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TOLIMUOSE RYTUOSE BRESTĄ NAUJI .VYKIAI Aktualijos is VLIKo
PASIKALBĖJIMAS SU VLIKO VYKDOMOSIOS TARY

Praėjusi savaitė žmonijos is 
torijoje bus reikšminga keliais 
atvejais.

Visų pirma tenka pažymėti, 
kad
TURKIJA, GRAIKIJA IR JU 
GOSLAVIJA SUDARĖ AP

SIGYNIMO SUTARTI,
dėl kurios derybos vyko jau ii 
gesnis laikas. Ši sutartis yra 
draugingumo sutartis, bet, kas 
svarbiausia, ji pabrėžia apsigy
nimo nuo sovietų svarbumu. 
Tai yra dar viena grandis, 
įjungta į Europos, šiuo atveju 
dalinai ir Azijos, apsigynimo 
nuo Rusijos agresijos grandi
nę.

Jeigu kas ligšiol dar abejoja 
Tito atsimetimu nuo Mask
vos, tai faktas, kad
TITO JUGOSLAVIJA ATSI 
SAKĖ NUO ŽEMĖS ŪKIO 

KOLGHOZįKiMO 
SISTEMOS,

akivaizdžiai įrodo, kad Tito ga 
lutinai su Maskva yra nutrau 
kęs ir, galima spėti, Jugoslavi
joje būsena yra tokia, kad nei 
perversmo Maskvos naudai te
nai negalima padaryti. Jugos
lavija visais frontais grįžta į va 
karų pasaulį. Jai “yra gaųa 
ęeįkšmingą," įįęs ijęrj ’ yięjĮoą 
Y-ftlstybęsJ kpngjė bįįvg ngniga 
|vęsĮi sgvįeįiųę“ sisįenųL {gg 
ęįtsperimęntas ’ prisipązmtM 
esąs gyvenimui netinkamas. 
Jau pernai Jugoslavija išfor
mavo per 1000 kolchozų.

Jungtnių Tautų Organiza
cijoje, kuri vasario 24 d. atnau 
jino posėdžius,
AMERIKA RUSIJAI SUDA
VĖ LABAI DIDELI POLI

TINI SMŪGĮ.
JAV atstovas Lodge, svars

tant Korėjos h^o ^aigiąmą 
į'ląųsĮmą, pe tiktą! visai ąiŠKiąi 
purodė, bet ir įrgdė, įęąęį K@rę 
jeis Karį pradėję, palaikę ir J 
tęgią tiktai Sovietų Rusija, S| 
tiesa visiems žinoma, bet lig’ 
šiol taip aiškiai dar nebuvo kai 
beta. Todėl ir išvada liekanti 
viena: Rusija tą karą veda —- 
ji gali jį ir baigti.

Lygiagreta šiai atakai JTO 
je, į Korėjos pietiečių nelaisvę 
pateko vienas šiaurinės Korė
jos karininkas, kuris plačiai iš
aiškino,
KAIP MASKVA PRA[)ĖJQ

|įs kavininka?. kaip mokąs 
rusų kalbą, dalyvavę Kęrejęs 
karo paruošime '; jis vertė iš Tu 
sų kalbos į korėjiečių kalbą iš 
Maskvos atvežtus karo planus. 
Jis patvirtino, kad karas bu
vo pradėtas rusų įsakymu, ru
sų karininkams vadovaujant 
ir gavus ginklus iš Rusijos. Ši 
tie dalykai taipgi buvo žinomi, 
tačiau dabar jau yrą ir auten
tiškas tų visų’ dąlykų Įitiifyutyr 
kas.

Tačiau Korėjos karo baigi
mo klausimas yra, kaip buvęs. 
Bet kadangi niekas netiki, kad 
Rusija geruoju sutiks karą 
baigti ,tai

AZIJOS RYTUOSE YRA 
NUMATOMI NAUJI

Fgrmpzps ątpąląįdgjįiuąs ęęi 
lęąfųs žymiai pagyvino, jau yrą 
ląktų, kad tautinė Kiniją pra
dedą veikti- Galimą ląukti dar 
daugiau nąuju eriikinių,

Gyyėja Kinijos blokados 
klausimą#, norą iš Anglijos pu
sės reiškiamas didžiausias pasi 
priešinimas.
PIETINĖJE KORĖJOJE IR 

INDOKINIJOJE NAUJA 
POLITIKA IR TAKTIKA.

šį reiškinį reikia ypač ver
tinti, nes jis gali suvaidinti le 
miatną vaidmenį. Tai yra; vi-

Pasaulinė įvykių savaite

MIRĖ DR. VYDŪNAS.
Iš Vokietijos gauta liūdną 

žinią; vąsąrįę mėn- 2Q dM 17, 
40 vai, pasimirė žymusis Ma
žosios Lietuvos veikėjas, lietu 
vių tautos gaivintojas ir žmo- 
niškumo skelbėjas, rašytojas 
Dr. Vilius Storasta-Vydūnas. 
Jis buvo susirgęs gripu, prie 
kurio prisidėjo plaučių uždegi
mas. Dar buvo pasiryžęs vyk 
ti į Vasario 16-sios Dienos mi 
nėjimą Diepholzo lietuvių gim
nazijoj, bet kaip tik tą pačia 
dieną sysifgo ię*uę ketųrįtį dič 
nų pasimirė'.

Velionis buvo gavęs eilę laiš

šokių veiksmų iniciatyva ir 
vykdymas perduodamas vietos 
valdžioms. Todėl pietinėje Ko 
rejoje kuriama sava kariuome 
nė. Tas pat ir Indokinijoje, 
kur Vjetnamas, Laos ir Kam
bodža paskatintos veikti sąvą- 
rąnkiškiau. Jen tąip pat suda
roma yietęs kariiįpnienė, §ą- 
ves vietinės jėgos, kurios pir
moje eilėje gins savo kraštus.
KORĖJOJE GALIMA LAUK 

TI NAUJOS FAZĖS,
nes iŠ „taikos derybų“ nieko 
laukti negalima. Nelaimei, jos 
pasitarnavo priešui susimobili- 
zuoti, papildyti nuostolius ir 
aištgaųti/ „Talkos' derybomis 
klastingai pasinaudojo priešas, 
kuris neturi jokios garbės ir 
su kuriuo garbingai kąltiętįą nę 
įmanomą,

Tuo tarpu
MASKVA KOMBINUOJA 

EUROPOJE NAUJUS 
BANDYMUS.

Esą, Rusija iš rytinės Vokie 
tijos atitrauksianti okupacinę 
kariuomenę ir valdžią palik
sianti patiems vokiečiams. 
Bet... kol kas Maskva tatai 
tiktai kalba, bet nėra nė ma
žiausių duomenų, kad tai pa

kų iš lietuviškų organizacijų, 
kur-ioą š. m, kovo 23 d. norėjo 
minėti jo 85 metų sukaktį. Da
bar ši dieną virto liūdesio ir 
prisiminimo diena.

Neturėdamas kitų artimes
nių giminių, dr. Vydūnas savo 
kuklų palikimą paliko jo iįga- 
mečiui prieteliui MLT-bos pii 
mininku E. Simonaičiui.

Dr. Vydūnas palaidotas va
sario 22 d. DetmgĮde, kur ML 
T-ljūs pirmininkas jam parin
ko gražią poilsio vietą.

Plačiau apie velionį ir laido
tuves bus parašytą vėliau.

darytų. Nebuvo atsitikimo, 
kad Maskva, kur nors Įkėlusi 
koją, kad gera valia atsitrauk
tų. Be to,

VOKIETIJOS RYTUOSE 
NEGERI REIŠKINIAI.

Sovietinė Vękįę(iją bankrų- 
tuęją, Tęn Stingą maisto, 
nors ten yra derlingiausios sri 
tys. Iš ten masėmis bėga 
žmonės į Vakarinę Vokietija. 
Bėga ne tiktai civiliai, bet bė
ga ir policija ir valdininkai. 
Kaip gi Rusija gali palikti Vo 
kietiją be savo priežiūros/?

Europos Vakarai, matydami 
Rusijos“ veiklumą, taip pat su 
kruto. Ypač Prancūzija. Įvy
ko derybos su Anglijos ir įtąli 
jos valdžiomis,. pranešimai 
apie Įas derybas optimistiški. 
Ypač yra pabrėžtinas
VAKARINIŲ VALSTYBIŲ 
SUSIRŪPINIMAS GINKLA

VIMUS!.
Šiemet Did. Britanija gink- 

lavinimo reikalams paskyrė 
arti 5 miliardų, o Prancūzija 
apie 4 miliardus dolerių. Tas 
rodo, kad šios valstybės konk
rečiai jaučia Rusijos militariz- 
mo pavojų.

Ryšium su šiais reikalais,

Eisenhoweris pakvietė jį ap
lankyti v. Vokietijos kanclerį 
Adenauerį, kuris balandžio 5 
bus Washingtone.

Ryšium su Balkanų sutar
ties pasirašymu Tito vyks Į An 
karą.

O gilindama okupaciją, so
vietų valdžia paskelbė visišką 
atmetimą Masaryko ir Benešo 
kaip „tautos priešų ir kentė- 
jų“, eodėl tuo vardu pavadintų 
Čekoslovakijoje daugybė mo
kyklų, gatvių ir aikščių pervar 
dijamos Stalino, Molotovo ir 
k.tais panašiais vardais. . .

— Vasario 10 d. įsigaliojo 
Šumano planas.
- — Teherane vyksta de
monstracijos, kurios gresia per 
versmu. Atrodo, kad premje
ras Mossadegh yra pasiryžęs 
išguiti šachą, kam priešinasi 
minia.

— Rusija rytinei Vokietijai 
uždėjo 200 milionų dolerių 
kontribuciją, kad ji netesėjo 
įmokėti karo nuostolių ratos.

— Prof. Vaclovas Biržiška 
per Amerikos Balsą aiškino, 
kaip bus leidžiamą Lietuvių 
Enciklopedija,
KANADOS SPAUDA GIRIA

IR KITA LIETUVĮ
Tą pati Mantrealio spauda, 

labai išgyrė ir buvusį pasauli 
nį bokso čempioną Šarkj-Žu- 
kauską. Spauda teigia, kad 
Šarkio tikra pavardė yra Žu
kauskas, lietuvis, daug nusipel 
nęs sporto, ypač — bokso sri
tyje. Jis esąs savo srityje di
delis žinovas ir autoritetas, su 
kurio nuomone skaitomasi,

Šarkis-Žųkaųskas tikrai daž
nai lankosi ir Montreaiy, kai 
čia įvyksta jo vadovaujamos 
bokso rungtynės, o tas įvyksta 
kasmet.
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VILNIAUS KADIJA KLAUSANT
Kaunas, Mieste veikia 28 

med. punktai, 88 „mokslo įs
taigos“, daug gaminama žem
semių ir turbinų, ant Nemuno 
krantinės būtų galima statyti 
hidroelektrinę, yra tinkamą 
vieta ir „puikiam“ sportą sta
dionui. Pertigį išleista IQ mil. 
r. socialiniam aprūpinimui, iš 
kurių daugiausia atiteko mies
tą užplūdusiems rusų karę in 
validams, sėdįntięms atkišto
mis rankomis ir šaukiantiems 
„pomagaite biedniakam!“

Minskas. Kyrovo gatvės de- 
šimtaugščiais namais stebėjosi 
iš Lietuvos atvykęs inž. St. Ar 
bačiauskas. Visa statoma ne
paprastu darbo tempu, daug 
kūrybinės iniciatyvos. Arba- 
čauskas grįžęs svyruoją: grieb 
tis darbą gudų tempu, ąr su 
gudais keistis sostinėmis? Gu 
dai, atrodo, sutiktų. .,

Klaipėda, Oblasties kolcho
zuose Šiemet pradės sėti ilga- 
pluoščius linus, pirmukart so
dins cukrinius runkelius ir 
1000 ha plotą patręs iš lėktu
vų. Trasos lą.ikęmfią ant debe
sų

Prienai. Dambravos MTS 
dir. agron. K. Urbonavičius 
baigė remęntuotl pusę trak.to-. 
riaųs, jam padėjo. Danilevičius 
ir Burauskas. Kombaininkai 
atlieka pratybas Kaune, nes į 
Dambrayą kombainą vežti ne
apsimoka.

Rietavas. Komsomolo nariai 
„rinkimų garbei“ suruošė sli
dinėjimą. Slidžių pagalba kol- 
chozininkams nuvežė rinki
minės literatūros, skaitė paskai 
tas ir užpuolus šunims, slidė
mis mataškojo apie šunų gal
vas.

Kupiškis. S. Neries kolch. 
deputatas į kandidatus Pov. 
Šukys pradės nutarti „bendrų
jų gyv. namų statybą“, Pov.

BOS PIRMININKU PROF.
1. Galimas dalykas, kad 

Tapyta, Pone pirmininke, jau 
įėjai į visus sričių darbus ir pa 
žinai jų sunkumus ir tūlas ga
limybes, — kaip Tamstai atro 
do konkrečios darbo galimy
bės? — buvo paklaustas NL, 
raštu VT pirmininkas prof. K. 
Zaikauskas.

— Nuvestų toli, jei pradė
čiau dėstyti visas darbo aplin
kybes. Trumpai galiu tik pa
sakyti, kad labjausiai rūpesčio 
kelia atskirų mūsų veiksnių 
veiklos suderinimo klausimai. 
Susiderinimo trūkumai jaučia 
mi tiek tarp VLIKo ir atskirų 
veiksnių JAV-se, tiek pačių 
veiksnių jAV-se tarpusavyje. 
Darbo sąlygas be to apsunki
na ir toji aplinkybė, kad iki 
šiol dar nepavyko galutinai dar 
išsiaiškinti su diplomatais. Ta 
čiau turint galvoje vieną bend
rą visiems tikslą — Lietuvos 
laisvę — tikiu, kad šis susideri 
nimas greitu laiku bus pasiek
tas.

2. Kurios darbo sritys leng
viau sekasi?

.— Šiuo metu mažiausiai rū 
pėsčio kelia informacijos tarny 
ba. Jos darbas tobulinamas. 
Įsteigus radijo žinių iš Lietu
vos sekimą, tikimasi, kad atei
tyje galėsime laisvam pasauliui 
patiekti naujos ir aktualios me 
džiagos apie gyvenimą Lietu
voje. Ta kryptimi dirbant iš
leidome jau informacinį biule
tenį vokiečių kalba, rengiamasi 
panašų biuletenį leisti ir pran 
cūzų kalboje.

3. Kaip sekasi derinti VLI
Ko santykius su Diplomatine 
Tarnyba?

-— Daugiau, negu spaudoj 
buvo paskelbta, šiuo reikalu 
nedaug ką galėčiau pasakyti. 
Įvykusiuose pasitarimuose bu-

uau urmu amu z « ru\ Yi «■

Linkevičiaus šeimai išdavė 4 
to grūdų, visos karvės duoda 
pieną pagal 19-to komunistų 
suvažiavimo nutarimus, kolcho 
zą apnūdo dviračiai, radijo 
ąnąrątąi ir siuvamos mašinos. 
VI. Vosylius kalbėjo rinikmų 
reikalais,

Panevėžys. Staniūnų sovcho 
zq direktorius Leonas Sereikis 
iš paukščių kasdien gauna 
4000 valstybinių kiaušinių, 
4.500 plunksnom apaugusių su 
tvėrimų laikoma tvarte, o 3500 
pąpeękėse ar palėpėse. Jį pa
mėgdžioja Joniškėlio ir Troš
kūnų sovehozai.

Pasvalys. Saločių pyl. kom
somolo nariai „įdomiai pasa
koja” apie rinkimus, mokyt. 
Ratkevičiūtė juos prižiūri. „Pa 
vasario“ kolch. kiaulininke 
Adaraavičiūtė „deputavo“ į ta
rybą.

Skaudvilė. Kompartijos ei
liniame posėdy „ideologinis ly 
gis šiek tiek pakilo“.

Ariogala. Miško kirtime pa
sižymi St. Ubonas ir A. Sta- 
nislovaitis, abu iš balandžio 
vardo kolchozo. Medžio pa
ruošas. atĮiko i „Dubysos“ kol-

Radviliškis. Geležinkelinin
kai gavo iš „respublikos“ ir 
profsąjungos prie karties pri
rištą palą. Už tai didelė gar
bė atitenka depo darb. Derbin- 
kovui, Nikolajevui, Kovalio
vai ir Nikolenkai.

Viduklė. Kultūros rūmų di
rektorius VI. Simanavičius yra 
40-ju chore.

dėznas. Apylinkės rinkėjams 
ka’hėjo rinkėja Sabaitienė 
apie deputatės Zinos Bairišaus 
kienės porinkiminius pervers
mus daržininkystėje.

Mariampolė. Baltupių kolch. 
pirm. Ąžuolaitis ataskaitinia
me susirinkime ridikėlių reikš 
mės nepaneigė.

KAROLIU ŽALKAUSKU

vo aptarti svarbesnieji klausi
mai, min. Lozoraičiui buvo pa
daryti konkretūs pasiūlymai ir 
dabar laukiame jo atsakymo. 
Diplomatijos Šefui pritarus siū 
lymams, tikiuos ateity nebus 
kliūčių nuoširdžiam bendradar 
biavimui.

4. Kaip sekasi organizuoti 
veiksnių konferenciją ir kokios 
apimties ji numatoma?

— Veiksnių konferencija 
įeina į tą klausimų komplektą, 
dėl kurio tariamasi su Dipl. Še 
fu.

5. Kaip vyksta gauti žinių 
iš okupuotos Lietuvos?

—■ Žinių šaltinis iš okupuo
tos Lietuvos ilgą laiką buvo 
grįžusiųjų į Vakarus vokiečių 
belaisvių ir Rytprūsių vokie
čių, po karinio badmečio bėgu 
šių į Lietuvą ir dabar atvyku
sių į vakarus, apklausinėjimas. 
Šis šaltinis tačiau šiuo metu 
jau yra išsekęs, nes rusai iš 
Lietuvos į Vakarus nieko ne
beišleidžia. Daug vertingų, 
nors atsitiktinio pobūdžio ži
nių esame gavę iš pabėgėlių 
(pav. 3 žvejai). Pagrindinis ta 
čiau žinių šaltinis palieka lietu
vių ir rusų kalbomis leidžiamie 
ji krašte leidiniai r sistematin- 
gas sovetų radijo transliacijų 
sekimas.

6. Ar kas nors daroma, kar
tais ir dabar nugirstamų, VlI 
Ko reformų klausimu?

— Kiekviena politinė insti
tucija turi būti dinamiška ir 
taikytina prie naujų gyvenimo 
sąlygų. Todėl reikia nuolat 
studijuoti ir svarstyti, ar VLI 
Kas bei jo organai atatinka gy 
venimo sąlygoms, ar jie yra 
pajiegūs tinkamai spręsti jiems 
tenkančius uždavinius. Man 
atrodo, kad mes būtumėm pa
tenkinti, jei pati visuomenė per 
spauda išsitartų šiuo reikalu.

7. Kokios pačios didžiosios 
dabar VLIKo aktualijos?

— Šiuo metu vėl aktualėja 
MLT į VLIKą įvedimo kiausi 
mas. Jeigu iki šiol jis nebuvo 
išspręstas teigiama prasme, tai 
to priežastis glūdi tame, kad 
naujos grupės į VLIKą įvedi
mas reikalingas vienbalsišku
mo. Asmeniškai tikiuos, kad 
bus susitarta dėl MLT pilna
teisio dalyvavimo VLIKe.

8. Kiti VLIKui ir jo VT ins 
titucijoms rūpimieji klausimai?

— Iš aktualių VT darbų ten 
ka iškelti:

a) VLIKo — diplomatų 
veiklos suderinimą.

b) Lietulvių Europos Sąjū 
džio organizavimą;

c) lietuvių dalyvavimo įvai 
riuose tarptautiniuose sąjū
džiuose suaktyvinimą;

d) informacijos — propa
gandos tobulinimą ir plėtimą;

e) PLB organizavimo bai
gimą ir pasaulio lietuvių kon
ferencijos (seimo) paruošimą;

f) veiksnių konferencijos or 
ganizavimą.
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OPIU REIKALU
Gyvename svetimame kraš

te, esame mažytis lašelis di
džiulėje jūroje, kuri graso mus 
praryti. Tas pavojus yra arti 
•suaugusiems, kurie skaitomi 
viskam atsparūs, o svarbiausia 
— jis perdaug arti jaunajai 

■ kartai išlikti lietuviškai. Tuo 
noriu pasakyti, kad mūsų jau
nimo tėvai, skaitau, turėtų ly
giagrečiai rūpintis kaip lietu
višku vaikų auklėjimu namuo 
se, lietuviškose šeštadieninė
se mokyklose bei kitose auklė 
jimo organizacijose, taipgi ne
pamiršti jaunimo ir už šių ins 
titucijų ribų.

Čia turiu galvoje sportą bei 
su sportu surištų laisvalaikių 
praleidimą savų tautiečių - 

■- draugų tarpe — lietuviškų 
sporto vienetų ribose.

Skaitau, mums lygiagrečiai 
su lietuviškomis mokyklomis 
reikia turėti ir lietuviškus spor 
to vienetus, gerai organizuo
tus, ir plačia prasme apiman
čius visokio amžiaus ir visokį 
sportą mėgstančius lietuvius.

Mums visiems turėtų tai rū
pėti ir prisidėti bei padėti iš
laikyti sporto vienetus, kad mū 
sų jaunimas nesuskiltų ir pa
sklistų prisijungdamas prie ki 
tų tautybių klubų. Kaip įvai
riomis progomis esu tuo pačiu 
reikalu pasisakęs ir įsitikinęs, 
kad jaunimas nuo amžių spor
tavo, sportuoja ir sportuos ar 
mes lietuvišką vienetą turėsi
me ar ne. Jei neturėsim, jei 
jaunimas nueis į kitus klubus, 
mes būsime jį praradę. Ten jis 
nebebus kaip lietuvių jauni
mas, jo nieks nežinos. Ten jis 
nebesijaus savųjų tarpe nei 
kaip lietuvis, nei kaip lietuviš 
kas vienetas.

IŠKILMINGAI PRADĖT/

Be to, juk su tokiais lietuvis 
kais vienetais, bet kokiomis ko 
mandomis, išėję į aikštes, at
kreipsime į save kitataučių dė 
mesį. Kas nežinojo apie Lie
tuvą ir-lietuvius, tai sužinos iš 
ten pat esančių kaimynų, žiūro 
vų ar parėję pasižiūrės į žemė 
lapį, enciklopediją ar žodyną.

Vienų futbolo rungtynių me 
tu šalia sėdėjęs senukas ka
nadietis, matydamas gražų mū 
sų vyrų žaidimą, užkalbino ma 
ne, su nusistebėjimu gėrėjosi 
mūsų vyrų išvaizda, jų žaidi
mu bei sportišku išsiauklėjimu, 
tačiau jis nežinojo, iš kur ir 
kas tielietuviai. Iš manęs jis su 
žinojo pakankamai, tačiau iš
siskiriant pridūrė-smulkiau su 
sipažinsiąs bei mano žinias pa
tikrinsiąs enciklopedijoj bei 
Lietuvos geografinę situaciją 
Europos žemėlapy. Ar mums, 
pasakykite, neverta ir nerei
kia sielotis ir rūpintis turėti lie 
tuvišką vienetą ir reprezentuo 
tis įvairiausiose galimose spor 
to šakose?

Mes esame jau gerokai su
siorganizavę. Bent stambes
nės kolonijos turi sportines or 
ganizacijas. Tik reikia mums 
labjau padėti, kaip moraliai, 
taip ir materialiai išsilaikyti. 
Mums reikia dar ir jaunučius 
pritraukti ir jiems sudaryti lie 
tuviškas fiziniam auklėjimui 
bei sportui sąlygas. Tą atsiek
sime jei mes, suaugusieji, į šią 
būtinybę rimčiau žiūrėsime.

Prisidėkime prie sporto klu
bų, padėkime jiems išsilaiky
ti, pritraukti lietuviško jauni
mo, tada būsime tikri, kad mū 
sų vardas plačiau bus žinomas 
ir mūsų lietuviškumo išlaiky
mas sustiprės. K. Lukošius.

<S LIETUVYBĖS VAJUS
Vasario 16 dieną Susivieni

jimo Lietuvių Amerikoje pa
talpose, New Yorke iškilmin
gai pradėtas Lietuvybės vajus.

Dr. M. J. Vinikas pažymėjo, 
kad šiuo SLA vadovybės inicia 
tyva sušauktu vasario 16 die
nos Nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimu pradedama 
nauja tradicija. Lygiai pats 
centras, lygiai visos jo kuo
pos nuo šio laiko švęs ne ku
rią nors kitą, bet būtinai Va
sario 16 dieną, kuri ypatingai 
brangi. Kasdieniai darbai 
negali mums sutrukdyti tą die 
ną šaukti susirinikmus ir posė 
džius, kuriuose savo tarpe tin 
kamu būdu paminėsime reikš
mingą sukaktį. Toliau Dr. M. 
J. Vinikas iškelia mintį, kad 
šiais nepaprastais laikais mums 
visiems reikia stiprinti tautinę 
veiklą ir kovą dėl savo tėvynės 
išlaisvinimo.

Ministeris P. Žadeikis pasi
džiaugė SLA sumanymais ir 
pareiškė viltį, kad tokios pla
čios ir stiprios organizacijos 
aktyvesnis dalyvavimas mūsų 
bendruose darbuose turės būti 
našus ir reikšmingas.

V. Sidzikauskas atkreipė 
dėmesį į tai, kad ši istorinė die 
na vis didesnės reikšmės įgy
ja ne tik šiandien, bet ir toli
mesnei ateičiai. Didelį darbą 
SLA atliktų, jeigu savo padali 
niuose pravestų lietuviškos 
veiklos susitprintą akciją. Šian 
dien mums brangus kiekvienas 
lietuvis ir svarbus kiekvienas 
žygis, kuris daromas lietuvių 
tautos ir valstybės labui.

Gen. konsulas J. Budrys 
konkrečių pasiūlymų eilėje nu
rodė į mokslus einančios jau
nuomenės šelpimo reikalą. Ly 
giai gražus sumanymas steig
ti Lietuvių Tautos Namus su 
koncertams, vaidinimams, po
sėdžiams salėmis, biblioteka, 
muziejum ir visais kitais reika
lingais įrengimais.

Dr. Dagys kalbėjo apie reika 
lą artimiau bendradarbiauti su 
mūsų kaimynais latviais ir es
tais. Ta kryptimi, esą, jau da
romi tam tikri žygiai. Susivie 
nijimas ir čia gali suvaidinti 
svarbų vaidmenį. Juk nei lat 
viai, nei estai panašios fraterna 
lės organizacijos neturi.

Alb. Trečiokas kalbėjo, kad 
patriotų pastangomis Susivie
nijimas pasiliko visų lietuvių, 
be tikybos ir politinių pažiūrų 
skirtumo, organizacija. Dide
lis Susivienijimo nuopelnas, 
kad jis sugebėjo išsaugoti lie
tuvių vienybės idėją. z

Dr. M. J. Vinikas baigdamas 
posėdį pasidžiaugė tuo prita
rimu, kurio susilaukė SLA dar 
bai ir sumanymai. Jis atkreipė 
visų dėmesį, kad SLA pagal 
lietuvių skaičių turėtų turėti 
žymiai daugiau narių. Jauni
mui Susivienijimas yra ir vi
suomeninio darbo mokykla ir 
priemonė užgrūdinti . lietuviš
ką dvasią.

Turime daug gražių suma
nymų, — sako dr. M. J. Vini
kas, — bet tie sumanymai gali 
būti įgyvendinti tuo atveju, 
jeigu mes gerai suprasime sa
vo pareigą, jeigu plačioji visuo 
menė supras esminį reikalą di
dinti ir stiprinti organizuotas 
lietuviškas pajėgas.

V. Saurusaitis.
VASARIO 16 

WASHINGTONE.
Vasario 15 d. rytą Washing- 

tono lietuviai turėjo pamaldas 
įsteigtoj parapijkurios 1 le- 
bonu tapo paskirtas lietuvių 
kilmės kun. J. E. Gedra. Čia 
galima buvo matyti Tūbelienę, 
Škirpus, prof. VI. Stanką su 
šeima, J. Kajeckus, prof. Dr. 
D. Krivicką su šeima ir kt. Mi 
šias atlaikė kun. Gedra, Evan
geliją perskaitė lietuviškai. 
Minėjimą ruošė Washington© 
Liet. D-ja: J. Liesytė, dr. J. F.

Labai atsiprašau Ministe 
rį St. Lozoraitį ir skai
tytojus, kad šis pasikalbėji
mas, jau seniai padarytas, 
tik dabar išvysta dienos 
šviesą. Skubūs, vis nesibai 
gią, mokslo darbai neleido 
nė minutės skirti žurnalis
tiniam darbui. Bet čia dės
tomos mintys, savo pagrin
de yra tiek nesenstančios ak 
tualijos, jog jų, kad ir pavė
luotas, paskelbimas liks kaip 
vienas tų dokumentų, kurie 
padės suprasti vis tebesitę
siančią maišatį.

Dr. Deveikė..
— Pirmas klausimas, kuris 

daugeliui lietuvių, kaip ir man 
kyla: — kodėl Tamsta visai 
nereaguojat į puolimus, tar
tum jie Jūsų neliestų?

— Aš nereaguoju į tuos puo 
limos?. . . Taip. Viena jie per 
daug stačiokiški, antra, užsie
nio politika mano akyse ir ei
nant civilizuotų tautų pavyz
džiu yra laikoma tokia sritimi, 
kurioje visi tam tikros dienos, 
bile kurioje tautoje politikai 
yra dažniausiai vieningi, kai 
reikia ginti savo tautos, vals
tybės interesus. Tuo būdu aš 
galėčiau atvirai pasakyti: — ne 
labai aš moku reaguoti į mano 
bendrataučio puolimus, nu
kreiptus prieš mane. Ir juo 
jie yra įžūlesni, juo mažiau aš 
žinau, kaip į juos reikia reaguo 
ti, kai ir dėlto, kad man, ligšio 
liniam užs. politikos darbe, la
bai retai tekdavo susitikti su 
tokiomis asmeninės kovos for
momis.

— Teisybė aš buvau kurį lai 
ką juodinamas Hitlerio Beo- 
bachteriaus ir kai kurių Varšu 
vos laikraščių. Šia proga ne
galiu prisiminti be tam tikro 
kartumo lenkų tylėjimo tada 
kai dėl hitlerininkų laikraščio 
puolimų, ano meto vokiečių vy 
riausybė du kartus atsiprašė 
dėl jų, per savo pasiuntinius 
Kaune.

— Aš esu išaugęs ir bren
dęs politinio liberalizmo atmos 
feroje. Žmonės, su kuriais tu
rėjau artimų politinių santy
kių arba asmeninių ar darbo 
santykių, buvo visiškai tolimi 
nuo tokios kovos metodų, kaip 
kad dabar dažnai vartojami. 
Tai yra dar viena priežastis, 
dėl ko tie neigiami pareiški
mai, kuriuos matau spaudoje, 
dargi politikoje, yra man visai 
nauji. Gal dar ir todėl nemo
ku į juos reaguoti, kad negaliu 
prie jų priprasti.

— Aš laikau, kaip ir iš viso 
yra laikoma, kad demokratija 
yra tam tikras augštas politi
nio subrendimo ir politiniės kul 
tūros lygmuo. Demokratijoje 
argumentų svarumas ar teisin 
gumas ne tik nepadidėja nuo

Brazinsky, Eurkoos, J. Rute- 
lionienė, G. Petcavage, J. M. 
Bell, M. Semel, H. Pavilon, 
Kuprėnienė, P. Urka ir kt.

Šešioliktos gatvės did. vieš
buty, 2400, 18 vai. susirinko 
per 100 žm. Už garbės stalo sė 
dėjo latvių min. J. Feldmans, 
J. Kajeckas, Department of Sta 
te atstovas — H. C. Vederler, 
latvių dr. pirm. M. Slesser ir 
kt. Visi jie pasakė gražias kai 
bas. Šventės programą gražiai 
vedė dr. J. F. Brazinsky, senas 
lietuvių veikėjas Washingtone. 
Ten pat salėje buvo įruošta di 
dėlė ir įvairi liet, liaudies me
no dirbinių bei gražių knygų 
ir paveikslų paroda. Šiltai su
tikti tautiškais rūbais pasipuo
šę ,šokėjai-jos (Ramutė Alek
sandravičiūtė, Algis Astraus
kas, Birutė Babarskaitė, Irena 
ir Rūta Krivickaitės, Danutė 
Paramskaitė, Algimantas Ru- 
telionis). Per garsiakalbį skam 
bėjo lietuviška muzika bei liau 
dies dainos, kurias parūpino 
dr. J. Balys ir Kuprėnienė. 
Tautiškiems šokiams akordeo 
nu grojo J. Jonynienė, tam rei 
kalui atvykusi iš New Yorko. 
Liet, muzikos dalykus paskam 
bino jaunas G. Kajackas.

Paminėta Lietuvos šventė 
vietos anglų spaudoj. Secreta 
ry of State John Foster Dulles 
(per United Press) gražiai pa 
gerbė kovojončius Lietuvoje 
dėl laisvės, kaip aukas Sovietų 
imperializmo. Washington 
Post, vas. 15 d. įdėjo gražų pa
sikalbėjimą su Jule Liesyte. 
Tas pats did. dienraštis vasa
rio 16 d. įsidėjo didoką nuot
rauką, vaizduojančią tautiškas 
šokėjas.

Neužmirškime atnaujinti 
^Nepriklausomos? Lietuvą” 

prenumeratos ■’
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪĮJU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRAS,TU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET,.VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P. Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai, būtų žuvę. Kam 
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visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
tį gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

to, kad jie dėstomi pakeltu bal 
su ar remiami kumščiu, bet at
virkščiai — nuo to jie tik ma
žėja -kiek politiškai, tiek psi
chologiškai.

— Su didele baime žiūriu, 
į tai, kai siūloma vartoti, demo- 
kratiniems principams įgyven 
dinti, lyg boksininko pirštinės 
ir siekiama užmesti savo nuo
monę, politiškai sukruvinant 
savo oponento nosį. Pirmiau
sias ir pagrindinis demokrati
nės santvarkos ir dvasios for
macijos metodas yra įtikinti sa 
vo oponentus, o ne juos fiziš
kai ar morališkai sutraškinti. 
Demokratinėje diskusijoje šie 
kiama: išdėstyti oponentams 
savo idėjų įsitikinimų, tikslų 
pranašumą, o ne asmeniškai 
pulti priešingų idėjų reiškė
jus.

— Esu taip pat giliai įsitiki 
nęs, kad tikroje demokratinėje 
visuomenėje labai svarbų vaid 
menį vaidina logika. Kitaip ir 
būti negali, nes kiekvienas de 
mokratijos narys turi pats gal 
voti ir pats spręsti, taigi jis ne 
gali nesivodavauti logika, tidėl 
aš ir tikiuosi, kad mūsų visuo
menė užsieny, juo toliau tuo ge 
riau supras, jog aš nesu ken
kėjas, kuriuo stengiamasi ma
ne visuomenei pristatyti, tik 
esu vienas iš t ųžmonių, kurie 
nori vieno paprasto dalyko:— 
tarnauti Lietuvai! Man atro
do, jog visuomenė pati supran 
ta ir supras, kur yra teisybė, 
kad yra kaž kas netvarkoje, 
jeigu su manim užpernai 
(1951), kaip su diplomatijos 
šefu vedė derybas tie asmens, 
kurie šiandien mane vadina „sa 
mozvancu“ ir dėlto, kad aš 
veikiu, kaip diplomatijos še
fas. Visoumenė pati supras, 
kad tai yra šmeižtas arba ne
leistino politikoje partnerio ap 
jekimo pasireiškimas.

• — Be to vienas iš demokra
tinės santvarkos elementų yra 
lojalumas asmeniniuose santy
kiuose, bendradarbiavime ir 
ypatingai politinėje kovoje, 
(Kiek atsimenu dar tarė, ro
dos — Jei yra energijos per
teklius kam jį išnaudoti negra
žiose peštynėse, kada galima 
panaudoti elegantišku, šiuo at 
veju kultūringo žodžio spor
tu).

— Aš nemanau, kad tą kam 
paniją, kuri buvo užpernai 
(1951 m.) pakelta nrieš mane 
susitarus su VLIKu, būtų ga
lima pavadinti lojale. Kokia gi 
yra padėtis tikrumoje? Buvo 
norima, kad aš susitarčiau. Aš 
tariausi su VLIKo įgaliotiniais 
ir susitariau su jais ir net su 
pačiu VLIK‘u. Tačiau vos spė 
jom susitarti ir susitarimą pa
sirašyti, kai, VLIKo daugumą 
sudarančios partijos pakėlė 
prieš mane labai smarkią kam 
paniją. Tokią kampaniją, ko 
kios gal būt jau seniai nebuvom 
matę mūsų politinėje istorijoje. 
Ir kampanija buvo sukelta kaip 
tik dėl mūsų padaryto susita
rimo.

— Aš dar suprasčiau, jeigu 
toji VLIK'o dalis, vieton ma
nęs, kartų savo įgaliotinius, 
nors vargu ar ir tas būtų patei 
sinama, nes kaip man žinoma, 
jie veikė viso VLIK'o duoto
mis instrukcijomis ir tardamie 
si su manim buvo nuolatiniam 
kontakte su VLIK'u. Nuosta 
biu būdu, puolimo objektu pa
sidariau aš tik vienas.
nau, kad ir 
mokratinei 
kia aiškinti 
normalumo. 
supras, kad toks elgesys nėra 
nei teisingas, nei Lietuvos rei
kalams naudingas.

— Mūsų tarpe per visą karo 
laiką nebuvo jokių ginčų, su
sidūrimų ar polemikų. Visa 
tai deja prasidėjo karui pasi
baigus. Bet ir po,to dar ilgą 
laiką buvo girdėti, kaip žmo
nės pasiguosdavo sakydami, 
ka dkitų tautų emogracijoje 
padėtis daug blogesnė, negu 
pas mus. Aš bijau, kad šian
dien vargiai mes galim save to
kiais teigimais paguosti.

— Bijau irgi, kad šitokia 
spaudos kampanija ir kitokiais 
būdais vedama polemika paro 
do, kad mumis apima emigra
cinė politinė epilepsija. Jau 
yra augščiausias laikas sustab 
dyti jos pasireiškimus ir ją gy 
dyti.

— Tai ką aš buvau girdėjęs
karo metu apie deportuojamų _ _ r__ ____
ar Sibiro stovyklose esančių čių ir rusų, kaip buvo iš anks- kis •gautų tokių laiškų. 
lietuvių1 vienybę, verčia mane to susitarta. Praėjus.sutartam . t •» • • ’ Mandrapypkįs.

LONDON, Ont. '
NUŠVILPTAS „RAUDONASIS DEKANAS”

Prieš porą metų Kanados >— salėje jis galėjo, nor ir dažna1 
Sovietų bičiulystės sąjungos-, pertraukiamas, kalbėti, šį k; 
kviestas Anglijos „Raudonasis tą jo kvietėjai pasisamdė taip 
Dekanas“ Dr. Hewlett John
son Londone turėjo didesnį p'a 
sisekimą: didžiulėje (ir pilnoje 
publikos) Technikos mokyklos 

priminti jog mes, esantieji už
sieny, turime sekti tų žmonių 
pavyzdžiu, ypač, kad mes tūri 
me daugiau pareigų Lietuvos 
atžvilgiu, kaip'-jie ir turime, 
kas labai svarbu, nepalygina
mai daugiau galimumu tas pa- - . . ■, ,.• ■ ■ „/vi policijos apsaugoje toliau is-reigas šimteriopai geriau atlik.1-, J . •! .
ti čia, negu kad mūsų broliai, “ l Toront^ ”Pamoks' 
besirandą bolševikų priespau, ■ ^įėti, kad Londono Wes- 

cde‘ ' tern Ontario universiteto stu-
— Skleidžiama gandų, kad ■ dental renka parašus kėtinr

Tamsta, p. Ministeri, buvai to rriai rašyti (vyriausybei) peti- 
kioje ar kitoje partijoje? ............... “ " - - -

— Turiu savo, įsitikinimus, 
bet niekad jokioje partijoje 
nesu buvęs. O politikoje va
dovaujuosi politinio liberaliz
mo principais.

— Kaip Tamsta žiuri į tuos, 
kurie dirbę diplomatinį darbą 
dalyvauja kartais labai nevy
kusiai, toje, taip nepatinkan
čioje visuomenei, polemikoje?

— Ką gi, vieną tenka paša-. tą pasirodys lietuviškas vaidi- 
kyti, kad mano jau minėtos ępi nimas, kurį atliks Hamiltono 
lepsijos yra paveikti ir kai ku 
rie iš tų, kurie jau dirbo diplo 
matinį darbą.

— O visuomenė? Kaip ji 
atrodo?

— Aš tikiuosi,

pat didžiulę Masonic Templę 
salę, kur susirinko apie 600 
„kalusytojų“. Tačiau vos tik 
„Raudonasis Dekanas“ scenoj 
pasirodė, „pragydo.“ didžiu
liai „chorai“ ir jis neturėjo pro 
gos nė vieno ždožio tarti. Be 
ne pagrindinė „chorų“ daina 
buvo „važiuok į Rusiją“!. ..

Su savo palydovais nuėjęs 
užsalėn, „kalbėtojas“ išsidan
gino pro užpakalines duris ir

cijąi, kad „Raudonojo Deka
no“ Kanadon neįsileistų, kaip 
kad yra padariusios J. A. V- 
bės. Damuliš.

RODNEY, Ont.
PIRMĄ KARTĄ LIETUVIS 

KAS VAIDINIMAS.
Rodney, tabako augintojų 

■lietuvių apylinkėje pirmą kar-

„Aukuras“. . Savo 3-jų 'metų 
darbo sukakties-proga, kovo 7 
'd.į 8 vai. v. Community Hall 
patalpose pastatys. V. Alanto 
3-veiksmų. komediją • „Buhal-

— Aš tikiuosi,' kad'mūsų arijos, klaida“,. Kadangi' da- 
visuomęnė užsieny yra SVeika.- .bar pi le tabako, darbai jau y i a 
Daug sveikesnė negu ji f>li;mu pasibaigę,, tai b.e vietinių ūki- 
žvilgsniu atrodo, ir kad ji tuos ninku,. tikimasi apsilankant n 
visus priepuolius nugalės. Dė- kltlĮ artimesnių. apylinkių tre
kingai prisimenu, kaip ' labai tuvių-. A. K. ..
daug žmonių, daug daugiau ne 
gu kad būčiau galėjęs tikėti, 
ciažnai manęs nepažindami, tu 
ri drąsos reikšti man palanku 
ir mano atstovaujamus reika
lus ginti. Dr. J. Deveikė.

NEPRIKLAUSOMĄ 
Lietuvą skaitysi — 
VISĄ'.’PASAULĮ AIŠKIAI 

. MATYSI!

Kipras Petrauskas rašo.
Apie konservatoriją: .. , ,. ■ . - .
„Aš dėstau konservatorijoje dalies, o amerikiečiai pasi- 

ir gerai žinau, kas tokie yra šie traukf. J ,Puaan ir kltus uostus 
jauni dainininkai ir muzikam \rSauke.kazk.0- ir PrasĮ" 
tai. Tai darbininku ir kolūkie?' dėjo karas-prie 38-tos parale- 
čiu, gydytoju, inžinierių, pėda lesUPakoį pasisekimas buvo pi 
gogu ir miesto ištaigu taniau-’ trecių puseje, Amerika tylej. 
tojų vaikai“. ‘ ‘ ir.lauke1dar..^.rPsJ11,Į- Pa®ek-

t . . _ •• wih'a Izorio a i o 11 n ori at- nranOin

laikui, rusai ištraukė -visą sa- . 
vo kariuomenę iš šiaurės Korė

traiškė j Pusan ir kitus uostus

Aš ma- 
šiuo atsitikimu de 
visuomenei nerei- 
šitokio elgesio ne 

Pasitikiu, ji pati

ir laukė dar geresniu pasek- 
Tai yra teisybė. Bet tas pat nuų ;-;kada siaurieciaj pradėjo 

' Nepriklausomoje Lie- stumti. užpuolikus atgal, grei- 
‘ tai atsirado ir amerikonai .

Taigi; ■■ Grinkus meluoja ir ne 
mirksi. Kažin, ar jis nuduoda 
kvailą, ar savo „draugus“ laiko 
kvailais?- Neš juk visi žino, 
kad Kprę’jos karas prasidėjo ta 
da, kai' Amerika atšaukė savo 
kariuomenę iš Korėjos. Pas 
pietiečius atsirado tie Ameri-■ 
'kos) kariuomenė, bet Jungtinių 
Tatitų- Organizacijos, kai .ši . 
htitarė- ginti sovietų užpultą 

■pietinę Korėją. Karą gi pra
dėjo šiaurės korėjiečiai, įsakyti 

..... ................. ............ .........Maskvos, jos karininkų planai"- 
rauskas. Ypač, kai jis mini ne if .jų vadovaujami: O Grinki 
savanaudiškumą, nes jis gerai viską makaluoja ir meluoja. Ar 
žino, kiek Lietuva dabar- tūri gi ričsa ’ko'tnūhistams .yra tik- 
išnaudotojų ir veltėdžių išpę-.: 
nėti, kurie dešimtis tūkstančių 
lietuvių ištrėmę į SibiiĄ, 'kaip 
ir caro1 laikais, užėmė jų vietas,

buvo ir i 
tuvoje, išskyrus „kolūkiečius“. 1 
Tai, kas K. Petrausko pasakys 
ta — jokia naujieno. Bet....

„Už audringą lietuvių muzi 
kos meno suklestėjimą mes 
pirmiausia turime būti dėkin
gi Komunistų partijai ir Tary 
bų valdžiai, o taip pat didžią
ja! rusų tautai, kuri mums tei
kia brolišką nesavanaudišką pa 
gąlbą ir kurios itin gausi pa
žangi kultūra pąlenkiai veikia 
lietuvių meno išsivystymą“;'

Ot šituo tai jau niekas nepa
tikės. Netiki tuo ir pats K. Pėt

tai kliuvinys 'tiksiaųiš siekti?

Laiškai :ne tuo, adresu;
Grinkus siūlo kanądįečiąms 

pasisavino jų’turtą, išnaudoja siųsti laiškus : -Kaųgdps „paria-. 
lietuvių tautą ir Lietuvą. La- męnto nariams'T ir. reįkąlauti', 
bai gerai žinome, kad dėl to kad. Korėjoje būtų sustabdytas 
skauda K. Petrauskui širdis, 
rauda ji, bet. .. būnant po okū 
panto batu, negi gali jis jam 
teisybę giedoti.' Nelaimingas 
Kipras.. . - . .. . •>

Grinkus — melagis.
Kanados komunistų ,,'dele-

kaitas.
Grinkus susipainiojo. -Rusi

ja pradėjo karą, Rusija jį palai- ■ . 
ko, Rusija jį‘gali’ir sustabdyti, ■ 
— todėl laiškūs reikia siųsti ne 
Ottawon,.bet Maskvon 
linui, ' Md.Įot.Čyuį’, „arba Now 

. .. . „— Yorkari, . Jungtinėms tąų-toms, .*
gatas“ Vienos „taikos kongre£ kur dabar posėdžiauja ir rusų 
se“ A. Grinkus „LB“ rašo: atstovas Višinskis. Mintis, . .

„Išvadavus Korėją iš Jąppni bendrai* nebloga,-tiktai nė tėn; j,1 
jos militaristų jungo, šalis , bu- .Kur reikia,kreipiama. Tiktąi bū ' 
vo okupuota bendrai amerikie' tų nebloga,-. jęi dnąUgaš-Višins-

Sfa-
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ai ** «• i * - wi® - 9 » o • ® »• g u ©Mazo|i Lietuva, mailietuviai ir |u gyvenamieji plotai
Žvelgiant probėkšmiais į Ma 

žosios Lietuvos praeitį, reikia 
sustoti ties trimis dėmėsi® ver
tais klausimais. Jie yra: 1) 
pastangos susijungti su Didžią 
ja Lietuva, 2) Mažosios Lie
tuvos ribos, 3) lietuvių elemen 
tas ir jo nykimas.

Pirmaiusia reikėtų nors tru 
pūtį pažiūrėti, kokia jau yra 
buvusi netolimoje praeityje to 
įdomaus klausimo politinė pu
sė.
1. Lietuvių pastangos (1919) 

prijungti Mažąją Lietuvą.
Versalio taikos sutartimi (§ 

28 ir § 29) Rytprūsių šiauriau 
šioji dalis, esanti dešinėje Ne
muno pusėje, buvo išjungta iš 
Vokietijos sąstato. Bet alian- 
tai tos atskiros srities Lietu
vai neatidavė, o pasiėmė savo 
valdžion, nes Lietuvos vyriau
sybė santarvininkų dar nebu
vo pripažinta.

Pats dešiniųjų Nemuno Ryt 
prūsių apskričių atskyrimas 
nuo Reicho dar nebuvo stebi
nantis dalykas, nes ten lietu
viškai kalbančiųjų buvo dau
giau kaip pusė. Pvz., oficiali 
1905 m. statistika rodė net Ši 
lutės apskrityje 21.550 lietu
vių, kai vokiškai kalbančiųjų 
tebuvo 14.695. Bet tuojau ky 
la klausimas, kodėl lietuvių gy 
venamas plotas, kuris tęsiasi 
organiškai ir į pietus už Ne
muno, 1919 m. buvo nelaimin
gai perskeltas? Kodėl Mažo 
ji Lietuva buvo padalinta, kai 
toji pat statistik a(1905) pvz,, 
rodė Tilžės apskr. lietuvių 17. 
735, o vokiečių 14.874. Juk 
toks dalinimas buvo nepateisi 
namas nei ekonominiu, nei et 
nografiniu požiūriu, nes Mažo
ji Lietuva nesibaigia Nemunu, 
o abiejose Nemuno pusėse su
daro vieną nedalomą, anksčiau 
lietuvių absoliučioje daugumo
je gyventą, sritį (apie 10.000 
kv. klm.).

Šiandien, nors ir miglotai 
žiūrint į ateitį, politinis gyve
nimas diktuoja bendrai sekti 
įvykius; nepadaryti praeities 
klaidų. Bet nejaugi anuo me
tu nebuvo jokių pastangų? 
Jų buvo žymiai daugiau, negu 
dažnai manoma.

Veiklioji lietuvių visuome
nės dalis, pavz., jau 1914 m. 
Amerikoje buvo reikalavusi 
Mažąją Lietuvą prijungti prie 
Didžiosios Lietuvos. Tokį rei 
kaltvimą kėlė tada, dar vos tik 
prasidėjus Europoje karui, lie 
tuvių seimai Chicagoje ir New 
Yorke. Tokias pat revindika- 
cijas (savų žemių atgavimą) rė 
mė politinės lietuvių konferen 
cijos Šveicarijoje, Švedijoje. 
Net lietuvių tremtinių mani
feste Voroneže (1917. X. 16-

19) skaitome reikalavimą pri
jungti Mažąją arba Prūsų lae- 
tuvą, nes „tuo būdu Lietuva 
turi gauti laisvą priėjimą prie 
Baltijos jūros tam, kad jos 
ūkiška raida būtų sveika“. Tuo 
pat metu ir Berno konferenci 
ja (XI. 3-10) svarbiausiu eko
nominiu reikalavimu laikė uos
to gavimą.

Dar aktyviau lietuviai kėlė 
savo revindikacijas 1919 m. 
Įdomi tada buvo lenkų pozici
ja: Lenkijos delegacijos pir
mininkas Paryžiaus taikos kon 
ferencijai, veiklusis endekas 
Dmowskis, (1919. II. 28) pa
siūlė Lietuvai prijungti ir kai
rįjį Nemuno žemupio plotą. Tą 
reikalavimą jis keliais atvejais 
rūpestingai gynė. Tuo klausi 
mu buvo rašoma brošiūrose 
apie Rytų Europos sienas. Jis 
buvo gyvai keliamas spaudo
je. Lenkai, mat, tada dar ti
kėjosi, jog tokiu būdu padidin
ta Lietuva vis tik sueis bent fe 
deracijon su Lenkija.

Lietuvos delegacijos (pirmi
ninkas Aug. Voldemaras) — 
nors jai oficialiai ir nebuvo leis 
ta konferencijoj dalyvauti — 
įteikė platų memorandumą, rei 
kalaudama sau ir Mažosios Lie 
tuvos (1919. III. 24). Ji išdės
tė taikos konferencijos pirmi
ninkui Clemenceau, kad į pla 
nuojamą 125.000 kv. klm. (su 
6 mil. gyventojų) Lietuvą rei
kia įjungti ir lietuvių kalbos že 
mes kairėje Nemuno pusėje, 
nors ten ir yra suvokietėjusių 
gyventojų.

Oficiozas „Le Temps“, pa
teikdamas žemėlapį (1919, II, 
4), pagal lenkų mintį, tvirti
nę, jei Rytprūsiai nebūsią pa
dalinti, Lenkijos ateitis nebū
sianti pakankamai laiduota, 
o Lietuvos laisvė liksianti sva 
jonių srityje, nes 106.000 lie
tuvių teksią vilkti vokiečių 
jungą, Apskritai tada Pary- 
žaius spauda palaikė lietuvius 
ir Rytprūsių padalinimo min
tį. Tik Augščiausioji Taryba, 
nesirūpindama, jos nuųmone, 
neaiškia Lietuvos ateitimi, nu
ėjo kitu keliu. Ir pačioje tai
koje Rytprūsių reikalas nebu
vo reikiamoje plotmėje pasta
tytas. Į Lietuvos aspiracijas, 
galima sakyti, nė kiek nebuvo 
atsižvelgta. Taikos konferen
cijos lenkų reikalų komisija, 
kuriai pirmininkavo Prancūzi 
jos diplomatas Jules Cambon, 
pateikė centrinei teritorinių rei 
kalavimų komisijai savo išsa
mų raportą. Jame keistai bu
vo suformuluota, jog Nemu
nas turįs sudaryti Rytprūsių 
šiaurės rytų sieną, nes jis vaiz 
duojąs beveik tikslią etninę 
ribą tarp lietuvių ir vokiečių. 
Kad šitas teigimas neatitiko

Mažosios Lietuvos svarbumas būsimai atkurtai Lietuvos 
respublikai yra nepaprastai didelis. Juo turime ypatin
gai susirūpinti. Tuo tarpu veikliausis asmuo, kuris vi
siškai rimtai, grįsdamas klausimą moksliškai, šį klaus.- 
mą nagrinėja, yra profesorius Zenonas Ivinskis. Šio
mis dienomis Įdomus, gerai motyvuotas jo straipsnis pa 
sirodė „Aiduose“. Kadangi nedaugelis „Nepriklauso
mos Lietuvos“ skaitytojų tą žurnalą teskaito, straipsnis, 
kaip labai svarbus, ištisai perspausdinamas. NL Red.

RAŠO ISTORIJOS PROFESORIUS 
ZENONAS IVINSKIS

tikrovės, parodo etnografiškai 
istoriški ir statistiniai duo
mens. Tiesa, jau tada teisin
gai buvo užakcentuota, kad 
Nemunas yra natūralūs išėji
mas į jūrą plačiai sričiai, ku
rioje daugiausia gyvena lietu
viai ir gudai. Bet juk, norint 
tuo išėjimu plačiai ir nekliudo 
mai naudotis, reikia valdyti 
abu jo krantus ir deltą. Be to, 
Nemunas yra, kaip sakyta, Ryt 
prūsiuose gyvenančio elemen
to ne skiriamoji, o jungiamoji 
upė, nes lygiai taip pat gyve
na lietuviai ir kairėje Nemuno 
pusėje, žiotyse, Kuršių Ma
rių krante apie Pakalnę (Nie- 
derung), kaip ir dešinės Nemu 
no pusės srityje, kuri tik nuo 
1919 m. imta vadinti „Klai
pėdos kraštu“.

Kai diplomatai ir politikai 
reiškė abejones, tuo pat laiku 
Prūsų lietuviai kėlė savo balsą, 
kuris betgi negalėjo pasiekti di 
džiūnų ausų. Tuoj po vokie
čių pralaimėjimo 1918. XI. 16, 
susirinkę Tilžėn, Prūsų lietuvių 
atstovai įkūrė Prūsų Lietuvos 
Tautos Tarybą, kurios buvo 
„svarbiausiuoju tikslu. . . su
vienyti Mažąją Lietuvą (Prū
sų Lietuvą) su Didžiąja Lietu
va“. Savo prašymą ji pasiuntė 
Taikos konferencijai Paryžiu
je.

Kitu atveju per Lietuvos de 
legaciją (1919. IV. 8.) ji rašė 
Clemenceau, nurodydama Ma
žosios Lietuvos ribas, kuriose 
prašė Rytprūsių lietuviams su
teikti teisę laisvai pareikšti sa
vo apsisprendimą. Konferenci 
ja turinti tą kraštą prijungti 
prie Lietuvos. Šalia tautinių 
reikalų buvo paliestas ir eko
nominis momentas. Kiekviena 
valstybinė išmintis negalinti 
kitaip pasielgti, kaip tik pripa 
žinti Lietuvai vandens kelią Ne 
munu. Be to kraštas būsiąs pa 
našus į žmogų, kuriam atimtos 
rankos.

Ir pati Lietuvos delegacija 
vis dar klabino (be kitko, 
1919. IV. 12. laiškas maršalui 
Fochui) įvairias instancijas. 
Aug. Voldemaras padarė dek
laraciją oficiozui „Le Temps“ 
(1919. IV. 18). Buvo prašoma 
ypač atkreipti dėmesį į lietu

bet, teatskirdama nuo Vokie
tijos vos siaurutę lietuvių te
ritorijos dalį, amžinai užkerta 
kelią tai vienybei įsikūnyti. 
Visos kitos lietuviškos sritys 
kairėje Nemuno pusėje esan
čios paliekamos Prūsijai. Bu
vo nurodoma, jog taikos preli
minariniai nuostai paneigia ple 
biscitą tose srityse, net jei ten 
ir kiltų abejonių dėl gyvento
jų etnografinės sudėties. O pa 
tys gyvnetojai esą pareiškę no 
ro atsiskirti nuo Vokietijos.
2. Mažosios Lietuvos plotas.

Kokie šiuo metu yra Rytprū 
siu šiaurinės dalies etnografi
niai santykiai, galima šiek tiek 
nujausti iš spaudos. Ten stei 
giami sovehozai, kolchozai, 
ten, kaip laikraščiai rašė, nuo 
1946 m. perkeliami nelojalūs 
LTSR piliečiai ir tt. Bet tikro 
vaizdo neturime. Mūsų turi
mas praeities paveikslas yra 
žymiai pilnesnis, ir jis, galbūt, 
turės ne paskutinės reikšmės, 
sprendžiant to krašto ateitį. 
Juk nuo 16 amž. turime dau
gybę faktų, rodančių Maž. Lie 
tuvos lietuviškumą.

Artimiausioje praeityje stip 
riai apnaikintas lietuvių kalbos 
plotas seniau, iki vokiečių ko
lonizacijos, yra buvęs žymiai 
didesnis. Jis yra ištisai ap
ėmęs lietuvių kompaktinę ma
sę.

Prof. A. Bezzenbergeris nu
statė senąją lietuvių kalbos ri 
bą Rytprūsiuose pagal lietuviš 
kūjų ir senųjų prūsų kilmės 
vietovardžių paplitimą. Tuo 
būdu jis nustatė apytikrį lie
tuvių gyventą plotą seniau. 
Ten, kur gyvenamųjų vietų pa 
vadinimai iš lietuvių „kiemas“ 
(„keimen“) išvirsta į prūsišką 
„kaimas“ („kaymen“), ar lie
tuviškas „kalnas“ virsta prū
sišku „garbis“, ar lietuviška 
„upė“ pasidaro prūsiška „ape“, 
esanti senoji lietuvių sodybų 
riba. Išeidamas iš tų kalbinių 
duomenų, Bezzenbergeris nu
statė tokią lietuvių kalbos ri
bą: ji einanti nuo Kirsnakalnio 
(į pietryčius nuo Labguvos), 
per Ripkaimį (į pietus 
nuo Vėlavos), per Kutkai- 
mį (į vakarus nuo Norkyčių), 
Starkaimį (į rytus nuo Norden 
burgo), per Koskaimį (į pie
tus nuo Girduvos), Zilskaimį 
(į pietus nuo Bartų), per Vin- 
kaimį (į pietus nuo Rastenbur 
go) ir toliau į pietų vakarus.

Ad. Boticheris prie Maž. Lie 
tuvos skiria dešimtį apskričių. 
Bet 19 amž. pradžioje lietuviš
kai kalbėta ne tik tose apskri
tyse (Klaipėda, Šilutė, Pakal
nė, Stalupėnai, Darkiemis), 
bet ir rytinėje Deimenos sri
ties dalyje, didelėje šiaurinėje

vių revindikacijas Rytprūsiuo
se, grąžinti Lietuvai lietuviš
kas sritis „tikrąją rytų Elzas- 
Lotaringiją, kurios Prūsijos ad 
ministracija nepajėgė suvokie- 
tint“. Šalia istorinių - etnogra 
finių elementų buvo iškeliami 
taip pat ekonominiai. „Mes net 
laikome teisinga reikalauti sau 
navigacijos laisvės Prieglium 
iki Karaliaučiaus, nes Nemu
nas ir Prieglius yra vieninte
liai gamtos mums skirti keliai 
į jūrą...“

Precizuodama savo reikalą 
vimus, Lietuvos vyriausybė 
įteikė Taikos konferencijai ko 
munikatą (1919. V. 2.) apie 
Lietuvos sienas su vokiečiais 
ir lenkais. Remiantis vadinamą 
ja Bezzenbergerio siena (žiūr. 
toliau), buvo reikalaujama 10. 
000 kv. klm. su puse mihono 
gyventojų. Lietuvos plotan tu 
rėjo įeiti 13 apskričių: Klaipė
dos, Šilutės, Ragainės, Pakal
nės (Niederung), Labguvos, 
Tilžės, Pilkalnio, Vėliavos, Įs 
ručio, Gumbinės, Stalupėnų, 
Darkiemio ir Galdapės.

Rytų Europoje tačiau politi 
niai santykiai buvo neaiškūs. 
Vyko dar karas su bolševikais. 
Buvo teigiama, kad jie tuoj 
žlugs. Visa tai didžiųjų vals
tybių neskatino pripažinti Lie 
tuvą.

Tiesa, aliantai žinojo lietu
vių reikalavimus gauti ir kai
rįjį Nemuno krantą, kaip pa
stebi Versalio konferencijos da 
lyvis anglas H .J. Paton. Bet 
kairėje upės pusėje germaniza
cija buvusi „per toli pažengu
si“. Todėl, esą, būtų buvę „ne 
protinga“ paisyti tų lietuviš
kai kalbančių gyventojų salų, 
kurios dar užsilikusios tarp vo 
kiečių, kai padėtis į šiaurę nuo 
Nemuno esanti kitokia: „To 
krašto sritys aiškiai lietuviš
kos, lietuvių judėjimas ten stip 
rus, nežiūrint visų vokiečių pa 
stangų į represiją...”

Kada jau buvo žinoma pre
liminarinė taikos sutartis, Lie 
tuvos delegacija vėl kreipėsi į 
Taikos konferencijos pirminin 
ką (1919. V. 20.), primindama, 
jog taikos sutartis nerealizuo
ja lietuvių tautos vienybės, 

dalyje Galdapės apskr., Plibiš 
kių apylinkėje ir iš dalies An- 
gerburgo apskr.

Įdomios yra Fr. Tetznerio 
išvestosios lietuvių kalbos ri
bos. Jos maždaug atitinka tas 
ribas, kurias nustatė Bottiche 
ris. Tetznerio duomenimis, 17 
amž. baigiantis, dar visas tas 
kraštas į šiaurę nuo Priegliaus, 
net iki pat Karaliaučiaus, pri
klausęs lietuvių kalbos sričiai. 
Taip pat Darkiemio ir Galda
pės sritys ir visi plotai šiau
riau jų. Alna ir Deimena bu
vusios pasienio upės (žr. leidyk 
los „Patria“ išleistą Lietuvos 
sienų žemėlapį).

Tetznerio 1897 riba tačiau 
jau yra gerokai pasislinkusi į 
šiaurę ir į rytus lietuvių ele
mento nenaudai. Toji siena, 
vaizduodama lietuvių ir vokie
čių parapijų ribą (1897), ne
besiekia Deimenos. Ji eina į 
pietryčius pro Mielaukius, Pa 
pelkius, Beržkalnius iki Įsru
čio, o paskui kyla į šiaurę iki 
Aulavėnų ir, sukdama vėl į piet 
ryčius, praeina pro Žaliąjį Ši
lą (Grunheide), Pelininkus 
(Pelleningen), Malviškius į 
Stalupėnus. Iš ten ji suka į 
šiaurės rytus link Eitkūnų. Ats 
kirą kalbos plotą už Vištyčio 
sudaro Geryčiai (Goritten), 
Enzūnai, Mielkiemiai, Žydkie- 
mis (Szittkiemen) ir Dubinin
kai.

Fr. Tetznerio išvestoji lietu
vių kalbos riba Rytprūsiuose 
nedaug kuo skiriasi nuo Al. 
Zwecko nustatytosios lietuvių 
ribos. Bet ir jo kalbos riba, ap 
imanti 19 amžiaus galo duo
menis, siekia Deimeną, išsky
rus Tepliatvos sritį. Šiauriau 
Priegliaus linijos (Vėlavos ir 
Gumbinės apskrityse), esą, lie 
tuviškai nebekalbama, nors 
dar Plibiškiuose prieš 40 me
tų buvę lietuviškai kalbančių
jų. Įsručio ir Stalupėnų ap
skrityse lituvių kalba besanti 
silpnokai atstovaujama ir ger
manizacijos procesas einąs pir
myn. Bet vis tik dar iki 19 am 
žiaus galo kai kuriose parapijo 
se net jaunimo įžegnojimai 
(Einsegnung) buvo lietuviš
kai atliekami. Alb. Zweckas pa 
duoda ir duomenis, kurie yra 
gana palankūs lietuvių elemen 
tui.

Lietuviai savo teises į Ma
žąją Lietuvą rėmė (1919 m.) 
ne vien tuo tik faktu, kad čia 
praeituose amžiuose būta ma
sinio lietuvių elemento, kurio 
geroka dalis iki 1939 m. buvo 
apvokietinta. Tos teisės buvo 
grindžiamos istoriniu praeities 
ir ekonominio būtinumo titu
lu, kuris išplaukia ir iš esamos 
geopolitinės padėties.

Daugiau bus.

Apie paslaptingus 
reiškinius

RAŠO JUOZAS PRONSKUS
Winnipeg, Man. Kiek tenka 

patirti, gerb. „Nepriklausomos 
Lietuvos” skaitytojai buvo ne 
mažai sudominti straipsniais 
apie „skraidančias lėkštes“. 
Tai, tiesa, yra „dirginantys“ 
reiškiniai, kurie yra tikrai ir 
nebenuginčijami, tačiau tebe- 
pasilieka visada paslaptis ir ne 
žiūrint vis didesnio skaičiaus 
žmonių liudijimų bei tyrinėji 
mų atkakliai nepasiduoda išaiš 
kinami. Naujausias Amerikos 
karinės vodovybės autoritetų 
pareiškimas dėl „svečių iš erd
vės“ prielaidos buvo tos, kąd 
esą „neturime jpkių duomenų, 
kad kokie nors svečiąi iš erd? 
vės lankytų mūsų žemę, nors 
jokiu būdu nenuneigiame, kad 
tatai negalėtų būti“.

Šį sykį noriu gerb. skaityto
jams patiekti kai ką iš kitos 
srities, kuri yra taip pat reali, 
o gal net daug realesnė, negu 
„skraidančios lėkštės“ ir nepa 
lyginamai svarbesnė, nes ji 
liečia kiekvieną gyvą žmogų, 
tai yra ta sritis, apie kurią kiek 
vienas gyvas galvoja, kad ir 
ne visi vienaip, ir apie kurią 
kiekveinas norėtų ir trokšte 
trokštų, turėti aiškesnių, reales 
nių įrodymų, negu iki šiol tu
ri.

Ta sritis liečia reiškinius, 
kurie vyksta kitapus, greta ir 
pačiame mųsų kasdieniniame 
gyvenime, bet mums, nugrinąz 
dusiems į savo kasdieninius 
medžiaginius reikalų reikalė
lius ir užsiauginusiems per sto

Draugijos narys bandė tos 
draugijos susirinkime iškelti 
psichinių reiškinių klausimą, 
jis buvo stačiai išjuoktas. Ta
čiau greit po to į šią nedėkin
gą sritį įsijungė eilė žymiau
sių tuo metu mokslininkų, k. 
a. Sir William Crookes, Alfred 
Russel Wallace, Sir William 
Barret ir Sir Oliver Lodge, 
prof. Henry Sidgwick (pirma 
sis Anglijos Soc. f. Psychical 
Research prezidentas), Ed
mund Gurney, prof. F. W. H. 
Myers, Earl Balfour, prof. Wil 
liam James, prof. Charles Ri- 
chet, Andrew Lang, prof. Hen 
ri Bergson, prof. Gilbert Mur
ray, Dr. Jacks, prof. Hans Dire 
sch Europoje ir žymiausieji 
Dr, James H. Hyslop, Dr. Wal
ter F. Prince bei Dr. Hareward 
Carrington Amerikoje.

Šiandien mažiausia pusėj tu
zino rimtų universitetų yra sis 
temingai daromi tyrinėjimai su 
tais reiškiniais ir jau yra iš
augusi didžiausia biblioteka 
knygų bei žurnalų. Daugelis 
čia suminėtų žymių mokslo vy 
rų yra pašventę eilę metų, o 
ne vienas ir visą savo amžių 
tiems tyrimams. Ledas jau 
pralaužtas ir tikslu būtų pasa
kyti, kad plati upė jau srove
na tarp mūsų medžiaginio ir 
ano, vadinamo psichinio arba 
dvasinio pasaulio, nors vis dar 
mūsų materialistinio mokslo 
„kunigai“ ir juos pamėgdžioją 
„moderniškieji“ žmonės tebe
vengia į ją pažvelgti. Bet kaip 
žymusis Amerikos psichologas, 
filosofas ir medikas prof. 
William James, po dvidešimt 
penkerių metų tyrinėjimo ir 
studijavimo pareiškė. „Aš no
riu pasakyti, kad nepaisant vi

rankas pateko vieno winnipe- 
giečio knyga, „Intention and 
Survival“ (išvertus skambėtų 
Tikslas ir Išlikimas), surašyta 
iš Winnipege gyvenusio labai 
žinomo daktaro Dr. T. Glen 
Hamiltono užrašų bei referatų 
ir išleista jo sūnaus, taip pat 
daktaro, Dr. J. D. Hamiltono'.

Dr. T. G. H. ilgesnę savo 
amžiaus dalį pašventęs šiai nau 
jai tyrimų sričiai, buvo vienas 
neilstamų pionierių, pasišven
tusiai dirbęs toje keistoje ir 
kol kas nedėkingoje srityje, 
kaip jis pats sako, vien trokš
damas prisidėti prie tiesos su
radimo. Jo, kaip ir kitų garsių 
vardų plačiame pasaulyje, tvir
tinimu, ta tiesa buvo, yra ir bus 
taip ilgai, kaip ilgai žmonių ra 
sė žemėje gyvens, o ta tiesa, 
kuri kiekvienam žmogui yra 
lemiamai svarbi ir daugumui 
brangi, yra būtent, kad gyvy
bė nėra vien medžiagos kom
binacija ir kad gyvybė yra ne 
mirštanti!

Prieš pereidamas prie kny
gos turinio noriu patiekti kele 
tą ištraukų ir iš kitų mokslinių 
atouritetų.
Mokslininkai apie psichinius 

reiškinius
Reiškiniai, kurie vyksta vi

sais amžiais ir visuose kraštuo 
se ir tarpe visų žmonijos rasių 
ir kuriais atsiremiant gimė bei 
išsiplėtojo daugybės tikėjimų, 
kultų, magijų ir ritualų, tačiau 
kurie rimtai, moksliškai buvo 
pradėti tirti vos prieš 70 me
tų, kai 1882 metais Anglijoje 
buvo įsteigta Psichinio Tyrinė 
jimo Draugija (Society for 
Psychical Research).

Kai pirmą kartą, 1876 me
tais, vienas Britų (mokslo)

rą medžiaginį kiautą, praeina 
nepastebimi. Kaip biologijos 
jausiais tyrimais rodo, o nau
jausiais tyrais rodo, o visų nau 
jausioji mokslo sritis, vadina
moji psichinių tyrinėjimų (psi 
chic research) sritis, įrodo, 
kiekvienas gyvas žmogus turi 
savyje ypatingas jėgas — dva 
sios ar minteis jėgas, bet jos 
žmoguje glūdi neišvystytos, 
taigi nepasireiškia jam pačiam 
ir kitiems juntamai. Tačiau tos 
jėgos neglūdi ir nesnaudžia 
žmoguje, o veikia jame auto
matiškai, daugiausia pasąmo
nėje (subconscious) arbą virš- 
sąmonėj’e (superconscious), ir 
mums patiems to nežinant ir 
nejaučiant jos susisiekia, bend 
rauja ir veikia su kitomis tokio 
mis pat jėgomis, mintimis ar 
dvasiomis, esančiomis kitosue 
gyvuose žmonėse ar net jau 
atsipalaidavusiomis. ..

Bet esama žmonių, kuriuose 
tos jėgos ar gabumai reiškiasi 
žymiai ryškiau. Tokie žmo
nės vadinami „jautriais" (san 
sitives) ir jie dabar psichinio 
tyrinėjimo mokslininkų labai 
vertinami, nes per juos kaip 
mediumus (tarpininkus) tam 
tikrų seansų metu galima tuos 
psichinius reiškinius „išgauti“ 
ir tuo būdu juos stebėti ir stu
dijuoti.

Mintis parašyti mūsų gerb. 
skaitytojams šį rašinį kilo, kai 
perskaičius eilę senesnių ir 
naujesnių veikalų apie psichi
nių tyrinėjimų pasiekimus, į

so humbugo esama tikro su
per normalio mokslo. Tuo aš 
vadinu patirtį, kurios negalima 
pasiekti paprastais informaci
jos šaltiniais — būtent jusni- 
mis. Tie fenomenai yra neap
sakomai sudėtingi. . . Vargiai 
dar „psichiniais“ vadinamų fak 
tų paviršius yra pradrėkstas 
moksliniams tikslams. Bet aš 
esu įsitikinęs, kad sekant tuos 
faktus ateinančios gentkartės 
pasieks didžiausių mokslinių 
laimėjimų“.

Kaip rimti mokslo vyrai rim 
tai pradeda žiūrėti į tas am
žiais žmogų rūpinusias sritis, 
pacituosiu dar keleto mūsų lai 
kų autoritetų mintis.

A. C. Hardy, Oksfordo uni
versiteto zoologijos ir lygina
mosios anatomijos profesorius, 
straipsnyje „Mokslininko tikė 
jimas“ be kt. rašo:

„Prieš mus tebėra labai daug 
paslapčių, neatžymėtų pasau
lio žemėlapyje. Biologija ir 
psichologija vis dar tebėra sa
vo kūdikystės stovyje. Nie
kas, turįs sveiką protą, negali 
įsivaizduoti, kad iki šiol pasiek 
ti atradimai jau yra paskutinis 
žodis. Suvedimas biologijos, 
psichologijos ir pažangiosios 
teologijos į vieną bendrą veik
los schemą turės įnešti naujos 
šviesos į tamsą.

Yra dar vienas dalykas, ku
rį aš čia galiu tik prabėgomis 
paliesti. Horizonte reiškiasi 
kažkas, į ką mokslininkai ne
mėgsta nė žiūrėti. Jei .kas no
ri jiems į tai rodyti, jie atsako: 
„Ne, ne, tu klysti, tokio daly
ko nėra — tokio dalyko negali 
būti — mūsų doktrinos sako, 
kad tatai yra neįmanoma''! Aš 
turiu galvoje telepatiją — vie

no žmogaus minčių susisieki
mą su kito žmogaus mintimis 
fiziškai nežinonomis priemonė 
mis. Aš tikiu, kad nė vienas, 
kas tuos faktus tyrinėja bešalis 
ku protu, negali jų atmesti, ypa 
tingai daugybės pastarųjų dvi 
dešimties metų eksperimenti
nių įrodymų. ..

„Dar daugiau materializmui 
nerimo sukelia mažiausiai dvie 
jų nepriklausomų darbuotojų 
pastaruoju laiku pasiekti taria 
mai eksperimentiniai įrodymai 
apie įvykių sužinojimą iš anks 
to, įvykių, kurie eksperimen
tus darant nebuvo įvykę ir tuo 
būdu nebuvo žinomi jokiam gy 
vam padarui.

„Be to, esama įrodymo — 
tvirtino, nors gal būt ir ne vi
siškai įtikinančio įrodymo, — 
apie asmenybės išlikimą kūnui 
mirus. Buvo žmonių su žy
miais vardais, kurie buvo visiš 
kai įsitikinę — tokia kaip Sir 
William Crookes, Alfred Rus
sel Wallace (Darvino bendra
darbis), Sir William Barret, 
Sir Oliver Lodge, Lambroso, 
Flamarionas, Driech ir kt. vy
rai, rizikavę savo mokslinę re
putaciją tuos reiškinius tyrinė
jant.

„Psichinio tyrinėjimo toliau 
nebegalima atmesti pečių pa
traukimu ir išdidžia šypsena. 
Reikšminga, kad filosofai la- 
bjau nei mokslininkai rodo di 
dėsnio susidomėjimo tiems reiš 
kiniams, kurie žada sutriuškin 
ti materializmo kunigų dog
mas. Tikrai atėjo laikas ir 
mokslininkams imtis labjau 
analizuoti visus tuos fenome
nus mokslinėmis priemonė
mis“.

Daugiau bus.
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VASARIO 16-1
Argentinos lietuviai šių me 

tų Vasario 16 minėjimui pra
dėjo ruoštis iš anksto ir su di
deliu pasiryžimu, nes puikiai 
supranta, kad kiekvienos mū
sų brangios šventės iškilmin
gas minėjimas, pasauliui paro 
do mūsų sielvartą dėl Tėvynės 
kančių ir troškimus iškovoti sa 
vo Tėvynei laisvę.

Kadangi vien tik Buenos Ai 
res ir apylinkėse yra kelios or
ganizacijos su didesniais lietu
vių vienetais ir visos norėjo Va 
sario 16 minėti, teko šios die
nos minėjimą pradėti dar 
prieš Vasario 16-tą. Pirmasis 
gražus Vasario 16-tos minėji
mas įvyko Dr. J. Basanavičiaus 
vardo 'į

Lietuvių Centre.
Vasario 8 dieną visais ke

liais ir visokiomis susisiekimo 
priemonėmis pradėjo plaukti 
lietuvių patriotų būriai į Vil
la Lugano, kur savo nuosavy
bėje jau ilgus metus gyvuoja 
Dr. J. Basanavičiaus vardo 
Lietuvių Centras. Kai atėjo 
momentas pradėti iškilmingąjį 
Vasario 16 minėjimo aktą, erd 
vus kiemas buvo pilnas publi
kos. Po trumpo, bet tvirto Lie 
tuvių Centro pirmininko Kaz. 
Mankaus atidarymo žodžio ir 
Arg.entinos — Lietuvos Tau
tos Himno sugiedojimo, sceno
je pasirodė naujai susiorgani
zavęs Lietuvių Centro choras, 
vadovaujamas muz. Vyt. Pet
raičio. Čia lietuviai išgirdo 
naujo kultūrinio meno viene
to pirmųjų darbų vaisius — 
gražiai sudainuotas kelias lie
tuviškas dainas.

Žiūrovus nuteikė jaunieji 
Lietuvių Centro Jaunimo An
samblio tautinių šokių šokėjai, 
pašokę kelis tautinius šokius. 
Kad šie, Argentinoje gimę, lie
tuviukai puikiai šoka mūsų tau 
tinius šokius, dainuoja ir lietu
viškai deklamuoja, yra didelis 
nuopelnas Ansamblio vadovės 
Ant. Mikelionienės, kuri lietu 
vių Centro Jaunimo širdyse 
taip sėkmingai skiepija lietu
viškumą ir lietuviškas tradici
jas. Gana reikšminga buvo 
Lietuvių Centro sekretoriaus 
L. J. Mičiudo kalba ispaniškai, 
nes minėjime be lietuvių buvo 
nemažai argentiniečių ir kitų 
svetimtaučių, kurie turėjo pro 
gos susipažinti su Vasario 16- 
tos reikšme lietuviams.
Susivienijimo Lietuvių Argen 

tinoje nuosavybėje.
Kai vasario 14 dieną erdvus 

SLA salionas ir sodelis buvo 
pilnas lietuvių, susirinkusių pa 
minėti Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės, buvo galima 
matyti daug tų pačių veidų, 
kurie prieš savaitę buvo mato
mi Lietuvių Centro surengta
me minėjime. Scenoje pasiro 
dė visa eilė kalbėtojų, kurie 
šaukė visus į darbą ir kovą už 
Tėvynės laisvę. Ypatingai dau 
geliui lietuvių širdį spaudė Pr. 
Stalioraičio žodžiai, pilni šven

ARGENTINOJ
tos tiesos. Ta proga tenka pri 
minti, kad mūsų išeivija am
žiais nenutautėtų ir būtų vie
ninga jei būtų daugiau tokių 
gerų lietuvių kaip Susiveiniji- 
mo Lietuvių Argentinoje kūrė 
jas ir nenuilstamas veikėjas 
Pranas Stalioraitis, kuris be
veik prieš 40 metų paliko Lie 
tuvą, bet jos meile kupina jo 
širdis.

Tą pačią vasario 14 dieną 
labai gražus nors ir kuklus Va 
sario 16 minėjimas įvyko Tem 
perley miestelyje, kurį suren 
gė Argentinos Lietuvių Bend
ruomenės Temperley apylin
kė.

Paskutinis ir iškilmingiau
sias Vasario 16 minėjimas Bu
enos Aires apylinkėse įvyko 
Lietuvių parapijos salėje, Avel 
lanedoje, vasario 15 dieną. Iš 
ryto radijo bangomis nuskam
bėjo žinia, kad Argentinos lie 
tuviai Vasario 16-tą švenčia ir 
ją švęsdami prisiekia nenu
traukti kovos dėl savo Tėvy
nės laisvės. Lietuvių Aušros 
Vartų bažnyčioje 10,30 vai. 
buvo iškilmingos mišios už žu 
vusius ir žūstančius lietuvius 
kovoje dėl Tėvynės laisvės.

17 valandą gausūs būriai lie 
tuvių susirinko Lietuvių Para
pijos salėje, kur Lietuvai Išlais 
vinti Centras Argentinoje su
rengė išklmingą
Vasaro 16-tios minėjmo aktą.

Nors vasaros karštis negai
lestingai kepino ir salėje susi
rinkusius maudė prakaite, bet 
lietuviai kantriai ir pavyzdin
gai atliko savo pilietinę parei
gą — išklausė minėjimo aktą 
ir puikią meninę programą.

Po Lietuvos ir Argentinos 
Himno sekė paskaitos ir drau 
gijų sveikinimai. Meninę pro
gramą išpildė Šv. Cecilijos ir 
Berisso „Mindaugo“ draugi
jos chorai sujungti ir atskirai, 
kuriems vadovavo muz. V. Ry 
mavičius ir Vyt. Petraitis, so 
listas A. Slančiauskas, vyrų 
kvartetas vad. V. čibavičiaus, 
Temperley Lietuvių choro vai
dintojų grupė, radijo Belgrano 
solistas J. C. Malatesta ir Lie 
tuvių Tautinio Ansamblio tau 
tnių šokių grupė vadovaujant 
V. Namikui.

Vasario 16-ta dieną Liet. 
Išl. Centras Argentinoje suor
ganizavo iškilmngus gyvų gė
lių vainikų uždėjimus ant Ar
gentinos išlasvintojo J. San 
Martin ir neseniai mirusios 
prezidento žmonos Eva Pe- 
ron kapų. Kaip ir kitais metais 
prie vainikų uždėjimo susirin
ko gražus lietuvių būrys, kuo 
lietuviai parodė savo solidaru
mą Argentinai.

Argentinos spaudai ir vy
riausybei lietuviams įteikus ata 
tinkamus memorandumus, per 
radiją ir spaudą plačiai buvo 
minima Vasario 16-tos reikš
mė Argentinoje ir visame pa
saulyje išblaškytiems lietu
viams.

L. Kančauskas.
Buenos Aires, 18. 2. 53.

Iš visur ir
gB Lietuvių Enciklopedijos lei
dėjas J. Kapočius Enciklopedi 
jai leisti Bostone baigia organi 
zuoti spaustuvę. Netrukus čia 
persikels Enciklopedijos redak 
ei ja su prof. Vaclovu Biržiška 
pryšakyje ir pradės Enciklope 
dijos leidimo darbą. Dėl to, 
kad Enciklopedijos leidėjui te 
ko organizuoti nuosavą spaus 
tuvę, kas anksčiau nebuvo nu 
matyta, pirmojo Enciklopedi
jos tomo išleidimas įvyks kiek 
vėliau, negu buvo numatyta. 
Todėl Enciklopedijos prenu
meratos rinkimas pratęsiamas 
ligi pirmojo tomo pasirodymo. 
Kas Kanadoje dar norėtų užsi 
prenumeruoti Lietuvių Enci
klopediją, prašoma kreiptis į 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
redakciją. Būtų labai gerai, 
kad vietose, kur nėra platin
tojų, kas nors imtųsi šio dar
bo. Kur yra veiklesnės organi
zacijos, jos galėtų tam reikalui 
paskirti ar įprašyti kokį nors 
asmenį. Ir visi platintojai ar
ba busimieji platintojai, ins
trukcijų ar blankų gauti pra
šomi kreiptis į „Nepriklauso
mos Lietuvos” redakciją, ku
rioje visi ras žinių, blankų, pa 
tarimų ir nurodymų. „Nepri
klausomos Lietuvos” adresas 
yra šis: 7722 George St., Vil
le Lasallle, Montreal, P. Q.
3 „Draugas“ skelbia trečią 
Romano konkursą. Premijos 
dydis 1.000 dol. Rankraščiai 
įteiktini iki 1953 metų lapkri
čio 1 d. Romano siužetą pa
sirenka patys autoriai. Kūri
niai siunčiami „Draugo“ ad
resu.
3 Massachusetts gubernato
rius Harter į savo sekretoria
to štabą pakvietė Ritą Staku- 
tytę, žinomų Bostono darbuo
tojų ir labdarių Stakučių jau
niausią dukterį.
S Brazilijos ir Venecuelos lie 
tuviai gali atsikviestti gimines 
iš Vokietijos .
H Lietuvos komunistų parti
jos sekretorius Sniečkus, kal
bėdamas per Maskvos radiją, 
pranešė, kad susekta „masonų 
kosmopolitų“ grupė, veikusi 
prieš naują Lietuvos tvarką, 
kad Lietuvoje dar esama slap 
tų ir užsimaskavusių priešų, 
kuriuos pavadino oportunis- 
tias, belaukiančiais pagalbos iš 
Amerikos.
9 Amerikoje yra 88 lietuvių 
tretininkų draugijos, turinčios 
daugiau 4.000 narių.
gi Seniausias lietuvis Čikago
je ir, gal, visoje Amerikoje, 
Bonifacas Šimkus, pasmirė, su 
laukęs 104 metus.
S Popiežius Pijus XII apdova 
nojo pasižymėjimo raštu ir me
daliu ilgametį „L'Osservatore 
Romano“ administratorių, lie
tuvį kun. S. Petraitį, salezietį, 
už jo nuopelnus administruo
jant Vatikano organą.
gi Public Library skyrius So. 
Boston, Mass, buvo surengęs 
įvairių kraštų metalinių pinigų 
parodą. Parodoj buvo išstaty 
ti ir Nepriklausomos Lietu-

apie viską
vos visi metaliniai pinigai nuo 
1 cento iki 10 litų.
O Vaistininkas Vincas Pet
rauskas iš Čikagos renka ži
nias apie lietuvius vaistinin
kus. Iki šiol visoje Ameriko
je užregistruota 139 lietuviai 
vaistininkai. Kituose kraš
tuose: Kanadoje 9, Argentino
je 3, Brazilijoj 1, Čilėj 1, ir 
Australijoj 4. Naujų lietuvių 
tarpe vaistininkų yra Ameriko 
je 38. Mirusių užregistruota 
34.
■ Kanados lietuvių kunigų su 
važiavime Toronto buvo ap
tarti svarbiausi lietuvių sielo
vados klausimai. Į Kanados 
lietuvių kunigų provincijos 
valdybą išrinkti: pirm. kun. 
dr. J. Gutauskas, sekr. kun. 
P. Ažubalis ir ižd. kun. P. Ba- 
niūnas.
3 Columbia Artists Man
agement rengia pianisto kom
pozitoriaus Vytauto Bacevi
čiaus šeštą Carnegie Hall kon
certą New Yorke, kuris bus 
sekmadienį, balandžio 26 d., 
8,30 vai. vakare. Bilietai par 
davinėjami Carnegie Hall ka
soje; taip pat Steinway Ticket 
Office.
3 T. Babuškinaitė kovo 1 čl. 
South Boston High School sa 
Įėję su savo baleto studija pa
statė „Florindos Sapną“. T. 
Babuškinaitės mokinių skai
čius nuo 2 ar 3, turėtų prieš 
porą metų, šiandien pakilo ligi 
keliasdešimt. Tik Bostone, 
„Florindos Sapno“ pastatyme 
jų dalyvauja apie 30.
3 Jėzuitas kunigas L. Feeney 
(Bostone) tapo ekskomuni
kuotas iš katalikų bažnyčios už 
tai, kad jis tvirtino, jog tik ka 
talikai tegali būti išgainyti, 
ir daugiau niekas. Apie jo iš 
braukimą praneša Popiežiaus 
laikraštis,
S Vieton mirusio komp. var
gonininko Pociaus pakviestas 
Lietuvos operos solistas VI. 
Baltrušaitis, ligšiol vedęs Los 
Angeles lietuvių chorą. Yra 
tikra, kad parapija gavo pui
kų vargoninką, kuris gražiai 
vargonauja, gražiai gieda ir 
moka gerai vesti chorą.
3 Pirmasis lietuvis daktaras 
New Yorko mieste, kuris šie
met mini savo 300 metų sukak 
tį, istorijos dokumentais pasi
remiant, buvo Aleksandras Ka 
rolius Kurčius, kuris atvyko iš 
Lietuvos Amerikon 1659 me
tais. Jis dėstė lotynų kalbą; 
paskui gavo teisę praktikuoti 
mediciną.
3 Čikagoje S. Barčus, lietuviš 
kos radijo valandėlės vedėja, 
šiemet atšventė 20 metų darbo 
sukaktį. Ji yra daug pasitar
navusi tautiniams, labdaros ir 
kultūros reikalams.
3 Venecuelos prezidentas įtei 
kė diplomus dviem lietuvai
tėms, Caracase baigusioms 
gailestingų seserų mokyklą: 
R. Stankutei ir R. Malskytei.
3 Marija Tulytė, gailestingo
ji sesuo, šiuo metu yra direk
torė Osgodby ligoninės, Ang-

PAGERBTAS „NAUJIENŲ“ REDAKTORIUS 
K. AUGUSTAS

„Naujienų“ darbas bei tarny
ba visuomenei. Dr. Grigaitis 
linkėjo K. Augustui ir jo žmo
nai daug metų ir tolaiu sėkmin 
gai dribti Naujienose tiems 
idealams, kuriems jis laikraš
ty tarnavo nuo pat pradžios.

K. Augusto jaunystės drau
gas J. Sonda papasakojo nuo
širdžių atsiminimų iš judviejų 
praleistų dienų. Jis pažymė
jo, jog K. Augustas anksti pa
rodęs visuomeninį subrandi- 
mą, augęs tų idėjų keliu, ku
rias vėliou ir pasirinkęs ir 
savo gabia plunksna dėstęs tiek 
„Naujienose“, tiek ir kitur 
spaudoje ar 'visuomenėje.

Dar kalbėjo visa eilė žmo
nių, nuoširdžiai sveikindami 
jubiliatą, pagerbdami ir jo gy 
venimo draugę žmoną: E. Mi- 
kužiūtė, Dan. Kuraitis, N. Gu- 
gienė, M. Zolpienė, P. Ridi
kas, J. Talalai, J. M. Milleriū- 
tė - Putrimas, V. Ambrose, 
Valančius, P. Milleris, W. Ru
činskas, M. Šileikis, Dr. J. Va 
laitis, Dr. A. Garmus.

Jubiliatui buvo visų sudai
nuota „ilgiausių metų” ir 
„Happy Birthday to You”. Ke. 
lėtą dainų sudainavo solo Jose 
phine Putrimas, Rimkus ip trip 
abu minėtieji ir N. Gugieųė,

Ta pačia proga buvo pągerb 
ti J. Sonda, kuriam taip pat su 
kako 60 metų amžiaus, ir Dr. 
A. Garmaus, kuriam prieš ke
lias dienas sukako 72 m. ma
žiaus., sudainuojant „Ilgiausių 
metų”.

V1AS PAJĖGUMAS.

Sulaukęs 60 metų amžiaus 
„Naujienų” redaktorius pava
duotojas Kostas Augustas bu
vo gražiai pagerbtas LSS su
ruoštoje vakarienėje Lietuvių 
Auditorijoje vasario 21 d.

Pobūvį pradėj oK. Liutkus, 
pakvietęs vakarui vadovauti 
„Naujienų“ biznio vedėją M. 
Gudelį. Pastarasis pažymėjo, 
jog K. Augustas dėl savo gero 
būdo* turi daug draugų. Per jo, 
kaip redaktoriaus pavaduoto
jo, rankas pereina beveik visi 
straipsniai; jam tenka ir dau
giau kitų laikraščio reikalų rū 
pintis. Jis linkėjo jubiliatpi 
bei jo žmonai daug sėkmės to
limesniame laikraščio ir tarny
bos darbe.

Pagrindines kalbas pasakė 
vyr. „Naujienų“ red. Dr. P. 
Grigaitis ir artimas jubiliato 
bičiulis J. Sonda. Dr. Grigai
tis pasveikino jubiliatą ir iškė
lė jo didelius nuopelnus „Nau
jienoms“, kuriose jis dirba nuo 
1916 m. Vyr. redaktoriui tu
rint įvairių pareigų ir kartais 
išvykstant, nesą jokių sunku
mų, nes red. K. Augustas vis 
ką gerai atliekąs. Taip pat ir 
šiaip ofise K. Augustas su sa 
vo darbščiąja žmona Julija esą 
nepavaduojami darbininkai. 
Nuo pat pirmųjų K. Augusto 
bendradarbiavimo dienų „Nau
jienose” K. Augustas pasireiš 
kęs savo1 gabia plunksna ir pa 
sidaręs maloniu ir neatskiria-^ 
mu „Naujienų“ redakcijos ko-’ 
lektyvo nariu, be kurio pagal
bos sunkiai būtų įmanomas

ESAMAS IR GALU
Kaip normaliu gyvenimo lai 

ku, taip ir ruošiantis karui, ge 
ležies ir elektros pagaminimas 
rodo tų šalių persvarą. Iš pra
ėjusių metų paskelbtos statis 
tikos labai aiškiai matosi, koks 
skirtumas geležies ir elektros 
pagaminime tarp komunistinio 
ir demokratinio pasaulio:
Plieno produkcija (milionais 

tonų).
U. S. A.

lijoje, kur tas pareigas jau ei 
na porą metų.
3 Lietuvių Rašytojų Draugi
jos 1952 m. premija už groži
nę literatūrą paskirta N. Ma- 
zalaitei už „Gintariniai vartai“ 
knygą (500 dpi.),
S Mateo Lamot, galva 30p, 
000 afrikiečių Ugandos Acoli 
rajone, paleido visas savo žmo 
nas ir pasiliko' tik vieną, kai ta 
po kataliku.
3 Argentinoje žuvo lietuvis 
jaunuolis Petras Skurauskas. 
Jis buvo cirko akrobatas, sa
vo pavojingais ir sunkiais nu
meriais žavėjęs žiūrovus. Cir
ke, atliekant patį pavojingiau
si numerį, trūko diržas ir jis 
krito ąnt galvos iš 20 pėdų 
augščio ir pasimirė.
S Iš 1.200 išgijimų Ljurde, kų 
rių gydytojai negali išaiškinti, 
bažnyčia yra pripažinus tiktai 
44 kaipo stebuklingus.

1951 m. 1952 m. 1953 mt.
(numatoma)

105,14 92,60 117,70
Canada

3,57 3,72 4,95
Lot. Amerika

1,81 2,07 2,77
Viso Amerika:

110,52 98,39 124,95
Rusija

34,50 37,00 41,47
Satelitai

10,09 10,75 13,75
Viso Rusiją:

44,59 47,75 55,22
Laisva Europa

63,70 67,48 74,59
Japonija

7,17 7,00 7,59
Kiti laisvi kraštai:

Elektros pajėgumas pagal 
valstybes:

(KWH Per Capita).

4,54 5,30 5,61
Bendri laisvi

185,93
kraštai:
178,17 213,56

Pasaulinė:
230,52 225,32 269,00

Norvegija: 5.250; Canada: 
4.500; USA: 2.800; Švedija: 
2.750; Šveicarija: 2.160; Vak. 
Vokietija: 1.070; Prancūzija: 
850; Italija: 635. USSR: 500; 
Portugalija: 120.

Canada skirstosi taip:
Qubec: 7.900; Ontario: 

4.250; Brit. Columb.: 4.670; 
New Fundi. 3-1QQ; Prąiries: 
1.860; Maritimes; 1,700,

Petrulis.
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DR. JUOZAS KAŠKELIS

Komunizmo ideologijos tikrove
VI.

Laikui bėgant tas masių verbavimas savo formas bei 
obalsius keitė, tačiau esmė liko toji pati. Vieningo1 — bend
ro fronto tikslas visą laiką buvo vienas ir tas pats: suburti 
darbo žmones į komunistų eiles bei partijas. Kas sutiko ta
me fronte dirbti, tas turėjo ir komunistų tikslų siekti. Siek
dami mases patraukti į bendro fronto darbą, komunistai dau 
giau pasirinko kelią ne per masių viršūnes, vadovybes, bet 
per pačias mases. Komintreno politika iki 1935 metų ma
sėms buvo skelbiama atvirai. Ji primygtinai įtikinėjo rusų 
ir pasaulio mases, kad socializmo revoliucija netrukus būsian
ti įgyvendinta ir kitose valstybėse. Tačiau greitai ne tik Ko- 
minterno vadai, bet ir pačios masės pamatė, kad komunizmo 
apaštalų skelbiamos idėjos neįvyksta ir ėmė abejoti, ar jos 
bendrai kada nors įvyks. Masės apsivylė ir ėmė komunizmu 
nebetikėti. Šitoks komunizmo pralaimėjimas ir nacionalizmo 
augimas privertė Kominterną keisti savo taktikos politiką. 
1935 metais Vl-me Kominterno kongrese buvo padaryta es
minių pakeitimų. Svarbiausia tai, kad nuo to kongreso Komin 
temas pasirinko grynai klasto® taktiką. Tos klastos taktikos 
autorius, buvęs Bulgarijos komunistinės vyriausybės ministe- 
ris pirmininaks, anuometinis Kominterno generalinis sekre
torius Dimitrovas, kuris po nepasisekusio 1932 metų kamunis- 
tinio perversmo Bulgarijoje buvo pabėgęs į Vokietiją ir ten 
1933 metais, už dalyvavimą Reichstago padegime, buvo tei
siamas. Jis tame kongrese paskelbė t. v. „Liaudies fronto“ 
programą, kurioje visiškai nebuvo minima apie proletariato 
diktatūrą, tarybinę santvarką, privatinės nuosavybės panaiki 
nimą ir kitas pagrindines komunizmo evangelijos dogmas. 
Bet tai nereiškė, kad komunistai nuo to būtų atsisakę. Tai 
buvo daroma vien tik tam, kad „neatbaidytų“ pradeančių pra 
regėti vakariečių. Tai buvo vien pastangos geriausiai, klas
tingai, prieiti prie masių. Esmėje „liaudies frontas“ tai buvo 
vien užmaskuotas komunistų planas suburti kairiuosius ir net 
dešiniuosius darbininkus bei valstiečius į vieningą frontą prieš 
tautines partijas ir tautines vyriausybes, kuiras jie visas vadi
no „fašistinėmis“, kad su jomis galėtų, sėkmingiau kovoti ir 

pasiekti savo galutinio tikslo — visose šalyse sovietų sant
varkos įvedimo. Slaptose Kominterno tuo reikalu išleistose 
instrukcijose sakoma, kad pirma reikia užkariauti „buržuaziš 
kai demokratinę santvarką“, kuri turinti būti pereinamoji for
ma į komunistų tarybinę santvarką. Kai vien bendro ar „liau
dies“ fronto obalsiai masių dar neviliojo, buvo paleisti dar- 
klastingesnį šūkiai. Komunistai bei jų agentai pradėjo reikš
tis kaip atskirų kraštų patriotai. 1937-38 metų instrukcijose 
randame, kad komunistai turi eiti į tautines organizacijas, ku
rios turi kelti tautinius bei valstybinius šūkius, kad tik kaip 
nors įgytų kitų narių pasitikėjimą. Buvo įsakyta paskiruose 
kraštuose kelti kuo patriotiškiausius obalsius. Toliau eidami 
tuo pat klastos keliu, komunistai veržėsi net ir į grynai religi
nes organizacijas. Ryšy su tuo buvo išleista atskira instruk 
cija, kurioje buvo liepta aiškinti, kad esą komunistų valdžia ne 
persekiojanti religijos ir kad komunistai gerbią religinius įsiti
kinimus. Katalikų inteligentų tarpe kai kur buvo skelbiama 
t. v. nekraujingos revoliucijos arba katalikiškojo komunizmo 
tezės, kad tik kaip nors sukeltų visuomenėje nepasitenkinimą 
dėl Popiežiaus bekompromisinio nusistatymo prieš komuniz
mą. Buvo net ir komunistų spaudoje „faktų“, kad komunis
tai „piktinasi“ žmonių persekiojimu Sovietų Sąjungoje dėl re
liginių įsitikinimų. Tačiau tikrumoje tai buvo vien propagan
dos burbulas, vien nauja priemonė komunizmo idėjas skie
pyti masėms. Lygiai tokios pat vertės, tik žymiai didesniu 
niekšingumu kvepiantis, buvo komunistų skelbiamas jr net 
anglikonų Kenterbery vyskupo aprobuojamas melas apie stai
ga atsiradusį visišką komunistų religinį pakantrumą. Vienin
telė laimė, kad tokiam teigimui net tuomet niekas nuoširdžiai 
netikėjo. Juk tai visiškai nesuderinamas su visa komunizmo 
esme, nes komunizmo religija juk negali gi panešti jokios ki
tos religijos greta savęs. Tą patį galima pasakyti ir apie vi
sus patriotinius komunistų agentų, nors ir Lietuvoje, skelbtus 
obalsius. Mes patys dar puikiai prisimename 1938 metų len
kų ultimatumo bei vėlesnes dienas. Tada kaip tik buvo išmė
tyta nemaža įvairių komunistinių lapelių, kurie savo turiniu 
galėjo varžytis su patriotiškiausiais mūsų kurios nors tautiš
kos organizacijos atsišaukimais. Ten buvo raginta ruoštis 
ginkluotai kovai su amžinu Lietuvos priešu — lenkais ir kuo 
daugiau aukoti Ginklų Vajui. Panašiai skambėjo ir 1940 me
tų Paleckio, t. v. „liaudies vyriausybės“ v:sokic pažadai bei 

obalsiai, už kurių tikrumoje slėpėsi vien „enkavedistiškų“ 
žiaurumų tikrovė. Juk pirmomis savo marionetinio valdymo 
dienomis pats Paleckis grąsino baudomis visiems tiems, 
kurie pramatydami ateitį, sakė, kad „liaudies vyriausybė“ 
ęsąnti vien tik įžanga į komunistinę santvarką, gi neužilgo jis 
patvirtina savo „ministerio“ Gedvilos pasiūlymą ištremti iš 
Lietuvos į Sibirą buvusius ministerius Merkį, Urbšį ir masę lie
tuvių patriotų. Kitaip sakant, Paleckis grąsino baudomis tol 
kol jo „bosai“ Dekanozovas bei Pozdniakovas nebuvo jam dar 
davę įsakymo numesti kaukę. Tas pats klastos metodąs bu
vo naudojamas visose srityse. Net ir sportas tų neišv'epgg. 
Vienoje Kominterno instrukcijoje pasakyta: „sportą reikia- 
linga būtinai surišti su proletariato išlaisvinimo kovaf!. Ne
išmanančiųjų patraukimui buvo skelbiamą, jog tik Sęvietų Są 
jungoje sportas galįs būti laisvas, Bet visa tai buvo ir yr; 
tik melas ir dar kartą melas, nes pav., komunistišką sporto są
junga „Dinamo“, lygiai kaip ir visos kitos, buvo vien „Enkąvę 
de“ užmaskuoti skyriai, kaip apie tai 1940 metų rudenį pra
sitarė vienas augštas „Enkavede“ rusas, kai į Kauną buvo at
vykusi parodyti sportinių gabumų iš Minsko „broliškos“ Gu
dijos tarybų respublikos sporto komanda.. .

Mąsių suvyliojimui niekas nebuvo pamiršta, bet viskas 
tikrumoje paremta vien tik klasta ir dar kartą klasta. Tas pats 
metodas darbo pačioje Sąjungoje, tąs pats ir už josios ribų. 
Mūsų krašte ar kitur buvo propaguojami „liaudies frontai“, 
o iš Sovietų Sąjungos buvo trimituojama apie „Stalinų saulės“ 
spinduliuose „laimingai“ gyvenantį, o tikrumoje tik merdintį, 
Sovietų Sąjungos pilietį. Nemenkesnių pasityčiojimu skambą 
komunistų okupacijos laikais Lietuvoje, ypač'vienps mažumus 
su pamėgimu, dainuotos dainos žodžiai; esą, „nėra pasaulyje 
kito tokio' krašto, kur taip laisvai galįs kvėpuoti žmogus“, 
Mes patys puikiai pamatėme, jog komunistų „rojuje“ tik ka
lėjime žmogus galėjęs laisvai kvėpuoti. Tokios pat vertės 
turi Sovietų Sąjungos konstitucija, būk tai demokratiškiausi, 
žmoniškiausi visam pasaulyje, — tokios pat vertės turi ir 
„Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika“ vardas. Juk tūks 
tančiai lietuvių buvo išvežti ir. yra išvežami į Sibirą ir į to
limus „plačiosios tėvynės“ kraštus, o jų vieton čia atgabeno 
ii- atgabena kalmukus, kirgyzus, mongolus, kurie turi „Lietu
vos“ respubliką atstovauti didžioje „broliškų respublikų šei
moje“. Daugiau bus.
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MŪSŲ ŽYMIOJO ARCHITEKTO 

prof. Vytauto Žemkalnio 
60 mėty amžiaus sukaktuvėms ir jo darbams paminėti.

i' " -
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Šiemet turėsime daugelio vi 
suomenininkų, menininkų, po
litikų ir kitokių profesionalų 
sukaktuves — tai veiklos, tai 
amžiaus.

Šiokiu ar tokiu būdu minint 
čia pat Kanadoje gyvenančius 
tautiečius jų profesijose, jų 
darbo specialybėse, jų veiklo
je lietuviškoje dirvoje, — pra 
vartų ir plačiau pasidairyti, su 
sisiekti su kitur gyvenančiais 
lietuviais, nes visi mes, gyve
ną, kad ir skirtingose šalyse 
ir net tolimuose kontinentuo
se, visi mes esame lietuviai ir 
visi sudarome vieną lietuviš
ką šeimą. Kiekvieno jos na
rio veikla ir likimas yra lygiai 
brangi mums visiems.

Šį kartą tenka, nors trum
pai (pagerbiant sukaktuvinin
ko kuklumą) paminėti žymio
jo mūsų architekto Vytauto 
Landsbergio Žemkalnio veik
lą, žengiant jam tūlą gyveni- 
mo ribą ,

V. Žemkalnis yra gimęs 
1893 metų vasario 26 dieną 
kinkančiuose, Linkuvos vai. 
1912 m. baigęs gimnaziją Ry
goje, ten pat įstojo studijuoti 
architektūros Politechnikos 
institutan, tačiau užėjęs Pirma 
sis pasaulinis karas studijas 
nutraukė. Jas atnaujino po ka 
ro, bet augštuosius architektu 
ros mokslus baigė 1925 m. Ro 
moję Regia Scuola Superipre 
di Architectura, prieš tai atli
kęs didžiąją pareigą tėvynei, 
bųdamas jos kūrimosi kariu-sa 
vąnoriu, atžymėtų už nuopel
nus Tėvynei Vyties kryžium 
su kardais,

Tais laikais Lietuvai labai 
reikalinga buvo išmokslintų 
spęcialištų, ir jaunas architek
tas pasinėrė į begalinius atsi
kuriančios valstybės darbus, 
kuriuos teko dirbti net lygia- 
greta keliuose baruose: jis ir 
Susisiekimo ministerijos tar
nautojas, jis ir Vytauto D. Uni

versiteto asistentas, jis ir . e- 
mės ūkio ministerijos statybos 
referentas, jis ir daugybės di
delių ir žymių pastatų projek 
tuotojas. Jo planavimu moder 
ninama Lietuvos kaimo staty 
ba, jo projektais statomi tokie 
pastatai, kaip Kauno universi
tetinė Ausų, nosies ir gerklės 
ligų klinika, Vaikų ligoninė 
Kaune, Kauno savivaldybės rū 
mai, Kūno kultūros rūmai, 
Sporto rūmai Klaipėdoje, Pie 
nocentro rūmai, Chemijos ir 
Technikos laboratorija, Preky 
bos ir Pramonės rūmai Kaune, 
Kybartų, Mažeikių, Šakių baž 
nyčios ir tt. ir tt. Visų šios rū 
šies darbų trumpam rašiny ne
suminėsi. Žodžiu, kur tik Lie
tuvoje bepasisuksi, visur rasi 
šio žymiojo architekto monu
mentalių, meniškai sukurtų pa 
statų, kuriais ir dabar didžiuo 
jasi net ir sovietinė Lietuvos 
valdžia.

Daug paskutiniais laikais 
V. Žemkalnis dirbo Vilniui per 
tvarkyti ir pagrąžinti. Jis bu
vo suprojektavęs Didžiojo Vii 
niaus planą, kuris šį Gedimino 
miestą numatė modernų ir ver 
tą Lietuvos respublikos vardo. 
Gražiai išplanuotos ir sutvar
kytos Vilniaus aikštės —• tai 
V. Žemkalnio sunkių karo me
tų sąlygų darbo vaisius, Vil
niui jis buvo suprojektavęs Lie 
tuvos valstybinius pastatus, te 
atrus, muzėjus ir tt. Deja, vis
ką sutrukdė karas ir pakartoti 
nės okupacijos, kurios nepa
liaujamai skurdina visą Lietu
vą ir jos sostinę — Vilnių. 
Tremtyje jau suprojektavo lai 
mėjusią pirmą konkurso premi 
ją Tyrimų laboratoriją Pary
žiuje,

Neįmanoma suminėti jubi
liato darbų trumpame stfaips 
nyje. Suminėtinos bent žy
mesniosios jo veiklos sritys.

Kaip iš suminėto jau ma
tyti, jo architektūriniai dar
bai susieti su moksliniu dar
bu, nes jis asistentas VD Uni 
versitete, docentas UNRRA 
universitete Hamburge ir ekst 
raordinarinis profesorius UNR 
RA universitete Miunshene.

Architekto darbas — yra 
drauge menininko ir mpkslinin 
ko darbas. Laimingu sutapi
mu šios savybės V? Žemkalnip 
asmgny gražiai derinasi.

V- Žemkalnis, reikia ir tai 
konstatuoti, rašytojo ir vaidi
los Gabrieliaus Landsbergio 
Žemkalnio sūnus, iš tėvo yrą 
paveldėjęs ne tiktai meninių 
gabumų,' kurie jame reiškiasi 
kaip architekte - kūrėjuje, bet 
ir tėvo gabumų srityje: jis yra 
ir rašytojas. Daug jis ir šioj 
srity yra pasiryžęs padarytį ir, 
linkėdami jam tesėti pasiryži
mus, jų lauksime, bet ir tai. 

kas yra padaryta, yra žymu: 
dramatinis veikalas „Audra“, 
5 veiksmų dramatinė pjesė 
„Žmogaus bejieškant“, 5 veiks 
mų dramatinė pjesė „Žagrė“, 
studija „Vilniaus kultūra ar
chitektūros paminklų švieso
je“, „Meno istorijos pradai“, 
„Savanorio prisiminimai“, „Ku 
dirkos sąjūdis“ (kurį šiomis 
dienomis gausime Kanadoje ir 
kurį galima įsigyti per „NL“ 
redakciją) ir dabar rašo veika 
lą apie Vilnių Tai jo stambiau 
si rašto darbai, neminint kitų.

Ir tai neišsemia jubiliato 
darbų skalės. V. Žemkalnis ne 
mažesnis ir visuomenininkas 
ir politinis veikėjas. Jis Aus
tralijoje yra suorganizavęs Lėe 
tuvių Kultūros Fondą ir yra jo 
centro pirmininkas, studentų 
rėmėjas, spaudos bendradar
bis, talkinąs ir pasižadėjęs dau 
giau talkinti ir „Nepr. Lietu
vai“.

Globodamas sūnų, kuris Vo
kietijos koncentracijos stovyk 
lose buvo baisiai išvargintas ir 
susirgęs, jis turėjo atsisakyti 
vykti į Ameriką, kur Nebras- 
kos universitetas jam, kaip ar
chitektūros profesoriui, buvo 
pasiūlęs labai geromis sąlygo
mis darbą (su 4.000 dol. atly
ginimo), dėl sūnaus, kuris ture 
jo vykti į Australiją, nuvyko 
ten ir Melbourne mieste yra 
etatinis architektas vyriausia
me ofise. Daug dirba ir dar 
daug pasiryžęs nuveikti.

Geros sveikatos ir daugelio 
kūrybingų metų tautos ir žmo
nijos labui! Šis 35 metų vaisin 
gų darbų ir 60 metų amžiaus 
jubilėjus tebus priminimu, kad 
Jubiliatas yra pajėgus ir todėl 
dar daug galįs kurti. Sėkmės!

J. K.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Mykolas Biržiška. LIETU

VIŲ TAUTOS KELIAS I 
NAUJĄ GYVENIMĄ. II to
mas, Atbundanti tauta —- dar 
bai, žygiai, veikėjai. Los An
geles. 1953 m. Išleido „Lietu
vių Dienos“. Tiražas 1200 eg 
z.empliorių. Kaina 3 doleriai. 
Antrasis tomas įrištas į kietus 
viršelius, kaip ir pirmasis to
mas. Knyga išleista gražiai ir 
paruošta bibliotekai.

Šią knygą galima gauti lei
dykloje ir „Nepriklausomos 
Lietuvos“ redakcijoje: 7722 Be 
prge St., Ville Lasalle, Mont
real, P. Q., Canada. Knygos 
kaina su persiuntimu 3 dole
riai,

„SANTARVĖ” 1(6) nr. 
1953 m. Lietuvių rezistenci
nės Santarvės leidinys, Adre 
sas: 73, Exeter St, Rochdale, 
Great Britain, Numerio kai
na 75 centai,

„ATSPINDŽIAI” 4 nr. jau 
išėjo iš spaudos,
KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

Moksto-technikos naujienos
APIE ROŽĘ IR JOS

Plačiai yra žinomas rožės Ii 
gos gydymas užkalbėjimu. 
Girdi gydytojai rožės nepagy
do, o lengvai ją pagydo burti
ninkai, kurie moka rožę užlral 
bėti. ..

Šiuo klausimu prof, daktaras 
K. Valteris šitaip rašo:

„Užkalbinėjama“ įvairiai: 
arba vien paslaptingomis „mal 
dėlėmis“, arba dar atlieka tam 
tikras „apeigas“ bei prideda 
atitinkamų „vaistų”. Kuris iš 
šių būdų yra „pamačlyviau- 
sias“ — nežinau.

O štai kaip gydytojai supran 
ta rožę. Ši liga medicinoj ži
noma trimis vardais: rožė, Šv. 
Antano ugnis ir erysipelas; pas 
kutinysis vardas tevartojamas 
moderniojoj medikų kalboj. Ro 
žė gydytojam žinoma nuo se
niausių laikų, bet jos, kaip ir 
daugelio kit ųligų, priežastis ir 
patikimi gydymo būdai sužino 
ta neperseniausiai.

Rožė yra užkrečiama odos 
(kartais ir gleivinių) liga. Už
sikrėsti galima kontakto keliu 
(prisiliečiant, bučiuojantis ir 
pan.) ar per daiktus, patalynę 
ir tt. Ligos sukėlėju yra tam 
tikra bakterija (Streptococcus 
erysipelatis), kuri patenka į 
odą ar gleivinę per akimis ma
tomą ar nematomą įdrėskimą 
ir čia ima veistis ir gaminti stip 
rius nuodus. Nuo užsikrėtimo 
momento ligi ligos pasireiški
mo gali būti įvairus laikotarpis: 
nuo vienos dienos, ligi vienos 
savaitės. Tas pareis nuo įsiver 
žūsiu (desantinių!) bakterijų 
piktybingumo (moderniškai kai 
bant — agresingumo!) ir skai 
čiaus ir nuo kūno atsparumo. 
Jei žmogaus organizmas yra 
stiprus ir atsparus, o bakteri
jos silpnos ir taikingos ir tik ri 
botas skaičius pateks į odą, tai 
toks „prietiltis“ agli būti leng 
vai kūno pasipriešinimo jėgų 
sunaikintas ir liga gali visai ne 
pasireikšti. Jei viskas bus at
virkščiai — pasekmės gali būti 
liūdnos. .. Bet trečioji išeitis 
yra dažniausia: bakterijos 
įstengia sukelti ligą — rožę, 
bet organizmo pasipriešinimo 
jėgos ją nugali po kurio laiko.

Šitos bakterijos greit para
lyžuoja kūdikių, senių, alkp- 
holikų ir bendrai nusilpusių 
žmonių kūno atsparumą ir, jei 
jie bus gydomi tik „užkalbėji
mu“ — jų mirtingumo nuošim
tis bus labai augštas!

Rožė reiškiasi odos paraudi
mu, bloga savijauta, šalčio krė 
timu, galvos skausmais, noru 
vemti ir temperatūros pakili
mu. Pilnai „pražydusi“ rožė at 
rodo taip: skaisčiai raudonos 
spalvos patinimas, ryškiai atsi 
ribojęs nuo anlinkinės odos pa 
kiliu kraštu, kurį kartais leng
viau pračiuopti negu pamatyti. 
Toks paraudimas paprastai vei 
do odoj plinta į šalis kartais

„UŽKALBĖJIMĄ”.
iš lėto, o kartais greit ir gali 
išplisti gana plačiai, pvz., po 
visą veidą. Jei liga pasiekia pu 
rius audinius, pvz., apie akis, 
lūpose („lipstikai“, deja, neap 
saugo...!), tai ištinimas gali 
būti pasibaisėtinas!

Jei rožė nesikomplikuoja, tai 
po kelių dienų ji savaime pra
eina: paraudimas blykšta, pati 
nimas nyksta, oda minkštėja, 
šiek tiek lupasi ir atgauna nor 
malią išvaizdą. Galima įsivaiz 
duoti ligonio dėkingumą ir „už 
kalbėtojo“ pasididžiavimą jei 
užkalbėjimas“ įvyko šio savai
mingo pasveikimo išvakarėj!... 
Tada sakoma: „Užkalbėjimas 
rožę kaip ranka atėmė“!...

Jei bakterijų (streptokokų) 
lizdas yra kur nors kūne (nosy, 
burnoj, tonzilose, kiauruose 
dantyse), tai rožė gali kartotis. 
Tokie atsikartojimai paprastai 
būna organizmo susilpnėjimo 
momentais, k. a., persišaldžius, 
„pagiriomis sergant“, laike stip 
rių dvasinių pergyvenimų, per- 
sigandus ir tt.

Rožės „žydėjimo“ amžius bū 
na maždaug nuo vienos iki tri
jų savaičių ir retais atsitikimais 
palieka pėdsakus — patinimą. 
Bet jei bakterijos savo paga
mintais nuodais pakerta kūno 
atsparumą, (ypač jei jis ir taip 
jau yra menkas!), tai ligos su
kėlėjai pasisėja kraujuje ir ap
valdo svarbius gyvybei orga
nus: plaučius, smegenų plėves, 
inkstus, širdį. Tokiais atvejais 
jau jokie „užkalbėjimai“ ne
padės!, ..

Norint ligos eigą sutrumpin 
ti, komplikacijų (o tuo pačiu ir 
mirties!) išvengti, patariama 
vartoti puikiausius rezultatus 
duodančius vaistus: sulfonami 
dus ir penicilin’ą“.
MINKŠTU PLIENU PJAU

NAMAS DEIMANTAS
Cavitron Equipment Co. 

skelbia naują procesą, kuriuo 
labai sėkmingai pjaunamos fan 
tastiškiausių pavidalų skylės, 
medalionų negatyvai, barelje
fai į kiekvieną kietą trapų me
talą, grūdytą plieną, stiklą ir 
pan. Tai atliekama labai įdo
miai.

Pasirodo, kad virpinant la
bai maža amplitude gana 
minkštos medžiagos įrankį ir 
spaudžiant jį lengvai į trapią 
medžiagą, pirmasis smelkiasi į 
šią pastarąją kaip į vašką.

Paslaptis yra šlifavimo mil
teliuose, kurie paduodami kar 
tu su vandeniu arba alyva 
įrankiui. Įrankis perduoda 
smūgį miltelių kruopeliai, ku
ri,būdama kieta,atskelia mikro 
ninę dalelytę trapios dirbinio 
medžiagos. Tuo būdu, prily
džius 25 centų monetą prie Ca 
vitron viršgarsinio dažnumo 
virpinimo mašinos (16000 iki 
25000 virpėsiu per sek.) stie

belio ir vartojant boro karbido 
miltelius 280 grit smulkumo, 
per kelias sekundes galima 
„paskandinti“ ją stikle, visai 
nepakenkiant monetai. Norint 
atsiekti didesnį išbaigimo tiks 
lumą, tenka naudoti dar smul
kesnius miltelius (iki 2200 
grit — 2200 langučių į kvadr. 
colį tankumo sietu sijojamus 
miltelius).

Tikslumas yra 0.0003 colio. 
Tuo būdu apdirbamos turbinų 
lopetėlėms formos iš titaniaus 
karbido, sutaupant dešimterio 
pai gamybos laiką. Pav., vago 
ta ašis (splined shaft) su jai 
atitinkama stebule pagamina
ma per 26 min., vietoj 30 vai., 
t. y. 69 kart greičiau. Deiman
tą lengva pjauti ir suteikti jam 
norimą pavidalą, taip pat kaip 
ir kitus metalus, kurie ligi 
šiol skaitėsi neapdirbami.

Tenka pripažinti šiuos pri
valumus : beveik jokįų vidinių 
įtempimų, jokių šiluminių įtem 
pimų, jokių šiluminių įtrūki
mų, jokių degimo žymių pjau 
nant, jokių cheminių bei ifzi- 
nių pakitimų. Svarbiausia — 
nereikia patyrusių darbininkų, 
visiškai saugus aptarnavimas. 
Vienintelis trūkumas, kad rei 
kia specialiai gaminti negaty
vų įrankį. Bet ilgainiui šio pro 
ceso ateitis, be abejo, bus di
delė. (TŽ).
ELEKTRONINIS KARDIO 

GRAFAS
Širdies veikimui pažinti yra 

vartojamas prietaisas, vadina
mas kardiografu. Ligšiol kar 
diografai buvo elektriniai. Šie 
nos kolegijos profesorius A. 
Allen dabar išrado elektroninį 
kardiografą, kuris širdies vei
kimą registruoja daug jautriau 
ir daug tiksliau, negu elektri
nis kardiografas.

25.000 HP SPRAUSMINIS 
VARIKLIS

Westinghouse Electric 
bendrovė pagamino lėktuvinį 
sprausminį variklį, kuris iš
vystė 25.000 HP, prie dabartį 
nių lėktuvų greičio. Variklis 
yra 25 pėdų ilgio ir 40 colių 
skersmens. Toks vienas va
riklis yra du su puse kartų ga 
lingesnis, negu visi keturi va
rikliai, kurie įtaisyti lėktuve 
„B-29 Superfortress“.Be to,jis 
sveria tik 3500 svarų, t. y., ma 
žiau negū vienas iš tų keturių 
variklių, Naujame variklyje 
panaudotas įrengimas, kuris 
pašildo išeinančias iš turbinos 
dujas, prieš joms išsiveržiant 
į orą. (vp).

PAJIEŠKAU VEDYBŲ
tikslu vyrsenio amžiaus pane
lę ar našlę, be skirtumo. Kitus, 
svarbumus atsiliepusiai asme
niškai pareikšiu. Prašau rašy 
ti „NL“ redakcijos adresu

>7722 George Str., Ville Laša
le, Montreal., L. A. V. vardu.

MARIUS KATILIŠKIS 

ApyausrS 
IV.

Ežiomis ir keliūtomis vilnijo giesmė, tą skaidrų kaip 
ašara rytą. Giedojo prie naujo Bartkaus karavyko — dviem 
kryžiavonėm švento Benedikto kryžiaus. Ilgiau sustojo prie 
kapelių, kur pašalui einant atgulė Juozapas Dryža, iš anks
to paženklinęs sau vietą. Vinkšnos švokštė smėlyne ir toli 
matėsi į visus Gružiškių laukus ir užkampėlius. Nuo kry
žiaus — prie kryžiaus. Vienur jau buvo beišvirstą, iš naujo 
įkasti, ir todėl pasidarę žemi, dirbti ir statyti meistro Poli- 
naro Gapučio, iš Pakarniukų, tėvų atminime. Pasiekė ir tą 
visų užmirštą, špyžinį kryželį, įtvertą akmenyje, apkerpėju
sį samanom ir apraizgytą gervuogėm. Apleistų žvyrduobių 
pakrašty, už ganyklų, žymėjo ten mirusį žmogų, kurio ir 
vardp niekas nebežinojo,

Tokią tai prisiminimo dieną giedojo visa žemė, kad 
atitolintų grūmojančius debesis ir suteiktų brandumo jos 
ysčioms. Ir debesys ten tikrai tada kabėjo, drumzlinas, kaip 
rudens naktis, užgožęs dangų ■— šiurpo prisimindama Kris
tina. Ji meldė tada vienui vieno, be tų išvardintųjų, kad nu
pūstų vėjai tamsumus. Juk tai gegužės — Jos pasirinktojo 
mėnesio vėjai.

Ir juos nupūstė. Paliaminta įtikėjimo valanda.
Kristina gyveno tuo karščiu. Plačiai atvėrusi sielos 

akis, lyg pirštais pakėtė ir sugniaužusi nešėsi godžiai pri
spaudusi prie krūtinės tai, kas jai užtarnautai buvo pado
vanota. Beliko nusileisti tas kelias pakopas.

Saulė jau gulė į skystus požemio garus. Paraudo ji, 
kaip darbininkės veidas nuo didelės dienos įtampos. Pas
kutinį mėšlo vaikį išvarė piemuo ir tą patį jau daugiau pabi
rų ir sąšlavų. Vyrai garsiai šnekėjosi kieme, trankėsi durim, 
barškėjo šakėmis į drangų kraštus. Rūko trobos kaminas, 
barėsi Juzė, varinėdamas žąsiukus į užtvarą.

— Ačiū Dievui — ir po mėšlavežio. . . — kilojo drangų 
dugninę, išrausdamas pabirų likučius. — Dabar tai mus per- 
lies vandeniu. Pasisaugok, Kristnia!

— Aš jiems su šakele. . .
— Neatsiturėsi. Du tokie žvinokai! Pasigąus ir iš

plukdys moikastėj.
Tvartai skambėjo. Gardai išgriauti, varteliai iškiloti, 

bus amato Vincei kol atves į tvarką.

Moterys lakstė ir puldinėjo. Šeimininkė viduje, o mer
gos su gyvuliais. Kiaulės žviegė ausis nusikrimsdamos, avys 
stumdėsi visu būriu diendaržio kampe, neradusios įprasto 
gardo. Katėjo neramiai sutūpusios vištos — ir jų laktas pa
lietė mėšlavežis.

Piemuo keikėsi kaip tikras vyras. Jis ir dirbo su vyrais, 
o vakare dar pristatė suvarinėti karvių iš dobilienos. Juzė 
šaukė ant jų visa gerkle:

— Kur nyrini neužkėlęs vartų?
— O kam tu esi? Tavo žargtai, kaip vartai! Išplėsk 

sijoną ir bus. .. — atsiriejo piemuo.
— Kva-kva-kva!
— Tas irgi nepėsčias, — patiko vyrams.
Lėtai gromuliavo karvės, ištiesusios kaklus, atsidusda

mos iš gilumos. Dvelkė jų prakaitas. Melžėjos skubino, 
lyg lenktynių eidamos, vis prie naujos pritūpdamos ir subar- 
dąmos trypiančias,

—■ Amžinai per naktis.. . Kol apeini — jau ir po de
šimtos. O kelia su vieversiu. Dargi veršiai kluone negirdyti.

— Gerai, kad užsiminei. Nunešiu. . . Kristinai smilk
telėjo, jog ryt jau nebeateis laidarin su milžtuve, ir viena 
Juzė niurzgės dar didžiau iš nuovargio ir nustebimo. Kai 
jos pasiges. . . O tos gerosios karvės — Auksaragė — vy
riausia bandos motina, ir Baltagalvė, jos rankų nebelies 
šiurkščiais liežuviais ir didelėm, drėgnom akim nesekios ei
nant per ganyklą. Ko gi niršta toji merga? Juk taip gyve
nimo nepataisysi. Jai knietė išsitarti savo užmačias, kaip 
visa tai ji yra iškentusi ir seniai apsipratusi. Gana, gana to.

Trys vyrai ir piemuo ketvirtas, vakarieniavo. Kelpšienė 
sukosi aplink.

— Oooo!.. Tai reiškiasi — pabaigtuvės! — suošė 
stalas.

— Tegi, vynelio, vynelio, vyraičiai. Kaip žadėjau.
— Prašom ir tamstą prie stalo.
— Į sveikatą! Sveiki darbą su Dievo padėjimu pa

baigę. Tegi, kai žmogus dirbi, tai ir padirbi. Gerkit, pilki
tės. Mergės, ar neisit vakarienės!

— Tegul neina — mums daugiau liks.
Piemuo taškė baltą putrienę, pasikąsdamas varškėčiu, 

pilna burna, ir pilvą pasikamšydamas, skatino vyrus:
— Šveiskim lig dugno, kad mergom nebeliktų. Tada 

bus pagada.
— Ko, ko, o pagadų šiemet — lig tol. . .
— Škac! Kur spraudies?
— Duok su šaukštu per kaktą.

— O paskui srėbsi su tuo pačiu.
Kristina pasiėmė kibirą, muilo ir rankšluostį.
— Einu nusiprausti.
— Užsimanė. Liksi nevalgius, — pasivijo motinos bal

sas.
Baltųjų gluosnių pudurėlis spaudėsi įlomyje. Per ke

letą metų jie taip susigavo, jog pirties tik viena stogo pusė 
besimatė. Vantlapiais ir sudegusiais krosnies akmenimis at
sidavė, ir tas senas, pažįstamas dvelksmas patraukė su įkai 
tusio oro srove. Vanduo garavo, kaip sušildytas ant ugnies, 
nežiūrint, kad jis buvo iš šaltų paversmių, griovio dugnu 
atsruvęs iš Patakių ir pakeliui į Gružę pripildęs kastinę sie
tuvą pirties gale. Kaklas, rankos augščiau alkūnių ir kojos, 
perštėjo, kaip nuražuotos kadugiais. Dešinės čiurnis girgž
dėjo, lyg išnarintas. Dvi dienas kapstomoji šakelė šokinėjo 
jos rankose. Ji sėmė vandenį ir prausėsi.

Ir stebėjosi savo kūno baltumu, sutemose ir tarp me
džių, kur buvo dar tamsiau. Jis tartum išspinduliavo vidu
dienio karštį, kaip šviesi akmens atčaiža, kai ją supantįs žo
lynai jau linksta nuo žvarbios rasos. Sunėrė rankas virš 
galvos, įsirėžė. Į tas sambrėškas netrukus įsibraus kitąs ir 
apžabals tuo baltumu. Jam vienam jis tėra skirtas. Ji grą- 
žiojosi ir juto suplūstantį kraują į smilkinius — susigėdusi 
taip drąsios ir užslėptos minties.

Ji nebesisėdo už stalo, kur trankiai šnekėjo siurbdami 
vyną. Virtuvėje nurijusi kelis kąsnius, skubėjo seklyčion. 
Tiek darbų dar jos laukė ir gaišauti nebebuvo kada. Sumer
kė gėles, pataisė staldengtės takelį. Grindys net blizgėjo — 
taip švariai jos išplautos. Pasieniuose ir paluby po skersbal- 
kiais sviro apvytę berželiai. Tegul jų kvaptis pasiliks ir ta
da, kai jos nebebus. Viskas turi išlikti savo vietose, kad 
žinotų, jog čia švaistėsi darbšti ranka. Bet kada gali Įžengti 
svetimas ir nepasakys, kad ji apsileidusi ir tinginė. Ji ap
žvelgė sienų paveikslus — vos bešėmuojančias dėmes. Auš
ros Vartų Mariją nušluostė ir perkiloio žvakes. Jos nebuvo 
paliestos nuo tų vakarų, kai čia susirinkdavo merginos ir jų 
blausiam liepsnų spragėjime giedodavo. Ištraukusi iš puokš 
tės pačią sunkiausią pinaviją, atrėmė į paveikslą taip, kad žie 
das uždengė sukryžiuotas ant krūtinės rankas. Ji nusipurtė. 
Kieti krumpliai įsirėmė paširdyje. Šitai — paliks gėlės ir 
nieks naujų nebesuskins, ir augančių nebepalaistys. Suvys 
gležni lapeliai ir čiužens, kaip šiaudinukės_ surištos ryšeliu.

Nurijusi ašarą, persižegnojo ir ėjo žiūrėdama ir patai
sydama. Brolio lova pūpsojo augštai priklota, puikaus dar
bo antklode ir ploniausios drobės įvalkčiais. Supurtė pagal-
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KULTŪRWė>K^OVIKA
NUMATOMIEJI KONCERTAI MONTREALYJE

Montrealy šios žiemos se
zoną dar turi įvykti keli kon
certai. Kovo 22 dieną yra pro 
jektuojamas operos arijų ir so
lo dainų koncertas, kurį ruo
šia KLB Montrealio valdyba. 
Tame koncerte kviečiami da
lyvauti: svečias iš Čikagos sol. 
Baranauskas ir op. sol. E. Kar 
delienė. Ryšium su šiuo kon
certu E. Kardelienė turėjo at 
sisakyti tautų koncerto Hamil 
tone, kuris paskirtas kovo 21 
dieną.

Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertas galės įvykti 
apie Velykas, greičiausia tuo
jau po Velykų, nes ligšiol vis 
dar nepaaiškėja jo koncerto da 
ta. Vasario 22 d. A. Kuprevi
čius Čikogoje turėjo antrą kon 
certą, kuris praėjo dideliu pa
sisekimu. Kovo 8 dieną jis tu 
rėš rečitalį New Yorke, 19 die
ną Clevelande, 22 d. Toronte, 
o Montrealy — dar data neap- 
spręsta.

Abu šie koncertai įvyks Pla 
teau salėje.

Balandžio 26 dieną, dienos 
metu, numatomas E. Kardelie
nės muzikos studijos mokinių 
koncertas, kaip ir pernai, Mc 
Gee salėje.

Yra projektuojama ir dau
giau koncertų, bet jie kol kas 
dar nėra išryškėję.
TORONTO „TRIMITAS“ 

ŽYMI LIETUVIŠKOS 
MUZIKOS PAJĖGA.

Didelė Toronto lietuvių ko
lonija ilgą laiką neturėjo pajė 
gaus lietuviško orkestro.

1952 m. atkilęs į Torontą 
prityręs organizatorius St. Ja- 
kubaitis kartu su muz. - instru 
mentalistu A. Prielgausku, su
organizavo lietuvišką orkestrą, 
kuris per trumpą laiką susi
tvarkė ir pasidarė populiarus 
lietuviškoje kolonijoje.

„Trimitas“ nesiriboja vien 
tik šokių muzika, bet savo re
pertuare turi gana augštos ko 
kybės muzikinių veikalų, kaip 

„Fausto“, ,,Carmen“ operų iš 
traukas ir p. Yra surepetavęs 
muz. A. Prielgausko gana gra 
žią liet, popuri ir keletą naujų 
lietuviškų maršų ir naują 
komp. St. Gailevičiaus liet, po 
puri.

Orkestras yra surengęs ke
letą koncertų ir labai gražiai 
pasirodė 23 lapkr. Lietuvos ka 
riuomenės įsikūrimo ir Klaipė 
dos krašto atvadavimo pami
nėjimuose. Metinių proga, 
1953 m. gegužės 8 d. U. N. F. 
salėje rengia didelį muzikos 
koncertą - balių.

Lietuviškai muzikai ir or
kestro veiklai remti yra įsi
steigęs rėmėjų būrelis, kurį su
daro : J. Strazdas, J. Jurkšaitis, 
S. Liaudinskienė, p. Sabaliaus 
kai, pp. Ramoškai ir J. Preik- 
šaitis. Geros sėkmės!

J. Jurkšaitis.
Red. past.: Tai paskutinis J. 

Jurkšaičio rašinėlis, pasirodąs 
jau po jo mirties.
LIETUVIAI STUDENTAI 

JAV
Lietuvių Studentų Sąjunga 

JAV pradėjo antrus gyvavimo 
metus. Studentų (įskaitant 
vad. „undergraduate“ ir „gra
duate") narių yra arti 250. Di 
džiausiąs skaičius (88), žino
ma, yra Chicagoje. Pagal ša
kas, stud, technikai bei archi
tektai pirmauja. Mažiausia yra 
teisininkų ir medikų. Apie 
trečdalį viso skaičiaus sudaro 
moterys. Kai kurie studentų 
sąjungos nariai priklauso čio
nykštėms studentų korporaci
joms bei profesinių draugijų 
studentų sekcijoms; keletas, 
ypač išsiskiriančių savo moks 
lingumu, yra priimti į vad. 
„honor societies“ — augšto 
mokslo lygio studentų draugi
jas.

Liet. Stud. Sąjungos rinki
mai buvo vykdomi korespon- 
denciniu būdu, renkant 7 na
rius*! centro valdybą, 3 į gar 
bės teismą ir 3 narius į revizi-

SPAUDOS MĖNESIO PROGA
Neseniai suėjo treji metai, 

kai „Aidai“, persikėlę iš Euro 
pos, periodiškai lanko įvairiuo
se kontinentuose išsisklaidžiu 
sius lietuvius. Tai kukli, bet 
reikšminga sukaktis. Reikš
minga ne tik kad eilė grožinės 
literatūros ir plastinio meno 
kūrinių jų puslapiuose rado 
vietos ir puikų įforminimą, bet 
ir kad, šalia rimtų mokslinių 
straipsnių ir studijų, šalia tin
kamoje augštumoje nagrinėja
mų kultūrinių ir visuomeninių 
aktualijų, — „Aidai“ tapo vie 
nintele sala, kur nuolatos kau
namasi už mūsų kultūrininką, 
jo likimą ir reikšmę jo tremties 
gyvenimui. Ypač ši kova gerb 
tina dabar, kada kultūrininkų 
pamiršimas virto visiškai nor
maliu, nediskutuotinu reiški- 

jos komisiją. Balsavo apie 60 
proc. visų narių. Pirmininku, 
valdybai pasiskirsčius pareigo
mis, yra Vytautas Kavolis, ga 
vęs daugiausiai balsų.

Sąjunga numačiusi leisti kas 
mėnesis savo informacinį biu
letenį, apimant ryšių palaiky
mo, tarptautinio atstovavimo, 
šalpos (Stud. Šalpos Fondas) 
sritis. Sąjungos sekretorius 
yra R. Mieželis, 4618 So. Pau- 
Inia, Chicago, III. 

AR ŽINOTE KĄ RAŠO 

„KELEIVIS^
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi 

mėgsta jį skaityti?
„KELEIVI“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne 
pataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Žmonių mulkin

tojus ir apgavikus jisai lupa be pasigailėjimo.
Be to, jame rasi visokių pa tarimų, gražių eilių, įdo

mių paveikslų ir žinių iš viso pasaulio.
Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba.
Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75.
Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū

rėti. Gausit nemokamai.
KELEIVIS

636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A.

I „LIETUVIU dienos’’
/ Mėnesinis iliustruotas lietuvių ir anglų kalbomis žurnalas -J. 
% užsisakytinas visiems. I
« Kiekviename numeryje telpa virš 40 puošnių ir aktualių $ 
® nuotraukų iš lietuvių gyvenimo ir veiklos pasaulyje. Pa- w 

rašai po visomis nuotraukomis duodami abiem kalbom, y 
j6 Kiekviename numeryje skaitytojas ras įdomių ir aktua- ’’1 
7 lių straipsnių ir beletristikos. t
$ „Lietuvių Dienos“ prieinamos ir čia gimusiems bei kita- i 
$ taučiams, nes jos turi anglišk ą skyrių.
« Pasiuntus savo adresą, vienas numeris siunčiamas susi- t 
» pažinimui nemokamai. Metinė prenumerata 4,00 dol. y 
/ Rašyti: „Lietuvių Dienos“, 9204 S. Broadway,
% Los Angeles 3, Calif. $

1 PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ mėnesinis ŽURNALAS

didelio formato, gražiai iliustruotas, daug įdomios medžiagos
Redag. ir leidžia: D. Penikas, B. Aušrotas ir S. Urbonas.
Prenumerata: metams 4 dol., atskiro n-rio kaina 45 et.

680 Brushwick Ave, Brooklyn 21, N. Y., U. S. A.

niu. Gaila, bet taip jau yra, 
kad kultūrinio gyvenimo ju
dinimą, jo rėmimą ir organiza
vimą ant pečių neša privati 
iniciatyva, kai tuo tarpu, net 
tokia organizacija, kaip Kana
dos Lietuvių Bendruomenė tie 
sioginiam kultūrininkų pagel- 
binikui — Kultūros Fondui — 
neduoda vietos savo instituci
jose. ..

„Aidai“ ir yra vienos priva
čios iniciatyvos vaisius, kuria
me kultūringas apipavidalini
mas, pavyzdinga spauda, gera, 
taisyklinga lietuvių kalba, ir 
stiprus (gal ' tik truputį per 
daug akademiškas) turinys, 
teikia rimtą ir išbaigtą vaiz
dą. Pagaliau, jų įsteigta lite
ratūrinė premija, kuri šiemet 
bus skiriama už mokslinį vei
kalą, yra šviesus mostas, pro 
kurį negalima praeiti nepaste
bėjus. Tai iš viso, rodos, pir 
moji premija skiriama lietuvių 
mokslininkams už jų veikalus.

Ir vis dėlto, nežiūrint tų vi
sų privalumų „Aidai“, kaip ir 
dauguma lietuviškų laikraščių, 
turi tokį apgailėtinai mažą skai 
tytojų skaičių, kad kartais no
risi paklausti, kur tie tūkstan
čiai Lietuvos ir Vokietijos 
augštose mokyklose studijavu
sių studentų, mokytojų, val
dininkų? Nesinori tikėti, kad 

kultūros žurnalo skaitymas ir 
jo rėmimas mūsų visuomenėje 
tebuvo mados ar „gero tono“ 
apraiška. Žinoma, ne! Bet kuo 
tada pateisinti reiškinį, kad ke 
lių tūkstančių lietuvių koloni
joje tėra vos pora dešimtų vie 
nintelio kultūros žurnalo skai
tytojų? Nemanau, kad atsiras 
tų tvirtinančių, jo bereikalin- 
gumą: — nekartą akivaizdžiai 
buvome įtikinti, ką reiškia tau
tai laisvas spausdintas žodis, 
kokia brangia kaina turėdavom 
apmokėti metus, kurių pusla
pius buvo užtrynusios sveti

------- į------- --- ------- .

„DAR DAUG VIETOS KITIEMS“
Iš Ministro Pirm. Louis 

„Turime tik 14 mil. kanadie 
čių sulig 1951 metų surašinėji
mu. bet 1901 metų surašinėji
mas rodo, kad tada buvo tik 
5% mil. Turime daug vietos 
kitiems ir tuo pačiu augimo 
greičiu 2001 metų surašinėji
me turėtų būti jau 35 arba net 
40 mil. Turime užtektinai vie 
tos tam skaičiui ir dar daugiau; 
turtų taipogi turime tam skai
čiui ir dar daugiau turtų lau
kia pasinaudojimo ir išvysty
mo. Ir dabartinis skaičius — 
ir aš manau tai bus teisybė tai 
pogi to didėjančio skaičiaus — 
pasilieka prisirišę prie savo pro 
tėvių tradicijų, tautosakos ir 
kultūros.

„Bet šis prisirišimas prie pra 
eities nevaržo Kanados būti 

- stv-——xx XX - xx—

I SUSI VIEKIJ1MAS R 
LIETUVIŲ AMERIKOJE Įl

LITHUANIAN ALLIANCE Or AMERIJA
£ DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALE ORGANIZACIJA
Įkurta 1886 metais |

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies- p 
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų į
Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai.X

I
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. * 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. Į

■į Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo- j 
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: į
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. fi

? 307 West 30th Street New York 1, N. Y.
Q> i?SSS -r>■ ■

1 AR SKAITAI „ŠIRVA V‘ |
AR VAIKAI SKAITO „T Ė V I Š K Ė L Ę”?

Įj „DIRVA“ išeina kas savaitė, visuose pasaulio kraš- ji 
imtuose turi savo korespondentus, greit ir teisingai informuoja M 

REDAGUOJA BALYS GAIDŽIU N A S.
yi Su „Dirva“, kas mėnesį, išeina gausiai iliustruotas, 16 psl. s 

vaikų laikraštis „Tėviškėlė4’. Vaikai ir tėvai tvirtina, kad $ 
dabartinėse sąlygose tai geriausais vaikų laikraštas. -jj

REDAGUOJA VLADAS V I J E I K I S. bj 
Abu laikraščiai metams kaštuoja. JAV $ 5,—;

Kanadoj $ 5,50; kituose kraštuose $ 6,50.
R Rašykite: 6820 Superior Ave, Cleveland 3, Ohio, USA. |
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mos rankos.
Žinoma, „Aidų“ atveju ne

vienas tuojau iškels pasaulėžiū 
rinį klausimą ir iš jo išplaukiau 
čius priekaištus, į kuriuos čia 
pat galima būtų atsakyti, jog 
šio žurnalo puslapiuose randa 
me įvairiausių įsitikinimų kul
tūrininkų ir priminti: — da
bar, kaip niekada, reikia svie- 
kinti ir paremti kiekvieną nuo 
širdžią ir rimtą pastangą, (iš 
kur ji bebūtų, kairės ar deši
nės), susirūpinusią gyvybi
niais mūsų tautos ir kultūros 
klausimais. B. Aukštaitis.

St. Laurent kalbos —
nauju kraštu, jos žmonių būti 
jaunais, atvirais naujom idė
jom, naujiems bandymams, nau 
jom technikom materialiniuose 
reikaluose ir naujų atradimų 
pritaikymui gamtinių jėgų var 
tojime ir kontrolėje kaip ir 
praktiškame pagrindinių žmo
nių santykių teisių pritaikyme 
— Mylėk savo artimą, kaip 
pats save“. (CS).
„LIETUVIŲ TAUTOS KE

LIO“ II DALĮ,
parašytą prof. M. Biržiškos, 
galima įsigyti mūsų laikraščio 
redakcijoje (7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal) arba 
pas leidėją: „Lietuvių Die
nos”, 9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif. Knygos kai 
na 3,— dol.
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į§i Pirmas ir didžiausias lietuvių dienraštis Amerikoje ą 
■3' NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje : 
Į turi savo korespondentus ir nepaprastų ■
iŠ gabumų rašytojus, žurnalistus. į:

NAUJIENOS duoda vėliausias, tikriausias ir geriausias S 
įsi pasaulines, nacionalines bei vietos žinias, c
$ straipsnius ir paveikslus.
| NAUJIENOS talpina išvietintųjų lietuvių šeimų, gimi- : 
:5 nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at- ■

sišaukimus į savo tautiečius. 3
I \AUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, S 

klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau- ą
3 kimus ir korespondencijas.
; UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.■ -------------------------------------------------------------------- -

■3 Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me- g 
3 tų $ 5.00; Chicagoje * 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny : 
3 $ 11.00, pusei metų $ 5.50.
|Į Naujienos, 1739 So. Halsted Str., Chicago 8, Ill., U. S. A. «•
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vius, perbraukė platų ir standų keturnytį rankšluostį. Ji 
dar galėjo įžiūrėti raides, supintas, kaip erškėtrožės šakelė. 
Ir vis jos verpta, austa, siuvinėta.

Kas bebūtų, Dieve brangus, reikia išlikti tvirtai ir ne
svyruojančiai. Kam besigailinti paskutinę valandą, kai vis
kas jau paruošta ir nebeatmainoma.

Brėkšma tirštai gulė į kiemą — daugiau jau nebegalė
jo sutemti. Svirplių pilni krūmai ir žolė, ir karkvabaliai 
brunzgė, kietais sparnais subrazdindami lapus. Šalti šala
vijų laiškai lietė įrudusias blauzdas. Jurginių kerai jau pu
sės stuomens. Paskutinį kartą ji spaudė basas pėdas smėliu 
nubarstytuose takeliuose. Vytelėmis išpintos lovos ir per- 
stapu nusivijusios gonkos, buvo juodos tarp tų šviesių takų.

Kažinkas pašaukė. Pritūpė ir įrėmė alkūnes į kelius. 
Balsas ūkčiojo. Gal motina jos jieškojo? Jau vėlu, vėlu. . . 
Buvo lygiai toks vakaras. . . Tai širdis daužosi ir girdisi jos 
smūgiai. Jo noris nustumti giliau — širdį, kaip išdavikę. 
Tada, kai grįžo Elyzas — lygiai toks vakaras buvo. Jis tu
rėjo pasiauginęs plaukus, kai kiti tuo tarpu pareidavo nu
skusti, kaip užkulai. Jis gi dirbtuvėse dirbo ir be to turėjo 
laipsnį. Va jėgus, ko jis tada nepripliauškė! Ir nelabasis jį 
taip išmokė kabinėtis?. . . Kai prisistatė ir nebeatsitraukė 
nuo tada.

„ — Kriste, tu buvai tik pusmergė. Geras ūkininkas 
nebūt samdės bandos ganyti, kai palikau išeidamas kariuo
menėn. Uch, kokia tu merga! Tegul mane biesai raito...”

Jis grūdosi vidun dar tą patį vakarą. Paskui išvadino 
kvaiša ir nulingavo pakluonėmis. O tada dar tėtušis tebe
gyveno, ir ji ką tik baigė dvižiemę mokyklą Valakuose. 
Elyzas pasistatė kalvę sodžiaus vidury ir daužėsi kūju, kaip 
padūkęs. Buvo smagu, kad jis pasiliko jų krašte. Jis taip 
nušnekėjo — Kristina niekad negalėjo užmiršti jo nustebu
sių akių pirmą kartą susitikus. Ir kaip ji išbėgusi iš klėties 
klausėsi jo švilpynės. Sodžiuje tebeėjo šokiai ir ūkavo jau
nuomenė. Ten ir nutraukė įdūkęs bernas. O ji, tikrai kvai
ša, norėjo jam sušukti, kad sugrįžtų. . . Sijonėlį užtraukusi 
ant kelių, iškiurksojo ant slenksčio visą naktelę.

Ji girdėjo veriamas duris. Vincė kažinką aiškino. Rau 
donos rūkančių ugnelės nužybsėjo prie daržinės.

— Kur mudu jauni nujoooooosim! . .
— Į daržinę, ant šieno, — paaiškino antras.
— Pašėlęs daiktas, kai šitaip. . . Du buteliai ant trijų 

— nė gėręs, nė. . . Tik rytą burnoj kaip. . . Ech!
Kristina griebėsi rinkti kas būtiniausia. Tam ji pasi

ruošė tuoj po to, kai sužinojo šios nakties planą. Ryšulio 
kampus keliais prispausdama suveržė. Klėties kamaraitėje 
buvo kita dalis jos mantos. Persivilko nauja suknele. Pasi
dėjo apsiaustą ir skarą po ranka. Ir tada ji pajuto, kad ko
jos ir rankos pakirstos.

Dieve, Dieve, — šnabždėjo be garso, neįveikdama nuslo 
pinti baisaus širdies kalimo. Ji daužėsi, kaip kleketa, sau
sais, metaliniais, išdžiūvusio medžio dūžiais. Akyse dilo ne 
aiškus langelio ketvirtainis. Kiekvieną minutę jį galėjo užstoti 
didelis šešėlis.

Čia ji leido ilgesingas naktis. Kiek ji turėjo iškęsti ir 
prisiklausyti, kai pačiose glūdumose sušlamėdavo atsargūs 
žingsniai. Drebėdavo, kaip karštinėje, pirštų galais stypčio 
dama prie durų. Prisiglausdavo prie jų, visa savimi pajusda
ma naršų alsavimą ir prašymas:, skiriamą lentų. Durys juos 
skyrė. Ne, ne. Medinis skląstis dar giliau užsispausdavo. 
Krisdavo atgal lovon, pravirom akim, išmestom ealvugalin 
rankom.

Ji suspaudė krūtis — rodėsi jos išsiverš, suplėšys rū
bą, kaip kevalo žvynelius didžiuliai kaštano pumpurai. Ji 
nebetilpo apdaro ankštume, ją visą kuteno, dykčiojo, lyg 
prisivėlę medžio akuotų. Ir stebėjosi, kaip ten, prie pirties. 
Apraibs akys tuo baltumu. . . Bet svetur. . . Čia, kamarėlė 
je, paliks jos lova, kryželis ant lango, jos dvasia, atodūsiai. 
Svajonių, skundų ir lūkesčių prisigėrusios sienos. Tai gai
žus lūkestys jau išlauktas ir bus nuneštas kitur. . .

Netrukus ji buvo už tvartų, kur kelios žvaigždės tir
po molkastės lygmėje, tarp maurų ir vandeninių mėtų. Pa
kraščiuose lingavo ajerai, kai per juos šoko varlės ir ant jų 
sujudinto vandens suposi žveigždės. Pagružės lanka šiek 
tiek bolavo. Vėlyvas bernas daužė kuolus, perkilodamas ark 
liūs. Vakarų dangus pažaliavo, tik žara, perpus apiblukusi, 
pasitraukė žiemių pusėn.

Savo ryšulius sumetė į rugius. Kai jis atsiras — pamo
juos ranka ir nuskubės stotin, iš kur juos išvež traukinys.

Kaip altorius kodylais, garavo birželio naktis. Levend
ros, putinai ir erškėtrožės. Ir toksai smulkiais lapeliais vi- 
jokšlis, vadinamas — mieliausiu, sukvimpąs tik naktimis, sal 
džiai, kaip cinamonais. Šiltose nakties rankose dūsavo že
mė. O betgi ji laukė, kad sugrūmos perkūnija ir žaibai nu
plieks ją. Kaip vagilę ir nenaudėlę sugaus ją žmonės.

Šunys budėjo. Vieną jų buvo parsinešusi mažytį iš 
kaimynų ir užgirdžiusi pienu. Ji glostė šunies kudlas.

— Tu pasilieki saugoti namų. Geras šunytis, geras.,. 

Saukog, budėk, gink nuo nedorų. Aš išeinu. . . Kaip aš be
galiu gyventi, taip motinos nekenčiama? Aš nenoriu pasi
likti be Elyzo, o mama pagatava jį sudraskyti. įmanytų — 
šaukšte vandens paskandintų. Nori mane išgrūsti už Stoš
kaus. Ir išgrūs, tikrai. Jis mat turtingas ūkininkas. Pažįsti 
tu tą išversakį. Nekenti ir tu jo. Supranti, jog jis man bjau 
rus. Utis suleistum kaip mat jam į šlaunį, kai jis čia atsi- 
beldžia. Kad tik grandinę nudaužtum.

Bet dabar jau bus gerai. Elyzas gavo tarnystę Šiauliuo- 
•se, dideliame mieste, kur traukiniai suvažiuoja iš visų pasau
lio pusių. Ten matai yra tokios dirbtuvės, vadinamos — 
depo. Tai jis mane išsiveža. . .

O, kad tu žinotum, kaip man graudu, paliekant namus! 
Taip paslapčiom išbėgti. . . Krūtine, kaip katės nagais dras
ko. Jau gal daugiau ir nebeįkelsiu kojos per trobos slenkstį? 
Suvysiu gal, kaip dienmedis tolimam krašte ir tarp svetimųjų? 
Bet mamai aš negaliu niekaip gyvai įtikti. Engia mane. Aš 
— pasileidusi — sako. Aš tik Elyzą myliu ir nieko čia ne
galiu padaryti. Tu gerai žinai, kad niekas į mano kamarą 
nėra durų pravėręs. Tai kodėl motina šitaip? Jau trys me
tai kai aš tokia. Einu ir bėgu, užsimušdama — nuo ryto, lig 
tamsos. Verpiau ir audžiau, o jos širdis man — kaip kaulas.

Gaila man bus tavęs. Ir visko aš ilgesiuos ir neatsiil- 
gėsiu. Nieko aš vargšė jau nebežinau. Turiu eiti už to, 
kurs ne pinigų, ne turto nori. Nors širdis ir plyštų. Juk 
supranti? ...

Šuva unkštė iškėlęs snukį ir plakė uodega žolę. Ji svy
rinėjo, ramstėsi ir mintys buvo, kaip sergančio klejonės. Ji 
gi nieko nenuskriaus ir neapvogs. Surišti tik jos skalbiniai, 
jos drapanėlės. Ar nesakė Elyzas: — „Aš nagingas meist
ras. Ką griebsiu — tą padarau. Ir tu būsi ponia. Gyvensi 
sau mieste pasirėdžiusį. Skaniai, poniškai valgysi ir nebrai
dysi srutyno“. Dėl to koniškumo, tai jo nereikia. Kad tik 
žmogus galėtum taip. . .

Naktis lašėjo nuo lapų, nuo žvaigždžių. Iš paties augs 
to dangaus sruvo tvankumas nakties. Naktis, apvožusi že
mę, kaip paukštė gūžtą. Girgždėlė žvigino ritmingais tar
pais. Vieškeliu nuklegėjo ratai. Ji pasitraukė po vyšnių ša
kom. Šuva sukluso ir įsitempė.

— Tylėk! Sa. . .
Augštas juodulys staiga iškilo priešais, lyg jis būtų pil

vu šliaužęs iki tol.
Daugiau bus.
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Parduodu TABAKO UKIUSjl 
ATEINANT PAVASARIUI, PRIEŠ PRADEDANT į 
TABAKO SODINIMĄ, VĖL EINA ŪKIŲ PARDA- | 

VIMAS. RAŠYDAMI PAŽYMĖKIT, 8
KIEK TURIT ĮMOKĖJIMUI. |

CHARLES POCIUS
REAL ESTATE BROKER |

Tillsonburg, Ont. Tel. 829 J. »

31 391 ST. CATHARINE SI‘ W. MONTREAL.

Wmi FURNITURE CO,,
tj Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų 
fi ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys, 
įj Mūsų prekybos vedėjas, lietuvis, J. RUSSELL yra 
§ krautuvėje kasdien Jūsų maloniam patarnavimui.

i TEL.: LA 8621.

Veda sktn. inž. J. Bulota
VASARIO 16 PAS BOSTONO SKAUTUS

Vasario 14 d. „Baltijos” 
Skaučių ir Bostono Skautų vie 
tininkijos Šv. Petro parapijos 
salėje iškilmingoje sueigoje at
šventė Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 35-metj. Šį 
kartą gausų jaunųjų skautų- 
-čių būrį skaitlingai papildė 
jų tėvai ir bičiuliai. Keturi D 
LK Kęstučio draugovės kan
didatai davė' skauto įžodį. 
Skaptų Vietininkijąi buvo įteik 
tas garbės kaspinas prie yglią 
yog, kurį 1952' m. kęstutėnąi 
laimėjo dalyvaudami vietos 
amerikiečių skautu 4 punktų 
programoje. Po oficialiosios 
dalies, kuri buvo užbaigta Tau
tos Himnu ir Marijos giesme, 
sekė nuotaikingas laužas. Bu 
vo parodyti ekrane Lietuvos ir 
Bostono skautų pernykštės 
stovyklos bei iškylos į Plymu- 
tą vaizdai. Lietuvos Garbės 
Kpnsųlas Bostone — ądv. Ą. 
§ąlną, sveikindamas skautišką 
jį jaunimą, papasąkojg §ąyg 
prfsįminipĮUS iš‘lankymosi Lię 
tuvoje, kur jam teko susitikti 
su entuziastingais skautais. 
Kartu jis pranešė, kad Mas- 
sachussets gubernatorius Chr. 
Herter šių metų vasario 16 d. 
proga yra išleidęs specialę pro 
klamaciją.

VEIKLI TAUTINIŲ 3QKIU 
GRUPĖ

Toronto jūrų skautų tauti
nių šokių grupė kukliai pami
nėjo savo veiklos metines. Per 
vienerius metus ši grupė turė
jo 13 pasirodymų, kurių 6 bu
vo skirti kanadiečių visuome
nei.' Ši grupė vasario 14 d. |o 
kp 24 tautų' koncerte Tgro'nĮe, 
Mąssey Hali, prųnei sėkmin
gą! vadovaują tautiniu Šokių 
instruktorė jo, Liekūnaitę-šą^ 
deikienė, Repetuojama To
ronto Lietuvių Namuose.

KAIP REIKIA REMTI 
SPAUDĄ

„Nė vieno lietuvio hamilto- 
niečio be lietuviško laikraš
čio!“ Tokiu būdu buvo veda
mas spaudos plątinimg vąjus 
Hąmiltgne, Qht., Kąųądoje. 
Platinti pirmiausią Kąpąddję 
einą lietuviški laikraščiai —

„Nepriklausoma Lietuva“, „Tė 
viškės Žiburiai“ ir „Skautų Ai 
das“. Vajaus proga vasario 7 
d. Hamiltone buvo spaudos ba 
liūs, kurių pelnas lygiomis pa
skirtas visiems trims laikraš
čiams.

Tai yra gražus ir skatinan
tis pavyzdys kitoms lietuvių 
kolonijoms. Tik bendromis vi
sų lietuvių pastangomis išsilai 
kyšime savąją spaudą, ją stip 
rinsime ir tobulinsime.

CHIKAGOS SKAUTŲ 
VAKARAS.

Chicagos skautų „Lituani- 
cos“ ir skaučių „Aušros Var
tų“ tuntai balandžio 18 d. 7 v. 
v. rengia ir Lietuvių Auditori 
joje tradicinį skautišką vakarą.

SKAUTYBEI UGDYTI 
FONDAS.

Skaųtybei ugdyti fondo ko
mitetas Chicagoje išlęidp lię- 
tuviškais motyvais papuoštą 
laiškams popierių ir vokus. 25 
ęgZ, komplektas kaštuoją 1,25 
dol. Gaunama adresu: sktn. 
Z. Juškevičienė, 5108 W. 21 
st., Str., Cicero 50, Ill. U. S. 
A. Skautai-tės ir bičiuliai kvie 
čiami įsigyti šiuos laiškus ir 
tuo pačiu paremti minimą fon
dą. Fondo lėšos bus panaųdg- 
|cįs ątšistątysiąhcioą Liętųvgs 
skautyliei atkurti,

SKAUČIŲ SĄSKRYDIS 
CHICAGOJE.

Chicagos liet, skaučių vado
vės projektuoja artimiausiu lai 
ku sušaukti Chicagoje JAy ra 
jono vyriauSųjų skaučių są
skrydį. Jis be abejo. įųeš daug 
gyvuriip 'skaučių veikloje šiaį 
me krąstę.

MODERNIŠKAS 
KNYGNEŠYS.

Chicagiškis skautų bičiulis 
p. Pranas Gudas nuolatos siun 
tinėja gausias lietuviškos spau 
dos siuntas „Aušros“ tunto 
skautams Diepholze, Vokieti
joje. Skautai tomis siuntomis 
dalinasi su visais Vasario Į 6 
gimnazijos mokiniais.' 'Miela
jam ge'rądąriųį lietuviškasis 
jaunimas reiškią nuoširdžią pa
dėką.

WINNIPEG
VASARIO 16

Lietuvos Nepriklausomybės 
35 metų sukakties minėjimas 
Winnipege buvo surengtas sek 
madienį, vasario 22 d. pava
kary Lietuvių klubo salėje. Mi 
nėjimas šiemet buvo grynai šei 
myninis, savųjų tarpe, be jo
kių „įžymęnybių’l, užtat, įo- 
pos, dar nei vieną metą neteko 
girdėti tpkig darnaus pąsiten- 
kinimg, Kaip šiemet. Žmgnių 
apsilankė džiugiai daug, giąip 
didelė klųbp salę bųvp pilnių 
tėlė ir, kas maloniausia,‘jauni 
mas bene tik viršijo senesniuo 
sius! Ir ne vien tik jaunosios 
„artistės“, bet apie geras tuzi
nas jaunų mergyčių pačioje sa
lėje, lyg gėlytės darželyje, akį 
džiugino grakščiais, margais 
tautiniais rūbais. Deja, trūko 
keleto gerai pažįstamų vęidų, 
vienų iš senųjų ateivių, kitų iš 
naujausiųjų, bet tokių „pakly 
dūšių avelių“ šiemet tikrai bū 
yo nedaug, ‘

Programėlė buvo atliktą 
grynai naminėmis jėgomis, 
kukliai, bet visai patenkinamai. 
PLB Winnipeg© skyriaus pir
mininkas, agr. Malinauskas, 
pasakė trumpą prakalbą, Šmai 
žienė perskaitė neilgą novelę 
apie savąją žemę, latvių gru
pės atstovas angliškai pasakė 
sveikinimą, o estų grupė at
siuntė telegramą.

WINNIPEGE
Antrąją programos dalį pra

dėjo grupelė lietuvių mokyk
los mokinių tautiniais šokiais. 
Baisiai gaila, kad jų pavardžių 
neturiu progos suminėti, nes 
kai ne „žurnalistas“ ir nęvaikš 
čioji su pieštuku ųž ausies, (ai 
vėliau j ųvardus sugaudyti yra 
sunku. Deklamuotųjų tarpę 
pažinau Dgnųtė Janųškaitę, kų 
ri net pianų paskambino, o 
„ant bisd“ net kartų sų moky^ 
toja kažkokį etiudėlį atliko, p, 
Čingąitę, jaunąjį Bujoką ir 
akordeonu pagriežusį Malinaus 
kiuką. Bet už visus daugiau 
plojimų sukėlė kokių 6 metų 
amžiaus „pipiriukas“, mažytė 
mergaitė, atlikusi savo1 dekla
maciją su tikros artistės grakš 
tumu!

Programą baigė Kęstas StŲ 
kaitis stipriu baritonų sųdąi- 
nųpdąmąS „Kg gi trokšti, ne
soti dvasią?** Maironio, mųzi 
ką pritaikė winnipegietis mųz, 
Pranas Šopaga, „Grįžk į, Soren 
to“, ir ariją iš Traviatos „Už
miršai tėvų kapus“; pats p. 
Šopaga paskambino labai pui
kų savo kūrybos dalyką ir p. 
Januškienė su Valentinu Simą 
navičiu duetu sudainavo „La
banakt“ ir „Norėčiau“, Šopa- 
gos muzika.

Iš minėjimo, kurs praėjo su 
rimtu susikaupimu, žuvusiųjų

Dr. A. Pacevicius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto 
_______1Z___ Z.... : Namų OL 4778 | 
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai, g 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. X 

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. X

Telef. kabinetas EM. 6-2696.;MWųį0PORTAS
Duodame ir ^r edit an 1 pasaulio lengvoji atletika 1952 m.

PAHAMOUNT JEWELLERS
Duodame ir ^kreditan

363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888 
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be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA SLONGINES
9 BULOVĄ B OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

PIRMOJI GYVYBĖS APDRAUDIMO KOMPANIJA 
Amerikoje, kuri yra ir viena iš stipriausių piniginių insti
tucijų pasaulyje, lengviausiomis sąlygomis draudžia;

GYVYBĘ, SUSIRGIMĄ, NELAIMINGUS ATSITIKIMUS 
Apsidraudimas yrą tikriausias pajamų šaltinis nelaimėje 

ir geriausias pinigų taupymo būdas.
Visas informacijas nemokamai teikia ir draudžia 

APOLINARAS SAKEVIČIUS
Telefonas įstaigos EM. 4-8154, namų LL 8929.

The Mutual Life h surentė Company
of New York

50 King Sf. W., Toronto, Ontario

&

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI- 

PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJĄ;*

1§ — 21 vąl. šeštadieniais 10—13 vai.
PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO-

MIŲ

vakarąis
DIDELIS
EILIŲ IR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ 

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD 

1638 BLOOR Street West. Toronte, Tel. OL 2371

Kiekvieni metai, pasaulio 
lengvojoje atletikoje (vad. dar 
„sportų karaliene“) atneša vis 
naujus talentus ir geresnes pa
sekmes, kurios kai kurių spe
cialistų nuomone, vieną dieną 
pasieks savo ribą. Tačiau tos 
ribos jau laukiama bent 20 me 
tų, o atskirų varžybų rezulta 
tai dažnai gerinami ne tik mė 
nesiais, bet ir dienomis. Atro
do, kad žmogus ir čia neranda 
sau ribos ir pasitenkinimo, 
verždamasis vis pirmyn, siek
damas dėka savo raumenų, 
technikos ir ištvermės — nau 
jų pasaulio rekordų.

Ką atnešė pasaulio lengvą
ja! atletikai 1952 m.? Iš karto 
tenką atsakyti trumpai—daug! 
Pasaulis atkuto po II-ojo pa
saulinių karo. Visai teisingai 
Šveicarijos Futbolo Sąjungos 
pirmininkas pareiškė, kad da
bar pasaulyje užviešpatavo 
sportas, o ne karas. Be to, 
Olimpiniai žaidimai Helsinky
je, kurių pasiruošimui kai ku
rios valstybės skyrė metus, 
(Sov. Sąjunga jau pradėjo pa
siruošimus 1956 m. Olimpia- 
dei!) privędę- prie to, kad 1952 
jn. buvų pasiekti net 5 pasau
lio rekordai, neskaitant dauge
lio krašto rekordų.
Perėjus prie techniškų pasek
mių, be abejo, tenka išskirti 
amerikiečius, kurie ir toliau pir 
mauja pasaulio lengvojoje at
letikoje. Daugelis tikėjo iš ru 
sų, (Olimpjadėje.) kažin kokių 
stebuklų, tačiau Kaip ir futbo
lu „sportų karalienės“ varžy- 

; bųsę jie dar neprilygsta (iš- 
I skyrus moteris) USA pasau- 
t liui.
į Geriausios 1952 m. pasaulio 
; pasekmės:

100 m: 1) Remigino 10,2 
: sek., 2) Stanfield 10,3 sek 
; (abu US), 3) Sanadze 10,3 
i sek (Sov, Sąj.) Ir toliau dar se 

ką 9 bėgikai, kurių pasekmės 
! yra 10,4 sek.
: 200 b: 1) Stanfield 20,6 sek,
: 2) Baker 20,8 sek, 3) Gathers 

20,8 (visi USA).
’ 400 m: 1) Rhoden 45,9 sek,

zancev 8:48,6 (Sov. Sąj.), 3) 
Gude 8:50,0 (Vok.).

Šuolis į augštį. 1) Davis 2 
m 9,6 cm, 2) Holding 2 m 6,7 
cm, 3) Betton 2 m 4,2 cm (vi
si USA). Ir toliau seka dar 3 
amerikiečiai, peršokę 2 m ribą.

Šuolis į tolį: 1). Brown 8,1 
m, 2) Taylor 7,77 m m, 3) 
Gourdine 7,72 m (visi USA).

Trišuolis: 1) A. Fda Silva 
16,22 m, 2) Cebhib da Silva 
15,99 (abu Brazil), 3) Ščerba 
kov 15,98 (Sov. Sąj.).

Šuolis su kartimi: 1) Ri- 
chadrs 4,61 m, 2) Laz 4,57 m, 
3) Cooper 4,49,6 m. (visi US 
A).

Rutulys: 1) Fuchs 17,81 m, 
2) O‘Brien 17,48 m, 3) Ho
oper 17,41 (visi USA).

Diskas: 1) Iness 55,91 m,
2) Gordien 55,43 m (abu US)
3) Consolini 54,56 m (Ital.).

Ietis: 1) Hytianen 75,92 m,
2) Nikinen 75,03 m (abu Šuo 
miai), 3) Held 74,74 (USA).

Kūjis: 1) Strandli 
(Norv.), 2) Storch 
(Vok.), 3) Krivonosov 
(Sov. Sąj.).

Estafetė 4x100 m: 1) 
40,1 sek, 2) Sov. Sąj. 40,3 sek,
3) Vengrija 40,5 sek.

Estafetė 4x400 m: 1) Ja
maika 3:03,9, 2) USA 3:04,0, 
3) Vokietija 3 :06,6.

Jeigu įvertinsime taškais 6 
pirmas vietas (I — 6 t., II — 
5 t., III — 4 t. ir tt.), tai dau 
giausiai taškų gaus sekančios 
valstybės: 1) USA — 192 t, 
2) Sov. Sąj. — 39 t. (!), 3) Vo 
kietija — 37 t., 4) Jamaika — 
21 t., 5) Čekoslovakija — 15 
t., 6) Suomija ir Brazilija po 
13 taškų ir tt.

Ir dar viena: rutulio stūmi
mo „dešimtuke“ neberandame 
daugiau buv. Europos meiste
rio esto Lipp’o pavardės. At
rodo, kad šis pabaltietis pate
ko į nemalonę, greičiausiai da 
bar „treniruodamasis“ anglių, 
metime ar miško kirtime.

Kbr.
TRUMPOS ŽINIOS.

61,25
60,77
60,57

USA
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j BELLAZZI- LAMY, INC 
j TR 6151 7679 Ge"r"c st- Ville Lasalle. Į

§ Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų i'Lmai.
J Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis. į
t uur.mm rni it « run »i imti uun n rt r»Ti. jpępęCT x x < 4 xXX x~< tj

I
 GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS f

D. E, BELANGER 8c SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE |

GARANTUOTAS DARBAS. |

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

| DANUTĖ STRAZDĄITĖ |

321 Oakwood Ave., Toronto, 10. $>GORDON’S BEAUTY SALON
« Daro pusmetine? ir įvairias vienkartines šukuosenas, « 
« dažo hr kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek « 
g madienius) galima susiniekĮi telefonu: OR 8081. «

:: BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
H 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. «
H Tęb TR 8351. |

H Šąldytųvų ir |vairių elektrinių motorų taisymas.

□r* t mmxi rrrj t • «n «ąiĮX%s.ipcx<».'t35A15L5**iixxtm«s bxixjjbxxrx LUĮ}M-

H DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 8 
į! taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri- « 
||t jungtu plytas, statau radiatorius, van!dens apšildymo kros- » 

neles ir atlieku kitokius panašius darbus. «
Pranešu klientams savo naują adresą: g

7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576 |
ANT. J U O Z A P A I T I S |

-> vis it n ii rrrir m s ■ « s s s k i u ausis mm a t aimiilKSi iinsiaa minu m amiXiTi inn a tinma utį

bei kankinamųjų dėl Tėvynės nujautimu, kad ateis metai ir 
laisvės pagerbimu atsistojus, tie, tikrai, nebetoli, kada Tėvy 
ir pabaigoje Tautos Himnų, nęs Dieną minėsime su nauju 
svečiai skirstėsi su pakilesniu džiaugsmu. Svečias.

2) Me Kenley 45,9 sek, 3) 
Wint 46,3 sek (visi Jamaika). 
Šioje konkurencijoje vieninte
lis europiečių varžovas yra vo
kietis Haas (46,4 sek), kuris 
ątrodęų seka Ha.rbigo pėdomis.

8QQ m: 1) Whitfield 1:48,0 
(USA)» 2) Boysen 1.48,2 
(Norv,), 3) Jungwirth 1:48,7 
(Čekas!.).

1500 m: 1) Lueg 3:43,0 
(Vok.), 2) Barthel 3:44,2 
(Lux.), 3) Dohrow 3:44,8 
(Vokiet.). Vokiečio pasekmė 
prilygsta pasaulio rekordui.

5.000 m: Zatopek 14:06,4 
(Čekosl.), 2) Schade 14:06,6 
(Vok.), 3) Mimoun 14:07,4 
(Piaib),

10,000 m: 1) Zatopek 29: 
17,(1, 2) Nystrom 29:23,6 
(Šved.)/ 3) Schade 29:24,8 
(Vok,).

Čekijos armijos majoras E. 
Zatopek, dėka savo laimėtų 3- 
jų aukso medalių Helsinkyje, 
išrinktas geriausiu 1952 m. pa
saulio sportininku. Be abejo, 
šį neaugėto ūgio čeką, tektų pa 
vadinti fenomenu arba žmogu
mi su „geležiniais plaučiais“. 
Ką reiškia laimėti aukso meda 
liūs tokiose varžybose, kaip 5. 
000, 10.000 m ir 42 km (maj^. 
tono), gali pasakyti tik tas 
sportininkas, kuris yra pats „ra 
gavęs“ šių nuotolių bėgimą.

110 m su kliūtim: 1) Dill- 
lord 13,7, 2) Davis 13,7, 3) 
Mathias 13,8 (visi USA).

400 m su kliūtim: 1) Moore 
50,7 (USA), 2) Litujev (Sov. 
Saj.) 51,2 sek, 3) Yoder 51,3 
(USA)

3.000 m: kliūtims: 1) Asch 
enfelter 8:54,4 (USA), 2) Ka

— 1952 m. Europos geriau 
siomis futbolo rungtynėmis yra 
nustatytos: 1 Didž Britanija,, 
2) Vengrija, 3) Vokietija.
— Vokietijos stalo teniso pir 
nybes laimėjo: vyrų vienete 
Frenendorfer, vyrų dvejete — 
Vossebein ir Harmanse, mote
rų vienete Capellmann.

— Tarpvalstybinės ledo ru 
tūlio rungtynės Čekoslovakija
— Švedija, baigėsi čekų laimė 
jimu pasekme 5 :1.

— Europos greitojo čiuoži 
mo pirmenybes laimėjo Breck 
man (Oland.), surinkęs 199, 
650 taškų, prieš savo tautietį 
Van der Voort ir norvegą Mar 
tinsęn.

— 3 šeimos sudaro vieną 
klubą! Ir toks klubas egzis
tuoja Ispanijos provincijos 
miestelyje, pasivadinęs Frater 
nal.

Tik pasižiūrėkime šios fut
bolo vienuolikės sąstato: Mar 
chena H, Majan H, Vidal V, 
Marchena III, Majan I, Mar- 
chena I, Majan III, Vidai III, 
Vidal I, Vidal II, Vidal IV. Jei' 
gu tokios komandos rungty
nes tektų pranešdinėti per ra
diją, nežinau ar atsirastų toks 
„savanoris“, kuris apsiimtų iš 
tisai 90 min. šias rungtynes 
pertransliuoti.

— Lietuviškos kilmės kana 
dietis Stukus, pakeitė klubo 
spalvas, apleisdamas Edmon- 
toną ir pasirinkdamas šį sezo
ną Vancouverio klube mena- 
džerio vietą. Stukus vasaros 
metu, yra dažnai minimas Ka
nados spaudoje, kaip vienas ge 
raiusiu' beisbolo trenerių.

Kbr.

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ |
RŪBŲ SIUVĖJAS

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- 

$ gŲ- Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. 
$ ED. KONDRATAS. |
Y 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto.
< Tel. LL 9626.
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MERCURY RADIO & APPLIANCE CO. |
Tel. LO 6216
970 COLLEGE Street,

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO 
bet

TORONTO. Alberto Norkeliuno

RŪTA
Toronte naujai atidaryta lietuviška rūbų krautuvė RŪ

TA, kurioj galima gauti moterims, vyrams ir vaikams Į 
kojinių, baltinių, viršutinių rūbų bei Įvairių smulkmenų

Maloniai prašoma atsilankyti,
sav. JADVYGA ir JUSTAS P I K Š I L I N G I A I.

Telef.: WA 0851 Toronto, 907 Dundas St. W.

TELEVIZIJOS IR KITŲ ELEKTROS
REIKMENŲ

Agentūroje
MONTREAL ENTERPISES Reg’d

General -G E- Electric u z $ool $1.000<00
JŪSŲ VYRIAUSIA BŪSTINĖ

APLANKYKIT ir PAMATYKIT NAUJAUSIUS 
ULTRA - VIZIJON TELEVIZIJOS APARATUS 

MŪSŲ KRAUTUVĖJE

Aiškiausi vaizdai televizijoje
25 metai Elektros Reikmenų Prekyboje.

.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000.
Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. 
Agentūra atstovauja 8 as iš rimčiausių draudimo b-vių.

H | 5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que
§ $ Telefonas: CL 2363
gI

LIŪDESIO VALANDOJ

EDMONTON, Alberta
VASARIO 16 KANA DOS VAKARUOSE 

prie paminėjimo paruošimo; 
jie ne tik neėmė atlyginimo va 
žinėdami į repeticijas ar kito
kiais reikalais, bet ir eidami į 
minėjimą užsimokėjo, paauko
dami visiems nustatytą sumą 
minėjimo išlaidoms padengti.

Taigi toks gražus paminėji
mas galėjo Įvykti tik dėka mū
sų apylinkės darbščios ir auto 
ritetingos valdybos, kun. Br. 
Jurkšo ir gana žymios lietu
vių visuomenės dalies nuošir
džių pastangų ir bendradarbia
vimo.

Toliau sekė subuvimas. Kai 
mynai ir pažįstami iš Lietuvos, 
tremties ar Kanados, kiti dau 
gelį metų nesimatę, įspūdžiais 
dalijosi ar naujas, ypač jau
nieji .pažintis mezgė.

Viso vakaro metu 2 poros: 
K. Žolpys su P. Zaleskiene ir 
B. Pašukoms su p. Žolpiene,rin 
ko aukas Tautos Fondui. Su
rinko 204,5 dol.

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
kaip paprastai, įvyko pamaldos 
pilnutėlėj Mizericordijos baž
nytėlėje. Jų metu kun. Br. 
Jurkšas pasakė nepaprastai gra 
žų patriotišką pamokslą.

Pirmadienį, vasario 16 d. per 
vietos prancūzų radijo stotį (C 
HFA) Dr. J. Dovydėnas per 
skaitė Lietuvos Gen. Konsulo 
Kanadai J. Gylio sveikinimą 
Vakarų Kanados lietuviams ir 
buvo sugrotas Lietuvos 
nas.

Taigi, mes stiprėjame 
sų negausi, anksčiau 
kam žinoma, Edmontono kolo 
nija Įgauna normalios koloni
jos vaizdą. Dar daugiau, mes 
turime tai, ko kitoms lietuvių 
kolonijoms trūksta, būtent, jau 
keleri metai kai tenka dalyvau 
ti vietos visuomeniniame lie
tuvių gyvenime, bet dar neteko 
girdėti, kad kas klausinėtų, ko
kiai partijai tas ar anas pri
klauso ar priklausė. Jei ir yra 
partinių žmonių, tai vieni ki
tiems kojų nemindo. Tiesa, bū 
ta čia komunistuojančių, bet 
jie kažin kur dingo.

Nenuostabu, kad tokioje ap
linkumoje kyla didelių suma
nymų ateičiai, nes, anot mūsų 
kunigo, geros valios čia labai 
daug. PI. Šiugždinis.

KREIPKITĖS PAS

Šiemet į Lietuvos Nepriklau 
somybės paminėjimą, Įvykusį 
vasario m. 14 d. vakare, susirin 
ko žmonių daugiau kaip visa
da — iki 300, net iš tolimiau
sių provincijos vietų.

Paminėjimas atidarytas Tau 
tos Himnu ir KLB Edmonto
no Apylinkės valdybos pirm. 
A. Kantauto žodžiu, pager
biant žuvusius ir kovojančius 
už Lietuvos Laisvę atsistoji
mu.

Minėjimo progai pritaikytą 
kalbą turiningai pasakė J. Ky- 
nas, iškeldamas mūsų tautos 
skirtingas savybes, palyginus 
su kitomis tautomis — lietu
vių užsispyrusį nepalūžtamu- 
mą kovoje už laisvę, liaudies 
atsparumą, pažangą nepriklau 
somybės metu ir dabartinius 
vargus bolševikų vergijoje.

Minėjimo proga lietuvius 
sveikino latvių „Smantos“ 
pirm. P. Megi ir gana ilgą kal
bą pasakė Ukrainos Išlaisvini
mo Lygos pirm. Dr. Hyrak.

Toliau sekė gyvasis paveiks
las, kur lyg tėviškės laukuose 
(tokios buvo dekoracijos) lie
tuvaitė meldėsi po kryžiumi, 
o jai pasirodė Lietuvos Dva
sia surakintomis rankomis ir 
aimanuojanti, kiek daug lietu
vių išžudyta ir po svetimus 
kraštus išblaškyta. Vaidinto
jai : lietuvaitė — E. Karosie- 
nė, dvasia — O. Gustaitienė. 
šoko lietuvaitės ir vaidilutės: 
G. Karosaitė, Vektoriūtė, Z. 
Garbenčiūtė, Filomena, Elena 
ir Virginija Augytės.

Dar buvo deklamacijos ir 
vaikų šokiai. Deklamavo J. Do 
vydėnas ir Al. Karosas; tautiš 
kus šokius pašoko 3 poros šo
kėjų: D. ir V. Remeikos, Al. 
Karosas, G. Karosaitė, Vekte- 
riūtė ir F. Augytė.

Į pabaigą visus nustebino 
dainos. Pagaliau pirmą kartą 
Edmontone turime mišrų cho
rą. Tai didelių kun. Br. Jurk
šo pastangų vaisius. Jis surin
ko dainininkus nuo mokyklinio 
amžiaus iki sidabrinių plaukų. 
Jis ir choro vedėjas.

Užbaigiant programą
Kantautas Valdybos vardu vi
siems dėkojo. Anot jo, apie 
trečdalis vietos lietuvių prisi
dėjo šiokiu ar kitokiu būdu

Laidotuvių Direktorių^
|C. Halpin Funeral Home Reg’d
v

K

Him-

ir mu 
mažai

A.

DR. K. Z1 MAlS/l IEISiE
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

430 DUNDAS Str. West Toronto. s
Kitu

Telef. EM 6-5798.
Priimamos vai.: nuo 1—4 ir nuo 5—8 vai. p. p. 
laiku pagal susitarimą.

Dr. DORA GORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel

I
; Margis Vaistine |

JONAS V. MARGIS — VAISTININKAS | 
19 St. John's Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.) «

: Receptams naujiems ar seniems—tik paskambink ar para- & 
• šyk—mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visa « 
: me mieste VELTUI. Taip pat turime: trejos devyneris, g 
• ramunėlių, Celsijaus termometrų, (foto reikmenų, mažų d 

vaikų valgių, 4711 odekolono, vitaminų ir tt. » 
: Telefonas MU 9543. Valandos 9 a. m — 9 p. m. g

SARNIJOS
Sarnija yra prie pat Jungti

nių Amerikos Valtijų sienos. 
Anoj pusėj yra Huron miestas. 
Šiame mažame Kanados mies
te gyvena lietuvių per 50. Šei 
mų skaičiuojama apie 15. Vi
si lietuviai ekonomiškai gyve
na gerai. Kai kurie vyrai dirba 
Steel Foundry, Imperial Oil 
Co., Polymer Co, Auto-Lite ir 
kitose Įmonėse. Vyrai uždirba 
Per vai 153 — i,eo doi mo 

v terims darbų mažai; jos dirba 
<6> ligoninėse ar fabrikuose. 
a Visos šeimos turi nuosavus 
X namus. Namai gražiai įrengti.

Savastys yra labai brangios. 
Nuomininkų netrūksta, nes 
miestas yra labai augantis. 
Kai kurie ir pavieniai yra pir
kę namus. Daug kas turi sa
vo auto mašinas.

Sarnijos lietuviai yra drau
giški, vaišingi. Tarp savęs su 
gyvena gerai. Čia jokio tauti
nio ir kultūrinio veikimo nėra. 
Būtiniems tautos reikalams su
meta reikiamą sumą ir baigtas 
reikalas. Tokias vienkartines 
rinkliavas įvykdo Jonas Šilei
kis.

Visi lietuvių 
Įvyksta pas ponus Krakaičius, 
351 Davis Street.
viai susrienka bet kokia proga. 
Čia jie papolitikuoja, užkanda, 
kartais 
dainelę, 
lietuvių 
kaitienė
ka gira ar užkanda. Ji yra tik 
ra lietuvių kolonijos motina.

Kitas susitikimo centras yra

c
S

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM |

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 t
susibūrimai

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

SIUVU MOTERIŠKUS IR VYRIŠKUS RŪBUS, IL
GAMETIS PATYRIMAS; DIDELIS MEDŽIAGŲ PA
SIRINKIMAS VIETOJE. PRAŠAU ATSILANKYTI:

MR. JUOZAS EIDUKEVIČIUS
374 Barton Street E., Hamilton, Ont.
LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!

F. N. Prebble
REAL ESTATE |

1052 A. BLOOR ST. W. TORONTO 1 
JEI PAGEIDAUJATE PIRKTI AR PARDUOTI NUO :: 
SAVYBES: MOTELIUS, BIZNIUS, NAMUS, FAR- į 
MAS, PRAŠOME KRTIPTIS PAS LIETUVIUS — t

PARDAVĖJUS:

J. Rukša-VL. Jankaitis Į l
BIURO TELEF. | g

OL 5176 OL 7193 IOL 7193

PRITYRĘS' KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Taiso ir parduoda laikrodžius, žie'dus ir visokias J 
brangenybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos, k 

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. i

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS Telefonas: HE 0100

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS n 
Kontraktorius K. TRUM PILKAS | 

Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. H 
Tuo tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIAI į nau H 
jas ar senas krosnis papigintomis kainomis ir išsimokėji- H 

mui iki dvejų metų. §
Dėl informacijų ar įrengimų prašome kreiptis:

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 « 
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

TEL. FA 0209

Joe’s Butchery & Grocery
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.)

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

g

Čia lietu-

užtraukia lietuvišką 
Tai yra didžiausias 
centras. Ponia Kra- 

visus vaišina lietuviš-

LIETUVIAI
pas ponus J. E. Šileikius, 272 
East Street. Tie vyrai iš Za
rasu, iš gražios gamtos. Turi 
savus namus. Jie labai vaišin
gi ir draugiški. Visuomet pasi 
ryžę artimui padėti. Čia daž
nai lietuviai renkasi.

V. Saliklis pirko namą R' 
sel gatvėj ir puikiai kuriasi. „ 
yra taipgi susirinkimų centras. 
Puikus daininkas.

Senų lietuvių nedaug. Spau 
dą seka ir sielojasi Tėvynės li
kimu. Geros sėkmės Sarnijos 
lietuviams! Z. T.
PORT ALICE, B. C. VASA 

RIO ŠEŠIOLIKTOJI
Vasario mėn. 15 d. pirmų

jų Lietuvos Nepriklausomybės 
dienų seno emigranto p. Jur
gio Diečkaus iniciatyva, piita 
riant to paties likimo diau- 
gams, p. Vileitų bute buvo pa
minėta 35 metų džiaugsmo ir 
liūdesio šventės sukaktis.

Prie skoningai ir rūpestir 
gai paruošto ponių: Vilaitienc 
ir Lopinienės stalo, šeiminin
kas perskaitė 1918 m. Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
Aktą, prašydamas susirinkusių 
jų vienos minutės tylos ir susi
kaupimo už laisivę žuvusiems.

Džiugu paminėti, kad ne tik 
tai skambiais žodžiais iškilmių 
salėse skatinami, bet ir neskait 
lingam skaičiui lietuvių ryžtu 
nusistatymu ir troškimu su vil
timi savo Tėvynės Laisvės — 
suaukota 40 dol. Tautos Fon
dui. Dalyvis.

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ'
g

<< Lietuvių knygynas, 3322 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.

I
Į A. Paliulis, 159 Washington Ave., Waterbury, Conn. 
1 -tP!lAI ‘91 I’OJjaa ‘ is U19Z--906I ‘„vSuuiom“ ‘eznej ua 
Į J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.

VISIEMS LIETUVIAM.4 GERAI ŽINOMAS | 
LAIDOTUVIŲ j

; < ■< :

FUNERAL DIRECTOR

: NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI
• AMherst 0694 2102 FULLUM ST. B

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 1434 Rolland Ave., Verdun.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.
....................

■■ 

h

13

::
i

g 
g

SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS
Priimu moteriškų ir vynšk' rūbų užsakymus iš savo ir 
klientų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias ma
das, švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos.

1004 Dundas St. W., Toronto, Ont.
Jįz 1 1 V HlulJUVu • ...s

Telef. L L 3222. g
&

g

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A Bloor St. W., (prie Dovercourt) 

„CLARE’S BEAUTY PARLOR“ 
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa 

ir dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus.
II augšte, tel. LL. 8871. Prašoma užsisakyti iš anksto. 

Savininkės G. Januškienė ir F. Kupčiūnaitė.

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS į

! Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. j
Sav. P. Rutkausko Tek: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. Į

LIETUVIŠKA

Mėsos krautuvė
Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817

2379 Rosemount Blvd., Montreal.
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HAMILTON ESTIJOS NEPRIKLASO- 
MYBĖS DELHI, ONT.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES šventės minėjime Hamiltone, GRAŽIAI PAMINĖTA VASARIO 16-TOJI.
šventės minėjimas Hamiltone 
vasario 22 d. pradėtas iškilmin 
gomis pamaldomis italų bažny
čioje. Mišias atlaikė ir pritai
kytą pamokslą tai dienai paša 
kė kun. dr. J. Tadarauskas. 
Bažnyčioje padaryta rinkliava 
mūsų tautiniams reikalams 
(Šeštadieninei mokyklai) da
vė 80,64 dol.

Vakare, Westdale mokyklos 
salėje įvyko iškilmingas minė 
jimo aktas, kurį atidarė buv. K 
LB Hamiltono ap. pirm. J. 
Mikšys primindamas gausiai 
susirinkusiems hamiltonie- 
čiams vedamą nelygią kovą 
mūsų partizanų su didžiuoju 
rytų priešu. Visi žuvę už Lie
tuvos laisvę pagerbiami atsisto 
jimu. Toliau kalbėjo ministe- 
ris V. Gylys ir parlamento ats 
tovas Frolik. Pastarasis, atro 
do, yra gerai susipažinęs su 
Lietuvos istorija ir Nepriklau 
somos Lietuvos liūdnomis va
landomis. Savo kalbą pradėjo 
lietuvišku „labą dieną“, užbaig 
damas taip pat lietuviškai „Te
gyvuoja laisva Lietuva“.

Toliau sekė Krašto Bendruo 
menės atstovo p. Jokubyno žo 
dis ir sveikinimai: estų, latvių, 
ukrainiečių (ypatingai šiltai su 
tiktas) ABN atstovo, ukrainie 
čių partizanų atstovo (prasi
mušusių pireš 3 m. į Vokietiją) 
sveikinimas.

Po pertraukos sekė meninė 
dalis, atlikta Tautinių šokių 
grupės (geriausiai pasirodžiu
sios), Hamiltono lietuvių miš-

raus choro, HLDMT „Auku
ras“ aktorių ir šešt. mokyklos 

Minėjimas baigtas 
surinkta

mokinių.
Tautos Himnu. Aukų 
apie 250 dol.

Keletas pastabų: 
bendruomenės valdybai tektų 
vieną kartą išsiaiškinti su Tau
tos Fondu. KLB Hamiltono 
ap. valdyba, vykdydama Kr. 
Bendruomenės įsakymą, aukas 
rinko išorinėje salės pusėje, o 
Tautos Fondo Hamiltono sk. 
(vykdydamas T. Fondo Atsto
vybės Kanadoje aplinkraštį Nr. 
1 iš š. m. sausio 17) aukas rin 
ko salės viduje. ..

Ir dar viena — tą pačią die
ną vietos estų kolonija turėjo 
savo Nepriklausomybės šven
tės minėjimą Royal Connaught 
Hotel salėje. Ir jau pirmadie
nį „The Hamilton Spectator“ 
įsidėjo platų šio minėjimo ap 
rašymą ir didelę nuotrauką es 
taičių su tautiniais rūbais. Kie 
no tai nuopelnas yra — nerei 
kia aiškinti. Tuo tarpu apie 
lietuvius, kaip A. Mickevičiaus 
„Vėlinėse“ — ramu, tylu. . .

KLB HAMILTONO AP.
naujai išrinktos valdybos bus 
tinės yra šis antrašas: pirm. J. 
Kšiivickas, 491 Dundurn St. 
South., sekretoriaus — St. Da 
liūs, 35 Wilson St.

Parengimų užsakymas ir to
liau palieka galioje. Visais 
parengimų reiaklais paršoma 
kreiptis į vice - pirm. K. Baro 
ną, 131 Kensington Ave. N., 
telef. 4-3462.

Krašto

draugišką estų tautą Hamilto
no ap. lietuvių vrdu sveikino 
pirmininkas J. Kšivickas. Mi
nėjime dalyvavo apie 400 estų.
„RAUDONASIS DEKANAS” 
iš Canterbury, A. Johnson sek 
madienį Hamiltono Ukrainie
čių Darbo sąjungos salėje da
rė pranešimą apie „žydintį gy 
venmą“ Sov. Sąjungoje. Pra
nešimo klausėsi 300 asmenų. 
Be kitų nesąmonių, A. Johnson 
pranešė, apie naujai pastatytą 
universitetą, talpinantį 6.000 
studentų ir bendrabutį. Kiek
vienas studentas turi savo kam 
barį, telefoną (sic!) ir t. t. Ir 
jeigu tik užgimęs vaikas pra
leistų tik vieną dieną (savo gy 
venimo) kiekviename šio bend 
rabučio kambaryje, jis užaugtų 
į 60 m. senuką.

Įdomu būtų Mr. Johnson‘ą 
paklausti, kokio amžiaus susi
lauktų naujagimis, praleidęs 
savo gyvenimą po vieną die
ną. . . Solovkų „kambariuo
se“. Kbr.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
Hamiltono kareivinių halėje 
(James St. N) įvyksta didelės

Šioje apylinkėje kasmet bū
na gražiai minima Vasario 16 
-toji. Šiais metais ji buvo pa
minėta tikrai įspūdingai.

Minėjimą ruošė L. U. Klu
bas kartu su L. B. Valdyba. 
Vasario 15 d. minėjimas pra
dėtas 12,30 vai. pamaldom.s 
už žuvusius dėl tėvynės lais
vės. Pamaldų metu kun. P. Jo 
kubaitis pasakė dienai pritai
kytą gražų pamokslą.

Po pamaldų, lenkų salėje vy 
ko tolimesnis minėjimas ir me 
niškoji dalis. Minėjimą atida
rė L. B. Apylinkės sekretorius, 
p. J. Mikelėnas ir pasakęs 
trumpą kalbą, pakvietė skaity 
ti paskaitą svečią iš Toronto, 
pulkininką Kauną. Prelegen
tas, kaipo senas karys, savo tu 
riningoje kalboje perbėgo Lie-

lengvosios atletikos rungtynės, 
kuriose dalyvauja iš USA 1952 
m. Olimpjadės nugalėtojai 
Rhoden, Whittefield ir kt. 
Taip pat kanadiečius atsto
vaus stipriausios jėgos iš Mont 
realio, Toronto ir Hamiltono. 
Rungtynių pradžia 19 vai. 30 
min. Kbr.

Audžiu tautinius rūbus.
JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO
LAIDAS ir kt. NEAUKŠTOS KAINOS.
288-6 Ave. Ville LaSalle. Aid. Bebėnaitė-Puniškienė.

Lietuviška motery kirpykla ?
g DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- 
g LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

J
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

LA 7570 
WILLIAM BENDENA 

REAL ESTATE 
1555 Dundas St. W. (kampas Shevidon) Toronto.

Pirkdami ar parduodami Namus pasitarkit su mumis) — 
mielai jums patarnausimi

j Dr. Roman Pniewski
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |

1390 DUNDAS St. West, T o r o n t o.
(tarp Gladstone ir Rushholme Rd. w

PRIIMA LIGONIUS IR GIMDYVES ŠIOKIAD1E-
NIAIS 2—4 ir 6,30—8 vai. arba pagal susitarimą ĮJ

Telefonas LO 1794
v

7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle I R. 74121.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme 

Ave., Verdun. YO 3323. Avenue, Ville Lasalle.
TR. 7849.

Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir a 
klinikose Europoje ir Amerikoje. 8

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 
LIGŲ SPECIALISTAS.

3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 76231
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.DOMAS BUČINSKAS

GENERALINIS APDRAUDEJAS

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- į, fi Kasdien:
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, Z $ ’
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai § « _

Z ® Tel. ta 6844
Jonas Zmuidzinas |

Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:
3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.VICTORIA

CLEANERS 
&.DYERSC0.

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

M O N T R E A L 1 a zb.ui

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

Skambinkite telefonu arba užeikite: 
Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak.

3664 St. Famille St. 
Tel. HA 6708 Montreal,Que.

vos praeitį iš gilios senovės, 
gyvai pavaizdavo lietuvių kan 
čias dėl laisvo rytojaus ir su 
tvirtu ryžtu ragino tikėti į 
greit prisikelsiančią Lietuvą.

Didelę staigmeną padarė Ha 
miltono „Aukuras“, suvaidinęs 
S. Čiurlionienės - Kymantaitės 
keturių veiksmų dramą: „Auš 
ros Sūnūs“. Veikalas nepa
prastai tiko šiai dienai, 
ji žmonės 
pergyveno vaizdus, 
jie atsimena tikrovėje.
rai, vaidinimu publika buvo su 
žavėta ir klausinėjo, kada Ha
miltono „Aukuras“ čio vėl pa
sirodys.

Po meninės dalies, „Auku
rui“ ir svečiams iš Toronto bu
vo suruoštos vaišės pp. Au- 
gustinavičių ūkyje. Koresp.

Seme 
su ašaromis akyse 

kuriuos 
Bend-

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
Vasario 14 d. Tillsonbuigo 

L. U. Klubas, bendrom jėgom 
su L. B. Apylinkės Valdyba su 
ruošė Tillsonburge, Collumbus 
salėje, Užgavėnių balių. Atsi
lankė nemaža svečių, netik iš 
apylinkės, bet ir iš Toronto, 
Londono ir kt. Gauta gražaus 
pelno, kuris paskirtas Tautos 
Fondui.

Nors šioje apylinkėje gra
žiai bendradarbiauja naujieji 
imigrantai su senaisiais, bet 
tenka pastebėti, kad vistik kaip 
kurioje veikloje senieji sudaro 
kamieną. Šiame parengime 
y tin daug pasidarbavo pp. b. 
Augustinavičiai, Janušauskai, 
Liutkai ir Mažeika. Koresp.

PADĖKOS

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus 
taip moteriškus drabužius. 
Taip pat išvalome apsiaus 
tus nuo lietaus uždėdami 
jiems „Drex“, Kad neper- 
leistų vandens ir duotu 

gražesnę išvaizdą

Taipgi valome visokiau 
sios rūšies karpetus ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus (iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.

Už mūsų atliktą darbą 
garentuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS- PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visa dims

Mūsų nuoširdi padėka ten
ka ponioms: Žarskienei ir 
Kaušpėdienei, p-lėms Miko- 
nytėms, pp. Krikščiukaičiams 
ir Alfai Žukauskui už priešves 
tuvinių staigmenų suruošimą 
ir visiems prie to prisidėju- 
siems.

Pamergėms: Ritai Walter, 
Vandai Mikonytei — pabro
liams: Petrui Juodeliui, Alfai 
Žukauskui, visą laiką nuošir
džiai viskuo padėjusiems.

Ponui Domui Bučinskui už 
giedojimą sutuoktuvių metu 
bažnyčioje; p-nios Kaušpėdie
nės dukrelei Lilijai už dalyva 
vimą kaip gėlių mergaitei, vi
siems svečiams už dalyvavimą 
ir puikias dovanas.

J ūsų nuoširdi parama ir pa
rodytas draugiškumas mums 
visada paliks mūsų atmintyje.

Milda ir Vytautas Čėsnai..
* * *

A. V. P. gerbiamam kl. J. Ku 
biliui už lankymą mūsų a. a. 
vyro, tėvo ir uošvio Mykolo 
Ivanausko ligoninėj, namuose 
ir laidotuvėse; už gražų palai
dojimą ir už tartą malonų atsi 
sveikinimo žodį bažnyčioj bei 
kapuose; P. Kęsgailoms, P. 
Morkūnams, Vaupšams, A. 
Stankuvienei, P. Rimkams, B. 
Žemgulytei, užpirkusiems šv. 
Mišias; Petrauskų - Ivanaus
kų šeimoms, P. Kvietkauskui, 
Dainių, Buinių, Žukauskų ir 
Vasiliauskų šeimoms, Mrs. Mr. 
Samson Eaton darbininkams 
už gėles ir vainikus; taip pat 
Mrs. Motuzienei ir visiems, ku
rie atlankė a. a. Velionį kop
lyčioj, bažnyčioj, palydėjo į ka 
pus ir atvažiavę į namus bei 
koplyčioj kalbėjo rožančių — 
nuoširdžiai dėkojame
Nuliūdę žmona, duktė ir žen

tas, švogerka ir švogeris.
* * *

Šių metų žiemos sezone mū 
sų suruošti du baliai— Žiemos 
ir Kaukių — gerbiamųjų mū
sų tautiečių tarpe rado tikrai 
netikėtai didelį pritarimą ir re 
zultate laisvės kovai paremti 
davė apie 1000,— dol.

Skyriaus valdyba, įvertinda 
ma Jūsų, Mielieji Tautiečiai, 
taip didelę ir jokiais, kad ir gra 
žiausiais padėkos žodžiais ne- 
atlyginimą paramą šiame 
mums visiems svarbiame dar
be, norėtų šia proga bent pa
tikinti Tamstas, kad mūsų 
veiklos pagrindu, kaip praeity 
buvo taip ir ateity bus, jungti 
i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::"

FAJiESKOJHvtAI
— Pajieškau Antano Jan

kaus, savo kaimyno iš Lietu
vos: Aldona Zarembaitė-Mon 
girdienė, 82 Hampshire Str., 
Cambridge, Mass. U. S. A.

— R. V. Šleiteris, c. o. R. 
N. Kelley, R. R. 1, Millet, Alta, 
jieško: 1) Stepono Paplausko, 
1951 m. išvykusio Kanadon 
per Liubeko uostą, 2) Marijos 
Nėvės, išvykusios Kanadon su 
dukra 1950 m.

— Jieškau Prano Simanavi
čiaus, gimusio Raseinių ap., 
Blindžių kaime, Šimkaičių vals 
čiuj, atvykusio Kanadon prieš 
27 metus. Jiešo Julius Gri
mas, P. O. Box 284, Nerwich, 
Ont., Canada.

W. A. L E N C K I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskai.

Allard Tr.1135

Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty 
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių. Pilnas draudimas

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
Siunt. Nr. 11—$ 6.50

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.

5 sv. baltų kv. miltų
3 sv. gr. kiaul. taukų
I sv. šokolado

II sv. kavos

Siunt. Nr. 12— $ 6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaul. taukų

I sv. deg. kavos
1 sv.kakavos
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2zsv. marmelado
II sv. deg. kavo»

Pilnas
1 sv. šokolado
2 sv.kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo
Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gr. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv.cukraus
1 sv. šokolado

visus lietuvius į vieną galingą 
lietuvišką kumštį, kuris kad ir 
mažas, bet būdamas tvirtas, 
atėjus tinkamam laikui, galės 
pasukti didelius įvykius 
mums reikiama kryptimi.

Ruošiant šias pramogas, da
lis tautiečių padėjo mums savo 
darbu. Žiemos baliuje, įvyku
siame sausio 17 d., užkandžius 
paruošė ir talkininkavo bufete 
pp. Lukoševičiai, o kaukių ba
liuje vasario 14 d. — pumos 
A. Motuzienė ir L. Tolienė; gė 
rimų bare uoliai dirbo pp. Sa
kalauskas, P. Bulkė, A. Petke
vičius, P. Leilionas, J. Bajorių 
nas, L. Palčiauskas, P. Rainys, 
J. Paukštys ir Karalėnas. 
Jiems visiems — mūsų nuošir 
ui padėka.

romai Šukaitienei, iškepu
siai du skanius lietuviškus tor 
tus, maloniai dėkojame.

Kaukių balių labai paįvai
rino tie mūsų mielieji tautie
čiai, kurie nepagailėjo savo 
darbo ir š įvakarą atvyko su 
įvairaiusiais kostiumais. Jiems 
visiems, šio baliaus centrinėms 
figūroms, tariame didelį ir ma 
fonų ačiū.

Mūsų didelė padėka priklau
so didžiai gerb. Klebonui kun. 
dr. J. Tadarauskui, kuris su 
tikru nuoširdumu kvietė lietu
vius visuose mūsų parengi
muose skaitlingai dalyvauti.

Kaukių baliuje dalyvavo ne
mažas būrys mūsų tautiečių 
— senųjų imigrantų. Be dide 
lės padėkos jiems, mes tam tik 
ra prasme jaučiame dvasinį pa 
sitenkinimą, kad jie gali nors 
po truputį, mažu pamažu pri
sidėti prie visiško visų lietu
vių solidarumo atstatymo, ko- 
taip labai trokšta kraujuose pa 
plūdusi mūsų Tėvynė!

Labai labai atsiprašome mū
sų gerb. Kaukių baliaus vieš
nias ir svečius už ankštoką sa
lę, kas beabejo, veikė vargi
nančiai. Ateity tikimės, pagal 
reikalą, salės klausimą išspręs
ti taip, kad mūsų svečiai joje 
jaustųsi erdviai ir maloniai.

Tad visiems visiems mūsų 
bičiuliams dar kartą dėkojame 
ir taariame iki pasimatymo T 
F vakare š. m. gegužės 9 d.! 
TF A-bės Kanadoj Hamiltono 

skyrius.

| Jono LADYGOS i 
baldų 

studijoje |I „ARTIS“ |
I
 priimami užsakymai ir pa- 3 

taisymai sofų, fotelių a 
(chesterfields). „St. Lo- į 
uis Textiles“ medžiagų ir a 
baldų atstovybė fabriko 3 

kainomis. S
Biuras St. Denis 1251, B 
(prie St. Cathemre). Spe 3 
ciakai lietuviams šešta- j 

į dieniais iki pietų. a
Telef.: TAlon 3345. |
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DĖL LIETUVIŲ NAMŲ.
Dėl žydų vidujinių nesusita 

rimų, susirinkimas, turėjęs 
įvykti praėjusį sekmadienį, ko 
vo 1 dieną, perkamuose Lietu
vių namuose, neįvyko. Inicia 
toriai tuojau susirišo su jų įga
liotiniais bei valdytojais ir pa
tyrė iš Real Estate advokato, 
jog šie namai tikrai parduoda

padengti, vaišių metu, bus ren
kama iš suaugusių dalyvių po 
50 et., o iš mok. jaunimo po 25 
et. Visi maloniai kviečiami da 
lyvauti. I. M.

NELAIMĖS IR LIGOS
Vladas Valukonis kovo 1 d. 

krito nuo laiptų ir užsimušė;

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE 
KOVO mėn. 6 d. PENKTADIENĮ 8 vai. vak.

ESTŲ „MELODY KAPELA“ 
RENGIA ŠAUNŲ 

šokių vakarą
ALUS ir KITI GĖRIMAI

Rengėjai

t

TAURO“ KREPŠININKAI MONTREALIO 
PIRMENYBĖSE

mėtoju iki išryškės šios klasės 
Kadandos meisteris, Taigi, ke 
lias dar tolimas. . . ir sunkus.

Po rudens „Golden Bali“ tur 
nyro, kuris „Tauro“ krepšinin 
kams truputį buvo nesėkmin-

1953. III. 4. — Nr. 9 (307)

SKAUDI NELAIMĖ.
Vasario 28 d. susitarę lietu

viai trimis mašinomis važiavo 
medžioti. Pavažiavus apie šim
tą mylių už Toronto ir užva
žiavus slidų kelią, viena lietu
vių mašina, vairuojama Andru 
lio, paslydo ir apsisuko skersai 
kelią, į kurią iš priešingos pu
sės važiavusi kita mašina tren

„Kalbiu Lietuviu“ ir dedama 
apie jį straipsnį, antraštę užde 
jo per visą puslapį didelėmis 
raidėmis. Straipsnis iliustruo
tas Stuko ir naujojo jo direkto 
riaus A. Mercer atvaizdais.

SERGA
p. M. MOTIEJŪNIENĖ,

mi. Tą pačią dieną įvyko tuo 
reikalu iniciatorių posėdis (A. 
Navickas, L. Gudas, J. Trum
pa, A. Matulis, J. Jaspelkis, B. 
Katilius, J. Parojus) ir nutarė 
toliau rūpintis šių namų užpir 
kimu, paėmus raštą per nota
rą, kad tie namai tikrai par
duodami ir nežiūrint, kad ir ka 
žin kas kliudytų bei griautų 
šį gražiausį Montrealio lietu
vių istorinį užsimojimą įsigyti 
Lietuvių Namus, šį tikslą pa
siekti.

Tame pačiame posėdyje iš
rinkta komisija iš pp. Matulio, 
Trumpos, Katiliaus ir inžinie
riaus, kuri išdirbtų tos salės iš 
laikymo sąmatą.

Visais reikalais, susijusiais 
su Lietuvių Namais, rūpina p, 
p. Navickas, Trumpa ir L. Gu 
das.

Gerbiamus Montrealio lietu 
vius, kurie gatvėje šalo dėl ne- 
įsileidimo į vidų, iniciatoriai 
atsiprašo. Sekantis susirinki 
mas įvyks išnuomotoje salėje, 
kur niekas mums nebetrukdys. 
Montrealio lietuviai, kurie to
kiu nuoširdžiu entuziazmu at
siliepė, nugalės visas kliūtis 
ir Lietuvių Namus įsigys.

Iniciatoriai.
VYDŪNO MINĖJIMAS

numatomas kovo 22 d. Inicia
toriai MLBič. D-ja, talkinama 
KLB apylinkės.

ŠV. KAZIMIERO 
TRADICINĖ

parapijos vakarienė bus šį šeš
tadienį, kovo 7d., 7 vai. vaka
ro Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje po bažnyčia. Vakarienė ža 
da būti gera ir įdomi, su lote
rija. Visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJA

ruošia vakarienę gegužės 30 
dieną ir prašo tą datą rezer
vuoti.
AV PARAPIJOS TRADICI 

NĖ AGAPĖ.
Ateinantį sekmadienį, po mi 

sijų ir bendros komunijos, vir 
šuje salėje bus suruoštos ma
žos vaišės — agapė, dalyvau
jant misijų vadovui tėvui J. 
Bružikui S. J., kunigams ir sve 
čiams. Agapės metu dalyviai 
bus supažindinti su naujuoju 
AV bažnyčios projektu ir jo 
realizavimo galimybėmis. Aga 
pę suruošti apsiėmė A-kų Kuo 
pa ir jų talkininkai. Išlaidoms

PARDUODAMAS PEČIUS.
Apšildomas medžiu, angli

mis arba alyva su 4 gazui lieps 
nomis. Kepimui oven ir prie
taisas vandeliui šildyti. 90 dole 
rių pečius už 35 dolerius; prie 
žastis — išsikėlimas. Tel: FI

gyveno Rosemounte ir turėjo 
apie 40 metų amžiaus.

Dorchesterio gatvėje maši
na suvažinėjo dvi sesutes Ra- 
deckaites — vienai nulaužta 
koja, kita labai sutrenkta. Abi 
nukentėjusios paguldytos į li
goninę.

Šiomis dienomis serga labai 
daug žmonių gripu, ypač daug 
serga vaikų: Vazalinskų, Lu
koševičių, Puniškų ir kt.

Gripu sedga ir inž. J. Bulo 
ta.

Yra susirgę DLK Vytauto 
klubo pašalpinės nariai Ignas 
Skikas ir Kazys Čižauskas.

Marijonai Glaveckienei pa
daryta vidurių operacija.

GRAŽUS SUBUVIMAS.
L, K. Moterų Dr-ja kovo 1 

d. Aušros Vartų Parapijos sa
lėje suruošė savo globėjui kun. 
Kazimierui Pečkiui gražias var 
dines.

Dalyvavo gražus būrys 
montrealiečių. Ta pačia pro
ga buvo pasveikinta ir dr-jos 
pirm. Elena Navikėnienė, šven 
čianti tą pačią dieną savo gi
mimo dieną, bei kun. Kazimie
ras Riekus, taipgi švenčiąs sa
vo vardines.

Pobūvio metu su dideliu pa 
sisekimu dainavo J, A.damonie 
nė, akomponuojant p, V, Jų. 
dzentavičiūtei.

Varduvininkai susilaukė 
daug sveikinimų ir dovanų.

Dalyvis.
SLA SUSIRINKIMAS

123 SLA Montrealio kuo
pos narių mėnesinis susirinki 
mas šaukiamas šį sekmadienį, 
kovo 8 d. 377 Willibrord Ave, 
12 vai., 30 min, dieną. Prašo
me narius dalyvauti ir atsilan
kyti norinčius naujai įstoti.

ŠOKIŲ VAKARAS
Balandžio 18 d. 8 vai. jau

kioje „Dom Polski“ salėje, 
1862 Wellington Str., Tauro 
sporto klubas ruošia linksmą 
pavasario šokių vakarą.

SUSIŽIEDAVO — SUSI
TUOKĖ.

Ponia O. Miknienė susižieda 
vo su Edv. Strelliu (ne Strel- 
liniu).

Vasario 28 d. A V bažnyčio 
je susituokė Marija Gražulytė 
su Algirdu Garšva.

P. V. Daniliauskaitei mer
gaitės suruošė priešvestuvinį 
subuvimą - mergvakarį, kuria
me ji gražiai apdovanota.

PER 5 METUS 
PADVIGUBĖJO

Per paskutinius 5 metus 
Mnotrealy automobilių skai
čius padvigubėjo. Mieste su
sidaro judėjimo ir auto sustoji
mo vietų sunkumai.

gas, jauna mūsų krepšinio ko
manda pakliuvo į Montrealio 
miesto ir apylinkės „Interme
diate“ klasę. Šiosklasės visos 
komandos, pirmenybių rungty
nėms buvo suskirstytos į tris 
grupes A, B ir C,

Mūsiškiams teko žaisti C 
grupėje su kiekviena tos gru
pės komanda po du kartus. Pir 
mos rungtynės su U .B. C. bai 
gėsi pralaimėjimu 53—59 ir, 
atrodė, kad toliau taip pat ne
bus išvengta pralaimėjimų. Ta 
čiau taip neatsitiko, nes krep
šininkai susiėmė ir toliau sekė 
tik laimėjimai. C. O. D. 25 du 
kartus buvo nugalėta 77—38 
ir 56—40, Querbes įveikta 51 
—42 ir 60—51, Italian Presb. 
suklupdyta 56—23 ir 72—39 
ir pabaigai atsirevanšuota prieš 
U. B. C. 73—60. U. B. C. ko
mandai dar pralaimėjus prieš 
kitą komandą vienas rungty
nes, mūsiškiai šioje grupėje at 
sidūrė laimėtoju.

Tačiau tuo pirmenybės dar 
nesibaigė. A, B ir C grupėse 
pirmas tris vietas laimėjusios 
komandos tęsia toliau pirme
nybes taip vadinamame „Play 
off“ turnyre kvartfinaliniuose 
ir pusfinaliniuose susitikdami 
su ta pačia komanda po du kar 
tus, o finalistai turės žaisti net 
trejas rungtynes ir lems ne
laimėtų rungtynių skaičius, bet 
krepšių santykis (mat pirme
nybių tvarka žymiai skiriasi 
nuo buvusios Lietuvoje). Čia 
laimėjus nugalėtojas susi
tiks su Quobec‘o provincijos 
laimėtoju, o šios provincijos nu 
galėtojas turės susitikti su ki 
tų provincijų šios klasės lai”

„Tauro“ krepšininkai kopia 
toliau. Pirmus du susitikimus 
su A grupės komanda RCAF 
St. John laimėjo 68—50 savo
je salėje ir nuvykę į St. John 
laimėjimą patvirtino 64—51. 
Šią savaitę bus taip pat dvejos 
rungtynės su B grupės S. W. 
YMCA. Kaip pavyks — pa
matysime.

Iš šios trumpos apžvalgos 
matome, kad „Tauro“ klubo 
krepšininkai nors tyliai, tačiau 
iki šio meto jau padarė labai 
daug. Turint galvoje, kad iš 
visų Montrealio sporto klubų 
„Tauras“ yra jauniausias, o 
drauge ir neturtingiausias, jo 
pasiektais laimėjimais reikia 
stebėtis. Visi kiti Montrealio 
sporto klubai, turi nuosavas 
patalpas (kai kurie net liuksu 
sines), turi visoms sporto ša
koms trenerius, na ir pakanka 
mai lėšų įvairioms išlaidoms, 
tuo tarpu „Tauras“ neturi nie 
ko, o dalyvavimas pirmenybėse 
kaštuoja daug pinigo. Reikia 
nuomoti salę, apmokėti pirme
nybių mokesčius, reikia unifor 
mų, reikia kamuolių. Nors sun 
kiąi, tačiau šias kliūtis su nedi
deliu bičiulių ir mėgėjų būre
liu klubas nugali. Ir jei šian
dien klubas turėtų krepšinio 
trenerį, krepšinio komanda ga 
lėtų kopti daug augščiau, nes 
jėgų netrūksta, bet nėra kam 
jų paruošti, o pasamdyti tre
nerį, klubas dar nepajėgia.

Šiuo metu krepšinio koman
doje žaidžia: Bukauskas, Bu- 
nys, Intas, Kerbelis, Kraulis, 
Klaisė, Qtt@, Paulius, Piečai- 
tis, Rutulis ir Zomęris. Jr,

kė ir labai sunkiai sužeidė A. 
Rušėną ir mašinos vairuotoją 
Andriulį. B. Markevičius su
žeistas lengviau.

A. Rušėnui sulaužyti keli 
šonkauliai, sunkiai sutrenkta 
krūtinė ir galva. Jam padary
tos trys transfūzijos, bet jis be 
sąmonės irg yvybė pavojuje. 
Rušėnas yra Orangevillės, susi 
žeidimo vietos miestelio ligo
ninėje, o Andrulis Toronte šv. 
Juozapo ligoninėje. Jo gyvas
tis taip gi pavojuje. Į lietuvių 
mašiną įvažiavo anglas - kana 
dietis.

1492. Pamatyti po 6 vai. va
karo: 5821 Monk Blvd. Ville 
Emard.

IŠNUOMOJAMAS gražus 
kambarys mergaitei - mote

riai, Verdune. Teirautis 
fonu: HE 7920.

IŠNUOMOJAMI du kamba
riai su baldais ir visais patogu 
mais šeimai su vienu vaiku, ku 

rį sutinkama pagloboti.
687 Marmier, Montreal, South.

IŠVYKO I NUOSAVUS 
ŪKIUS,

Juozas Stankevičius ir Au
gustinas Kudirka su šeimomis 
vasario mėn. 28 d. išvyko į 
Rodney, Ont., nusipirktą taba 
ko farmą.

MONTREALIO MIESTO 
BIUDŽEAS

šiais metais sudarytas 102.857. 
713 sumai. Tai yra didžiausias 

Montrealio istorijoje biudžetas.

kovo 8 dieną Montrealio skau 
tų tuntas dalyvauja savo glo
bėjo Sv. Ęązimiero šventėje. 
Programa: 11 vai, pamaldos 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, 1? 
vai. bendri pusryčiai su tė
vais parapijos svetainėje, 1 
vai. iškilminga Tunto sueiga, 
po kurios seks vienetų pasiro
dymai, Visi skautai ir vilkiu
kai renkasi Šv, Kazimiero pa
rapijos salėje 10 vai. 3Q min. 
Vyčiai ir jūrų skautai renkasi 
9 vai. Tėvai ir rėmėjai malo 
niai kviečiami dalyvauti,

Psktn. S. Naginionis, 
Tuntininkas.

SLA 236 KUOPOS
susirnkįmas įvyks kovo 8 d. 2 
vai. pp. Lietuviu Namuose. Na 
riai prašomi dalyvauti ir §ųsi- 
mokėti nario mokesčius.
PERSIKĖLĖ J AMERIKĄ
Žinomieji Montrealio visu© 

menininkai

ŠI SEKMADIENI,
rio 28 d. išvyko į JAV, kur įsi 
kurs Waterbury. Išlydėti pp. 
Liaudinskų į stotį susirinko bū 
rys artimų pažįstamų, giminių 
ir bičiulių. Apgailestaujame, 
kad pozityvūs veikėjai apleido 
Montreal}, bet naujoje vietoje 
jiems linkime sėkmės. Taip
gi tikimės, kad p. Liaudinskie- 
nė ir toliau bendradarbiaus „N. 
U“. U
MIRĖ SENAS LIETUVIS
Vasario 24 d, mirė ir 27 d, 

palaidotas senas, sulaukęs 68 
metų amžiaus, Montrealio lie
tuvis Antanas Šarpytis, kilęs 
nuo Šilutės. Velionis Montre- 
aly turėjo dvejus namus; pali
ko žmoną, dukterį ir sūnų.

MINĖJO 70 METŲ 
SUKAKTUVES

izdpriui Janusui, išėjusiam į 
CPR pensiją, buvo suruoštos 
sukaktuvės. Trys sūnūs ir dvi

Liaudinskąi vąšą- dukros su žentais, marčiomis

KLBENDRUOMENES REIKALAI

PASKAITA APIE 
ALKOHOLI

Kovo 8 d. (sekm.), 18 vai. 
liet, parapijos salėje v. sktn. 
prof. Stp. Kairys skaitys pas
kaitą „Alkoholis ir jo veikimas 
į žmogaus organzmą“.

T. Skautininkų Ramovė.
KANADOS SPORTE PASIŽ 

YMĖJĘS LIETUVIS
Vasario 27 dienos „The Ga 

zette“ įdėjo platų, iliustruotą 
straipsnį apie Anį Stuką, kaip 
pasižymėjusį sportininką, tre
nerį ir sporto organizatorių bei 
sporto reporterį,

Anis Stųkas (laikraštis jį va 
dina Stukus) turi 38 metus am 
žiaus ir jau daug sporto srity 
je yra nuveikęs — buvęs spor 
to vadovu Calgary, Edmonto- 
ne, Toronte, ir dabar yra pasi
rašęs sutartį su Vancouverio 
sporto klubu trejiems metams, 
geromis sąlygomis.

„The Gazette“ A. Stuką la
bai gerai įvertina, ji vadina 

ir vaikaičiais senelį gražiai pa
gerbė ir apdovanojo.

PARUOŠTI POŽEMINIO 
PLANAI

Montrealio miestui yra būti 
ni požeminiai traukiniai. Mies
tas tuo susirūpinęs. Metai lai 
ko, kai daromi tyrimai, 89 vie
tose .padaryti gilūs žemės ty
limai. Ir jau paruošti metro- 
-subvajaus planai. Dabar da
romi sąmatos skaičiavimai. Pla 
r;ų likimas paaiškės birželio 
mėnesį

SKAUTŲ — SKAUČIŲ 
tėvų ir rėmėjų būrelio susirin
kimas įvyko kovo 1 d, ir iš
rinko naują komitetą, suside
dantį iš E, Zemlickienės,- p, 
Kudžmienės ir Dr, Daukšos,

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Į081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligpnius if gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 pp. ir 
6,30-8 vv. arba pagal susi

tarimų tel. ME 2933

veikli visuomenininke ypač 
„Dainoj“.

SIDABRINĖ SUKAKTIS
Vasario 2- d. Antanui ir Bro 

nei Kavoliūnams sukako 25 
metai vedybinio gyvenimo. Šią 
sukaktį Kavoliūnai atžymėjo sa 
vo namuose, suruošdami šaunų 
pobūvį.

Šios sukakties proga Ant. ir 
Br. Kavoliūnams, visų svečių 
vardu buvo įteiktos vertingos 
ir naudingos dovanos, palinkė
ta dar ilgai, ilgai gyventi ir 
sėkmingai sulaukti auksinio 
jubiliejaus.
T. L. NAMŲ ŠĖRININKŲ 

ŽINIAI.
Kovo 8d., sekmadienį, 5 

vai. pp. įvyksta T. L. N. šėri- 
ninkų susirinkimas. Prašoma 
visus dalyvauti.

Šerus pirko: po 100 dol. — 
KLB Toronto apylinkės valdy 
ba; po 75 dal. — Astrauskas 
Jurgis; po 25 dol. — Katchie- 
nė, I. Girdzijauskas, M. Stun
džienė, J. Smuilys, A. Štuopie- 
nė, J. Cicėnas, J. Graičiūnas, 
J. ir J. Monkūs, A. Kažemėkai 
tis, St. Čepas, J. Prakapas
NAUJOJI BSF VALDYBĄ 

nutarė laike 3-jų savaičių pa- 
jieškoti bažnyčios statybai tin
kamesnio sklypo, kadangi turi
mas Bloor g-vėj sklypas 110 
pėdų pločio ir 135 pėdų ilgio, 
skaitomas per ankštas, tačiau 
neradus tinkamesnio, nutarta 
bažnyčią statyti turimam skly
pe. L. ' “ l-

,,DAINQS’’ GRUPĖS 
SUSIRINKIMAS

vasarių 28. d„ p. Pųciųvieųėą 
bute, šeštadienį, kovo 7 d., 
Lieutvių Namuose padaryti 
pobūvį su koncertine dalim ir 
padaryti rūbų rinkliavą. L.
PATVIRTINTA LIETUVIŲ 

BAŽNYČIOS SKOLA.
Toronto kardinolas J. Mc 

Guigan pranešė lietuvių para
pijai, kad gautas iš Rpmos pas 
kolos parapijai patvirtininiąs. 
Kardinolas yra sutikęs suteikti 
šios bažnyčios statybai 100.000 
dolerių paskolos. Naują Kapą 
dos lietuviu parapiją gus pąvą 
dinta Prisikglim© vardų,

KKLf<.

$ Raštinė; OLiver 4451

IX
į

Dr.P.MORKLS
DANTŲ GYDYTOJAS

g 1082 Bloor W. Toronto
§ į rytus nuo Dųfferin

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų.

KLB ŠALPOS FONDO
CK pasiskirstė pareigomis: 

L. Tamošauskas — pirm., Dr. 
E, Norvaišienė ir V- Anysienė- 
vicep., Br. Baręevięius —-sekr,, 
O. Indrelienė — ižd., Vyt, Šad 
reika — ūkio vadovas, M, F, 
Yokunynienė — informacijos 
vad., p. Gaputytė — vald. na
rys ir Kun. Dr. J. Gutauskas
Kt. V. atstovas.

CK nutarė raginti Apylin

kių valdybas nedelsiant kurti 
Šalpos komiteto skyrius. Vely 
kų šventėms artinantis, nors 
pinigines aukas tektų prilipti.

Įnfgrmacijų gauti ar aukas 
siunčiąnt, rašyti: Mr. Ęr. Bar 
cevičius, K, L. B, Šalpos Fon- 
do Centro Kom, sekretoriui, 
235 Ossington Avė., Toronto, 
Ont. Čekiuose ar pašto perlai
dose įrašant iždininkės — Mrs. 
O. Indrelė — vardą.

& Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- 8 
$ leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- A 
£ bės, paskolų parūpinimo, cvilinės metrikacijos ir kiti x 
$ reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- g 
8 tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- 8 
$ pos informacijos.—Lietuvių interesų^ gina prityrę spe- !•> 

cialistai, studijavę Ameriko 'ir Europos'uniVerritętųose.
| UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI. T 

f JONAS J. JUŠKAITIS | 
? 932 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.

SPECIALIZUOJUOS UŽSAKYMAIS PAŠTU 
(mail orders) iš visų Kanados ir JAV vietovių. 

Adresas: kampas MOUNT ROYAL ir BREBEUF
įėjimas: 4504 Brebeuf St. Telef. 9141; Res. tel. TU 6931

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

MAMERTAS MACIUKAS

NAUJAUSIOS MADOS.

SKUBUS PATARNAVIMAS.

y

Geros sėkmės!
Maria F. Yokubynlienė.X •.. . . . .

D ĖMĖ ŠIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu 
ąr per statau;

europietiškus ir vietinius ra 
dijo aparatus, patefonus, vi 

su paskirčių automatus. 
Kintamos ar tiesioginės 

srpvės motorus.
Be to, apimu namus pilnam 
instaliavimui ar pakeitimui 
srovės, duodu techniškus 

patarimus.
i Skambinti telef. KE 1080

190 Wright Ave., Toronto.
orxjnra «■ ■ ■ ■ ■ ■ iiimuxiniixnixixTriiimi r»n

$ P I R M O J I L I E T U VI Ų |

| Real Estate įstaigą :
$ TORONTE. |
$ NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA j 
| VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR g 
g BIZNIO APKAINAV1MO IR TEISINGO PATARIMO | 
| REIKALAIS KREIPKITĖS I MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE | 
$ OBLIGACIJOS, |
| ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS. PER | 
| PASKUTINIUS 25 METUS, " g

| AL GAR BENS - Garbenis : 
| REAL ESATE and BUSINESS BROKER g 
g 1486 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont. g
-b Telefonas LO 2738. Vakarais HY 1543. g
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