakes Trail iki reikalavo skaitlingesnės dar- farmeriauti, kiti labjau nusi- 
vo pagrindinių egzistencijos North Saskatchevan vagos, jie bo ir apsigynimo įgulos. Mi- davę į motiną, daugiou mėgo 
interesų, mažai turėdavo vai- susidarydavo mažiausia kliu- tybos problemą tvarkant, gy- „užmiestį“ ir versle bendravo 
dų, tačiau blackfeet'ai su plain domą plotą ir trumpiausią ke- ventojai patys pradėjo įprasti su indėnais. Kad Edmontono 
crees riedavosi. Niekeno že- lią miškais, kur, kaip raiteliai, išeiti į preriją medžioti, ban- apylinkėse neliko daug dau- 
mė tarp Battle ir Red Deer bu jautėsi ne taip narsiai. Black- dė žvejoti, ėmė auginti daržo giau pusbalčių, tai dėka jų pa- 
vo jų bendras medžioklės, to- feetai buvo nepatikimi. Jie ir ves, sėti javtls. Vystėsi vieti linįkimo išsisklaidyti pirmose 
dėl ir kautynių, laukas. pirmuosius fortus sutriuškino, nė pramonė, amatai, jų kilimo dienose.

Karinga plunksnočių pader .kad apsimokėtų už tolimą žy- 1863 mt. pirmasis prekybi- Iki 1840 metų Forte buvo 
mė, Mountain Stonys, gimi- gį. Kiti raudonieji klijentai nis laivas „Beaver“ (Hudson's vartojama prancūzų kalba. Ją 
nės didelei Dakotos indėnų baltiems buvo taikingi. Indė- Bay b-vės) pasiekia vak. kran pasistengė pakeisti angliškąja, 
Sioux kilčiai, prisilaikė Roc- nų tarpusavio vaidus Hd. Bay tą iš Pacifiko. Pradėtas susi- sakoma, metodistų misionie- 
ky Mountains pakalnėse, tarp Co savo įtaka stengdavosi iš- siekimas „around the Horn“, riai atkreipdami į tai dėmesį 
Bow ir Athabaska upių, šie ir lyginti ir bendrai siekė jų cha Vargingas transkontinentinis britiškosios H. B. Co, krašto ir 
gi nesikentė su blackfeet’ais. rakterį švelninti. kelias atkrito. Bekylančiam vietos šeimininko. (d. b.)
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Kaip apsisaugoti nuo gripo
Kiekvieną žiemą didžioji gri po 24 — 48 vai. prasideda gri

po epidemija paliečia apie 40 pas.
mlionų žmonių. Šiemet ji kilo Gripo virusas atsilaiko prieš
Švedijoje; iš čia persimetė į 
Daniją, po to j Belgiją, Pran
cūziją, Angliją ir Arperiką.

Tačiau šių metų epidemija 
nėra tokia baisi, kaip 1918 ir 
1919 metais. Tuomet nuo jos 
mirė lygiai 15 milionų žmo
nių. Taigi, gripo aukų skai
čius buvo didesnis, kaip Pir
mojo Pasaulinio karo. Šv. Ele 
nos sala buvo vienintelė pašau 
lio vieta, kurią epidemija ap
lenkė. Šiandien gripas nešiau 
čia taip smarkiai, kaip tada; 
atrodo, jis bus susilpnėjęs. Ta 
čiau visuomet tenka skaitytis 
su staigiu jo pasireiškimu. '

Dr. Andrews, didžiausias gri 
po specialistas, apie šią epide 
miją suteikė tdkių žinių.

Pavojingiausias laikas.
Dr. Andrews'o surastas gri

po virusas, pagal dydį, yra ma 
žiausias iki šiol žinomas ligos 
sukėlėjas. Jis matomas tiktai 
per ultramikroskopą. 40 milio 
nų gripo virusų vos padengtų 
smeigtuko galvutę.

Šis virusas gali priklausyti 
dviem skirtingom grupėm: A 
ii B. Šių grupių virusai epi
demijas sukelia paskirai. Di
džiosios epidemijos dažniau
siai buvo sukeltos A viruso.

Gripo virusas naikina rau
donuosius kraujo kūnelius. 
Pirmieji ligos požymiai: leng
vas drebulys ir bendras kūno 
nusilpimas. Po to kyla tempe 
ratūra ligi 39 laipsnių C., ar
ba 102,2 Farenheito, daž
niausia, keletai valandų pra
slinkus po pirmojo drebulio. 
Ligoniui skauda sąnariai ir jis 
jaučiasi lyg sudaužytas.

Sekančiomis dienomis liga 
puola galvos nervus, skilvį (vė 
mimas) arba plaučius, dėl to 
prasideda plaučių uždegimas. 
Pavojingiausias būna gripas, 
kai maitinimas blogas ir po 
sunkios žiemos, kada kūno 
energijos atsargos dėl šalčių iš 
sisėmusios.

Tačiau sunkiausios epidemi 
jos ligi šiol buvo išsiplatinu
sios nešaltų žiemų laiku, nes 
nešaltos žiemos yra drėgnos, o 
drėgmė 'kenkia organizmui Jei 
meteorologijos žinios prane
ša „švelnų“' drėgną, ūkanotą 
orą“, tai tat reiškia, kad gri
po ligos pavojus gali, padidėti.

Svarbiausis vaistas.
Viešosios susirinkimų vie

tos (posėdžių salės, teatrai, ki
nai, mokyklos ir tt.) didina už 
sikrėtimo pavojų. Patirta, kad 
vyrai, dirbą fabrikuose ir raš
tinėse, daugiau serga, kaip jų 
žmonos, būdamos namie.

Apie 60 nuoš. ligonių užsi
krečia per palietimą (nosinės, 
rankos padavimas ir tt.), 20 
nuoš. per kosulį. Po to kai li
gos antkritis įsiveržė į kūną. 

visus ligšiolinius vaistus. Nei 
penicilinas, nei sulfamidai jo 
neveikia.

Svarbiausias vaistas — ne
užsikrėsti. Yra keletas papras 
tų priemonių apsisaugoti jo: 
kūno higiena; šilti drabužiai, 
ypač gera kojų ir rankų apsau 
ga.

Įsakmiai nepatartina ap
gaubti nosį ir burną nosinė
mis, nes jos greit virsta tikru 
mikrobų lizdu.

Gal degtinė?
Alkoholis nuo gripo nesau

go. Arbata arba labai karšta 
kava geriau. Tk sugrįžus iš 
darbo, galima išgerti truputį 
alkoholio. Nesaikingas rūky
mas pavojingas. Gyvenamo
sios patalpos turi būti gerai vė 
dinamos, bet skersvėjo vengti. 
Miegamąjame palikti pusiau 
atdarą langą, nes šildomame 
kambaryje oras greit suvarto
jamas, o dėl gryno oro stokos 
didėja susirgimo pavojus.

Gripo sukėlėjas visuomet 
įsiveržia pro nosį ir burną. 
Kaip apsaugos priemonė gali 
būti ir įkvėpimas per nosį de
zinfekuojančių garų. Britų 
oro bendrovių lėktuvuose ke
leiviai įkvėpia iš mažų bonku- 
čių dezinfekcijos vaistus.

Jeigu manoma, kad nežiū
rint apsauginių priemonių, jau 
užsikrėsta gripu, tai, kol at
vyks gydytojas, reikia tuojau 
gulti į lovą su šilto vandens 
bonka ir, kiek galima, daugiau 
gerti šiltų vaisių sulčių ir kas 
keturias valandas dvi aspirino 
tabletes skausmams sumažinti.

Dažnai tokiu būdu išnyksta 
gripas per 24 valandas. Jeigu 
taip neįvyko, vadinasi, virusas 
įsigalėjo, ligonio savijauta blo
gėja ir gali pasireikšti kompli 
kacijos.

Nors gripas ir trumpai truk 
tų, bet pasveikus, dar ilgesnį 
laiką organizmas yra susilp
nintas. Todėl būtinai reikia 
savaitę p'ailsėti silpnumui 
■įveikti.

Skiepai nuo gripo.
Gripas yra viena paskutinių 

jų, didžiųjų epideminių ligų, 
su kuria kovoti mokslas dar ne 
pajėgią sėkmingai, bet, atrodo, 
kad neilgai taip bus.

Dr. Laidlow‘s Amerikoje ir 
Dr. Andrews Anglijoje išrado 
skiepus, kurie gerai veikia. 
Tačiau skiepų dar 'negalima 
panaudoti, kol neišspręsta vi
sa eilė technikinių ir kitokių 
klausimų. Skiepijimo medžią 
ga gaunama iš vištų kiaušinių, 
prieš tai užkrėstų gripo antkri 
čiu. Bet skiepijimas nuo A vi
ruso neveikia nuo B viruso. 
Be to, tarp šių dviejų virusų 
grupių ligos sukėlėjai yra tiek 

gausūs, kad naujoji skiepijimo 
medžiaga visų neveikia sėk
mingai. Tam tikri skiepai, 
vartojami Amerikoje nuo 1943 
metų, aiškiai parodė patenki
namus rezultatus. Kai kuriuo 
se miestuose po skiepijimo su 
sirgimai sumažėjo iki ketvir
tadalio. Tačiau 1947 metų epi 
demijos laiku jie visiškai ne
veikė.

Šiuo metu pasaulio moksli
ninkai bendrai tiria gripą. Jų 
tikslas — pasiruošti sekančių 
metų epidemijai. Tarptuati- 
niame Studijų Centre kovai su 
gripu (arba influenca) Hamps 
teade nuodugniai tikrinamas 
skiepų veikimas.

Kaip kyla epidemijos
1948 m. rugsėjo mėn. prasi 

dėjęs gripas Šiaurniėje Sardi
nijoje, per Siciliją ir Kalabri
ją, išsiplėtė visoje Italijoje, 
Šveicarijoje ir Austrijoje. Pie 
tų Prancūzija, Vakarų Vokie
tija, Danija, Bfelgija, Olandija, 
Anglija taip pat buvo jo pa
griebtos, ir pagaliau Airija.

Nėra abejonės, kad čia būta 
užsikrėtimo, nes visų paliestų 
jų kraštų virusų pavyzdžiai bu 
vo tie patys. Visi priklausė A 
grupei, panašiai, ’kaip ir viru
sas, sukėlę 1947 metų epide
miją, tačiau jai kuriais atžvil
giais jie buvo skirtingi.

Kaip kilo epidemija Sardini
joje? Įvairių stebėtojų duome 
nimis ji buvo pastebėta tuo pa 
čiu laiku daugelyje kaimų, net 
atskirose trobelėse. Vadinasi, 
epidemijos sukėlėjas pirma pa 
mažu išsiplatino žmonėse, o 
paskiau tapo veiklus. Be abe
jonės, epidemija išsiplatino už 
sikrėtimu iš veno krašto į ki
tą, bet užsikrėtimas iš pradžių 
nepastebimas, kol epidemija 
(kyla.
Mažosios epidemijos apsaugo 

nuo didžiųjų
Kadangi yra tiek daug gri

po sukėlėjų, kurie kiekvieno
je naujoje epidemijoje kitaip 
pasireiškia, dėl to tenka ma
nyti, kad skie_pai, veikdami 
tam tikrą ligos sukėlėją, gali 
neveikti naujo sukėlėjo.

Dabar Hampsteade moksli
ninkai ruošia naują skiepijimo 
medžiagą, kuri, gal būt, galės 
sulaikyti epidemiją. Tūksžan 
čiai vištų kiaušinių dirbtinai 
virusais apkreičiami. Kai 'kiau 
šinio gemalas nuo gripo mirš
ta, ištraukiamas iš kiaušinio 
skystis, iš jo dirbami skiepai. 
Tūkstančiai žmonių jais jau 
įskiepyti. Jei šie asmenys per 
sekančius du menesius bus at 
sparus ligai, bandymą galima 
bus laikyti pavykusiu. Skie
pai galės būt naudojami kaip 
apsauginė ir kaip gydymo prie 
monė.

Ar yra pavojus, 
kad vėl gali iškilti tokia baisi 
epidemija, kaip 1918-1919 me 
tais? Mokslininkai nepajėgia 
į šį klausimą atsakyti.

Iš visur ir apie viską
— Amerikos milionierė 

Barbara Hutton, jau keturis 
kartus ištekėjusi, prašo teis
mą išskirti ją su ^lietuvišku 
princu“ Igor Trubeckoj.

— Trumanas prašo kongre 
są papildomai paskirti Ameri
kos Balsui sustiprinti dar 97 
su puse miliono dolerių.

— New Yorko teismas pra
dėjo svarstyti bylą J. Rosen- 
bergo su žmona ir M. Sobalio, 
kaltinamų išdavus atomines 
sovietams paslaptis.

— Stuttgarte mirė Lietuvos 
savanoris - kūrėjas pulk. A. 
Uspenskis, b. Lietuvos Kari
ninkų kursų vedėjas, Šaulių 
štabo viršininkas, parašęs ke
lias knygas. Velionis yra gi
męs 1872. VIII. 24 Vilniuje, 
palaidotas Bad-Cannstatt ka
puose, Vokietijoje.

— Niurenbergo teisme bu
vęs D. Britanijos prokuroras 
H. Shawcross atsisakė priimti 
Nobelio taikos premiją, nes jis 
nesijaučiąs daug pasidarbavęs 
taikos reikalams.

— Vytauto Kerbelio žmo
nai, dramos aktorei Beatričei 
Kleizaitei Kerbelienei garnys 
atnešė gražią ir sveiką dukterį.

— Buvusi pirmoji Urugva
jaus Valstybės teatro šokėja, 
baleto studijos direktorė ir 
profesorė Paula Jarmalavičių 
tė-Bocage pagimdė sveiką ir 
stiprų 4 kilogramus sveriantį 
sūnų.

— Mokslininkai konstata
vo, kad plikiams joki vaistai, 
plaukų negalės užauginti. Dr. 
J. B. Hamilton sako, kad žmo 
nės plinka dėl trijų priežas
čių : paveldėjimo, amžiaus ir 
vyriškų hormonų perviršiaus. 
Dėl pirmųjų dviejų priežasčių 
gydytojai nieko negali pada
ryti, o dėl trečios nepatartina 
nieko daryti.

— 1951 m. vas. 3 d. atšven 
tė savo auksines vestuves Jo
nas ir Ona Pupeliai (gyveną 
Brazilijoje, Sao Paulo rpies- 
te), apsupti savo vaikų, žen
tų, marčių, daugybės anūkų ir 
didelio būrio giminiu bei drav. 
gy-

— Per paskutinius 9 metus 
Indijos gyventojų kiekis padi 
dėjo 29 mihonais ir dabar su
daro 348 milionų skaičių.

— Čikagos universiteto 
mokslininkai pareiškė, jog esą 
bent 100.000 planetų, kuriose

Klausimas, kur slepiasi gri
po viursas tarp įvairių epide
mijų ir vasarą — yra mįslė. 
Amerikietis mokslinirįkas Sho 
pe susekė, kad kiaulių gripo 
virusas nuo vieno sezono iki 
sekančio yra užsikonservavęs 
plaučiuose. Galima prileisti, 
kad kiaulės žmonių gripo su
kėlėjui savo plaučiuose sutei
kia pastogę per epidemijos per 
traukas. (BL). 

esama gyvybės. Jie maną, kad 
kitose planetose gyveną gyvū
nai esą tokio pat inteligentiš
kumo -arba n,et aukštesnio, 
kaip ir mes.

— Irano moteris ligšiol ne 
turi lygių teisių su vyrais. 
Priešingai Kanados moterims, 
jos yra vyrų vergės, ir nei šei
moje, nei visuomenėje, nei 
valstybėje jos balso neturi. 
Ten tebėra toks paprotis, kad 
vyras nuperka sau mažą 'mer
gaitę, ją augnia ligi 11 ar 12 
metų ir tada ją veda. Turtin
gieji turi po keletą ar kelio
lika žmonų. Musulmonų pap
ročiu, jei išeina iš namų už
dengia savo veidą tam tikru 
uždangalu. Irane vyrų dau
giau beraščių, negu moterų, 
bet moterys valdininkėmis bū 
ti negali. Daugumas moterų 
dirba kilimų dirbtuvėse, ku
rios yra aptarnaujamos tiktai 
moterų.

— Apie 62 mylios į rytus 
nuo Salonikų yra ilgas ir siau 
iras pusiasalis, įsikišęs į Ege- 
jos jūrą. Prie pat kalnų yra 
apie 20 vienuolynų. Toji ne
paprasta šalis turi per 5.000 
gyventojų ii visi yra vyriškos 
lyties. Ten ganyklose ganosi 
vien tik avinai. Galvijai vien 
tik buliai. Kiąulės vien ti|k 
kuiliai. Namuose katės vien 
tik katinai, žodžiu, visur ir 
visi gyvi sutvėrimai yra. vyriš 
kos lyties, neišskiriant ir viš
tų, kurių vietoje auginami gai 
ožiai. „Šventojo Athos kalno 
komuna“’ yra valstybė Grai
kijos valstybės ribose. Ji turi 
savo valdžią, savo sienų poli
ciją, kurios didžiausia parei
ga — saugoti kad į jų šalį ne
įsigautų musulmonai ir mote
rys. Sakoma, kad tie barzdoti, 
vienuoliai, (kurie baisiai neken 
čia moterų, nėra niekad mau- 
dęsi. Dienas ir naktis jie pra
leidžia besimelsdami bei kito
kias religiškas apeigas atlikinė 
darni.

— Dačiuiių ūkį, Brazilijos 
šiaur. Paranoje, sudaro 12 ha 
žemės, kuri turi apie 7.000 
kavos medelių. Derlius apie 

VELYKOMS REIKIA NE TIKTAI KIAUŠINIŲ...
Geras paprotys švenčių me gomis, gaidomis, laikraščiais

tu atlankyti girrįnes, pažįsta
mus, bičiulius. Gera atsimin
ti ligonius, nelaimingus ir kuo 
nors juos paguosti, palengvinti 
jų nelaimes. Bet taip pat yra 
gera atsiminti, kad šventės tik 
tai tada bus malonios, jeigu 
jos bus kultūringos, kai mes 
padarysime tokį darbą, kuris 
patenkins ir mūsų dvasinę bū 
seną, grynai iš kultūrinės, es
tetinės pusės. Todėl reikia la 
bai aukštai. įvertinti įsigalintį 
paprotį švenčių meta apsirū
pinti patiems ir aprūpinti sa
vo draugus leidiniais — kny- 

400 maišų, pajamų apie 140. 
000 eruzeirų. Iš jų 20 tūkstan 
čių išmokama darbininkams, 
be to J. Dačiulis augina (Kiau
lių karvių ir sodina įvairių dar 
žovių.

Antanas Gilevičius su žmo
na Antose ir sūnumi Zitu turi 
apie 16 ha ūkį — taip pat visą 
apsodintą (kava. Šiais metais 
pirko dar vieną ūkį, 24 ha že
mės ir sumokėjo apie 200 tūks 
tančių kruzeirų. Ūkį pirko sū 
naus vardu.

Kavos plentacijoje užtinka
me viengungį Joną Jasiūną, ku 
ris nori vesti. Jonąs turi 12 ha 
ūkį.

Netoli Arapongo gyvena J. 
Silickas, su žmona ir sūnumi. 
Turi malūną, plytinę ir gražų 
ūkį su karpių auginįrno tven
kiniu. Kas rytą Arapongui 
duoda šviežio pieno.

— Buenos Airese vedė žy 
musis mūsų pianistas Andrius 
Kupriavičius baleto studijos 
vedėją Pavlovą, buvusių Rusi 
jos milionierių dukterį.

— Egipto moterys neturi 
lygių su vyrais teisių, todėl 
dėl jų kovoja. Sudarydamos 
pusę Egipto gyventojų, jos pa
siryžo išrinkti savo parlamen
tą. Rinkimai įvyko vasario 10 
d. ir moterų parlamentas susi 
rinko posėdžio Kaire. Pirmi
ninkė Šafik pasakė labai trum 
pą kalbą:

„Sesės, tai mūsų pirmasis 
parlamentas. Jis atstovauja 
pusę tautos. Šiuo metu kai
mynystėje posėdžiauja kitas 
parlamentas, kuris atstovauja 
kitą tautos pusę. Aš siūlau 
tuojau vykti į aną parlamentą 
ir ten pranešti deputatams ir 
senatoriams, kad tol kol mo
terys bus visiškai beteisės ir 
neturės balso rinkimuose, jų 
parlamentas atstovaus tik tau 
tos pusę. Tai pirmyn į parla
mentą“.

Apie 1.000 moterų nužygia 
vo į parlamentą, kurio pirmi
ninkas maloniai moteris pri
ėmė ir pasakė, kad jis džiaug
sis, jei parlamento ikedėse ma
tys moteris. Moterys tuo pa- 
leiškimu pasitenkino ir aplei
do parlamentą.

patefono plokštelėmis ir tt.

Čia norima suminėti, kad 
„NL‘ ‘ red. dar galima gauti: 
1. Gaidų; 2. Knygų: Raudono 
ji žvaigždė — $ 0,75, Litera
tūra — $ 2,00, Grovo Miun- 
chauzeno nuotykiai — $ 1,25, 
Žemės rankose — $ 1,00; lau
kiamos lietuvių liaudies dainos 
su gaidomis, 36 dainos — $ 
2,00. Galima gauti ir humo
ristinis laikraštis ^.Skunke“, 
kuris ypač įdomus Velykoms, 
nes jį paskaičius galima gar
džiai pasijuokti,. .

V. BLASCO — IBANEZ

KELIONĖS GALAS
galvoja, kad tai, ką jie mato, 
yra Romoje, ir su pagarba, ku 
rią sukelia istorinės atminti- 
nybės, žiūri į mažą rutulį, ku
ris, tarytum, eina virš kalvų, 
įlankų ir kyšulių, vis lygia 
greta su mūsų laivu, kol paga 
liau pasilieka užpakaly, kaip 
bėgikas, netekęs kvapo.

Užėjus nakčiai, švyturių 
šviesos kalba į mus apie pra
eitį, sužadindamos istorinius 
ar literatūrinius atsiminimus: 
čia štai Elbos sala, ten Monte- 
kristo, Caprera.. .

* :Įs *
Pabudęs kitą rytą, aš pajun 

tu, kad laivas stovi. Žiūriu per 
savo kajutės langą ir matau 
priešais Monte-Carlo kazino: 
iš vienos pusės Monaco įlanka 
ir pakriki namai jos pakraš
tyje.Siaurame jūros ruože tarp 
laivo ir kranto švaistosi ištai
gingos jachtos, drąsiai iškė- 
lusios savo bures: tai regatos 
diena.

Valandėlei aš lyg suabejo
ju, klausdamas savęs: „Argi 
aš tikrai atlikau kelionę ap
link pasaulį, ar gal tai buvo 
tik sapnas, iš kurio ką tik pa
budau?“

Pasirengimai išsikelti grąži
na mane tikrovėn. Mes išlipa

Mano keloinė pabaigta. Tu 
riu dar tik vieną dieną plaukti 
„Franikonija“. Išplaukėme iš 
Neapolio auštant ir stumia- 
mės išilgai Italijos krantų, tiek 
arti, kiek tik gali didelio tona
žo laivas.

(Šis plauikmas man kažkas 
nauja. Žiūrinėju į daugybę sa 
lų, išsidriekusių Neapolio įlan 
kos pakrščiais, o tų salų var
dai — Ponza, Ischia, Procida 
ir tt. — primena man epizo
dus iš Ispanijos istorijos, iš tų 
laikų, kada jas valdė Aragonų 
karaliai

Toliau matome plačiai išsi- 
stačiusius Gaetos rausvus na
mus ir jo kitados garsią tvirto 
vę, pastatytą ant keteros ją 
dominuojančio kyšulio. Pra
plaukiant pro Ostiją, keleivių 
tarpe kyla sąjūdis, visi susi
spiečia prie denių turėklų. Lai 
vo karininkai rodo mums sa
votišką baltą kamuolį, iškilusį 
virš juodos ar rausvos pakran 
tės linijos, skalaujamos baugų. 
Tas nedidelis rutulys apšvies
tas balzgana šviesa, vos kiek iš 
kilęs nuo žemės ir tarytum ju 
dąs mums beplaukiant, tai 
Šventojo Petro bazilika.

Jos netikėtas pasirodymas 
jaudina daigelį keleivių. Jie

yra iš Monte - Cralo, nes čia 
kaip ir daugelis kitų, jos pra
leidžia didesnę metų dalį pra- 
lošinėja pinigus, skundžiasi ne 
sisekimu ir vis tiek vėl eina 
lošti.

— Iš kur tamsta? — klau
sia manęs viena. — Jau daug 
laiko, kaip mes tamstos nema
tėme.

— Iš kelionės aplink pašau 
lį. Tik ką išlipau iš laivo.

Abi šypsosi netikinčia ir 
žaismia šypsena. Spėju, kad 
jos laikys mane juokdariu, bet 
viena kumšteria alkūne antrą 
ir nustoja šypsotis. Ji prisime 
na kažką skaičiusi apie tą ke
lionę. Paskui ji ima pasakoti, 
kad laikraščiai visą laiką ra
šę apie tą įvykį.

Matau, kad į mane nukryps
ta visų susidomėjimas. Kiti 
mano pažįstami, jau buvo beiš 
einą iš kavinės į kazino, bet 
sužinoję apie tą dalyką, susto 
jo prie manęs. Visi apspinta 
mane klausinėti. Jie nori ži
noti, ką aš radau įdomiausia 
toje kelionėje...

„Šie prisiekusieji lošikai pra
leido čia šešis mėnesius, sėdė 
darni kasdien prie baisiai ilgo 
žalio stalo ir žiūrėdami vis į 
tuos pačius veidus. Tuomet, 
,kai aš basčiausi po pasaulį, 
vieninteliai žymesni įvykiai tų 
poniučių gyvenime buvo tik 
tai, kad įsigijo dvi ar tris nau 
jas suknias ir tiek pat skrybė 
lių, pralošdavo daug pinigų ir 
kartais mažai išlošdavo, vai

me ant žemės. Kai kurie ma
no kelionės draugai nori ko 
greičiau pamatyti Nicą. Ki
tiems skubu aplankyti Monte- 
- Carlo kazino sales. Visi nori 
vienu žygiu pamatyti visą Co
te d’Azur, Žydrąjį Pajūrį. Su 
diev, draugužiai! Gal dau
giau ir nepasimatysime. . .

Aš lieku ant krantinės su 
dvidešimt trimis didelėmis 
skryniomis ir daugybe ryšulių: 
tai mano bagažas. Praeiviai ir 
muitininkai žiūri nustebę į 
tuos mano griozdus ir juokia
si. Kelionėje aš prisipirkau 
indų servizų, durklų, jiečių, 
įvairių kaltinių metalo dalykų 
ir dar Dievas žino ko!

Palieku visa tai atėjusiems 
marie sutikti, o pats sėduos į 
automobilį ir važiuoju į Mon
te-Carlo. Pravažiuodamas 
aikštę, aš pajuntu norą paėjė
ti pėsčias ir užsukti valandė- 
dėlei į Cafe de Paris, priešais 
kazino rūmus.

Niekas čia nepasikeitė. Ma 
tau žmones, ateinančius lošti 
į tuos margaspalvius rūmus. 
Aikštės suoluose ir prie ma
žų kavinės stalelių atpažįstu 
tuos pačius tipus, kuriuos ma 
tydavau čia prieš šešis mėne
sius. Jie laukia valandos, kad 
laimė paįkryps į jų pusę, tos 
valandos, kuri niekad neatei
na.

Pasveikinu dvi ponias, sėdin 
čias prie gretimo stalelio. Gal 
jos anglės, rusės ar skandina- 
vės, kas jas žino; iš tikro jos

būsime ir liudininkai tų sukrė 
timų, kuriuos žada ateitis. Bet 
jei nuo mūsų ir bus atitolinta 
ta rykštė, tai artimiausios kar
tos tikrai jos neišvengs. . . O 
kie)k dalykų žmonės galėtų iš
vengti, jei tik jie įdėtų dau
giau geros valios.

Man neatrodo prasminga pa 
šakoti šie dalykai žmonėms, 
kurie tuojau eis užsidaryti į ka 
žino, svajodami apie vieno nu
merio didesnius šansus. Be to, 
aš staiga pajutau traukimą na
mo : man norisi ko greičiau at
sidurti mano sodelyje.

Bet smalsioji dama dar lyg 
ko laukia ir dėl to, prieš išeida
mas, aš dar priduriu savo min 
ties santrauką:

Visi žmonės liko tokie pa
tys. Mūsų pažanga yra gry
nai išviršinė — vien tik mecha 
ninė ir materialinė. Didžioji re 
voliucija dar nėra įvykusi, ta 
vidinė revoliucija, kurią bau
dė krikščionybė, tačiau nesėk
mingai, nes joks krkščionis ne
sielgia pagal savo mokslą. Ką 
aš patyriau, tai tas, kad mes 
turime susikurti, savyje naują 
sielą, ir tada visa bus lengva. 
Mums reikia užmušti savyje 
< goizmą, ir jei mums tai pa
vyks, tada pasiaukojimas ir to 
lerancija, kurie šiandien žymi 
tik tūlus rinktinius protus, bus 
visų žmonių bendrinės dory
bės.
Iš „Rašytojo kelionė aplink 

pasaulį“.

kiškai džiaugdamosios šią ap
gaulinga laime.

Žmonių minia vis plaukia į 
kazino. Viena iš dviejų damų 
būtinai nori žinoti, kokia yra 
išvada mano kelionės įspū
džių, ko aš esu pasimokęs su
sipažinęs su tiek daug įvairių 
tautų, tink tikybų, tiek sociali 
nių organizacijų.

— Ką aš patyriau, mielieji, 
tai nėra nei linksma, nei rami
nama. Aš manau, kad pasau
lyje šiandien priviso daugiau 
žmonių, negu bet kada ankš
čiau. Higienos pažanga ir su 
sisiekimo pagerėjimas leido iš 
daliąs išvengti tų pražūtingų 
epidemijų ir badmečių, kurie 
visados siautėjo vargšės žmo
nijos istorijoje. Mūšų kasdien 
vis daugiau atsiranda ant že
mės ir tas dalykas kelia neri
mo, nes maistas nedaugėja 
taip greitai. Stambiais bruo
žais aš galėčiau pavaizduoti tą 
būklę pasakęs, kad didesnė pu
sė žmonijos kenčia badą. Mes, 
baltieji, lig šiol turėjome ge
resnę dalią, bet kas atsitiks, 
jei vieną dieną šimtai milionų 
azijiečių ras sau vadą ir susi
jungs bendru idealu?. . .

Ši kelionė man. padėjo taip 
pat suprasti, jog karo demo
nas, anaiptol, nesirengia mirti. 
Aš mačiau busimuosius kau
tynių laukus, Pacifiko vande
nyną, Kinus, Indiją, o gal būt, 
kas gali žinot? — Egiptą ir jo 
buvusias ekvatorines teritori
jas. Galimas daiktas, kad mes

e
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Toliau tėvų testamentą 
besklaidant

J. CICĖNAS.

Nuo varčios, vėl iš pradžios — gali būti, pasigirs ne
kantraus skaitytojo balsas. O Ikitas dar gali primesti: — ir 
sula iš to paties kaušo begeriant aprugsta. Taigi, beišsi- 
ruošdami pas sukaktuvininkus, bandykime atsakyti į klau
simą :

— Ar sukaktys ir sukaktuvininkai gali nusibosti?
Manding, ne. Tas klapsimas atsakomas, toli neieškant, 

tokiais paprastais priešklausimiais:
Ar nusibosdavo, tėvynėje bebūnant, pavasariai, kurie 

ateidavo vieversių tešaukiami, bitelės, tos pilkosios, ant žil
vičio pumpuro betriūsiančios, ir žibutės, iš po sniego prasi
kalusios, tepasitikti, o bematant susproginėdavo ežeruose ko
ne stipriausi ledų sluogsniai ir, kai užošdavo vėjas nuo šilų 
ir atsiausdavo garuojančių dirvonų kvapą, artojas neberimo 
namuose, griebdavosi arklo ir čia pat nusitiesdavo net iki 
akiračio, kaip bangos jūroj vilnijantieji arimai, skelbdami iš 
mažyčio grūdo didelę sotį ir užvis nuoširdųjį džiaugsmą, vi
siems metams.

Ar nusibosdavo baltos, kaip varškė, jievos pakriaušėse 
ir palei upokšnius, o vėliau — tos obels, ir už atšlaimo so
delyje, ir galulaukėje, kai jos žydėjo, tarsi vandenų putos 
virė; arba beržų, anų išlakiųjų ir tų nukarusių ir vaiskiais 
rytmečiais rasą j vieškelių dulkes verkiančių, pvėsis, toliau 
keliaujant pailsėti ar darbymetį atvėsti?

Ar nusibosdavo varpų, saulei patekant, o ypatingai be- 
sėstant, gausmas? Jų aidas, sakysim, Vilniuje čia bėgo į 
panerius, Antakalnio šiluosna, Verkiuosna, apsukdavę slė
nyje gulintį miestą ir plentu nuo Trakų pargrįždavo. čia iš 
šv. Jono ar Katedros tyliai sluoge žemyn ir kaip rimties pa
tikėtinis žingsnis žingsniu vaikščiojo po vingriais ir senu
mo šarmu apsitrinkusias gatves; o kaimų, tarp girių ar tar- 
puežerėse prisiglaudusių, kapinių, varpo giesmė? Ji išsi
verždavo lyg iš žemės širdies ir aukštyn iki padebesų šo
vusi, čia pat tirpo pačioj vakaro žaroj ir "byrėjo, kaip gė
lės procesijoje, panikavusių pievų vėsos sugeriama. . .

Tautos istorija — mūsų močiutė motinėlė: čia veido 
raukšlėse sopulys, kaip amžių būvyje kartų suklupimai ir 
pralaimėjimai; čai kančia, kaip per Lietuvą ėję gaisrai, pa
liekantys degėsius ir griuvėsius; čia džiaugsmo atspindis, 
it trimitai iš laimėto mūšio pagrįžtant; čia vėl sielvartas, 
ir kaip jo nebus, kai baudžiava, vyrų gaudymas rekrūtuos- 
na, kai „anei rašto, anei druko mums turėt n,eduoda“; čia iš 
naujo valia vargo naštą nublokšti, keltis sau žmogumi, kaip 
andai žemaičių sukilimas prieš ordiųą, kaip baudžiauninkų 
maištai, knygnešiai, Vasario šešioliktoji; o čia gi tylu, kaip 
po Kražių skerdynių, baudžiamiesiems kazokų būriams pra
ūžus 1905 — 1906 metais ar Pravieniškėse 1941 m. birželį 
(komunistams savo išraiškos meną rodant), o Pirčiupyje 
1944 m. birželį (naciams išraiškos meną rodant) ; bet tyla 
tylai nelygi; viena tyla yra determinacijos sesuo, kaip an
tai: kai pusbasiai ir nei tiekos tiek neginkluoti savanoriai 
per gruodą, purvą ir alkį ėjo ir priėjo Radvyliškį, Širvintas, 
Giedraičius, Klaipėdą, kai šiandien anapus geležinės uždan
gos vienas lietuvis prieš šimtus tariamų žmonių ir šimtus 
tikrų šunų.. .

Kai pirmąsyk kūdikis suklinka, jį, kaip dieną aušra, su
tinka visų girdėtoji gyvenime motinos, dar skausmo tebe
diegiamos, šypsena; kai pirmieji žingsniai — motina yra 
ramstis, ir visur visada lygu slaptažodis, lygu nerašytinė 
teisė žodžių žodis mama. Vargas našlaičiui, vargas: ir jį so
pė ima ne dėl palaikio rūbelio, ne dėl išėdos kąsniuko ir ne 
dėl patalėlio iš spyglių, nes visa tai pernjek, o skauda, skau
da, kai nėra motinos meilės ir šilimos.

Mes, po laisvuosius Vakarus pasklidę lietuviai, didžiam 
priešo nusiminimui nesame našlaičiai. Tiesa, miegas mūsų 
įkęramus ir nesušylame prie svetimo židinio, nors ir ilgai, 
jam neblėstant, sėdėtume; galim būti ir vėtomi ir mėtomi 
po džiungles, girias, prerijas, dykumas ir salas, galim būti 
nelaukiami, nemylimi ir apkalbami, ir vis dėlto ne našlai-

Dail. Grybo apuokas, kuris saugo Kauno Meno mokyklą.

Birutė Pukeleviciūtė
KOVAS

Pasįutvakaris kovo nelauktas atsibasto. 
Sukiša rankas į kiauras kišenes, 
Saulėlydį raudoną užpučia, kaip žvakę 
Ir švilpauja senas, berniokiškas dainas. 
Aš baltus vartelius į vėsumą praversiu. 
O kaip sprogdina žemę jauni, liauni daigai! 
Ir rėkia pumpurai — šilti, pritvinkę meilės . . . 
Išsiskleidimo meldžia — prasmės ir pražūties, 
žibuoklių debesis išlyja ant beržyno 
Iš nuostabos pravertais, virpančiais žiedais. 
O žvaigždės nusigėrę po dangų slidinėja — 
Pavasario drėgmė joms laša ant delnų.
Staiga už juodę šilo vieškelis sudunda — 
Didžiulė pilnatis užšoka ant šakos.
Priklaupia lieknas beržas ir tyliai poteriauja . .. 
Tai atlekia Velykos kaišytiniu važiu!

čiai ir n,e vieniši, nes /kiekvieną valandą kažkas bevardis 
guodžia ir švelniai kaip motina taria:

Tavo namai ir tavo dalia tavęs laukia Nemuno upyne!
Kas mirštantį žemdirbį šaukia su giltine pasiderėti ir 

bent kliedėjime išbėgti su grūdų pilna insėtuve ir bent vie
ną vienat vieną — kūdikio pėdos masto — varsnelę užsėti?

Kas mokytinį podarbinėmis valandomis, gilią naktį ver
čia šviestis ir dirbti ne sau, bet bendruomenei, dirbti be at
lyginimo, bet su prasmės pilrjĮybe širdyje?

Kas pradžios mokyklos mokiniui patrauklu ir šviesu 
šeštadieninėse vargo mokyklose?

Vai, kodėl amatininkas stebi, jei kur užtinka, prana
šesnį darbo įrankį ir pas save — kambarin sugrįžęs apsi
kniaubęs didelėj tyloj regi tėviškę ir kaimynus?

Yra kažinkas, kas veda skriauzmu, ant pat bedugnės, 
keliu, pro brastas ir pro sietuvas, yra kažin kas, žodžiu ne-

Marija Palmė
NAKTIS KALNUOSE

Skurdžios eglės, lyg burlaiviai supas, 
O mes einam pilki ir liūdni.
Paklausykit, kaip kalnynuose upės 
Nykiai plaka ir puola naktin.

„ Ir graudu ir savotiška būna 
Taip klajoti, lyg vaiko sapne, 
Kur naktis, lyg vaiduoklis, alkūnėm 
Sunkiai slegia kalnų grandines.
Ir pakalnėse vandeniui mirštant, 
Mūsų veidus apkris ilgesys, — 
Ir negrįšim, kol virpantys pirštai 
Virš ledyntj žvakes užgesins.

PŪGA

Balti balandžiai plunksnas beria 
Iš debesio man į rankas. . .
Prapuolė tavo akys, ežeras, trobelė, 
Ir saulė spindinti ir apskrita
Suskilusi užpylė visą dangų 
Mažyčiais sidabriniais trupiniais, 
Ir krinta man į ranką jie ir skamba, 
Kaip tavo juokas. Tu tenai? —
Šaukiu. Klausau. Tavęs nebėr. Aplinkui 
Tik sninga stebuklingai, stebuklingai sninga - • 
Būriai baltų balandžių plunksnas beria 
Ant ežero, ant lūpų, ant akių ir an,t trobelės.

ŽIEŽIRBOS
(Musų kultūrinio gyvenimo paraštėje)

Partizanai kalba mums.

Š. m. „Aidų“ 2 Nr. skaito
me vieno į Vakarus prasiver- 
žusio mūsų partizano straips
nį apie savo Kovos draugus tė
vynėje. Visiems šių dienų par 
timams „matematikams- ‘ ir 
narsių šūkių rėkautojams ten
ka gerai įsidėmėti šie sakiniai, 
kuriuos yra pasakęs vienos, 
Lietuvoje tebekovojančios, 
partizanų grupės vadas:

„Mes nemesime negarbin
gai kardo, kurį ištraukėme sa
vo tautos laisvei ir garbei gin 
ti. . . Mes negalime palaužti 
to pasitikėjimo, kurį į mus de
da mūsų tauta. .. Mes reiškia 
me kuklių vilčių ir j tolimesnį 
mūsų krašto tvarkymąsi (m. 
p.)... Mes nekeliame iš anks 
to kokių nors išimtinės padė
ties reikalavimų. Tai savo lai 
ku spręs pati tauta, tvarkyda 
ma savo reikalus tikrai demo
kratiniais pagrindais“.

O, kad tokie pat kuklūs bū
tų mūsų politikai šiapus gele
žinės uždangos!

J. Cicėnas žadina žurnalistu*.

/au senokai „NL“ red. J. 
Kardelis bandė prikelti aukso 
šaly užsnūdusią Lietuvių Žur 
nalistų Sąjungą, bet jo balsas 
liko šauksmu tyruose. Dabar 
štai jau pakartotinai J. Cicė
nas kreipiasi į nepabudinamus 
kolegas: „Be žurnalistų (nie
kam, tik tautai tetarnaujan
čių) visuomenę padengtų kūd 
ros žalumas. Be to, kas be 
mūsų kels į viršų partinėmis 
srutomis apskretusį mūsų (ir 
vidaus ir „užsienių“) politi
kos plaustą?... Ak, tyla žu
do ir spaudos darbą ir. .. mus 
pačius. („Naujienos“ š. m. 
kovo 9 d. Nr.).

Gryną tiesą sako J. Cicėnas: 
tiktai pažvelkime mūsų spau- 
don — ten pamažu įsitvirtina 
įžūliausi spaudos diletantai, 
kurie nei savo kalbos žmoniš
kai nemoka, nei pagaliau apie 
žurnalistinį pašaukimą arba to 
darbo etiką ką nors išmano. 
Laikas pribrendo, kad laikraš 
čių skiltyse būtų girdimas ir 
žurnalisto balsas.

apibrėžiamas, tik instinktu jaučiamas, kažkas, kartu imant 
ir mylimąją motiną, ir nepavaduojamą draugą, ak — su 
mumis eina kartu nemirštamoji tautos siela!

Tosios nemirštamosios tautos sielos atstovais, be kitų, 
yra Bus daugiau.

SIDABRINĖ LAPĖ
Emils SKUJENIEKS

Mūsų spaudoje labai retai užtinkame kitų tautų 
grožinės literatūros vertimų. Net pačių artimiausių kai
myninių tautų — latvių ir estų — autoriai mūsų skaitan
čiąja! visuomenei beveik visai nepažįstami. „Nepriklau
somoji Lietuva“ bandys kartkartėmis patiekti savo skai
tytojams ir kitų tautų kūrybos.

Šiame numeryje pradėtoji spausdinti latvių rašyto- 
po Emilio Skujenieko apysaka paimta iš to paties auto
riaus apysakų ir novelių rinkinio „Sidabrinė Lapė“. 
Rinkinys išleistas Vokietijoje 1948 m.

Emils Skujenieks yra viduriniosios latvių kartos 
pasakotojas. Jo proza vaizduoja kasdieninį žmogaus gy
venimą. Stilius realistinis, be puošmenų, dažnai žurna
listinis.

Šis latvių autorius yra žinomas lietuvių kultūros bi
čiulis. Jis yra išvertęs (tremtyje Vinco Ramono romaną 
„Kryžiai“) nemaža lietuvių autorių .kūrinių latvių kalbon.
Jauna kasininkė abejingai paėmė pasirašytą honoraro 

kvitą ir pastūmė man žiupsnelį popierinių ir sidabrinių pinigų.
— Prašau, čia jums — perskaičiuokit.
— Dėkui, viskas tvarkoj, — sumurmėjau ir traukiaus iš 

eilės, užleisdamas vietą sekančiam, kuris man beveik lipo ant 
kulnų.

Nežinau kaip atsitiko, kad dedant gautuosius pinigus pi- 
niginėn, staiga didelė sidabrinė moneta linksmai suskambėjus 
atsimušė į kasininkės stalo slidų stiklinį paviršių, prariedėjo 
pro kasininkę ir lengvai nušokusi ant grindų, pasiekė sieną ir 
apsivertė.

Kasininkė pažvelgė į mane priekaištingu žvilgsniu, nu
čiuožė nuo savo aukštos kėdės ir, pakėlusi nukritusią monetą, 
sumišusi kurį laiką vartė ją savo rankoj. Atrodė, kad ji už
miršo ilgą eilę, stovinčią prieš jos langelį.

— Ketvirtis rublio, — pratarė ji truputį užkimusiu bal
su. — 1878 metų — geras sidabras. Kiek Jūs norėtumėt už 
ji?- ' ,

— Neparduodu, — nustebęs papurčiau galvą.
— Taip? Kodėl? Jūs juk, tikriausiai, nesate kolekcio

nierius, nes kitaip nenešiotumėt tokių vertybių piniginėj.

— Ne, nesu, — nežinojau |ką atsakyti. — Tai brangus 
prisiminimas.

— Gaila, — ji nutęsė, tarytum nenorėdama grąžinti pi
nigo atgal. — Būčiau gerai užmokėjusi. O visdėlto, jeigu ka
da norėtumėt su juo skirtis — pirmiausia pasakykite man. 
Sekantis, prašau!

— Mano reikalai kasoje buvo baigti. Pasiėmiau nuo 
ekspedicijos stalo naujausią laikraščio numerį ir grįžau vėl į 
antrąjį aukštą, į redakciją. Tai buvo mano pirmas susitikimas 
su Irma Lape, kuri prieš Ikeletą dienų buvo pradėjusi dirbti 
kasininke mūsų laikraščio administracijoj.

Ant laiptų mane pasivijo kolega Rudis Apšė, kuris, pa
sirodo, girdėjo mano pasikalbėjimą su kasininke.

— Tai kaip ten jinai — norėjo nupirkti iš tąsęs tą rublį?
— klausė jis manęs. .

— Taip atrodė, — patraukiau pečiais.
— Aš taip ir maniau. Ji mėgsta sidabrą, kaip šarka, — 

Rudis nusijuokė mums įeinant redakcijos .kambarin.
— Ar tu ją pažįsti? — pradėjau domėtis.
— Ir dar kaip, — atsakė Rudis. — Tokia ji buvo visuo

met. Vaikšto nutrintais puspadžiais, vasarinę suknelę dėvi 
trejis metus, bet pamačiusi sidabrą, dreba.

— Na, na, taip baisiai jau nėra, — nusijuokiau. Bent su 
manim kalbėdama, ji visai nedrebėjo. Kaip tai suprasti — 
argi ji renka pinigus, kaip pašto ženklus?

— Tai .ir yra, kad ne. Ją domina tiktai caro laikų sidab
riniai pinigai: rubliai, pusrubliai, bet labjausiai ketvįrčįaį. Aš 
tau sakau, nesileisk su ja į ilgus pasikalbėjimus — neatsikra
tysi, pradės pasakoti tau apie tais ir tais metais išleistus ph 
nigus, kiek procentų sidabro kiekviename, berdama kaip iš 
knygos. Iš kur ji visa tai ir žino? Ir kokia atmintis! Išskai
čiuoja, kaip visą giminę. Šiaip nebloga ir išmintinga mergai
tė, bet kitos kalbos neranda — tik apie pusrublius.

— Taip kokių tik žmonių pasauly nesama, — pastebė
jau, norėdamas baigti pasikalbėjimą, bet Rudis kartą pradė
jęs, nenprėjo taip lengvai pasiduoti.

— Jos tėvas savo laiku esą smarkiai prakišęs su ostmar
kėmis. Prispekuliavęs pilnus maišus, bet jos smuko ir liko 
tik popierius. Senio net protas susimaišęs. Gali būti, kad ir 
ji truputį paveldėjo iš tėvo. Ir galiu tau pasakyti — dabar 
jau nebeturėsi ramybės. Dėl šito ketvirčio ji persekios tave 
kaip snaudulys.

Nesuspėjau jam atsakyti, nes redakcijon atėjo 'kažkoks 
interesantas. Prasidėjo dienos darbas ir pusrublio istoriją 
užmiršom.

Iš tiesų, Rudis dalinai buvo teisus, Keletą sekančių penk 

tadienių, išmokant honorarą, Irma Lapė vėl prasitardavo apie 
pageidaujamą ketvirtį, nors ir prabėgom. Galų gale, mes apie 
tai ir nebekalbėjom, nes kiekvieną kratą aš jai labai griežtai 
atkirsdavau, kad pinigo neparduodu.

Tų metų pavasaris buvo savotiškai ramus ir šiltas. Vie
ną vakarą, grįžtant iš operos, pasukau valandėlei į Ver- 
manio parką. Susiradęs tylų kampelį prie mineralinio vandens 
pavilijono, atsisėdau prieš smėlio krūvą, kad galėčiau netruk 
domas atsikvėpti po sunkios dienos.

Toje suolų eilėje, kiek tolėliau, gatvės žibintų apšviesti, 
sėdėjo vyras ir moteris ir tyliai kalbėjosi. Manęs jie miegalė
je matyti, nes sėdėjau tankaus krūmo šešėlyje. Girdėjau, kaip 
jų pasikalbėjimas kaskart aštrėjo. Ipatingai vyras, kartkar
tėmis pasakydavo garsesnį žodį, o moteris, lyg stengdavosi 
jį neraminti.

Man pasidarė nejauku, tokioje nepageidaujamo klausy
tojo rolėje. Jau buvau atsikėlęs jieškoti ramesnės vietos. 
Tuomet ir moteris staiga garsiau pradėjo kalbėti. Aš pažinau 
Irmos Lapės balsą ir atsisėdau vėl.

— Palauk, aš tau paaiškinsiu — jos balse girdėjosi mal
davimas.

— Čia nieko nereikia aiškinti, — atkirto vyriškis. — Šį 
Įkartą man gana — ir visiems laikams. Nieko iš to neišeis.

Irma kažinką tyliai atsakė, bet aš neišgirdau ką.
— Aš negaliu ir nenoriu nieko suprasti, — kietai kalbė

jo vyras — be reikalo mes bandome dar kažką lopyti. Ištisus 
metus veltui stengiausi tau išvyti iš galvos tuos tavo pusrub
lius, ir kas iš to? Palauk, leisk man išsikalbėti, — jis pertrau 
kė Irmą, turbūt, norėjusią kažką įterpti. — Man reikia mo
ters, kuri turėtų bendrus rūpesčius, o su tavim jų'negali būt>| 
— dabar aš tai aiškiai matau. Geriau skirkimės, kol nevėlu. 
Irma vėl kžinįką sušnabždėjo.

— Aišku, negali pažadėti — taip aš ir maniau, — nebe- 
tvėrė vyras .

— Aš virsiu pietus, lopysiu kojines, skalbsiu, o tu skai
čiuosi savo rubliukus. Apie kitką su tavim negalima kalbėti. 
Ką, sakysim, šį vakarą tu mari kalbėjai?

Susidomėjęs pasilenkiau ir pažiūrėjau pro krūmo apačią. 
Kaip tik tą akimirką kalbėjusis atsikėlė. Jisai buvo vidutinio 
ūgio, gana petingas tamsiaplaukis. Atsiminiau, kad jį dažnai 
matydavu prie kasos langelio. Tuomet buvau įsidėmėjęs ga- 
ųa ilgą randą jo dešiniajam smilkinyje. Dabar, žibinto švieso 
je, randas atrodė gilesnis ir tiesėsi per veidą, kaip tamsi dė
mė. Demonstratyviai susikišęs rankas į kišenius, stovėjo jis. 
prieš susigūžusią Irmą.

— Tu man naturi teisės priekaištauti, — jis kapojo, kaip 
kirviu. — AS kenčiau ilgą laiką, maniau, kad kas nors pasi-
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Apie modernią 
metalurgiją

paskaitos. Ir tai būtų geriau 
šia, kad tai atliktų kiekvienos 
srities inž. specialistas. Aš čia 
tik keliais žodžiais paaiškinsiu 
šių litavimd būdų scheminę 
klasifikaciją, kuri pasinaudo
jant amerikonų, literatūra ir 
Al. Lobo praktika, man buvo 
pavesta sudaryti.

Iš šito trumpo litavimų me
todų paaiškinimo galima pasi- ' 
daryti išvadą, kad litavimo 
mokslas - technika yra gana 
komplikuotas, gi esant reika
lui naudojamas tas metodas, 
kuris geriausiai atitinka skir
toms sąlygoms ir ypač kokią 
šildymo priemonę dirbtuvėse 
turima bei kokiam metodui li- 
tuotojai paruošti.

Reikia dar pasakyti, kad 4- 
as termitinis litavimo metodas 
mažai išsivystęs bei retai nau 
dojamas.

Kas dėl 5-to — indukcinių 
srovių panaudojimas tėra tik 
teoretinėj stadijoj ir reikia pri 
sipažinti, kad gal aš vienas 
Prancūzijoje juo tesidomėjau.

Aš truputį sustosiu prie pa 
čio paskutinio, gal dabar mo
derniausio litavimo būdo,, tai
— Angon-arc, su aukšto daž
numo srove. Man paskirtas ir 
pavestas 5-kių mėnesių stažas 
tai ir buvo tam, kad pilnai su
sipažinčiau bei savo ranka iš
bandyčiau kiekvieną schemo
je išvardintą būdą, kad paskui 
sugebėčiau sėkmingiau vesti 
bandymus su šiuo paskutiniuo 
ju.

Antra, tai didžiausias meta
lurgo prietelius ir neprietelius
— chemikas ir jo analizės, ku 
rių kantriai tenka laukti ir ku
riomis metalurgas dažnai nusi 
vilią, nes jis nepjėgiiaa atsaky 
ti į jo statomus klausimus — 
reikalavimus. Pav., metalur
gui - virintojui būtų įdomu ži 
noti jo suvirintos siūlės che
minė sudėtis, koringumas — 
homogeniškumas ir tt. ir ypa
tingai nesugadinant jos siūlės, 
(kad ją būtų galima arba pa
naudoti kitiems bandymams 
(mechaniniams bei mikrogra- 
fijai) arba kad suvriinti gaba 
lai eitų nesugadinti jų paskir 
čiai. Deja iki šių dienų naudo 
jami cheminiai anaizės būdai, 
reikalauja tiriamojo metalo 
drožlių, o chemikas bepilsty- 
damas iš buteliuko į buteliu
ką tas drožles, tenustato jų ko 
kybinj ir dažnai nepakankamo 
tikslumo kiekybinę sudėtį.

Bus daugiau.

III.
Kaip matote, suvirinimui 

dviejų metalo gabalų reikia 
abiejų dalių kraštus įkaitinti 
iki virimo temperatūros ir pas 
kiau prispausti vieną prie kito 
arba šildant pamažu dadėti pa 
šalinio metalo vielos formoj, 
kur lašėdama ir užpildys tarp 
dviejų lapų tarpus, juos su
jungs.

Seniausias šildymo ir viri
nimo būdas medžio ar akmens 
anglimis buvo žinomas seno
vės egiptiečiams ir iki šių die
nų tebenaudojamas mūsų kai
mo kalvių. Prieš trisdešimt 
metų besikuriant laiv. Ligni- 
de bendrovei, vienas iš pirmų
jų šios bendrovės laboratori
jos inž. Mr. Picard (kurio bu
vusiose patalpose aš pats dit 
bau) sukūrė pirmą deguonie 
■acitilinį litavimo šildiklį. Šis 
šildi/klis labai ištobulėjo, ir 
gaminamas įvarių bendrovių, 
paplito po visą pasaulį ir juo 
naudojasi tūkstnačiai lituoto 
jų. Be jo jau i/ebeapsien< nei 
menkiausias garažininkas, nei 
kaimo kalvis. Tarp kitko aš, 
betęsdamas Mr. Picard'o ir 
kitų darbus, šio šiidiklio prin 
cipą ištobulinau iki automati
nėse mašinose panaudosimo ir 
suprastinau iki minimumo jo 
gamybą ir kainą.

Lygiagrečiai su šiais Oxy- 
-acitiliniais šildikliais pradėjo 
vystytis ir elektriniai šildikliai 
— elektrodiniai — išsidalin
dami į daugybę litavimo prin
cipų bei metodų, ’kaip taški
nis litavimas kibirkštims, pav. 
resistence, arc-atominis, ar- 
gon-arkinis Union-meltinis ir 
ypač visai jaunas vos dvejus 
m- amžiaus teturintis Argon 
arkinis, naudojant ' silpnas 
aukštos frekvencijos sroves.

Prie šio paskutinio metodo 
ir aš pradėjau dirbti. 4-as iš 
šildymo litavimo būdų yra ter 
mitinis. Panaudojant metalų 
oxydus su aliuminijaus mil
teliais — gaunama staigi che 
minė reakcija, paliuosuojanti 
daug šilumos. 5 — šildymo - 
- litavimo būdas, tai per elekt 
rinę indukciją panaudojant 
l oucoult ir kistenezines sro
ves. Reik daleisti, kad kada 
nors bus panaudotas moder
niausias elektrinis - atominis 
šildymo būdas pasinaudojant 
radio aktyviių medžiagų ato 
mų dezintegracija.

Visų čia minėtų būdų aš ne
sugebėčiau jums išaiškinti, bei 
kiekvienam reiktų atskiros

KANADOJE MOKSLO DARBAIS PASIŽYMĖJO 
PROFESORIUS PAVILANIS

Anksčiau „Nepriklausomo- mės stengtis gauti iš Angli
ję Lietuvoje“ buvo rašyta, kad jos Londone pasireiškusios epi 
mūsų tautietis Profesorius Dr. 
Vytautas Pavilanis, dirbęs 
mokslinį darbą kituose univer 
sitetuose, atvyko į Montreal} 
ir čia Montrealio universitete 
taip pat dirba mokslinį darbą.

Prieš mėnesį laikę,, kaip ži- 
viioma, Montreal/ buvo įsi
siautėjęs gripas, arba influen- 
ca, kurią anglai sutrumpintai 
vadina Flu. Tuo tarpu prof, 
dr. V. Pavilanis yra ne tiktai 
Montrealio universiteto moks
linio personalo narys, bet ir 
Quebeco provincijos apkrečia 
mųjų ligų tyrimo laboratorijos 
vedėjas. T.odėl tirti infliuencą 
buvo kaip ir jo pareiga. Bet 
prof. V. Pavilanis šioje srity 
yra ir mokslininkas, ne tiktai 
epidemiologas. Ir todėl jo ty
rimai siekė pačių ligos ir jos 
epidemijos pagrindu.’

Kaip žinoma, gripą sukelia 
ne bakterijos, bet labai daug 
mažesni už bakterijas gyviai 
vadinami virusais. Virusai tik 
tai neseniai ikiek smulkiau iš
tirti, bet ligšiol dar nėra visai, 
gerai ištirti. Ypač sunkiai se
kasi. gydytojams tuos virusus, 
kurie sukelia daugelį skirtin
gų ligų, vieną nuo kito atskir
ti - izoliuoti., šiuo atveju la
bai sunku buvo atskirti tą vi 
rusą, kuris Montrealy sukėlė 
gripą — Flu. Bet prof. dr. V. 
Pavilanis labai, energingai ėmė 
si tyrimo darbo ir savo moks
linių sugebėjimų dėka gripo vi 
rusą išskyrė. Tai yra didelis 
mokslinis laimėjimas, nes su 
izoliuotais Flu virusais galima 
jau daryti bandymus ir jieško- 
ti nuo tos ligos vaistų.

Montrealio „Star" ir „The 
Gazette“ susidomėjo prof. V. 
Pavilanio moksliniais darbais, 
padarė su juo pasikalbėjimą ir 
įdėjo jo atvaizdą, pavaizduo
jantį vieną jo tyrimų momen
tą.

„Stare4 * rašoma:
Dr. Pavilanis pranešė, kad 

jis išskyrė ne vieną, bet kelis 
Montreal} palietusius fluenzos 
virusus. Jis paaiškino, kad 
esama trijų grupių virusų — 
A, A-l ir B. Jis paėmė apie 
50 pavyzdžių iš gerklės plovi- 

' mų tuoj susirgimui pasireiš
kus ir po 10 dienų kraujo pa
vyzdžius ištirti, kokius anti
toksinus kraujas pagamino.

Tyrimai, šią savaitę parodė, 
kad šioje epidemijoje pasireiš
kė A ir A-l grupės virusai.

Dr. P. nuomone nebuvo pras run

demijos bakterijų pavyzdžių, 
bet jis stengėsi ištirti Montre
alio epidemiją.

Pagaliau, sako Dr. Pavila
nis, jau epidemija Montrealyje 
buvo pasibaigusi, kai pavyko 
surasti jos kaltininkus.

Buvo svarbu nustatyti, kad 
Montrealiečius palietė flu (in
fluenza), bet ne kuri kita.

Dr. Armand Frappier, ku
rio žinioje dirba Dr. Pavilanis, 
pareiškė, kad yra tiriamos są
lygos, reikalingos gaminti ge 
roms vikcinoms, — serumams. 
Kad pasirengtų ateities pana
šiems epidemijos atvejams.

LIETUVOS ISTORIJOS 
REIKALU

Lietuvos Istorijos reikalu 
suinteresuoti prašomi kreiptis 
•į leidyklos skyrių USA: Pa
tiria, 45 St. Johns's Pl. Stam
ford, Conn, USA.

AMERIKOJE GARSĖJA 
DAIL. PAUTIENIUS.

Prieš 20 metų Lietuvos dai- 
lininįkų parodose buvo paste
bėtas dailininkas J. Pautie- 
nius„ kuris tačiau greit užme
tė savo darbą ir daugiausia 
vertėsi žurnalistika.

Bet prieš išvykdamas į Ame 
riką, Vokietijoje suruošė, atsi
gavęs, savo dailės darbų paro
dą ir buvo gražiai įvertintas. 
Dabar Cicero jis suruošė vėl 
kitą savo darbų parodą, kuri 
turėjo gerą pasisekimą. Paro
doje nupirkta apie 10 jo dar
bų. Vieni jų pateko į žymų 
banką. Netrukus J. Pautie- 
nius dalyvaus meno parodoje 
Čikagoje.

Įdomu, kad dail. J. Pautie- 
nius naudoja savaimingą, pieši
mo techniką — peilio. Iš jo 
meno žinovai, laukia ir daugiau 
kūrybos.
DAIL. A. TAMOŠAITIENĖS 
NAUJAS ISTORINIS MENO 

KŪRINYS.
Lietuvos Karaliaus Min

daugo 700 metų krikšto su
kakčiai atžymėti dail. A. Ta
mošaitienė audžia didžiulį ki
limą (lietuviškame sodžiuje 
R. R. 1. Kingston, Ont.).

Šio kūrinio mecenatas kun. 
P. M. Juras, kilimą išstatys 
Alkos muziejuje Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

f— Paryžiuje 6 metų mergai 
tė Gianella de Marco dirigavo 
simfoniniame koncerte or'kest- 

Kaina nepažymėta. Adresas 
knygai. gauti: Lithuanian 
Books, 1658 Humboldt Boule 
vard, Chicago 47, Illinois, L>. 
S. A.

Apie šią knygą yra gražių 
spaudos atsiliepimų. D/. K. 
Grinius, kuris pats tuos laikus 
išgyveno, šią knygg įvertino 
labai palankiai.

Lietuvos ūkio ATSTATY
MO STUDIJŲ KOMISIJOS 
darbai. Sąsiuvinis 1. 1951 m. 
Vasario men. Turinyje: Pra
tarmė : Lietuvos elektros ūkis 

>•— inž. P. Drąsutis; Ištversim 
— laimėsim — prof. J. Ka
minskas; L. U. A. Studijų ko
misija ir jos uždaviniai — inž. 
J. Dačinskas; pranešimai. Ad
resas: Mr. J. Audėnas, 14 
Townsend St. Roxbury, Mass., 
USA.

„Skautų Aidas" jau išėjo ko 
vo mėnesio, 3 numeris. > Vir
šelis dailininko Telesforo Va
liaus. Numeris gausiai ilius
truotas ir taikomas praktiš 
kiems skautų reikalams, šis 
numeris jau gražiai atspaus
tas. „Skautų Aido“ redakcija: 
Stp. Kairys, 716 Lasdowne 
Ave., Toronto, Ont.; adminis
tracija: P. A. Pundzevičius P. 
O. Box 1003, Station C., To
ronto, Ont. Prenumerata me
tams 2 dol., pusei metų — 1 
doleris.

Vytautas A. Braziulis. Aš 
LAIKIAU PAMALDAS UŽ 
STALINĄ. Stačiatikių dva
sininko pasakojimas. Leidi
nys skrtas Bimbai, Mizarai, 
Pruseikai, Andruliui ir {ki
tiems Kremlaus „dievų“ apaš 
talams. Kaina 50 centų. Gau 
narna: „Dirvos“ spaustuvėje: 
6820 Superior Ave., Cleve
land 3, Ohio, USA.

išiame leidiny V. A. Braziu
lis atpasakoja tikrą tūlo A. Ka 
arson pasakojimą.

AIDAI 2 nr., skirtas Vasa
rio mėn. Turinyje:' Tautinės 
Bendruomenės išsilaikymas — 
V aitiekūnas; Lietuviškasis
kryžius ir jo kilmė — A. Ma
žiulis. Lietuvos partizanai — 
J. Našlaitis; apžvalgos — lite
ratūra, knygos, religija, visuo 
menės gyvenimas, politika; P. 
Jurkaus — Sukas laužo dūmai, 
A. Vaičiulaičio — Červenėj su 
šaudytųjų sielos stovi prieš 
Viešpatį Dievą, J. Krūmine — 
Žiemos iliuzijos ir kita.

EGLUTĖ vasario mėnesio 2 
nr. Vaikams skirtas laikraštė 
lis, gražiai leidžiamas, iliust
ruotas. Naujam red. P. Nau- 
jokačiui, matyt, nepasiseka pri 
traukti buv. bendradarbių, 
kurie jau ir vaikučiams buvo 
gerai pažįstami ir mielai skai
tomi, ypač trūksta V. Tarnu- 
laičio ir kt. labai padėjusių 
šiam vaikų laikraščiui.

PATAISYMAS IR 
PATIKSLINIMAS

Praėjusiuose „NL“ nume
riuose buvo rašyta, k,ad 20-ties 
metų scenos darbo sukatuvi- 
nis op. sol. E. Kardelienės kon 
certas įvyks ateinančio balan
džio 14 dieną. Dabar paaiškė
jo, kad tas koncertas įvyks ne 
balandžio 14 d., bet to pat ba
landžio 21 d. Koncerto pra
džia, pageidaujant Visuome
nės Komitetui, bus pusvalan
džiu aukščiau, t. y. — ne 7 vai. 
30 min., bet lygiai 7 vąlandą 
vakaro.

Tokiu būdu, koncertas įvyks 
Montrealy, 1371 Laurier East 
— St. Stanislas salėje, š. m. ba 
landžio 21 dieną, šeštadienį, ly 
giai 7 valandą vakaro. Iš šios 
salės radijo klausytojai daž
nai girdi koncertų transliaci
jas, nes (Šv. Stanislovo salė tam 
tikslui labai tinka.

„PRAGARINĖS BOMBOS“ 
EKSPERTAS KILĘS IŠ 

. . LIETUVOS.
Alfred A. Knopf leidykla tik 

ką išleido William L. Laurence 
veikalą „The Hell Bomb".

Autorius yra „New York Ti 
mes'' mokslų skyriaus vedėjas. 
Jis intimiai susipažinęs su visa 
atominės energijos tyrinėjimų 
pažanga nuo pat pradžios. Vie 
nas ganiausių žurnalistų šalia 
savo mokslinių žinių, Laurence 
sugeba paprastais „supranta
mais“ žodžiais išreikšti painiau 
sias problemas ir moka skirti 
paslapties ribas.

Šis gabus žurnalistas - moks 
liniukas yra gimęs Salantuose, 
Žemaitijoje, 1888 m. kovo 7 d. 
Jo tėvai buvo Lipmanas ir Sara 
Preuosaitė Sievai, kurie emig
ravo Amerikon 1905 m. Patsai 
Laurence ėjo mokslus Harvar
do ir Bostono universitetuose 
ir Besancon Universitete, Pran 
cūzijoje. Jis yra studijavęs tei
sę, filonofiją, mediciną, inžinie- 
riją, aviaciją ir t. t., buvęs ins
truktorium, žurnalistu, drama
turgu, vertėju, kariu ir tt. 
Šiuo metu jis kasdien rašo 
straipsnius N Y Times iš įvai
rių mokslų sričių, ir yra pripa
žintas kaipo žymiausias „moks 
lų inteiprctatorius*. (LAIC).

—» Birutė šaulytė, paskuti 
nio Lietuvos pasiuntinio Švei 
carijoje dr. Jurgio šaulio dūk 
tė, nuo pereitų metų gruodžio 
1 d. dirba Bazelyje kaipo pri
vati sekretorė peš prof. T. 
Reichsteiną, kuris pernai ga
vo chemijos Nobelio premiją.

NAUJI RAŠTAI
M. Gudelis. LIETUVIAI 

GYNĖ SAVO MIŠKUS. 1905 
-6 metų kovų vaizdai. Išleis
ta Meksikoje 1950 metais.

keis. Pasirodo — nieko neišeina. Einu, sudiev. Nebeskam
bink daugiau.

Jo kieti, ryžtingi žingsniai nugirgždėjo žvyru. Irma 
sėdėjo nejudėdama, visiškai sugniužusi. Jos pečiai krūpčiojo. 
Ar ji. verkė?

Norėjau prieiti, atsisėsti šalia ir pasakyti gerą žodį. Tik 
buvau jai persvetimas. Ir turiu prisipažinti, kad talkiom aki
mirkom jaučiuosi bejėgis ir nerandu žodžių, kurie galėtų pa
dėti. Nutariau nejučiom atsikelti ir visar tyliai nueit}.

Jaukus vakaras buvo sugadintas. Grįždamas namo jau
čiau sąžinės graužimą. Tiktai savimeilė ir vidinės ramybės 
troškimas pagaliau laimėjo ir aš įtikinau save, kad Irmai nie
ko blogo neatsitiks. Bet tiktai kitą dieną ramiai atsikvėpiau, 
pamatęs Irmą įprastoje vietoje prie kasos langelio. Nuleidusi 
paraudusias akis, su nepaprastu atkaklumu ji registravo skel 
bimus ir priiminėjo pinigus.

Praėjo ilgokas laiko tarpas. Irma jau buvo pasidariusi 
mūsų bendruomenės pilnateisiu nariu ir visi ją vadino „tu“, 
kaip pas mus įprasta. Po ano vakaro parke jaučiausi jai sko
lingas. Kartais norėdavau ją susitikęs tikrai draugiškai išsi
kalbėti. Tiktai, nerasdamas joje jokio moteriško žavesiu ne- 
išdnjsdavau. Ją supo kažinkoks magiškas laikas ir sovotiška 
vėsuma, kuri buvo jaučiama net iš tolo. Ir taip suledėdavo vi
si mano gerieji norai dar pumpure.

Vasara jau baigėsi. Pusė redakcijos darbininkų išvyko 
atostogų, todėl likusieji dirbdavo prakaituodami. Ne darbo 
gausumas juos vargino, bet neįprastas darbas jiems svetimuo 
se skyriuose. Man teko, be savo nuolatinio užsienio skyriaus, 
redaguoti ir Apsės Rudžio sporto apžvalgą. Visus sekmadie
nius teiko praleisti rungtynėse, kurių paprastai niekad nelan
kydavau. Šia sritim nesidomėjau, nes ir taip buvo aišku, kad 
vienas dalyvis nuotolį prabėgs greičiau, arba kitas priešinin
ką nugalės šuolyje į tolį.

Įsiutęs ant viso pasaulio ir pavydėdamas visiems, kurie 
vartėsi pajūryje, keikdamas šuoliuotojus ii futbolininkus, pa
vargęs ir išalkęs vieną vėlų popietį grįžau pantoniniu tiltu ir 
pasukau į mažytę šešėliuotą senamiesčio gatvę. Buvo vie
nas tų pavasario sekmadienių, kai kiekvienas, kuris tik iš
gali, bėga iš miesto ir traukia alksnynų pavėsin ar vandenų 
pakrantėsna. Ryga buvo tokia tuščia, kad šunelis sunkiai 
surasdavo ką aploti. Apsiblausęs jieškojau atdaros valgyk
los, bet niekur neradau. Nieko neliko, kaip tik pasukti į 
kurį puošnų restoraną ir paaukoti dviejų dienų uždarbį pie
tums.

Visoje kalkių gatvėje nesimatė jokio žmogaus. Mano 
žingsniai keistai bildėjo tarp vėsių, šešėliuotų mūrų. Tiktaį 

Karalių gatvėje prie žvilgančio krautuvės lango stoviniavo 
vieniša moteris. Jau iš tolo ji atrodė pažįstama. Prisiarti
nęs įsitikinau, kad neklydau. Irma Lapė, atsirėmusi lango 
turėklo, akimis skrodė stiklą, už kurio ant mėlyno aksomo 
buvo dekoratyviai sudėstytos kelios sidabrinės monetos.

— Tai ką tu, Irma, vėl stebi rubliukus? — pašaipiai 
šuktelėjau prieidamas.

Ji krūptelėjo, atplėšė žvilgsnį nuo vitrinos ir, pažinusi 
mane, sumišo.

—< A, tai tu — visai riegirdėjau, kaip priėjai, — ji mik
čiojo, jieškodama žodžio. — Aš tik taip sau. .. Nieko. Ž;val 
gaus — nauja krautuvė. Praėjusį sekmadienį jos dar ne
buvo. . .

— Kaip atydžiai tu esi tai įsidėmėjusi, — tyčiojausi 
toliau, bet staiga man kažkas dingtelėjo, — palik rubliukus 
ramybėje, eisime kartu.

Irma susigūžė, kaip vaikas, pagautas nusikaltimo vie
toje, ir pradėjo pamažu eiti šalia, nė neklausdama kur.

— Ko tu dabar čia, tokį sekmadienį Rygoj? Galėtum 
išvažiuoti į užmisetį.

Irma numojo ranka.
— Ką gi, nesinori judėti, taip sau išėjau pasivaikščioti. 

O kurgi mudu einame?
— Užsuksim į keikią karčemėlę, pasėdėsim, paplepė

sim. Pietų dar nevalgiau. Ir tu tikriausiai, ar ne?
— Ne, ne, aš jau pavalgiau, — Irma pastiraukė į šalį.

— Ką aš ten karčiamoj. . . man jau. . .
— Aha, suprantu, — šyptelėjau. — Tai nieko, kad 

valgiusi, šiaip pasėdėsi. Dėl pinigų nesirūpink, tiek tai dar 
turiu. Rytoj vėl išlupsiu iš tavęs truputį avanso.

Ji. nieko nebeatsakė, tik paklusniai nuleido akis, net 
man nejauku pasidarė. Iki artimiausio restorano nekalbė
jom nė žodžio. Ir tik susėdus tuščios salės kampe prieš skli
dinus alaus bokalus, nutariau vėl užmegsti pasikalbėjimą.

— Tu keistas žmogus, Irma, — pradėjau užuominom. 
Ji nustebusi pakėlė akis.
— Dirbame vienoj darbovietėj daugiau nei pusę metų, 

o tu visą laiką apsitverusi, tarytum kinų siena. Nesusitiki- 
nėji nė su vienu ir niekas nieko apie tave nežino.

— O ką čia apie mane galima žinot? Žknogus, kaip vi
si, — ginčijosi jinai..

— Kaip tai toks pat — kad ir šiandien. Argi tavęs vi
sai netraukia išeiti į užmiestį, arčiau žaliuojančios gamtos?

— Arčiau žaliuojančios gamtos? Ne — ką ten galėčiau 
rasti? Tepalieka žmonės mane ramybėje, kaip ir aš juos.

Paskubom išgertas stiprus alus pradėjo kaitinti mano 
kraują ir kalba pasidarė drąsesnė.

— Turbūt, pyksti, kad tave atitempiau čia. Juk nema
žas vaikas, neįkąsiu. Nejaugi niekad netrokšti pasikalbėti 
su kitu žmogumi?

Ji tylėdama valandėlę varinėjo ant staltiesės krūvon 
dtionos trupinėlius.

— Žinai ką, visdėlto,. parduok man tą ketvirtį, — ji 
staiga pratarė pasitikinčiu balsu ir žiūrėjo tvirtai į akis.

Aš pratrukau juoku.
— T|u, brangioji, nepataisoma!
— Ne, visai rimtai — jis tau visiškai nereikalingas. O 

man kaip tik tokio ir trūksta, — tęsė ji, norėdama mane įti
kinti.

— Palikim tai, kalbėkim apie ką nors kita. Argi, iš 
tiesų, tave domina tik mano sidabrinis ketvirtis?

Ji vėl nutilo; nuleido akis. Ir taip sėdėjo ilgą laiką, ta
rytumei apkerėta, atsakinėdama į mano klausimus trumpais 
„taip“ ir „ne".

Man tas žaidimėlis pradėjo įkyrėti ir beveik gailėjausi, 
kad neprašomas ėmiau užsiiminlėti pasaulio lopymu. Tylė
dami baigėm pietus. Aš su tikru vilko godumu, jinai vos 
teprisiliesdama valgio. Nebeturėjau jokio malonumo tęsti 
toliau šį dirbtiną tete-a-tete, todėl užmokėjau ir atisikėlę iš
ėjom į gatvę. Atsisveikinau keliais beprasmiškais žodžiais 
išsisukinėdamas, kad turiu vykti redakcijon ir įšokau tram
vajų/;. Irma abejingai padavė savo trapią ranką ir pasuko 
vėl senamiesčio link.

Mane buvo apėmęs irzlumas, kuris jau ir taiį> nekokią 
nuotaiką dar labjau gadino. Ir reikojo man prakalbinti tą. . . 
tą. ..

— Sidabrinę lapę! — netikėtai Šovė galvon ir aš ne
beįstengiau užgniaužti sukilusio juoko. Priešais sėdinti pa
nelė krūptelėjo, metė į mane paniekinantį žvilgsnį ir užrietu
si buką nosytę Nusisuko. Vos pastebėjau tai; netikėtai su
rastas vardas manyje atvėrė tarytum proplėŠą, pro kurią 
išgurgėjo nejauki, visą popietę mane slėgusi, nuotaika. Visai 
netikėtai suradau Irmai naują vardą, tokį tinkamą, kaip nė 
vienas. Jaučiausi, lyg suradęs naują kontinentą ir tas radi
nys man! padėjo užmiršti sugadintą sekmadienį.

Sekančią savaitę išvažiavau atostogų. Po mėnesio su
grįžęs, radau prie Irmos langelio kažkokį ūsotą tėvuką. Nie
kas nežinojo, kodėl ji išėjo. Gal būt, ją paveikė Sidabrinės 
Lapės vardas, kurį prieš išvykdamas paleidau apyvarton. 
Apie tai pagalvojus, man darėsi nejauku, bet stengiausi sa
ve nuraminti, kad tai tik mano išmislai, o ji paliko darbą vi
sai dėl ko .kito.

Bus daugiau.
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MŪSLf ^SPORTAS
I» HAMILTONO LSK „KOVAS”.

šerio Toang-Ti, dievaičio Ta~> 
garbei. Kunigai buvo tos gim 
nastikos mokytojai ir ji buvo 
žinoma Kong-Fu vardu.

Po kiniečių, sekantys istori
niai įrodymai randami pas

HLSK „Kovas“ surengtas 
žiemos stalo teniso turnyras, 
kuriame dalyvavo 12 žaidėjų, 
baigėsi nemaža staigmena: nu 
galėtoju liko, nepralaimėjęs 
nei vienos partijos, K. Paltaro 
kas, palikęs 2 — 3 vietoje „ve egiptiečius, babiloniečius ir asi 
taraną“ A. Tėvelį ir E. Kuda- įiečius. Tačiau tai yra tik pa- 
bą. 4-toji. vieta atiteko jau- vieniai įrodymai, kurie siekia 

3000 — 2000 m. pr. Kr. gim. 
laikotarpį.

Vėliau, sporto istorijos se
ka nenutrinami lapai vienos 
tautos, tautos, kuriai amžiams 
atitqks garbė, kaip sporto lop
šiui. Ši tauta ir valstybė yra 
Graikija, kuri turėdama tokią 
gražią sporto istoriją, šian
dien, sporto pasaulyje, vaidi
na tik antraeilę rolę. Keista 
yra, tačiau „tempora mutantur 
et nos in eos mutamur“.

Grįžkime prie graikų. Gar
susis graikų filosofas Solonas, 
štai kaip yra išsireiškęs apie 
kūno lavinimą: „jaunuolio stip 
ri ir graži Kūno sudėtis yra di
džiausia dovana šeimos laimei 
ir tėvynės laisvės apsaugai. 
Šiuo šūkiu graikai ir vadova
vosi, steigdami garsiąsias gim
nazijas, sudarytas iš trijų da
lių —skyrių; pagrindinės pra
timų aikštės, kūno kultūros iū 
mų ir stadiono. Kūno kultū
ros rūmai savo įrengimu buvo 
labai moderniški. Juose randa 
me pratimų sales, (blogam 
orui esant) auditorijas retori
kai ir filosofijai, maudykles - — 
baseinus, kamuolio žaidimams 
kambarius. Viso tp aukšto 
graikų apvainikavimu buvo 
garsiosios olimpiadės, tačiau 
žuvusios kartu su visos Grai
kijos kultūra ir nepriklausomy 
be. Apie šiuos sportinius žai
dimus esu jau anksčiau „NL“ 
rašęs, todėl šiame 
neminėsiu.

Viduramžiai — 
rišti su ritierių 
sporto istorijoje 
juodžiausiom raidėm, 
tama visa tai, kas graikų buvo 
atsiekta. Iv atrodė, kad spor
tas niekuomet nebeprisikels.

Tik 19 a. antroje pusėje pa
sireiškia vėl tikrojo sporto 
simptomai. 1896 m. surengia
ma I-ji naujųjų amžių, olimpi-

adė. Sportas atidaro naują sa
vo istorijos lapą. Jį pradeda 
globoti valstybė, skirdama iš 
savo biudžeto žymią pinigų su 
mą, įvairiose rungtynėse, žiū
rovų tarpe, matomi aukšti vais 
tybės pareigūnai, 
ypač suklegti po

bą. 
nam, daug žadančiam Petru- , 
šaičiui ir 5-toji — Grajauskui. j 

Artimiausia hamiltouiečių 
išvyka numatoma į Montreal}, 
balandžio mėn. 28 d. į „N. Lie 
tuvos“ dešimtmetį.

Čia bus sužaistos krepšinio 
ir stalo teniso rungtynės.

Kbr.
IŠ SPORTO ISTORIJOS.
Daugeliui atrodo, kad spor

tas yra tik paskutiniųjų amžių 
kūrinys. Tačiau tie žmonės la 
bai klysta. Jis savo užuomaz
ga siekia gilios ir tai labai gi
lios senovės.

Kūno lavinimas y'ra kilęs iš 
žmogaus instinkto, prisitaiky
mo prie gyvenimo aplinkos — 
kovos už būvį.

Yra žinoma, kad indėnai, o 
ypač hotentotai buvo geri bė 
gikai, pajėgdami be pertrau
kos atlikti apie 300 km kelią. 
„The Seri Indians“ knygoje 
rašoma, kad šeri giminės indė
nai (Mexico ir Kalifornijos 
įlankoje) gaudydavo bėgime 
elnius ir kiškius. Tad skaity
dami dar gimnazijos laikais, 
garsiojo apysakų rašytojo K. 
May'o „Winnetou“ ar kitas 
knygas, matome, kad ten ap
rašyti įvairūs ilgųjų nuotolių 
indėnų bėgimai nėra fantazija, 
bvt tikrovė.

Ieties metmai (ne medžiok
lės metu, bet religinėse šven
tėse), imtinės, sunkumų kilno
jimai ir kt. sporto rūšys, yra 
plačiai žinomos, kaip karas ir 
taika, Azijoje, Australijoje, 
pietų ir šiaurės Ameiikoje. 
Kiekviena tauta ir tautelė tu
rėjo savo 'būdus ir taisykles 
sunkumų kilnojimams ir imty
nėms.

Pirmoji, istoriškai nestatyta 
sporto sritis, yra kiniečių 
„šventoji gimnastika“, įvesta 
26 98 m. pi. Kristaus gim., kai

c.-."':.1 xx

400 m
1500 „ 
šuolis į tolį 
trišuolis 
rutulys 
diskas

Sportas 
pirmojo pa-

1896 m.
— 54,2 sek.
— 4; 33, 2 sek.
— 6,35 m.
— 13,71 „
— U,22 „

labui didelis.

saulinio kai o. Tai, kas buvo 
prarasta per šimtmečius, atgau 
narna per dešimti metų! Var
žybų rezultatai yra geriausias 
įrodymas. Pavyzdžiui, paim
kime lengvąją atletiką, vadina
mą 
kai

ir jo

Skirtumas yra
Dažnai, tenka nugirsti, kad 

sportas šiandien nėra vien tik 
tas grynas kūno lavinimas, ku
riame pagal seną priežodį 
„sveikame kūne, sveika siela“ 
jis ir būtų gnndžiamas.

Girdimi balsai, kad sportas 
yra pasipinigavimo sritis (aiš
ku — profesionalizmui, bet ne 
mėgėjams), siekimas vien tik 
rekordų. Dalinai yra teisybė, 
tačiau terųka atsiminti, kad vi
są tai iššaukia patsai gyveni
mas. Juk nepasiaptis yra, kad 
daugelyje valstybių sportiniai 
įvykiai yra nustelbę visus poli
tinius įvykius, didžiausias žmo 
nių nelaimes. Kaip atrodytų., 
jeigu dar pav., XIX a. sporti
ninkas, su sportine apranga(l) 
atvyktų pas popiežių privačios 
audiencijos?

„sporto karaliene' 
kurias pasekmes:

1948 m.
46,2 sek. 
3; 49,8 sek. 
7, 82,5 m. 
15,40 m. 
17,12 „ 
52,78 „

Šiandien, net viešai laikraš
čiuose yra talpinamos nuotrau 
kos (Popiežius Pijus XII ir ita 
lų dviratininkas Bar tali) ir tuo 
nieks nepasipiktina ir nesiste
bi.

Kaip atrodys pasaulio spor
tinis gyvenimas po 20—30 m? 
Sunku šiuo metu atsakyti, ta
čiau daugelio sportininkų nuo
mone jis ir savo rezultatų at
siekime ir plitime turės pasiek 
ti tam tikrą ribą. Kai kurių 
specailistų apskaičiavimu, pav. 
100 m. bėgimas pasieks 9,3 
sek. (dabartinis pasaulio re
kordas yra „tik“ 10,2 sek.) ru
tulio stūmimas — 19 m. ir tt. 
Tačiau kaip tikrumoje atro
dys, daugelis mūsų galės įsiti
kinti, pagyvenę dar ketvirtį 
amžiaus. Kbr.

TRUMPAI

straipsnyje

stipriai su
gyvenimu, 

yra įrašyti
Užmirš

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

4 AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

XX XK

VICTORIA 
CLEANERS 
&.DYERSC0.

lietaus 
dažome 
“Drex”.

lengvus ir
Sutaisome rū-

MONTREALIS 2836 Allard 
zzxk—1 zxk-t.lxx-t—"".".roue

įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo 
Mes valome ir 
uždedami jiems
kad neperlelstų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūš*es karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus 
sunkius.
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.
Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135

(galimą pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135

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

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

S3CMS

IŠ VISUR.
— Augsburge — Vokietijo- rungtynės Madride Ispanija— 

je, vykstančiame šachmatų tur Šveicarija baigėsi ispanų per- 
nyre pirmauja Bogoliubovas.

— Pirmosios pasekmės pa
saulio ledo ritulio pirmenybė
se : Kanada -— Didž. Britani
ja 17 : 1, Šveicarija — Suo
mija 4:1, Švedija — Norve
gija 5 : 2.

— Tautinėje ledo ritulio 
lygoje pirmauja Detroitas 
prieš Toronto ir New York'ą.

— Anglijos Futbolo Sąjun 
ga veda derybas su austrais 
dėl futbolo rungtynių Angli
ja — Austrija.

— Haile Selassie, kuris tik 
konflikto metu su Italija paži 
no motorizacijos reikšmę, 
šiuo metu, taip yra užsidegęs“ 
auto — mašinomis, kad net ša 
lia savo rūmų turi didelį gara 
šą su 30 lengvųjų mašinų. 
Kiekvieną dieną, Abisinijos 
valdovas, naudoja vis kitą, aiš 
kindamas ,kad mašina yra kaip 
kareivis: būtina pratimų ir ju 
dėjimo, ydant nelaimės dieno
mis kraštui žmogaus n.ei mi
nutei neapviltų. . .

Iš skautų gyvenimo
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS 

lojančių ir darkančių įtakų, 
rengti tam judėjimui vadovus,’ 
tuo būdu auignant Lietuvai ge 
rų piliečių kadrus.

Ir tikrai, visame lietuvių 
skautybės sąjūdyje studentai- 
-ės skautai jau yra palikę gilių 
.pėdsakų.

Pirmoji bolševikinė okupa
cija iš „Vyčio" korporacijos 
paėmė fil. inž. Juozą Milvydą, 
žuvusį partizano mirtimi, ir 
kelis išvežtus į Sibirą. Naci
nės okupacijos įlietu. „Vytis“ 
veikė pogrindy, o daug jo na
rių aktyviai dirbo ir kitose po
grindžio organizacijose. Ant
rojo bolševikmečio metais, tu
rimomis žiniomis, vėl daug 
skautų akademikų žuvo ar iš
tremta. ,

Vokietijos universitetuose 
Saud. Skč. Dr-vė ir „Vytis“ 
vėl išėjo į viešumą. Jos čia su 
darė santarvę — Akademinį 
Skautų Sąjūdį, tikslu geriau 
derinti savo veiklą. ASS sky
rių pridygo daugely Vokieti
jos universitetų. Jie tęsė Ne
priklausomybės stud, skautų 
stradicijas.

Emigracija išardė veiklą Vo 
kietijbje, tačiau ASS ar vien 
„Vyčio“ skyriai ėmė steigtis 
užjūryje. Ne visi nariai gali 
studijuoti, tačiau visi yra pasi 
ryžę išlaikyti savo idelaistinį 
nusiteikimą ir pasirengti būsi
mam Lietuvos atstatymui. Ko 
va už Lietuvos nepriklausomy 
bę dabar yra aukščiausias AS 
S tikslas. Ta kryptimi dabar 
kreipiamos visos pastangos. 
Daugiausia „Vyčio“ rūpesčiu 
ir pastangomis buvo paruoš
tas ir išleistas kaltinamasis ak 
tas Lietuvos grobikams — „Ge 
nocide“ knyga. Vytinčiai ją 
platino USA ir Kanadoje.

Kur jų susiburia daugiau, 
skautai akademikai . turi įsi
steigę ASS skyrius. Jie yra 
Čikagoje, Detroite, Montrealy, 
Toronte, Adelaidėje ir Sydnė- 
juj. Tarpusavio ryšiui palai
kyti leidžiamas „Vyčio“ biu
letenis, kuriame nagrinėjami 
ir bendrieji skautybės klausi
mai! (AL).

1918 metais prasidėjęs lie
tuviškasis skautų judėjimas 
rado tautoje palankią dirvą, 
nes atitiko tautos būdą ir gy
venamąjį laiką. Tam tikra da 
lis skautų, pradėjusių studijas 
tuo metu vos įsisteigusiame 
Lietuvos universitetą, juto rei
kalo nenutraukti ryšių su tuo 
gražiu, jaunimo judėjimu, 
jiems tiek daug davusiu. Ne
žiūrėdami to, kad skautybė tuo 
metu buvo laikoma kuone vai 
kų organizacija, nežiūrėdami 
svetimų pavyzdžių stokos, ta 
entuziastų grupė 1934 m. spa 

Studentų 
Tai buvo, 
pirmas pa 

skautybę

lio 16 d. įsteigė 
Sįkautų Draugovę, 
kaip dabar žinoma, 
šaulyje bandymas 
įvesti į universiteto sienas ir
duoti jai vietą suaugusiųjų kas 
dieniniame gyvenime.

Bandymas buvo drąsus, bet 
gyvenimas jį aprobavo. Stud. 
Skautų Dr-vė persiorganiza
vo į dvi savarankias organiza
cijas : Studenčių Skaučių 
Draugovę ir Studentų Skautų 
korporaciją „Vytis“. Abi bu 
vo ir liko griežtai nepolitinės 
ir laisvos nuo bet kurių ryšių 
su bet kuriomis politinėmis 
srovėmis ar partijomis.

Gyvenimui bėgant, jų veik 
la išsikristalizavo dviejose 
plotmėse: visuomenėje ir skau 
tiškoje. Jos stengėsi auklėti 
tvirtas asmenybes, gyvenan
čias ir dirbančias visuomenei, 
o ne sau. Ideologija pagrįsta 
skautiškais trimis principais: 
Dievas, Tėvynė, Artimas, at
seit, skautas akademikas savo 
gyvenimą supranta kaip akty 
vų krikščioniškumą, aktyvų 
patriotiškumą bei valstybingu 
mą ir aktyvų socialumą. Visa 
yra persunkta gilia toleranci
ja svetimoms pažiūroms bei 
nusistatymui.

Skautiškoje plotmėje skau 
tai akademikai, šalia plataus 
talkininkavimo skautų veiklai.

gale pasekme 6:3, žiūrovų 70 
tūkst.

— Pietų Vokietijos futbolo 
lygoje pirmauja VFB Mohl- 
burg, prieš FC Nurnbergą, 
šiaurės — SV Hamburg prieš 
Derder Bremen, vakarų — 
Freussen Munster.

— Pasaulio meisteris greita
jame čiuožime norvegas H. 
Andersen, po savo laimėjimo 
Davos pareiškė: „nuo šian
dien atsisakau visokių varžy
bų ir pagal mano žmonos pa- _ _____ _ ___
geidavimą (jaunos žmonos!) vadovaujant, instruktuojant ir 
pasiliksiu namuose“. “ J— ---- -> • .•

— Tarpvalstybines futbolo 
rungtynes, Šveicarija — Vo
kietija, įvykstančias š. m. ba
landžio mėn. 15 d. Zuriche, no 
ri matyti apie 20 tūkst. vokie
čių. šveicarai prisiuntė tik 
4.000, kadangi jų stadionas tai 
pina tik 32 tūkst. Kbr.

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul- 

kiais pašto ženklais).
— Tarpvalstybinės futbolo

tt. dar yra užsibrėžę ryškinti 
lietuviškąją skautišką ideolo
giją saugoti nuo įvairiomis ap 
kokybėmis pasitaikančių ža

AUKŠTA KOKYBE-ZEMA KAINAI
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus 1

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

Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo 1 
vardą, pavardę, adresą, pakieto numerį ir jo kainą. (

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.

5 sv. mlt. p.kavos

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

% 
% 
11

4 sv. m. p. kavos
1 sv. kakao
1 sv. šokolado 
y2 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. majoran® 
13/ą oz. paprikos

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

Nr. 15

$ 5.20

Nr. 16

$ 8,90

Nr. 17

$ 6.50

5 sv. m. p. kavos 
5 sv. g. k. taukų
2 sv. šokolado
5 sv.m. p. kavos 
10 sv. cukraus 
12 plyt, bulijono
3 sv. g. k. taukų 
(skardinėje)
2 sv. m. p. kavos
1 sv. Aliaskos

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

1 sv. saldainių 
% sv. kakao 

arbatos

Nr. 18 f
$ 9.80 į

Nr. 19
$ 9.50

Nr. 20

$ 7.15

Nr. 21

$ 6.00

Nr. 22 
$ 6.0012 sv. gr. k. taukų

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

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

HONEST AIT5, REG’D. 456 W. 63rd Street, 
CHICAGO 21, ILL. USA.

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 2241 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. 19—$9.95Siuntinys Nr. 14—$ 5.70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv.cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo

4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
454 sv. cukraus

2 gabalai tualet. muilo

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

14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualetinio muilo

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

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

Siuntinys Nr. 25

■ ' ■- --------TT............ . m U
E. 9 sv. kiaulinių tau

kų .....$ 5.25
C. 15sv. kiaulinių tau

kų .....$ 8.00

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

vos 5 dėžutėse $ 7.50
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
1. 5 sv. margarino $ 3.70
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00

1 ..i .n—r. ..k.... .  - 1 !■■■■■■■ 1 ■ 11
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PADĖKOS
Man vienišui sunkiai susir

gus — daug padėjusiems ir 
manim besirūpinusiems St. Jo 
seph ligoninėje, mieliems bro
liams - sesėms lietuviams: Dr. 
A. Kaveckui, Dragūnevičiams, 
Leonardui, Reginai, Agutė- 
lei, Jonui T. ir visiems kitiems 
londoniškiams mane lankiu
siems — nuoširdžiai dėkoju.

Aleksas Kojelaitis.
London, Ont., 10. 3. 1951.

NAUJŲ SVARBIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTAI 
PARLAMENTE

Dabartinėje Ontario Provin 
cijos Parlamento sesijoje yra 
įnešta svarstyti visa eilė nau
jų įstatymų ir įstatymų papil
dymų bei pakeitimų. Kai ku
rie tiesiegiai palies platesnius 
ir mūsų tautiečių sluogsnius. 
Jie verti platesnio dėmesio.

Pirmoje vietoje paminėtinas 
įstatymas prieš diskriminaciją. , dirba tą patį darbą ir jį lygiai 
Yra numatyta apdėti baudo
mis ir bausmėmis darbdavius, 
kurie atsisakys priimti darbi
ninką ar tarnautoją vien dėl 
to, kad jis nepriklauso tam tik

iai rasei, tautinei grupei, reli
ginei denominacijai ar vartoja 
kalbą, kurios darbdavys ne
mėgsta.

Kitas įstatymo projektas nu 
mato vienodą atlyginimą už 
tą patį darbą vyrams ir mote
rims. Iki šiol kaikuriose in
dustrijos šakose moterys, nors

kaip Ontario Provincijos vals 
tybes prokuroras Dana Porter, 
pareiškė, kalbėdamas į parla
mento atstovus ir svečius — 
numato, kad moterys galėtų 
būti šaukiamos ir turėtų tar
nauti kaip prisiekusios provin 
cijos teismuose. Tai taip pat 
jau seniai vykdoma JAV ir 
Anglijoje. Kaip žinoma, ang
losaksų teisinėje sistemoje, 
sunkesnėse kriminalinėse ir ei 
vilinėse bylose, kurių jieški- 
nys siekia didesnes pinigų su
mas, šalys turi teisę pasirinkti 
12 prisiekusiųjų, kurie teisėjų 
padedami, išneša sprendimą.

Laiškai Redakcijai
PAPARČIO ŽIEDO PASIAIŠKINIMAS.

PAJIESKOJIMAI
— Pajieškomas Vytautas 

Pulkauninkas ir Henrikas Pla 
čiauskas abu gyvenę Čiobišky 
je. Kas žino apie juos prašau 
pranešti šiuo adresu: Stasys 
Narbutas, Uplands Miners 
Hostel Handsworth Birming
ham England.
1 XKT  HK=XK——-H

PIRKSIU
senus, bet dar galimus naudo
ti prieinama kaina: lovas, ne- 
plačias, po vieną gulėti, spin
telę knygoms sudėti, balti
niams komodą, ir spintelę in
dams, skalbiamą mašiną ir ang 
limis kūrianamą pečių, tinka
mą kepimui ir virimui. Adre
sas: Ambrozaitis, 52 Vermont 
Street, Longueuil annex P. 2.
X WK-T-----W-------- ---  ■ M

Nauji kanadiečiai
Kovo 15 dieną iš Anglijos ra lengvas, — todėl, kas gali 

per Islandiją Kanados lėktuvu iš Anglijos išvyksta. 
„North Star“ atskrido šie 
tuviai:

Novosielskis Petras, 
Guoga Bonaventūras, 
Melnikas Gediminas, 
Grudzinskas Kostas, 
Kažukauskas Jonas. 
Vieni jų Anglijoje gyveno 

Londone, o kiti ties Bedrordu, 
treti ties Cembridge. Daugu
mas jų įjuvyko toliau, o p. No 
vosielskis susilaikė Montrealy 
je ir lankėsi „Nepriklausomos 
Lietuvos” redakcijoje.

Kaip mokantis anglų kalbą, 
kurį laiką jis buvo komandi
ruojamas vesti trumpalaikių 
anglų kalbos kursų į stovyk
las, išvažinėjo visą Angliją ir 
patyrė, kad gyvenimas ten nė

lie-

gerai atlieka kaip ir „stipres
nioji“ lytis, gauna gerokai že
mesnį atlyginimą.

Antras moterų „emancipa
cijos įstatymo projektas“ — Iki šiol prisiekusiaisiais šioje 

provincijoje galėjo būti tik vy 
rai — Kanados piliečiai.

Vyriausybės narių pareiški
mu, dar šios savaitės bėgyje 
būsiąs įneštas svarstymui į 

pasakoja, parlamentą provincijos butų 
nuomos kontrolės įstatymo pro 
jektas. Iki šiol butų kontrolė 
buvo tvarkoma karo metu Do
minijos vyriausybės išleistu įs 
tatymu, kurio galiojimas užsi
baigia artimoje ateityje. Nau
jojo provincijos įstatymo dide 
liu susidomėjimu laukia namų 
savininkai ir butų nuominin
kai.

P. Novosielskis 
kad neseniai nupirktieji lietu
vių namai Londone yra labai 
geroje vietoje, miesto centre, 
ir yra gražūs. Namai turi vi
sas teises ir plačiai yra naudo 

jami. Dabar juose telkiasi vi 
, sis lietuviškasis sąjūdis.

Vladas Kuska atvyko iš Aus 
. tralijos, per Angliją. Kelionė 
, atsiėjusi 350 dol. Jo nuomone, 

pragyvenimo lygis Kanadoje 
, yra aukštesnis, bet Australija 

turi gerai sutvarkytą socialinį 
draudimą ir sutvarkytą darbą, 

' iš kurio savininkas, kada už
simanęs, darbininko negali iš
mesti.

Iš Paryžiaus į Montrealį at šas $ 10.00, K.’ Kuodukis $ 
; vyko inž. J. Bulotos šeima. 4.00, V. Satkevičius $ 2.00,

=H~"' M ■

Jonas J. Juškaitis.

AUKOS TAUTOS FONDUI
St. Catharines, Ont. 36 as

mens prisiuntė $ 167.00: St. 
Valickis $ 12,00, El. K. Jonu-

E

Lietuviška krautuvė

— ■ ■=į^"........ H------ —įf

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

Richard’s Meat Market
SA V. POVILAS PETRONIS.

Lietuviškos gamybos dešios, įvairių rūšių tmesos, 
daržovės, grosetenja.

5898 Vei dun Ave., Verdun TR 0281

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
genausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

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

Telefonas: ME 8522.
==?fc-------r-=M:- ■ K-—. X- 1?-

Šio savaitraščio 9 nr., Laiš
kai Redakcijai, p. Treška ža
da mane traukti teismo atsako 
mybėn už mano rašytą straips 
nulį, tilpusi 5 nr. įVancouve- 
rio žinių santrauka;, kuriame 
jo manymu esu užgavęs jo as 
men į.

Straipsnelyje, turiu pasaky
ti, nesu visisxai suminėjęs p. 
Treškos pavardės, ir tai ouvo 
joks pasityčiojimas iš jo uolai 
mės, nes gi uz tą vadinamą ne
laimę, neišaiškinus kaltininkų, 
apmokėjo draudimo bendrove 
visus nuostolius.

Straipsnelis buvo rašytas 
visai neižeidimo tikslu, o tik 
tam, kad užbėgt už,akių, kas 
nori apibudinti šią koloniją 
kaip nedarniai sugyvenančią. 
Dėl mašinos Keletas žodžių įdė

M. Šorius $ 5.00, K. Bukys $ 
2.00, K. Galdikas $ 8.00, A. 
Satkevičius S 2.00, P. Meš
kauskas $ 10.00, V. Platakis 
$ 2.00, M. Sauka $ 2.00, A. 
Antanavičiūtė S 2.00, R. Rim
kienė 0 2.00, M. Satkevičius S
I. 00, J. Dainora $ 5.00, V. Pa 
lujansKas $ 10.00, V. Alonde 
ris $ 2,00, A. Vyviantas $ 
10.00, J. Sajauka $ 2.00, P. 
Polgrimas S 5.00, A. Visockis 
S 5.U0, S. Balevičius S 1.00, A. 
Setikas $ 5.00, J. Kazragis S 
3.00, K. Bogužas $ 1.00, A. 
Vaičius $ 5, A. Kuraitis $ 1.00,
J. Ališauskas 0 2.00, A. M. 
Gverzdžiai $ 10.00, J. Alon- 
deris $ 3.00, V. Grabauskienė 
$ 1.00, J. Satkevičius $ 3.00, 
V. Vilčiūnaitė $ 5.00, P. Šu
kys $ 10.00, V. Pavilčius $ 
9.00, TT. Pranciškonai $ 5.00.

Timmins, Ont. J. Šarapnic- 
kas $ 5.00.

Nuoširdžiai dėkui, z
M. Arlauskaitė.

ta tiktai juokais, nes ligi p. 
Treška įvykį išaiškino laiške 
redakcijai, jis ištiktųjų nebu
vo aiškus, Neaiškumą sudarė 
ir ta aplinkybė, kad „The 
Vancouver Sun“ tame pačia
me numeryje buvo n,e tik p. 
Treškos nelaimės paliesto au
tomobilio nuotrauka, bet ir 
dar vieno panašaus.

Todėl akivaizdoje čia sumi 
nėtų faktų pareiškiu, kad p. 
Treškos įžeisti nenorėjau, jo 
vardo ir mašinos nenurodžiau. 
Jeigu p. Treškai atrodo, kad 
jis tiek įžeistas mano korespon 
dencija, kad net teisman rei
kia eiti, tai vien jau dėl to, kad 
lietuviams nereiktų eiti į teis
mą, dėl ambicijos jiatenkini- 
mo, aš, kad ir nesijausdamas 
kaltu, turiu atsiprašyti.

Manau, gal pakaks šio mano 
nuoširdaus pasiaiškinimo, kad 
pateisintų p. Treštkos pagei
daujamą atšaukimą.

Paparčio Žiedas.
Red. prierašas. Nors p. Treš 

kos perambicingas, gal, pasisa 
kymas, tačiau perdėm kultū
ringai pareikštas, todėl jį ir 
reikia tokiu pat džentelmeniš
kumu įvertinti ir patenkinti, 
juo labjau, kad jis paliko visus 
l tai atvirus kelius.

Redakcija iš savo pusės aukš 
tai vertina tokį kultūringą ir 
humanišką reikalo pavidalini- 
mą, kaip tai padarė p. Treška, 
ir jam nuoširdžiai, už tai dėko
ja.

Redakcija, šia proga, prašo 
savo mielus bendradarbius bei 
korespondentus būti tokiais at 
vėjais jautriais, atsargiais ir 
nieku nekaltų savo tautiečių ne 
paliesti tokia forma, kad jie 
pasijaustų neteisingai užgauti. 
Visur vadovaukimės objekty
vumu ir humaniąkumu.

it

Lietuviška moterų kirpykla į
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- j 

žavimus, dažymą ir kt. J
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ į

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

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS į
LIETUVIS LAIKRODININKAS (

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

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

raminiūir- im. ni-i __>
J U N A Valet Service

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

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

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

TR. 8112
Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir 

pasiklausysite plokštelių muzikos

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 EDWARD St. (kampas 6 av.), VILLE LASALLE.
■ M.. ■ M W . M -X- ■ W ..X ------------

JVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS į

IMPERIAL AUTO COLLISSION !
G K E R A I T I S, j

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

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

s in n--------"K.....-...... .......... ............. H*.--------- ............... .... n a

i Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

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

i Kreiptis vakarais po 6.30 vai
°*------------- M ■ H- M . . . X X M -----------1

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

1.1

t
r»a»M M

: LIETUVIŠKA

BALDU KRA L1LLE
į 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. PATARIMAI VELTUI

~ ' 'M  M . ■><. " !>l ---------H i"»f-----------M—^~==16=i

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

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

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

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

----- ae------------ X  X TT.  —atr- rrrr-Jt= i Jt—i :

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

į DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PAS1RUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0«94

RENE BOLRDAGES Reg‘d

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk Blvd. Vįlle Ema id, Montreal, Tramvajus 36.

MOK1NK1MES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas uirf tautiniame YMCA skyuu 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

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

Quebec. .

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

TEL. FI. 2682

Marche BOULEVARD Market
SAV. PAUL GUDAS,

MĖSA, ALUS, GROSETER1JA, DARŽOVES.

6033 Monk Blvd., VILLE EM ARD, Montreal.

PASIDARYKIM ATEIT į BE RŪPESČIŲ — APS1DRA USKIM ŠIANDIEN

MAMERTAS MAČ1LKAS į Alb. NORKELIUNO AQENTUROJE
DIPLOMUOTAS' MOTERIŠKŲ IR VYRIOKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 

AUKOTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIOS MADOS.

SKUBUS PATARNAVIMAS
Specializuojuos užsakymais paštu (mail orders) iš visų 

Canados ir JAV vietovių.
Adresas: kampas Mount Ro yal ir Brebeuf 
įėjimas: 4504 Brebeuf street. Telefonas FR 9141

MONTREAL ENTERFRISESREG'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 Avė. Rosemeunt, Pirm., antrad. ir ketvirtad.
Montreal, Que Vakarais nuo 6 iki 10 vai.
Tel. AM. 0342*
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HAMILTON WINNIPEG
ATVELYKIO ŠpKIAI.
Pirmus Atvelykio šokius, 

š. m. kovo mėn. 31 d. rengia 
Sporto klubas „Kovas“,

(Šokiai bus paįvairinti 
Įėję Central salėje, 
miu šiupiniu. Kbr.

DĖL FILMŲ.
Beveik kiekvieną sekmadie

nį. Dainavos salėje, yra rodo
mi filmai, kurie savo turiniu 
labai dažnai nėra tinkami mū
sų priaugančiam jaunimui. 
Tačiau jo salėje netrūksta!

Ar nevertėtų tėvams ir šeš
tadieninės mokyklos vadovy
bei pasirūpinti tuo, ydant vai
kai, ne jų dvasiai tinkamus fil 
mus galėtų apleisti, pažinda
mi įvairias meilės istorijas 
daug vėliau? Kbr.

AUKA LIETUVIŲ 
GIMNAZIJAI.

Mūsų vieninteliai tremtyje 
lietuvių gimnazijai Diephoize, 
KLB Hamiltono ap. valdyba, 
savo paskutiniame posėdyje, 
nutarė paskriti $ 25,00 auką.

Taip pat, per įvykstantį š. 
m. balandžio mėn. 14 d, K. L. 
B. Hamiltono ap. rengiamą va 
karą, bus aukų lapai, šiam lie-

DĖL ŽINUTĖS „HAMILTO 
NIEČIAI SUKRUSKIME”.

„NL“ Nr. 8 Hamiltono kro 
nikoje tilpo p. M. M. žinutė 
„Hamiltoniečiai sukruskime“, 
kuria KLB Hamiltono ap. val
dyba kviečiama (o gal ragina
ma?) kas mėnesį, ar kas du mė 
nesiūs, šaukti visuotinius na
rių susirinkimus, motyvuojant 
tuo, kad Hamiltono valdyba 
nustosianti savo svorio.

Įdomu, nejaugi svoris bend 
ruomenėje įgyjamas tik susi
rinkimų dažnumų, ar nuveik
tais darbais?

Be to, jeigu tektiį vadovau 
ti p. M. M. kvietimu, (kiekvie
ną mėnesį šaukti susirinkimą) 
kokią dienotvarkę turėtų val
dyba patiekti susirinkusiems: 
ar pasitenkintų p. M^ M. ir vi
suomenė tik jo atidarymu, pra 
eito susirinlkimo protokolo skai 
tymu ir jo uždarymų, ar eili
nius klausimus (kuriuos val
dyba, kaip bendruomenės ats
tovas išsprendžia savo posė
džiuose) turėtų nagrinėti vi
suotiniame susirinkime ir tuo 
pačiu tik gaišinti brangų lai
ką? O gal keikvieną mėnesį 
rinktumėme vis naująją val
dybą?

Laukiame konkrečių p. M. tuvių kultuios židiniui remti.
M. pasisakymų. Kbr. Kbr.

dide- 
įdo-

ROUYN NORANDOS LIETUVIŲ GYVENIMAS.
Norandos lietuviai, kiek jė- ningą žodį tarė Stp. Šetkus. 

gos leido, atžymėjo brangią 
Neprikl. šv. dieną. Minėjimas 
įvyko vasario 18 d. pradedant 
pamaldomis, kurias laikė ir 
pamokslą pasakė, apibūdinda
mas Lietuvos kryžiaus kelius, 
anglų katalikų parapijos kle
bonas kun. John Coufield. Per 
pamaldas giedojo lietuvių baž 
nytinis choras.

Po piteų Norandos anglų ka 
taliįkų bažnyčios salėje vyko 
minėjimas.

Minėjimą trumpu žodžiu ati 
darė valdybos sekretorius J. 
Vyšniauskas ir pakvietė susi
rinkusius tylos minute pagerb 
ti kritusius už Tėvynės laisvę. 
Sugindama Marija, Marija. 
Sudaromas prezidiumas, į ku
rį pakviečiama O. Petraškevi- 
čienė, P. Pranckevičius, M. Bu 
šinskas, Stp. Šetkus ir V. Gu
delis. Toliau sekė išsami pa
skaita iš Lietuvos Nepriklau
somybės kovų. Prelegentas V. 
Gudelis. Laike paskaitos bu
vo ištisai paskaitytas Neprik
lausomybės pask. aktas, ku
ris susirinkusiųjų buvo išklau 
sytas atsistojus. Gražų ir turi

Pabaigai mūsų jaunieji de
klamuoja eilėraščius M. Ra
kauskaitė, A. Bušinskaitė, M. 
Petkus. V. ir R. Staųkai pa
skambina pianinu keturiomis 
rankomis Kalvelį ir Plaukia 
sau laivelis. Mnėjiinias už
baigtas Tautos Himnu. Mi
nėjime dalyvavo beveik visi 
kolonijos lieotuviai — apie 70 
asmenų.

Laike minėjimo buvo pra
vesta rinkliava Tautos Fon
dui, kuriam aukavo: po $ 1,00: 
Alb. Tautkevičius, Ant. Taut 
kevičius, V. Gudelis, M. Bu
činskas, St. Černiauskas, V. 
Pranskevičius, j. Mikelskis, 
J. Grigas, St. Vaitkus, A. Ru
gys, K. Stankevičius, Br. Kup 
čikas, O. Augustinas, P. Abar 
tis, P. Rūkas, O. Petraškevi- 
čienė, V. Ruslys, J. Jakubaus 
kas; po $ 2,00: St. Punys, J. 
Bušauskas; po $ 5,00: J. Vys 
niauskas, V. Pocevičius, Stp. 
Šetkus, P. Baronaitis, A. Ba 
ronaitis, V. Jasiulionis, Z. Ru
činskas, W. Bruzgys, V. K. 
Stankai; po $ 10,00: St. D.

Viso Tautos Fondui surink
ta $ 77,00. — Julsta —

WINNIPEGAS LIKO BE VALDYBOS.
Winnipego Lietuvių Bend-atvykęs jaunas lietuvis medici 

ruomenės susirinkimas kovo 4 nos daktaras Eugenijus Ged 
dieną ėjo gan triukšmingai. >gaudas, čia pradėjo darbą Ge- 
Valdybai už neveiklumą ir ne . neral Hospital paprastu order 
taktiškumą buvo mesta kalti
nimų. Ginčai dėl to užsitęsė 
nuo 3-čios iki 7,30 vai. v. ir 
nieko rimto nenutarta, taipgi 
liko neišrinkta bendruomenės 
valdyba 1951 m. Nebuvo kan 
didatuojančių; iš visos eilės 
pasiūlytų kandidatų nė vienas 
nesutiko būti renkamas.

Žiūrint rimtai į praeitų me
tų valdybos veiklą, negalima 
daug neigti, nes dirbantieji 
žmonės negali kaž ką nuveikti. 
Buvo daryta, kas galima buvo 
padaryti. Todėl tie kaltinimai, 
daugiau tik priežastis pulti 
valdybą, o to viso šaknys yra 
kitur. Bendruomenei organi
zuojantis pereitais metais, įvai 
rios grupės norėjo pasigrobti 
valdybą ir ėjo organizuotai. 
Dalimi tas ir pavyko. Valdy
ba, atsistojusi visuomeninės 
veiklos pryšakyje, ėjo visuo
meninės veiklos keliu, nežiūrė 
dama grupelės reikalų. Kai- 
kuriems grupelės žmonėms tas 
netiko. Pasikeitus klebonams, 
padėtis visiškai pablogėjo, nes 
buvęs klebonas laikėsi tole
rantiškai, o esamasis laikosi 
grupelės reikalų. Bendruome 
nės gi valdyba žiūrėjo blai
viau į visuomeninę veiklą. To 
kiu būdu įvyko skilimas deši- 
niam fronte ir to dėliai buvo 
puolama valdyba. Ne be to, 
[kad nebūtų buvę ir kai kurių 
asmeniškumų.

Susirinkimo prezidiumas li
ko įgaliotas šaukti jdtą susi
rinkimą dviejų savaičių bėgy
je. Winnipegas liko be Bend 
ruomenės valdybos. Tikimasi, 
kad atšalus {karščiams, viskas 
susitvarkys. P. Liaukevičius.
DR. GEDGAUDAS SERGA

Prieš porą metų į Winnipe- 
gą iš DP stovyklų Vokietijoje

ry, bet kiek vėliau buvo pa
kviestas į Concer Research 
Institute jau žymiai ‘ geresnė
mis sąlygomils ir svarbesnėms 
pareigoms.

Institute bedirbdamas vė
žio ligos tyrimo srityje, Dr. 
Gedgaudas savo originalėmis 
įdėjomis atkreipė kitų kolegų 
susidomėjimą ir Instituto va
dovybės buvo šių metų pra
džioje deleguotas į Columbia 
ii Harvard universitetus Jung 
tinėse Valstybėse susipažinti 
su ten daromais šioje srityje 
tyrimais.

Grįžęs iš kelionės jis ėmėsi 
darbo su dar didesniu ryžtu, 
be tiesiogių pareigų Institu
te vakarais praktikuodamas 
dar privačioje X spindulių kli 
nikoje ir be to, ruošdamasis 
valstybiniams egzaminams. 
Fiziškai išvargusį jo organiz
mą užpuolė naujai atsiradusi 
influencijos arba gripo liga, ku 
ri atkrito į plaučių uždegimą. 
Pasirgęs gal daugiau kaip dvi 
savaites savo bute ir tempera
tūrai grėsmingai aukštai besi
laikant, daktarų patarimu iš
gabentas į St. Boniface sanato
riją ilgesniam laikui gydytis.

Daktaro sveikata gerų spe
cialistų rūpestingoje priežiū
roje jau žymiai pagerėjo, bet 
dar truks laiko, (kol jis galės 
grįžti prie savo šeimos (žmo
nos, buv. Radzevičiūtės, buv. 
Valst. Operos baleto šokėjos 
ii vienametės dukrelės) ir sa
vo pareigų.

Gausingi draugai, kurių Dr. 
Gedgaudas savo maloniu ir vi
siems gero velijančiu būdu 
čia turi apsčiai, linki jam grei 
čiau pasveikti ir tikisi neužil
go susilaukti tikrai savo lietu 
viško gydytojp.

WELLANDAS GRAŽIAI AUKAVO TAUTOS FONDUI
Welland, Ont. Wellando ir 

Apylinkės lietuviai nepriklau
somybės šventės proga suau- 
kavo Lietuvos vadavimo rei
kalams $ 300.00, kurie pasiųs
ti Tautos Fondo 
Kanadoje.

Minėjimo metu 
lankant minėjime 
sius tautiečius namuose, buvo 
suniekta — 259,76 dol.. Su
rinkta aukomis laike šokių va
karo 1950 m. lapkričio mėn. 
18 d. $ 38,66 ir paskirta iš ben 
druonrnės kasos 1,64 dol.

Tenka pasidžiaugti, 
mestas šūkis 
uždarbis 
lams!“

atstovybei

ir vėliau ap 
nedalyvavu

kad 
Vienos dienos 
Tautos reika- 

Wellando apylinkėje 
bus įgyvendintas.

Kukli gyvenančių lietuvių 
Wellando kolonija (150 žm. 
su vaikais) nuo 1949 metų iki 
dabar Tautos reikalams paau 
kojo 680.96 dol.

Aukavusių lietuvių sąrašas, 
m. vasario mėn. 18 d. Po: 

$ 20,00: Stonys, Stepas; po 
$ 15.00: Morkūnas V.; po $ 
10,25: Stankevičius A., po $ 
10,00: Naiduškevičius P., Ka
ralius V., J. G. S.; po $ 8,00: 
Paužuolis J., Radvila) J, E.; 
po $ 7,00: Kuzavas M.; po $

s.

5,00: šv J., Staškevičius J., 
Biliūnas V., Marčiauskas P., 
Tamūlėnas P., Stankevičius 
K., Kutka J., Smolskis A., Blu 
žas, J. Lekavičius, J. Briedis, 
F. Cypas, K. Steigys, M. Če
paitis, J. Simonaitis, B. Pivo
riūnas, J. Andriušis, B. šalčiu 
nas M., Šiurka V.; po $ 4,00: 
Emilis; po $ 3,00: Kalvaitis 
A., Kalvaitis P., Paurys J., 
Sungaila K.; po $ 2,00:_Tv. 
J. L. Šidlauskas, P., Žukaus
kas K., Grigas K., Stanaitis J., 
Biliūnienė A., Vasiliauskaitė 
A., Bakanavičiūtė L., Berzė- 
nas P., Pranaitis A., Rama
nauskas A., Vitauskas V., 
Luomanas B., Lazdinis B., 
Kačinskas H., Urbšys M., Kar 
delis J., Eižinas V., Mašaus- 
kas J.; po $ 1,50: Baltrūnas 
J.; po $ 1,25: Mačikūnas St., 
Mačikūnas Vyt., Dutkai, Ka
valiauskas St., Skudutis J., Še 
renas K. Smulkios vaikučių 
aukos $ 0,76.

Wellando ALOK-tas iš sa
vo pusės aukotojams reiškia 
nuoširdų ačiū! Taip pat dide
lė padėka poniai Bersenienei 
už talkinhikavimą renkant au 
kds

Wellando ALOK-tas.

- TAUTA IR VALSTYBĖ.
gyvenime atvirkščias vyks
mas :
idėjos ėmė pirmauti faktams.
Idėjos siekia sukurti faktus, 
revoliucinėmis pastangomis

LANGLEY PRAIRIE B. C.
Pradėjau praktikuoti 

MEDICAL DENTAL BUILDING LANGLEY 
PRAIRIE B. C.

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

VASARIO 16 D. SAULT STE MARIE.
Toliau sekė meninė dalis, 

kurią išpildė mūsų augantis 
jaunimas, paruoštas J. Staškū- 
nienės. Eilėraščius deklama
vo L. .^kilaityHė, B. Levišaus- 
kaitė, R. Karnėnaitė, A. Ok- 
manas ir R. Motuzas. Novelę 
„Legenda apie nežinomą ka
reivį“, paskaitė L. Okmanas.

Po to buvo svarstomas Tau 
tos Fondo aukų vajus. Daly
viai tam pritarė ir kai kurie 
tuoj pat atliko savo pareigą. 
Pas minėjime nedalyvavusius 
ir šiuo metu neturėjusius pini 
gų, komitetas (pareiškė) ap
silankysiąs. Tikimės tautiečiai 
supras šio momento svarbą ir 
parems Tautos Fondo vajų. 
Aptarę dar kai kuriuos mūsų 
bendruomenes reikalus, Vasa 
rio 16 d. minėjimas užbaigia
mas Tautos Himnu. K. V.

Vasario 16 d. minėjimas bu 
v o nukeltas į vasario 18 dieną. 
Rytą 7 vai. airių katalikų baž 
nyčioje buvo pąmaldos už mū 
sų Nepriklausomybės kovose 
kritusius didvyrius.

Vakare ukrainiečių salėje 
įvyko iškilmingas minėjimas. 
Susirin|ko gausus lietuvių bū
rys. Minėjimą pravedė Eug. 
Kutkevičius. Iškviečiami į 
garbės prezidiumą Nepriklau
somybės kovų dalyviai: Ad. 
Daugirdas ir V. Sakalauskas. 
Skaitomas referatas, kur Nu
šviesta Lietuvos senovės gar
binga ir tvirta padėtis Eųropo 
je, jos nykimas unijoje su Len 
kija ir plačiai paliečiami veiks
niai ir keliai, kurie vedė mūsų 
tautą į Nepriklausomybę. Lai 
ke referato, tyliu .susikaupi
mu, buvo pagerbti kovojusieji 
už mūsų tėvynės išlaisvinimą.

Pasaulio lietuvių karių (mėnesinis žurnalas

KARYS
išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 

įdomios medžiagos.

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

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

U. S’. A.

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

„NL“ Administracija.

(Atkelta įš 3 pusi.) 
formos, kuri pačią tautą 
rytų valdymosi veiksniu, 
(prancūzijos revoliucijos 
monarchijos paliovė atstova
vusios tautoms ir tautinio (tik keisdamos esamąją santvarką, 
riau, iki tol — valstybinio1) Taip Mazzinio politinė mintis 
vieningumo idėjai. Tautos ta
po veiksniu, kuriančiu valsty
bes. Revoliucija buvo žiauri 
krašto viduje ir veržli į šalis; 
tautinio apsisprendimo teori
jos priedangoje, kaip jos šalu
tinis rezultatas, išaugo Napo
leono imperija, kuri kėsinosi 
šio kariautojo ir naujojo di- 
nasto valia užvaldyti beveijk 
visą Europą. Tačįąu pats Na
poleonas savo karjera taip pat 
tik sustiprino ir išplėtė nacio 
nalizmą. Napoleonas tik iš da 
lies sąmoningai parėmė tauti 
nius sąjūdžius Italijoje, Lietu 
voje ir Lenkijoje. Daug dau
giau jis paveikė savo politika 
tokią visos Europos tautinę re 
akciją, kokios nė pats nesiti
kėjo. „Tautinė sąmonė Vokie 
tijoje pabudo prancūzų įgulų 
ii prancūzų mokesčių prie- 
spau je, ir Fichtes bei Hėgelio 
teorijoms įkvėpimo šaltiniu ta 
po ne vien Rousseau mokslas, 
bet ir Napoleono veikla" (E. 
Barkeria).

Nuo prancūzų revoliucijos 
ir Napoleono laikų tautinės 
laisvės ir nepriklausomybės ke 
lias apsigręžė. Nuo. senovės 
iki kalbamųjų laikų lėtai įsi
stiprinusi faktinė tautos būtis 
pirmavo prieš tautinės idėjos 
įsisąmoninimą plačiose' tautos 
masėse. Prancūzų revoliuci
jos poveikyje prasidėjo tautų

JIEšKAU PUSININKO
tabako ūky, su 2.500 — 3.000 

dolerių.
R. R. 6. Tillsonburg, Ont.

P. Jonelis,

pada 
Nuo 

laikų

įsikūnijo atgimusioje Italijoje, 
tokiu pat keliu susijungė Vo
kietija, tokia pat yra iškilusių 
po pirmojo pasaulinio karo 
naujų valstybių genezė. Savo 
būties sąmoninga tauta, išmo
kusi tą sąmonę kelti iki visuo 
tinės valios gyventi augščiau- 
siai organizuotu būdu, jau tuo 
pačiu subręsta nepriklauso
mam gyvenimui ir visomis ga 
Įlomis siekia- tokio gyvenimo.

Atsitinka, kad tauta, sukū
rusi geriausiųjų savo narių, pa 
stangomis ir aukomis valsty
bės pastatą, užsimiršta jame 
šeimininke esanti: taip daug 
tame pastate išbaigtinų darbų, 
taip reiklūs visi to pastato gy 
ventojai, savieji ir svetimie
ji (antrieji dažnai labjau, ne
gu pirmieji)! Tai blogai su
prantamo, o dar blogiau vyk
domo demokratizmo žymė. 
Kadaise apie tai daug kalbėjo 
ir rašė Vladas Putvinskis-Put 
vys. Jis net skyrė tautos ir 
valstybės politiką, kaip du, flaž 
nai nesutampančiu veiksmo li
nijoje, veiksniu. Gal jis tai da 
rė stebėdamas anuometinės 
Lietuvos valstybės vidinio gy 
venimo faktus. Vis dėlto yra 
„Valstybė ir jos idealai negali 
būti ir neturi būti universalūs, 
visa apima, visa patertkiną. Be 
valstybinių, turi, būti ir tauti
nių idealų. Tautiniai idealai 
turi būti pagrindu: be jų vals 
tybė mums tuščia“.

BALTICKA
Lietuvis batsiuvį s.

Pataisymai ir užsakymai
5355 Verdun Ave., VERDUN 

Tel HE 4547 _ • •

| DOMAS BUČINSKAS į GENERALINIS APDRAUDEJAS

i

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

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

Montreal, Que.
Tel. Ha 6708

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

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

Kreiptis po 5 vai. p. p. ir iešt.

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.

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

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

Edmond COURCHESNE
A dvokatas

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

TEL. HA 4607 MONTREAL.

£

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

Edouard MONDOR
Notaras

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

iraiw r į $ 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 prity rę specialistai.
Užeikite arba parašykite

JONAS J. JUSKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS ĮSTAIGA

907 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880
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MONT|REAL
PASKUTINĖ GAVĖNIOS SAVAITĖ IR VELYKOS 

MONTREALY
Aušros Vartų parapijos kle 

bonas T. dr. J. Kubilius prane 
šė, kad Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje Didžiąją savai 
tę bus pamaldos tokia tvarka.

Didįjį ketvirtadienį pamal
dos bus 8 valaudą ryto ir 8 vai. 
vakaro.

Penktadienį paminėjimas 
Kristaus Kančios ir pamaldos 
8 vai. ryto ir 8 vai. vakaro.

Šeštadienį pasiruošimas Šv, 
Velykoms ir pamaldos 8 vai. 
ryto ir 8 vai. vak.

Rezuiekcija — prisikėlimas 
sekmadienį — 7 valandą ryto.

Išpažinčių bus klausoma 
penktadienį ir šeštadienį pa
maldų metu ir po pamaldą. 
Išpažinčių klausys savi ir sve
čiai kunigai.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS

bažnyčioje šią savaitę vyksta 
rekolekcijos, kurios truks visą 
savaitę.

„NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS' DEŠIMTMEČIO 

MINĖJIMAS

L. Girinis,
749 Atwater Ave, WE 0619. 

Komitetas.
ŽYMIOS AUKOS AUŠROS 

VARTŲ PARAPIJAI
Praėjusį sekmadienį klebo

nas kun. j. Kubilius padėkojo 
seniesiems Kanados lietuviams 
p. M. Arlausaitei už padova
notas bažnyčiai žvakides (lik
torius) ir pp. Juškeviciams — 
už labai gražų mišiolą ir jam 
pritaikytą padėklą.

Anksčiau klebonas dėkojo 
dailininkui p. J. Ladygai, nu
piešusiam didžiąjam altoriili 
Auštos Vartų P. Marijos pa
veikslą.

J. EXC. MTR. ARKIVYSKU 
PUI MGR. LEGER

pageidaujant arčiau pažinti 
neo-canadiečių grupėj, š. m. 
jkovo mėn. 29 d. 8 vai. vakaro 
Plateau salėje (Lafontaine 
parke) neo - canadiečių para
pijos rengia jo garbei vakarą.

Visų tautybių dvasiškiai 
tars pasveikinimo žodį, po ko 
seks meninė dalis.

Linksmas pavasarinis
POKYLIS - KONCERTAS

TORONTE
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Toronto skyrius š. m. 
kovo 31 d., atvelykio šeštadienį, 6 vai. 30 min. vaka
re UNF salėje, 297 College St., rengia linksmą Pa
vasario Pokylį - koncertą. Koncertinę programą iš

pildys solistė BIRU ! Ė ZĄGANAVIČ1 Ū I Ė.
Po koncerto bus šokiai, žaidimai, loterija ir 
su staliukais, silpnais ir stipriais gėrimais ir 
džiais. Vakaro metu grieš geras orkestras 

mas europietiškus šokius.
Lietuviškas jaunimas ir visuomenė prašomi

buf,etas 
užkan- 
duoda-

Lietuviškas jaunimas ir visuomenė prašomi nepra
leisti gražios progos išgirsti vertingą koncertą ir links
mai sutikti auštantį pava sarį. Bilietus prašome įsi 
gyti „Laisvosios Lietuvos“ redakcijoje 145 Harrison 

St. Telef. LO-0942 arba prie įėjimo.
LAS Toronto Skyrius.

„Nepriklausomos Lietuvos * 
dešimties metų sukaktuvių mi 
nėjimas numatomas ateinančio 
gegužės mėnesio 5 dieną, nors 
ši data dar nėra tvirtai nusta-

Maloniai kviečiame visus 
lietuvius kito skaitlingiausiai 
atsilankyti.

įėjimas nemokamas.
Neo Canadiečiai.

tyta.
Minėjimas bus galmiai iškil 

mingesnis. Bus išleistas spe
cialus, sukalktuvėms pavestas, 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
numeris. Gegužės 5 dieną 
(kaip numatoma) bus „NL" 
iškilmingas aktas ir bankietas, 
kuris baigiamas balium.

Į sukaktuvių minėjimą yra 
pasižadėję atsilankyti iš toliau 
žymūs svečiai. Tautiečiai in
formuojami, kad kadangi pa
siruošimas toms iškilmėms yra 
reikalingas daug darbo ir rū
pesčių, tai būtina iš anksto ži 
noti dalyvių skaičių. Labai 
gali būti, kad tiktai iš anksto 
užsirašiusieji galės dalyvauti. 
Todėl maloniai prašoma jau iš 
anksto registruotis „NL“ re
dakcijoje ir pas KLCT narius. 
Būtų geriausia, kad jau iš anks 
to būtų žinomas tiksjus daly
vių skaičius.

Jau daugumas buvusių re
daktorių yra prisiuntę savo at 
siminimus, jų laikotarpio są
lygas būdinančius straipsnius. 
Visi buv. bendradarbiai malo 
niai prašomi tai padaryti, kad 
skaitytojai galėtų turėti tFk- 
resnį vaizdą, kaip tas laikraš
tis įsikūrė, kokiais pagrindais, 
kaip jam sekėsi, kas juo rūpi
nosi ir tt.

KUR GALIMA GAUTI 
BILIETŲ.

Lietuvos Valstybinės Ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės jubiliejiniam koncertui, 
kuris įvyks balandžio 21 d. 
(St. Stanislas salėje, 1371 
Laurier St. E.) bilietus gali
ma įsigyti iš anksto pas šiuos 
asmenis:

P. Juškevičienė,
3994 Rosemount Blvd., Rmt„ 

TU 6068.
V. Keturkaitė,

825 Riverview Ave,. Verdun, 
TR 5681.

St. Kęsgailą,
6882 Beaulien St., Ville Emr., 

HE 5956.
M. Juodviršis,

6882 Beaulien St., Ville Emr., 
HE 5956.

KLB — LOKo POSĖDIS
šaukiamas po Velykų. Tiksli 
data bus paskelbta sekančia
me „NL“ numeryje.

LIETUVIŲ DRAMOS 
TEATRAS MONTREALYJE
repetuoja A. Rūko „Bubulį ir 
Dundulį“, kurio premjera nu
matoma po Velykų, apie ba
landžio galą.

SUSILAUKĖ PRIEAUGLIO
Vilasaliečiai Stasė ir Augus 

tinas Ališauskai susilaukė sū
naus. Motina jaučiasi gerai, 
o sūnus sparčiai auga. Sveiki 
name.

ATWATERIO TUNELIS
pagaliau ruošiamasi kasti, 
jau pradėti tyrimo darbai. To 
kiu būdu viena iš daugelio 
Montrealio susisiekimo žaiz
dų bus pašalinta.

„NL“ PLATINIMO VAJUS. 
Indrelienė O....................201 %
Skaistys G. J.....................174%
Gumbelevičius E...............175
Skaržinskas J.................... 81
Gudas L.............................. 68%
Prielgauskas K1...............49%
Treigis V....................... : 48%
Januševičius P...................48
Jonuška P............................36
Smilgis E............................ 33
Meškauskas M................. 30
Bilevičienė 0.................... 28
Rutkauskas J........................ 26%
Masionis J..........................24
Dunčikas J.......................... 22
Frenzelis A......................... 22
Gudžiūnas K......................20
Skirgaila V......................... 18
Adamonis H.....................16
Janulaitis J. (Anglija) 13 
Pilkauskas J.........................10
Pranckūrjas S.................. 10
Kojelaitis A........................ 8
NoreiĮka St.......................... 8
Aušrotas Br. (USA) . . 6%

^Sriubiškis B........................ 4
Mikelėnas J....................... 4

KALTINA ROOSVELTĄ UŽ DABARTINĘ 
PASAULINĘ SITUACIJĄ.

Italų „La Patria degli Italia kietijoje) pasiųsta policija mal 
ni” savo š. m. Nr. 7 (vas. 17 
d. laidoj) per 3 skiltis skelbia 
žinią, jog Franko atidengė ame 
rikiečių politikoj sensacingų 
dalykų. Už visą dabartinę si
tuaciją Europoje bėda verčia
ma Rooseveltui, kuris esąs pa 
siūlęs Stalinui Suomiją ir Pa
baltijo kraštus. Toliau rašo
ma, kaip Jose 'Doussinague, 
Ispanų užs. reikalų ministeri
jos užs. reikalų politikos 
rektorius, vename iš savo 
vai atpasokotų memuarų 
skelbė dokumentą, skirtą 
osevelto tikrąjai politikai 
vaizduoti. Tai yra laiškas, ra
šytas asmeniniam draugui ir 
Roosevelto emisarui Zabras- 
ky. Pacitavęs tą Roosevelto 
laišką, laikraštis daro išvadą, 
jog Rooseveltas pats, norėda
mas sukurti pasaulinę imperi
ją, iš savo pusės pasiūlė Sta
linui Suomiją, Pabaltijo kraš
tus, pasidalyti Lenkija, visus 
Rytų Europos kraštus...“

KANADA DEPORTAVO 
422 ASMENIS

Kanada 1949 — 1950 me
tais, oficialiais duomenimis, 
deporaavo 422 asmenis, kurių 
50 išvežti dėl sveikatos prie
žasčių, 33 — kad sudarė pilie
čiams naštą, 103 dėl krimina
linių priežasčių, 230 dėl kitų 
civilinių priežasčių ir 7 patys

PAJIEŠKAU DARBININKO
G. Rukšėnas,

„NL“ administracija arba 
940 Osborne Ave, Verdun, 

TR 7673.
K. Andruškevičius,

5155 Bourbonniere, Apt. 6, 
TU 5918.

VIETINĖS NUOTAIKOS 
nas subankrutavęs klientas 
savo kreditoriui firmai.

„Gerbiamas pone,
Atsakydamas į Jūsų pasku

tinį ir kitus pakartotinius raš 
tus, išlyginti skolą, turiu pra
nešti, kad sudarkytos mano 
banko sąskaitos stovis nelei
džia 
rimtai.

Mano finansinis pakrikimas 
yra išdava visų dominijos, pro 

srities, apylinkės, 
korporacijos, eismo, 

teisių ap-

Kova su kirpėjais.
Vasario mėnesio viduryje 

Toronto kirpėjų ir barzdasku
čių unija nubalsavo pakelti pa 
kirpimo kainas iki 1 dol. be
žiūrint visur kylančių, kainų, 
minėtos unijos žygis pastatė 
amerikonišką rekordą: nusta
tyta norma išneša 33% uždar 
bio prieauglį, ko nebuvo atsiek 
ta jokioje darbo branžoje. Pa 
siteisinimui, kaip įprasta, pa
duodami motyvai, kad viskas 
pabrango ir barzdaskučiams 
susidaro daugiau nuomos ap
mokėjimo, baltinių plovimo ir 
etc. išlaidų.

Nustatytos kainos ne visur 
buvo iš karto pritaikytos, nes 
ir patys kirpėjai truputį gėdi
nosi taip jas kelti. Tačiau 
jų įmonėse klientų skaičius 
jaučiamai sumažėjo: tuščiose 
patalpose dažnai 
švilpaują baltai 
džentelmenai ir 
laukią klijentų.

Paskutinį trečiadienį, kada 
dar buvo kerpamasi senomis 
kainomis, kirpyklas užplūdo 
žmonių masė. Apdailinti gal
vas išlindo ir tie, kurie ištisais 
mėnesiais nepraktikavo, išmes
ti 65 — 75 et. jų manymu ne
būtinam reikalui. Žinoma, šie 
kudločiai tapo įvairių komen 
tarų ir pašaipių pastabų objek 
tu, kada iškaitę kirpėjai čiauš 
kino žirklėmis, kaip Austra
lijos avių kirpyklose.

Užėjus naujai gadynei, kli
entų skaičiumi nesiskundžia 
pigiosios Queen ir Bay gatvėse 
esančios proletariškos įmonės. 
Ten už 50 et. galvos nurėžia- 
mos masine produkcija. Žino 
ma per tai susidaro juoko ir 
kritiškų įvertinimų, nes vie
nas Toronto valdininkas, atė
jęs su išpuošta frizūra į įstai
gą, tapo atsargiai užklaustas, 
ar jo žmona jau perėmė kirpė
jo amatą.

Toronto liaudis į visą reika 
lą reaguoja su pasiryžimu' 
sprendžiant iš Toronto dien
raščių, kirpėjų pareigas per
ima namiškiai arba patys vy
rai, susistatę atatinkamai veid 
rodžius, lavinasi nepatogiam 
vieno žmogaus užsiėmimui. 
Toronto hardware krautuvės 
padarė gerą biznį. Kerpamų
jų mašinėlių ir kitų įrankių 
atsargos išnyko nuo lentynų 
per vieną dieną ir jų pareika
lavimas nesibaigia rinkoje.

Išsiplėtęs pasipriešinimas 
vyksta su nemažesniu inten
syvumu toliau: Toronto pub
lika, kuri normaliai kirpdavo- 
si kas 10 — 14 dienų, dabar 
šią pareigą ištęsia į ilgesnį lai
ko tarpą, tuo būdu išlyginda
ma savo biudžetą, kuris ii 
varginamas kas trys dienos re 
guliariai bekylančių maisto kai 
,nų. Atrodo, Toronto kirpėjai 
ir barzdaskučiai iš viso reika
lo daug nelaimės ir turės pasi 
tenkinti buvusios apyvartos iš 
laikymu, nes žmonės nerodo 
susižavėjimo 'šitokios rūšies 
aukso kasyklų sudarymui.
Žmogus, kuris nenusižudo.

Sunkėjančios gyvenimo są
lygos ir atskiro žmogaus supai 
niojimas į visokius įsipareigo 
jimus, kas yra būdinga Ame
rikos piliečiui, gyvenančiam 
privačios iniciatyvos sistemoj, 
savo ironišką išraišką gavo da 
bar Toronte plačiai kursuojan 
čiame laiške, 'kurį pąrašė vie-

priimti Jūsų raginimo

vincijos, 
miesto, 
gėrimų, uošvienės 
saugojimo ir kitų patvarky
mų bei įstatymų papildymų, 
kurie dabar uždėti nesitikėju
siai visuomenei. Aš esu pri
verstas mokėti užsiėmimo, pa 
jamų,- gazo, gamybos, švieti 
mo, auto, hydro ir sindikato 
mokesčius. Dėka tos pačios 
stiprios (statymo rankos reikia 
gauti leidimą kiekvienam da
lykui ir aš negaliu apsieiti be 
biznio, radio, gėrimo, nekal
bant jau apie vedybų ir gimi
mo, licensijų.

Aš esu priverstas paremti 
kiekvieno idėją ir draugiją, 
kokias tik žmogiško išradingu 
mo genijus pajėgė sukurti: šv. 
Jono Baptisto draugiją, Nekal 
tų Mergelių Tobulybės sąjūdį, 
Artimųjų Rytų Supratimą, 
Aukso Kasėjų Pastogę ir bet 
kurią karitatyviyę miesto ins
tituciją, kaip Raudonoji 
Plunksna, Raudonasis kry
žius, juodasis, žaliasis, purpu 
rinis ir ant galo dvigubas kry 
žius.

Mano pačio saugumui pri
valau turėti gyvenimo, suge
bėjimo, nesveikatos, nelaimin
gų atsitikimų ir taip pat nedar 
bo draudimą.

Kanados valdžia taip aptvar 
,kė mano biznį, kad sunku su
prasti, kas yra tikrasis savi
ninkas. Aš esu laukiamas, ap 
žiūrimas, įtariamas, pažemina 
mas, patikrinamas, pertikrina 
mas, painformuojamas, prašo
mas, raginamas, baudžiamas 
ir komanduojamas, kol įsitiki 
nu, kad reikalinga, nesant ki
tos išeities, nors elgetavimu, 
skolinimu ar net vogimu su
rasti neišbaigiamą pinigų šal
tinį kieKvienam žmogiškosios 
rasės tikslo ir troškimo palai
kymui. Jei aš atsisakau vie
nam ar visiems, tada vėl esu - 
apkalbamas, boikotuojamas, 
apšmeižiamas, sulaikomas ir 
pagaliau apiplėšiamas taip, 
kad iš manęs palieka griuvė
siai.

Todėl sąžiningai iš anksto 
pranešu, kad trūkstant šiais 
laikais stebuklų, negaliu Jums 
tuoj apsimokėti ir vienintelė 
priežastis, kad dar laikausi 
įsikabinęs gyvenimo, yra vien 
smalsumas pamatyti, koks pra 
garas seks toliau“.

Firmos vedėjas, perskaitęs 
tokį laišką, nusišypsojo ir už 
dėjo rezoliuciją: „sąskaitą 
skaityti pilnai apmokėta“.

Algirdas Pulkys.
SUŽIEDOTUVĖS.

Aįktyvus Toronto skautas, 
Kanados Rajono sektoriaus 
psknt. Vladas Morkūnas, da
lyvaujant artimiesiems, susi
žiedavo su p. Galina Vaitkute.

NAUJA MOTERŲ 
KIRPYKLA

Lietuvaičių dėmesy) 
piamas į faktą, kad 
Strazdaitė atidarė 670 
te St. (du blokai į vakarus nuo 
Runnymede Rd.) modernišką 
moterų kirpyklą, kuri atlieka 
visus plaukų šukavimo, kirpi
mo ir dažymo patarnavimus 
— skubiai, mandagiai ir gra
žiai. Susižinoti visada galima 
telefonu JU 1905.

Naujai įmonei linkime gra
žios sėkmės.

sinti ūkininkų, kurie pradėjo 
streiką dėl priverstinių žemės 
ūkio produktų rinkliavų, ku
rios yra nepakeliamos.

— Į Londoną atvyko Suo
mijos delegacija tartis dėl nau 
jos prekybos sutarties.

— Paryžiuje į diktatoriškas 
Gromykos kalbas buvo atsaky 
ta, kad jis neturi užsimiršti 
esąs Paryžiuje, o ne KorAinfor 
mo posėdyje Bukarešte. . .

— Per vasario mėnesį į Ju
goslaviją perbėgo 128 bulga
rai, slėptis nuo komunistinio 
teroro.

— Čekoslovakijoje uždary
tos lig šiol dar veikusios kai- 
kurios laisvės laikų organiza
cijos.

— Kantone komunistai iš
skerdė 1000 kiniečių, kurie ne 
pasiduoda komunistinei vergi 
jai.

— Paryžiuje pasirodė pla
katas su užrašu: „Išlaisvinki 
te Thorezą!“ ŽJmonės jį pra
džioje skaitė su nustebimu, o 
paskui ‘juokėsi, nes tai buvo 
taikoma Maskvai, kurioje jau 
keli mėnesiai Thorezas „gydo
mas. .. ”

— Norvegijos parlamentas 
nutarė savo kariuomenę įjung 
b į Europos gynimo sistemą.

— Albanijoje įvestas karo 
stovis, nes visame krašte pra
sidėjo neramumai po to, kai į 
Albaniją atgabenta Rusijos 
kariuomenės brigada.

— 30-ty Čekoslovakijos 
priverčiamojo darbo stovyklų 
sukoncentruota jau 90 tūks
tančių nepritariančių režimui 
žmonių.

— Vakarai apkaltino Mask 
vą, kad ji sulaužė Potsdamo su 
tartį.

— Šumano planas dėl gele 
žies ir anglies pramonės regu 
liavimo jau parafuotas.

— JAV teisme Rusijos šni
pai prisipažino, kad atomines 
paslaptis jie Rusijai perdavė, 
tiktai teisinasi, kad tai pada
ryta jau po atominio Rusijoje 
sprogimo. k

— Iš Italijos komunistų
Berlyno „Telegraf“ prane- partijos Milane pasitraukė

ša, kad į Tiuringiją (ryt. Vo- 1000 narių.

ATRINKTOSIOS MINTYS
kingi prieš aukštąjį komisarą 
Malajams, kuris 
nius sprendimus.

„Observer“: 
tikėtis galutinės 
taikos, nes derėtis su sovietais 
verčia mūsų dabartinis silpnu 
mas. Pagrindinis būsimos kon 
ferencijos tikslas turėtų būti 
įtikinti Rusiją, kad subversy- 
vinėm priemonėm ir pasinau
dodama savo satelitais ji jau 
pasiekė kraštinę savo agresi
jos ribą.

Washington. Prez. Truma- 
nas: Nauji Sovietų tvirtinimai, 
liečią jų ginkluotų pajėgų san 
tykį su laisvų tautų apsigink
lavimu, rodo, patikimų infor
macijų trūkumą. JAV mielai 
sutiktų su nuodugniu šio klau 
simo ištyrimu.

C. Sulzberg: Maskvos da
bartinė taktika galima šiaip 
apibūdinti: Nurodoma, esą kil
siąs karas, jei Vakarai nepa
keis savo politikos. Stengia
masi įtikinti pasaulio opiniją, 
kad JAV veda į pražūtį... 

.vyriausybės Tuo Maskva nori duot supras 
ti Vak. valstybėms, kad jei jos

di- 
lais 
pa- 
Ro- 
pa-

192 deportuotieji buvo Angli 
jos piliečiai, 110 — Amerikos 
ii 120 — kitų kraštų piliečiai.

— Kanada 1950 metais pa
gamino aukso 4 milionus 448 
tūkstančius 596 uncijas arba 
apie 126 tūkstančius 114 kilo
gramų. Tai yra aukščiausia 
metinė produkcija nuo 
metų. 1949 metais buvo 
minta 4.123.518 uncijų.

Sovietai, kaip žinoma,
sienius išleidžia ištikimus sau, 
komunizmui, žmones, kad jie 
į pasaulį neštų komunizmo 
evangeliją.

VOKIETIJOJE BRUZDA 
ŪKININKAI

1942 
paga

į už

tabako ūkiui, tuojau, pavienio, 
mėnesiui, mokančio dirbti su 
arkliais. Atsiliepti: Tony Gind 
rėnas, R. R. 1, Straffordville,

Ont., telef.: 108 R 42, ' 
Straffordville.

DĖMESIO !
VIOLETA JURIENĖ
kviečia visas lietuves į

BLUEBIRD MOTERŲ
KIRPYKLĄ

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

Montreal, 5206 Parte Ave. Tel:CR 4600.

(Atkelta iš 1 pusi.) 
ma ūkininkams, nes numato
ma, kad karo pramonės išsi
vystymas sutrauks į miestus 
didelę dalį dabartinių ūkio dar 
bildukų. !

„Le Nouvelliste“: Irano par 
lamentas pritarė alyvos šalti
nių nacionalizavimui, bet to
limesnį šio klausimo svarsty
mą atidėjo dviem mėnesiam 
kol bus paruoštas atitinkamas 
planas.

„Le Droit“: D. Britanija 
savo notoje naujam Irano 
premjerui primena, kad alyvos 
šaltinius eksploatuojanti ang 
lų bendrovė turi 52% akcijų 
ir koncesijos terminas yra 
1993 m. Notoje tačiau pabrė
žiama, kad bendrovė sutinkan 
ti diskutuoti sutarties pakeiti 
mą, kurio pagrinde pelnas bū
tų dalinamas pusiau.

„Le Nouvelliste“: Britai pa 
(keičia ikšiolinę Malajų valdy
mo sistemą, kur vietoj admi
nistruojančių įgaliotinių bus 
skiriami krašto 
nariai“. Vyriausybės sudėtin 
įeina trys malajai, vienas ki- nenusigrįš nuo Amerikos, tai 
nas, vienas singalezietis ir še
ši anglai — jie visi bus atsa-

darys galuti-

Mes negalim 
ir pastovios

matyti be- 
chalatuoti 

atodūsingai

atkrei- 
Danutė 
Aunet-

pjūčio iki žiemos numatoma 
būsiąs didžiausios įtampos lai 
kotarpis. Tada Sovietams pa
aiškės, kad grasinirųu ir neaiš 
kių pažadų kombinacijos nepa 
kanka sustabdyt Vakarų atsi- 
ginklavimą. Jiems teks neiš
vengiamai kovoti arba daryti 
nuolaidas vis stiprėjantiems 
Vakarams. Septimus.

busią sutriuškintos.
„N. Y. Time*“: Nuo 15 nm

DANUTĖ STRAZDAITĖ
67Q, Annette St., Toronto, atidarė

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