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PABALTEJE SOVIETAI RUOŠIA MILZINISKUS MANEVRUS
Mūs-ą koresp.Berlynas.

Sausio 3 dienos Berlyno „der 
Abend“ praneša, kad kovo mė
nesį Pabaltijo kraštuose įvyks 
milžiniško masto, iki šiol di
džiausi, sovietų ginkluotų pa
jėgų manevrai, kuriuose daly
vaus 200.000 raudonarmiečių 
ir stiprūs Rytų bloko karinių 
pajėgų kontingentai. Manevrų 
metu bus demonstruojami nau
jausi ginklai, jų tarpe ir ra
ketos.

Šalia Rytų bloko vyr. štabų, 
vadovaujančios aukš osios kari 
mnlnjos, manevruose dalyvaus 
ii. Vokietijos kariuomenės 
„liaudies policijos'*) vyriau- 

inspektorius, buvęs wer- 
i.iacnto generolas Hans Wulz 
ir generaliniai inspektoriai — 
von Witzleben ir von Weech.

Sovietų Vokietijos atstovų 
pageidavimu, Berlyne — Wil- 
helmsruh ruošiami planai • 
manevrus įtraukti 8.000 
10.000 Rytų Vokietijos karei
vių. Viršuj minėti inspektoriai 
greitu laiku išvyks į Varšuvą 
pasitarimų, kuriuose dalyyaus 
sovietų maršalai Timošenko ir 
Konievas. V.

KOVO MĖNESĮ 200.000 RAUDONARMIEČIŲ IR „LIAUDIES POLICIJA“ IŠBANDYS 

SOVIETAI PEENEiMUNDEJ 
JAU ŠAUDO RAKIETAS
Ištisi mėnesiai, kai sovietai 

visų keturių tempu vykdo 2 945 
m. 80 proc. demontuotų V ra- 
kietų iššovimo bazių atsta.y- 
rną. Naujai pertvarkytu 12 kv. 
kilom, aerodromu su 1.200 m. 
ilgumo betonuotu startui keliu 
pi u naudojasi sovietų aviacija. 
Kaip gruodžio 31 dienos „der 
Abend" praneša, aerodrome 
Į’•engti 3 rytų bei šiaurės rytų 
linkme moderniškiausi V ra
ine, oras iššau'.i starto keliai 
ketvirtas nukreipiąs vakarų ir 
Siaurės vakarų kryptimi. Ban- 
dom.eji VI rakiecų rytų link
me iššovimai jau įvyko.

Peenės, upės deltoje, apie 70 
K/. km plote, baigti rakietų 
montažui halės, degalų rezer
vuarai, juos sujungiant su de
galams tirti laboratorijom, du 
tnunicijos sandėliai, šeši gyv. 
pastatai, skaitlingi barakai, pa-| 
statas karinei vodovybei. Įmo 
nės turi nuosavą geležinke’io 
tinklą.

Karinis šio nuo supančios 
aplinkos blokuoto ploto virši
ninkas gen. Kosnovas savo ži-

noj turi 1 pionierių bat., 1 
mišrų batai., 1 aviacijos ir 1 
NKVD vienetą; ryšių ir laivy
no vienetus, 6 paskutinius vo
kiečių ,,Typ 23“ povand. lai
bus, 12 motoriniu kuterių ir 3 
greitlaiviusu Personalas, iš
ėmus kelis, rusų. Esantieji ke 
Ii vokiečiai specialistai budriai 
sekami. Laboratorijų darbams 
vadovauja chemijos prof. Svo- 
botovas, V rakie oms degalų 
specialistas. Jo bendradarbiu

štabe dirba 24 rusų mokslinin
kai ir vokietis inž. ir chemikas 
dr. Richteris, kuri, kaip V ra- 
kietų specialistą, rusai 194b 
me tais deportavo Į Maskvą.

Peenemundės pramonės įrcn 
gimui Hitlerio valdžia išleido 
apie 300 milijonų RM. Ten bu 
vo gaminamos VI, V2, FX- 
-1400, ,,Natter“, ,,Wasserfall“ , 
„Enzian“»ir „Rheintochtcr“ ra 
kietos .

į

Lietuvos vyskupu laiškas
Tremtyje esantieji vysku

pai: Arkivyskupas Metropoli
tas Juozapas Skvireckas, Kau
no Auklizijarfts Vincentas Bnz 
gys ir Vilkaviškio Koadjuto
rius Vincentas Podplskis Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga kreipėsi į tikinčiuosius ka
talikus sti ilgu laišku, kuris 
yra taikomas daugiausiai emi
gravusiems lietuviams.

Vyskupai Įspėja tikinčiuo
sius, kad pasaulyje yra daug 
gero, bet yra ir klaidų, todėl 
vyskupai rašo: „Mums labjau- 
siai rūpi, kad svetur gyvenda
mi, pasisavintumėte visa, ką 
rasite gera, bet taip pat kad ne 
užsįkrėstumėte nieku, ką rasi
te blogo“,

DB TAUTŲ BENDRUOME
NĖS KONFERENCIJA

Colombo, Ceilono saloje, 
prasidėjo Didžiosios Britanijos 
tautų bendruomenės konferen
cija, kurioje dalyvauja Angli
jos, Indijos. Pakistano, Ceilo
no, Burtuos, Kanados užsienių 
reikaltj ministerial. Bevinas 
pasakė kalbą, kad tiktai ben
dradarbiaujant galima galvoti 
apie taiką ir pažangą, bet no 
kišantis į kitų valstybių vidaus 
reikalus. Bevinas pabrėžė, kad 
Azijos valstybės dabar gyvena 
krizę, kokią Europa gyveno 
1947 metais.

JAV BIUDŽETAS 
KONGRESE

Trumanas kongresui pasiun
tė naują 1950 — 1951 metų 
biudžetą.

Naujasis JAV biudžetas turi 
42 milijardus ir 400 milijonų 
dolerių išlaidų ir 37 milijardus 
ir 300 milijonų dolerių paja
mų; deficitas apie 5 milijardai. 
Dėl to, Trumanas pareiškė, 
kad defecitui padengti jis pa
tieksiąs naują mokesčių per
tvarkymo planą.

Iš biudžetinių išlaidų žymė
tinos: 13,5 milijardų karo rei
kalams, 4 milijardai 700 mili
jonų Europos ir kitų kraštii pa
galbai, jų tarpe 450 milijonų 
Vokietijai ir 645 milijonai Eu
ropos valstybių karo pagalbai.

Biudžeto išlaidos apie 20% 
sumažėjo, palyginus jas 
praėjusiais metais.

DERYBOS TIESIAI Į 
AKLASTOVĮ

New Yorke 4 did. užsienių 
reikalų ministerių padėjėjų de
rybos dėl Austrijos, Sovietų 
reikalavimu buvo nutrauktos,

su

bet sutartos po Naujų metų. 
Dabar Londone vėl susirinko 4 
padėjėjai, bet ir vėl Sovietai 
aisisako posėdžiauti. Todėl 
JAV atstovas pareikalavo pa-! 
sakyti, kada SSRS galės tęsti 
derybas ir jas baigti?

Derybos atidėtos ligi sausio 
13 dienos.

IR JAPONIJA TURI SAVO 
TITO

Japonijos komunistų vadą 
Nozaką Kominformas pasmer
kė kaip kapitalistų bendradar
bį ir Tito šalininką. Nozaka į| 
tai pareiškė, kad jis j Kominfor 
mo užpuolimus neatsakysiąs.

KINIJA TEBESILAIKO į
Komunistui paskelbė, kad pi 

lietinis karas Kinijoje jau baig 
tas. Tačiau vėliau paaiškėjo, 
kad Kinija kontinente turi dar 
30 tūkstančių kariuomenės. Jos 
ofenzyva davusi gerų rezulta
tų. Be to, keliose provincijose 
Kinijos valdžios partizanai at
siėmė 4 miestus, kurie buvo už
imti komunistų. Ties Hunanu 
Kinijos aviacija sutriuškino 
komunistų flotiliją, kuri ban
dė plaukti į salą. Šanchajuje 
subombardavo uostą, kuriame 
sunaikino apie 30 komunistu 
laivų.

Čiangkaišeko žmona, išvyk
dama iš JAV atgal į Kiniją, 
pareiškė, kad laisvoji Kinija 
kovos už laisvę ir savarinkiš- 
kumą.

SSRS PRIEŠ ŽMOGAUS IR 
PILIEČIO TEISES

JT organizacijoje Eleonora 
Roosevelt pasiūlė sudaryti ko
misiją, kuri tirtų ^mogaus ii 
piliečio teisių pažeidimo fak
tus. SSRS atstovai tą pasiū
lymą užprotestavo.

JAV pasiūlė įgyvendinti vi
sose valstybėse asmens ir žmo
gaus teises, bet Sovietų Są
jungos atstovai pasipriešino.

FORMOZOS JAV NEGINS
Trumanas spaudai pareiškė, 

kad JAV Formoza neinteresuo 
ta, ir į Kinijos reikalus nesikiš. 
O Achesonas pasisakė, kad ko
munizmas gaus smūgį Europo
je, bet ne Azijoje, todėl nėra 
prasmės kištis į formoziškus 
reikalus.
ROKFELERIS SKIRIASI?

„World Telegram“ rašo, 
kad Rockfelleris skiriasi su Ie
va Paulėkaite, su kuria jau tu
ri sugyvenęs sūnų.

Darbštūs tremtiniai dirba ir stengiasi savo būklę pagerinti 
sunkiose stovyklų sąlygose. Tačiau yra tūkstančiai senelių, 
ligonių, invalidų, našlių su mažais vaikais, kurie be Jūsų pa
šalpos negali pragyventi. Mielas Tautieti, sušelpk juos. Au 
kas siųskite šiuo adresu: United Lithuanian relief fund of 
America, Inp. 105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Ar ilgai Suomija bus laisva?
RAŠO BR.

Narsioji Suomija yra vienin
telė maža valstybė, pralaimeju 
si 2 karusi sovietiškiems plėši
kams ir tebegyvenanti laisvu 
demokratiniu gyvenimu. Sau
sio 15 d. ji rinks naują prezi
dentą. šie rinkimai, lyg veid- 
lodis parodys tikrąjį tūkstan
čių ežerų krašto veidą ir gy
ventojų nuotaikas. Neseniai 
grįžšs iš kelionės po Suomiją 
BBC specialus koresponden
tas pateikia įdomių smulkme
ną, kaip suomiai gyvena, dir
ba ir ką jaučia po penkių poka
rio metų.

Fats nuostabiausias 
dalykas

kad Suomija dar ir 
nėra Rusijos okupuo
tai įvyko su kitomis 

daug didesnė-

NAUJUS GINKLUS
BERLYNAS RUOŠIAMAS.

RUSŲ VALDOVAMS
Berlynas. Mūsų kor. Berly

ne, kaip tvirtina „Telegraf“, 
daug sveria 1933 m. į Maskvą 
su tėvu emigravusios ir 1945 
m. rusų karininko uniformoj at 
gal grįžusios „pjezidento“ 
Piecko dukters Štaimerienės a3 
muo.

Nemažesniu tempu, kaip ir 
alymo, verda ,,Unter der Lin 
en“ sov. pasiuntinybės rūmų 
atymas.
ideliame pastate kambariai tu 

:ėsią sov. valstybės vyrų var- 
Uds, kurių lubas menininkai iš 
įpuoŠią ,,jaudinančiomis sceno
mis iš didžiojo tėvynės karo“. 
Jei kam tai nepatiktų, „Šie“ pa 
taria nueiti į požemį pas NKV 
D Komforto ir ten esama. 
20 vienam vyrui sėdėti vienu
čių, kiekviena 190 cm aukščio, 
150 cm ilgio ir tiek pat pločio. 
Lubose prožektroįai, . ventilia
toriuose —•* mikrofonai. Foto
grafuoti ten nepatariama, nes 
išeinant rentgeno spinduliais 
paverčiama niekais negatyvi
nė medžiaga. V.

Šiame nepaprastai

— Filipinų prezidentas E. 
pidio Quirino atskrido i JAV, 
kur jam bus padaryta operaci
ja.

— Didžioji Britanija .pripaŽi 
no Kinijos komunistų valdžią.

— Britanijos spaudoje rašo 
ma, kad SSRS sausio 7 dieną 
susprogdinta antra atof.iinė 
bomba. Žinios nepatikrintos.

— JAV darbo federacija iš
kėlė reikalavimą — visame pa
saulyje įvesiti 40-ties valandų 
narbo savaitę.

— JAV vyriausybė mokslo 
tyrinėjimams šiemet paskyrė 
100 mil. dolerių ir privačios or 
ganizacijos — 25 milijonus doL

— JAV, atsiliepdamos į 
Vengrijos valdžios nedraugiš
kumą, įsakė Amerikoje užda
ryti du Vengrijos konsulatus.

— Prancūzija Šiemet iš JAV 
gausianti 2.500 tankų, kuriais 
apginkluosianti 5 divizijas, o 
britai laukią bombonešių.

— Mizirc, Indijoje, įvyko 
tarptautinės darbo organizaci
jos konferencija, kuri aptarė 
aktualiuosius klausimus.

— Belgijoje nepaprastai iš
augęs komunistinis tiioizmas.

AUŠROTAS

pamatyti tikrąją geležinę 
uždangą,

tam tereikia pavižiuoti keletą 
kilometrų iš sostinės — Hel
sinkiu pasienio kryptimi. Pa
siekus sieną, keleivis atsiranda 
prieš spygliuotų vielų užtva
ras, skiriančias Suomiją nuo ko 
munistinio pasaulio. Ši siena 
iškalbingai vaizduoja dviejų 
pasaulių nesutaikomas pažiū
ras.

Už šių vielų yra likusi tur
tingiausia ir derlingiausia Šuo 
mijos Žemė, iŠ kurios sodyuų 
turėjo išeiti 400.000 darbščių 
krašto gyventojų. Juos visus 
priglaudė motina — Tėvynė, 
suradusi jiems naują pastogę, 
darbą ir duonos kąsnį. Vyriau 
sybė turėjo padėti milžiniškų 
pastangų, kad

naujai įkurdintų dešimtąją 
tautos dalį.

Dabar šie sunkumai 
užmiršti ir Suomija 
neša XX-jo amžiaus 
kuris galėtų būti pavyzdžiu 
kiekvienai tautai.

Pasibaigus karui, Suomija 
pasirašė „taikos sutartį“, kuri 
be žemės atiplėšimo, uždėjo sun

pagrįsta nepriklausomųjų Pa 
baltljo valstybių ir čekoslovaki 
jos pavyzdžiais.

GRAIKIJOJE BUS 
RINKIMAI

Graikijos karalius paleido 
naujės 

valdžios sudarymą. Pereidama 
į normalias gyvenimo sąlygas, 
Graikija skelbia naujus parla
mento rinkimus balandžio 19 
d. Tetokis sudarė naują Graiki 
jos valdžią.

BENZINAS IŠ DURPIŲ
Colorado išrastas būdas ga

minti benziną iš durpių. JAV 
sintetinio benzino fabrikai da
bar jau tiek pagaminą sinteti
nio benzino, kad susidaro di
deli jo pertekliai. Tokiu būdu 
ir Lietuva turės pakankamai 
savojo benzino, kad tiktai bū
tų laisva.

ATIDARYTAS JAV 
KONGRESAS

Sausio 3 d. Trumanas 
mingai atidarė kongraso 
ją, kurioje pareiškė, kad 
gerbūvis pakilo, o darbo lai
kas iŠ 60 valandų sumažintas 
ligi 40 vai. per savaitę.

— Didžioji Britanija ir Ju
goslavija pasirašė prekybos su
tartį. DB tieks fabrikų įrengi
mus, o Jugoslavija už tai duos 
muisto produktų.

— JAV yra 20 milijonų tc-

Ministeriui Balučiui 70 metu
Minuterio B. K. Balučio su- 

aktis minima visoje DidŽ. Bri 
tanijoje. Ministeriui 1949 m.
gruodžio 29 d. sukanka 70 me
tų amžiaus. Jubiliatui pagerb- 
i Londone, sausio 14 d. ruo

šiama vieša akademija, o apy- 
ardos ir skyriai šios sukakties parlamentą ir priėmė 
inėjimą rengia savybėje.
Ministeris B. K. Balutis 

daug yra dirbęs Amerikos lie
tuvių tarpe, kaip visuomeniniu 
kas ir laikraštininkas. Vėliau 
jis pradeda politinę ir diploma 
tinę veiklą. Dalyvauja Pary
žiuje Taikos konferencijoje 
1919 metais, kaip Amerikos lie 
tuvių delegatas, veikęs užkuli
siuose, tais pačiais metais grį
žo Lietuvon ir įstojo dirbti 
Užsienių reikalų ministerijos 
tarnybon, iš pradžių ypatin
giems reikalams valdininku ir 
dalyvauja įvairiose derybose su 
.Lietuvos kaimynais. 1924 m. 
jis paskiriamas Užs. reikalų 
viceministeriu, ir juo išbūna 
ketverius metus. 19?8 m. pa
skiriamas Lietuvos Nepaprastu 
pasiuntiniu ir Įgaliotu Minis- 
teriu Vašingtone, nuo 1934 m. 
šioms pareigoms perkeliamas į 
Didž. Britaniją.

ITALIJA DARYS ŽEMĖS 
REFORMĄ

Pirmininkas de Gaspari pa- 
leiškė, kad šiais metais didžiau 
sis valdžios rūpesnis bus vyk 
dyti Žemės reformą, pagal kū
ną bežemiai ir mažažemiai Ita 
lijos ūkininkai gaus žemės. Ita leimtuvų ir 61 mil. radioinatn- 
iijos žemės reforma būsianti vų.

yra tas, 
šiandien 
ta, kaip 
kaimyninėmis, 
mis už Suomiją valstybėmis. 
Visa spauda, išskiriant komu
nistiškąją, yra aiškiai demokra 
tinėse, antikomunistinėse ran
kose. Laikraščiai nieko nerašo 
prieš Rusiją, bet. nesigaili atvi
rų žodžių krašto komunistams, 
kurių įtaka visai smuko pašali
nus juos po paskutinio streiko 
iš profesinių sąjungų vadovy
bės ir neseniai iš radijofono va- kią reparacijų naštą. Tačiau 
dovaujamų vietų.

Jeigu kas norėtų t

iškil- 
sesi- 
JAV

ugdė mašinų statybos pramo- tą paverstų savo sataletu. 
nę (nes reparacijoą. mokamos 
gėrybėmis) leidžiančią, jiems 
vykdyti gėdingos sutarties už
dėtas sąlygas. Aišku, kad suo
miams reikia pinigų, vykdyti 
visus taikos diktato nuostatus. 
Šias lėšas jie suranda, parduo
dami mišką įvairiomis formo
mis, kurio pareikalavimas V. 
Europoje yra nepaprastai di
delis.

Paklausti, ką jie mano, 
kodėl ligi šio meto jie nė

ra bolševikų okupuoti, 
turi tik tokį atsakymu: „Rusai 
mano, kad karvės neverta už
mušti tol, ligi ją galima melž
ti“. Ir šis Suomijos melžimas 
vyks ligi 1952 m. Ta2a suo
miai baigs mokėti reparacijas 
ir bus visiškai laisvi. Tačiau 
jau dabar gyventojai rūpinasi, 

nagingieji suomiai, nors ir bū- kokių provokacijų griebsis ko- 
darni ūkininkų vaiai, greit i$- cnunistini Rusija, kad iį krai»

dalinai 
kantriai 
kryžių,

Suomiai labiausiai bijo,

kad Jie nebūtų uzmlriti 
vakarinių demokratijų.

Jie aiškiai mato, kaip daugelis 
valstybių, nežiūrint duotų ga
rantijų ir pažadų, buvo nurašy 
tos Rusijos naudai. Jie su di
deliu džiaugsmu laukia 1952 
metų olimpinių žaidimų, įvyks
tančių jų sostinėje Helsinki. Jie 
tikisi, kad šis viso pasaulio tau 
tų susirinkimas vėl sužadins 
susidomėjimą Suomija.

Belaukiant prezidento rinki
mų, į kuriuos išstatė kandida
tus net keturios partijos (ko
munistai, agrarai, liberalą! ir 
socialistai), tikimasi, kad lai
mės Paasikivi, socialistų kan
didatas ir dabartinis Suomijos 
prezidentas, išvedęs kraštą per 
didžiausius XX-jo amžiaus pa- 
vojus.
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Aktualiausioji tema
Vilniaus reikalas lietuvių gyventasis lietuvių kraštai lik- 

tautoje visuomet buvo degamai tų jiems. O mes?
gyvas! O vis dėlto Maironis 
Įtaigojo: „O Vilniaus neuž
miršk, lietuvi!“.

Lygiai taip pat reikėtų įtai- 
gyti ir apie Mažąją Lietuvą, 
jeigu jos klausimas nebūtų de
gamai gyvas, ypač paskutiniais 
laikais. O betgi kol kas nema
tyti tokių reiškinių, tokių veiks 
mų, kurie liudytų, kad taip iš 
tikrųjų yra. Deja. Ir tą reikia 
labai apgailestauti.

Kaip žinoma, 1923 metų sau 
šio 15 dieną, Klaipėdos krašto 
sukilėliai atvadavo Klaipėdos 
kraštą, kuris susijungė su Di
džiąja Lietuva. Tai buvo prieš 
27 metus. Šiemet tai joks ju
biliejus, tačiau visi jaučiame, 
kad šis dalies Mažosios Lietu
vos — Klaipėdos krašto — su
sijungimo su Didžiąja Lietuva 
minėjimas šiemet yra jau ne 
eilinis. Mažosios Lietuvos klau 
simai ima knietėti kiekvienam 
lietuviui, kildami tiesiog iš pa
sąmonės, nejučiomis, tartum 
savaime.

O kai reikalui pažvelgi tie
siai į akis, tiesiog nupurto: 
kokie mes neapdairūs, nepa
slankūs, nenumatą ir, kas ypač 
skaudu, — nesuprantą šio di
džio tautai ir valstybei reika
lo!

Dėl Vilniaus mes buvome ak 
■tingi, o juk Mažoji. Lietuva 
mums nė kiek nemažesnis rei
kalas! Ir kai Vilniaus klausi
mas yra jau išryškėjęs ir dau
geliu atvejų yra gavęs tinkamą 
kryptį ir formą tai Mažosios 
Lietuvos klausimas kaip tiktai 
stovi prieš sprendimų vartus. 
Vokiečiai puikiai tą supranta 
ir daro visa, kad tas amžiais

Mes šaltai žiūrime, veik nie
ko neveikiame, ii net ten, kur 
nors pro forma, kaip VLJKe, 
galėtume bent oficialiai pa
reikšti savo tvirtą nusistatymą, 
—mes, kaip koki nesupratingi, 
spiriamės net Mažosios Lietu
vos atstovo, kuris simbolizuo
tų Mažosios Lietuvos amžiną 
susijungimą su Didžiąja Lietu
va, neįsileidžiame. Juk tai tie 
si o g savižudybė!

Anksčiau, kai VLIKas buvo, 
kaip buvo tvirtinama, partijų 
lyg ir kokia arena, tai bent fa
natiškuosius nesusipratėlius 
galima guvo suprasti, bet da- 
i ar, kada jis redukuotas ligi 
minimumo, partiškumas jau 
neturėtų turėti nei savo šešė
lių. Ir Mažosios Lietuvos Ta
rybos pirmininkas turėtų apsi
stoti greta VLIKo pirmininko! 
Jeigu mes to nepadarysime grei 
čiausiu laiku, mus prakeiks is
torija, radusi mus fanatiškais 
neišmanėliais.

Čia pat visu aštrumu jau sto
vi Mažosios Lietuvos lietuvių 
rūpinimo reikalas, ne klausi
mas. Rūpinimosi tautinio, eko 
nominio, politinio ir emigraci
nio. Prie BALFo yra būtinas 
reikalas tuojau sudaryti, jei dar 
nėra, specialią sekciją, kuri rū
pintųsi vien Mažosios Lietuvos 
lietuvių reikalais. Juk tai ge
ras tautos trečdalis, nemažes
nis negu Vilniaus krašto, koks 
jis dabar yra.

Tai degamieji lietuvių tautos 
dabarties klausimai, kurie ypač 
išryškėja sausio 15-sios proga.

Atsiminkime tiktai Mažosios 
Lietuvos šūkį: „Viena giminė, 
viena kalba, viena žemė ir vie
na valdžia *. J. Kardelis.

Šitie vienos Klaipėdos kraš
to lietuvių jaunimo organizaci
jos dainos reikšmingi žodžiai 
ir šiandien, minint sausio 15 
dieną, tebeskamba mūsų ausy
se. Visa Mažosios Lietuvos is
torija yra kovos istorija. Jos 
geopolitinė padėtis vertė Lietu raentas mus verčia iškelti ir pa- 
vos sūnus lieti kraują nuo pat 
13 šimtmečio. Tada kryžiuo
čių ^Brdenas pradėjo agresyvinj 
karą_ prieš nuo neatmenamų lai 
kų liettuviškų genčių apgyven
tas žemes tarp Vislos ir Dan
gės upių. Tos sritys ir vokie
čių oficialiuose dokumentuose 
buvo vadinamos „Litauen“ — 
Lietuva. Su dideliu atkaklu
mu kovojo Vytautas Didysis 
dėl Nemuno žiočių 1418—1420 
metais.

Patys Mažosios Lietuvos gy 
ventojai lietuviai, patekę po 
kryžiuočių priespauda, rodė 
didvyrišką pasipriešinimą. Pa
kliuvę vėliau į kaizerių vergiją, 
jie nenuilsdamai kovojo prieš 
germanizaciją už savo tėvų kai 
bą, lietuviškas pamaldas baž
nyčiose, mokyklas ir spaudą bei 
kitus savo kultūros turtus ir 
socialekonomines teises. Jie ne

RAŠO JONAS JUŠKAITIS
tik defensyvoje laikėsi. Mažo-ugdė visą eilę vyrų, kurie buvo 
sios Lietuvos įtaka į mūsų kul 
tūrinį ir tautinį gyvenimą bu
vo ir tebėra labai didelė. Štai 
keli, ypatingai Kanados lietu
viams atsimintini, istoriniai fak 
įai, kuriuos gyvenamasis mo-

brėžti. 1547 m. 
vydas išleidžia 
mąją lietuvių 
„Catachizmusa 
dei“. „Šis įvykis mūsų tautos 
kultūriniame gyvenime yra ne
parastai didelis ir reikšmingas. 
„Turbūt, per daug nesuklysime 
tvirtindami, kad pirmosios lie
tuviškos knygos išleidimas per 
pastaruosius 500 metų mūsų 
tautos istorijoje yra pats di
džiausias 
Įvykis“, - 
sų Kai.“
Mažojoje Lietuvoje Fridrikas 
Kelkis išleido ir pirmąjį lietu
višką laikraštį: „Nusidavimai 
apie Evangelijos praplatinimą 
tarp žydų ir pagonių“. Pirmas 
lietuviškasis laikraštis ir pirma 
lietuviška knyga, buvo protes
tantiška.

Ano meto Maž. Lietuva iš-

Martynas Maž 
Ragainėje pir- 
kalba knygą: 
prasty Sza-

ir reikšmingiausias 
— rašė 1947 m. „Mū- 
A. Merkelis. 1832 m.

nes judėjo, ypač iš rytų į va
karus, o spaudai atsiradus glau 
džiai kultūriškai — tautiškai 
be.mdradarbiavo.

Dideliu stabdžiu, vėlesniam

Lietuvos suaugimo problemos
1923 metais sausio penkio

liktąją dieną Klaipėdos kraštas 
įsijungė į Lietuvos Respubliką. 
Vieni aiškina, kad tą dieną 
vietiniai lietuviai sukilę, o kiti,
kad Lietuvos patriotai tą kraš- -luaugimui, reikia manyti buvo 
tą vadavę. Kaip ten bebūtų, -skirtingos tikybos. Prūsų ku- 
tikslas tiek sukilėlių, tiek va
duotojų buvo tas pats — Mažo 
sios ir Didžiosios Lietuvos su
jungimas ir ilgainiui suaugi
mas. Sausio 15-tosios dienos 
dalyviai, aišku, tikėjosi geritu 
laiku tai' atsiekti. Deja, dar n 
šiandien mes tuo sielojamės, to 
trokštame ir laukiame. Gal. 
šiandien mes toliau nuo tikslo 
negu bet kada?

Kodėl susijungę karštai ne
suaugo? Ar siekėme to, jei 
taip, tai kaip?

Aišku, kad žymiai lengviau 
susijungti, negu susijungus su
gyventi ir suaugti į vieną dar
nų vienetą. Susijungimui rei
kalingas tik bendras sutarimas; 
sugyvenimui gi be bendro pa
grindo, vienas antro supratimas 
ir geros valios iš abiejų pusių.

Kalba, dėl kurios išlaikymo 
per šimtmečius spaudos dar
buotojų kovota, buvo viena 
stipriausių pagrindų, jungusių 
ir šiandien tebejungiančių abi 
Lietuvos dalis. Dėl kalbos iš
laikymo jokių nesusipratimų 
nebūta. Nesusipratimai ir su
augimo stabdžiai glūdi istori
joje, kuri per šimtmečius iš
augino skirtingus charakterius, 
įskiepijo skirtingą gyvenimo 
supratimą ir uždėjo skirtingą 
išorinį antspaudą.

Mė® gerai prisimename, kad 
geografine siena Lietuvos teri
torijoje buvo suskaldyta į dvi 
dalis. Mažoji Lietjrva germa
nizuojama ir Vakarų Europos 
jtakuojama, persiima katego
riškojo imperiatyvo gyvenžiū- 
ra, o Didžioji Lietuva lenkina- vėso. Vie iltiniai, kurie šimtais, 
ma ir rusinama. Toji geografi tūkstančia is dėjo parašus ant 
nė siena šių dienų supratimu peticijų už lietuviškumo iš- 
nebuvo geležinė uždanga. Žmo laikymą • Mažojoje Lietuvoje

lugaikščių valdoma Mažoji ’ 
Lietuva pasidarė reformacijos 
metu protestantiška, o Didžio
ji Lietuva lenkų įtakoje liko ka 
talikiška.

Vokiečiams Europoje stiprė
jant, ekonominis jų gyvenimas 
kilo, ypatingą dėmesį jie skir
davo pasienio sritims, duodami 
lengvomis sąlygomis pašalpas 
namų statybai, patys pravesda 
m[ geležinkelių linijas ir sta
tydami moderniškus plentus, 
ktli tuo tarpu rusų valdžia ne
sirūpino pasienio sritimis, jas 
apleisdavo.

Šitie geografiškai pagrįsti 
ekonominiai, tikybiniai ir gy- 
venžiūros skirtumai suformavo 
vienaip Mažosios ir kitaip Di
džiosios Lietuvos žmogų, bet 
ilgainiui būti dide.snia dalimi 
išsilyginę, jeigu būtų stengta
si vienas antrą suprasti ir jei 
su Klaipėdos krašto įsijungi
mu nebūtų alijantų uždėta au 
tonomija.

Į autono miją, kaip ir iš viso 
i Klaipėdos kraštą, mūsų buvo 
žiūrima pro pirštus. /Yra fak
tas, kad susijungimo išvakarė
se sukilėliai įtiirJtingų asmenų 
Kaune buvo atkalbėti tokio žy
gio imtis, nes tai nepasiseksią, 
o Lietuvos Vyriausybei daug 
nemalonumų sudarysią). Bet 
autonomiją mokėjo įvertinti ir 
ja pasinaudoti vokiečiai, turė
dami gerą lužnugarį ir krašte se 
nas tradici jas.

Karštas vietinių lietuvių 
tuziazmas, susidūręs su jų 
teresų nei iupratimu, greit

en- 
in- 
at-

kaizerio laikais, apsivylė, susi
dūrę su iš Didžiosios Lietuves 
atkeltais tarnautojais ir darbi
ninkais. Tikybiniai, ekonomi
niai, sacialiniai ir gyvenžiūros 1 
skirtumai išryškėjo, nesisteng
ta pakankamai vienas kitą su
prasti ir nerodyta pakankamai 
geros valios vietiniam elemen
tui,, jį išskiriant iš viešojo gy
venimo. Vietinis lietuvis tikė
josi kartu su didžiojo brolio pa 
galba būti tikruoju krašto šei
mininku. Bet išėjo atvirkščiai. 
Autonomijos įstaigose liko se
nieji tarnautojai vokiečiai, o 
Respublikos įstaigose beveik 
perdėm iš didžiosios Lietuvos 
atkeltieji tarnautojai. (Pasta
rieji me patys geriausieji, ne 
specialiai paruošti, bet dažnai 
dėl kokių nors tarnybinių nesu 
sipratimų „ištremti“ į Klaipė
dos kraštą). Matydami tokią 
padėtį, vietiniai jautėsi atsidū
rę tarp kūjo ir priekalo. Nei 
jiems dėtis su vokiečiais, kurių 
šimtmečiais buvo skriaudžia
mi, bet prie ko jie jau ilgainiui 
pripratę, nei su išlaisvintojais, 
kurie jų nesupranta, o tik sa
vo elgimusi atstumia. Užsida
rę jie savo rateliuose, veikia to 
liau pagal senas tradicijas, ne 
pasitikėdami nei vienais, nei 
kitais. Su laiku susiformavo 
nuomonė, Klaipėda — klaipė
diečiams.

Toji reakcija ne tik supran
tama, bet, ją laiku supratus ir 
ja pasinaudojant savb tikslams, 
būrų nešusi gerų vaisių lietu
viškiems reikalams). Anglai 
šioje srityje gali būti mūsų mo 
Rytojais. Jie, prieš siųsdami sa 
vo žmones į užimtus kraštus, 
juos specialiai paruošia, supa
žindinami juos su vietos sąly
gomis, istorija, papročiais, kal
ta ir religija, vietinius stengia 
si įtraukti į bendrą darbą, 
jiems patikėdami atsakingas 
viefias, jų atbodami interesų. 
Jeigu mes vietoje trėmę valdi
ninkus, būtume juos, spepialiai 
paruošę, jeigu vietinius lietu
vius būtume auklėję ir moksli
nę įvairioms profesijoms ir ati
tinkamoms Respublikos įstai
goms, tai tas gyventojų suvo 
kietinimas, kuris vokiečiams 
per 700 metų lėčiau vyko, ne
gu lietuviams per 15 metų, ne
būtų pasiekęs tokio katastrofiš 
ko laipsnio.

Paskutiniais metais, tiesa, 
Liek daugiau dėmesio buvo 
skirta vietiniams interesams, 
pradėta kultūriškai smarkiau 
veikti, pristeigiant visą tink'ą 
lietuviškų mokyklų, Klaipėdos 
mieste stipriau ekonomiškai 
įsitvirtinant, iš žydų, kurie jau 
nacių pabūgę leidosi rytų link, 

: perkant pastatus ir įmones. De 
■ ja, buvo vėlu. Per trumpas 
• laikas liko atsiekti apčiuopia- 
i mų rezultatų. O visgi geriau 

vėlai, negu niekad. Dabar pra
sidėjo suaugimo užuomazga, 
kuri vėliau davė, arba dar duos 
teigiamų vaisių, o dalinai 1939 
m. kovo 21 d. nacių buvo už
gniaužta.

Su Klaipėdos krašto atskyri
mu nuo Lietuvos Respublikos,

užsibaigė ką tik prasidėjęs abie 
jų sričių suaugimo procesas. 
Jis visu žiaurumu nacių buvo 
naikinamas. Karo metu nete
ko galvoti apie joki tolimesnį to 
proceso tęsimą.

Antrajam Pasauliniam karui 
besibaigiant, didesnė Didžio
sios Lietuvos inteligentų dalis 
buvo priversta apleisti savo 
gimtinę, o Mažosios Lietuvos 
visiems, gyventojams buvo įsa
kyta evakuoti kraštą. Po ka
pituliacijos didesnioji lietuvių 
dalis sugužėjo į stovyklas. Nuo 
latiniai skryningai didesnę Ma 
žosios Lietuvos lietuvių dalį 
išskyrė iš stovyklų ir įjungė į 
vokiečių ūkį. Nutrūko vėl ry
šiai su kitais lietuviais.. Padėtį 
ėmėsi gelbėti Mažosios Lietu
vos Taryba, kurios veiklos pra
džia siekia Pirmojo Pasaulinio 
karo metus, kuri pradėjo burti 
aplink save Mažosios Lietuvos 
gyventojus, juos suorganizavo, 
jais kiek galėdama rūpinasi ir 
juos kiek įstengdama šelpia. 
Taip pat toliau kovoja dėl vi
sos Mažosios Lietuvos susijun
gimo su Didžiąja Lietuva.

Tiek susijungimas, tiek su
augimas įmanomas tik abipusis 
ku noru, veikimu, ta kryptimi 
ir susitarimu. Iš lietuvių trem 
tinių visam pasaulyje, išsky
rus vienos partijos asmenų, tas 
noras ne kartą buvo žodžiu ir 
raštu pareikštas. Bet šaltai ir , 
abejingai, kaip ir praeity jie, re- . 
aguojja į tai kai kurie iš vado
vaujančių sluogsnių, šiuo at
veju iš Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto, nepri
imdami savo tarpan nė vieno iš 
Mažosios Lietuvos atstovų, ku 
ris savo asmeniu simbolizuotų 
visos Mažosios Lietuvos susi
jungimą su Didžiąja Lietuva. 
Atrodo, daugiau negu natūra
lu, jau šiandien siekti visų lie- 

. tuvių sujungimo ir suaugimo į 
vieną Laisvą Nepriklausomą 

’ Lietuvą. Nejaugi trečią kartą 
atsisakysime Mažosios Lietu
vos žemių ir žmonių ! Negi 
lauksime paskutinės, valandos, 
kada jau per vėlu gali būti?!

Tiek Mažosios, tiek Didžio
sios Lietuvos lietuviams, kūne 
visą laiką labai jautrūs lietu
viškiems reikalams, šis vienos 
dalies žmonių ignoravimas yra 
daugiau negu skaudus. Nejau 
gi sausio 15-tosios dienos įvy
kiai traktuotini kaip Lietuvos 
istorijos išsišokimo žygis? Ne 
gi 1918 m. Tilžėje Mažosios 
Lietuvos patriotų priimtas nu
tarimas tol kovoti, kol visa Ma 
žoji Lietuva bus sujungta su 
Didžiąja Lietuva j vieną Nepn 
klausomą Lietuvą Laikytinas ne 
susipratimu, kuris kai kam 
daug nemalonumų sudarąs?

Šiandien daugiau, negu bet 
kada reikia siekti mūsų sausio 
15-tos dienos karžygių pradėtą 
susijungimo įgyvendinimą. Ka 
da visi be tikybos ir partijos 
skirtumo veiksime ta kryptimi, 
tada priartėsime prie visiško 
abiejų sričių ir jų žmonių su
augimo į vieną lietuvišką ka
mieną mūsų brangioje f'

je — Nepriklausomoje
voje. V. P,

Apie Mažosios Lietuvos lie
tuvių kovą už lietuviškumą ir 
jų bendradarbiavimą su savo 
tauta Antro Pasaulinio Karo 
metu daug gražaus galima pa
sakyti. Nukentėjo ir aukojosi 
ne tik. iš Klaipėdos srities kilę 
lietuviai, bet. ir tilžiškiai ir ki
ti pietnemuniečiai. Dar 1940 m. 
jie buvo už lietuviškumą tre
miami ir žudomi. Buvo r 
dytos Tilžės lietuvių veri 
Jogamastų ir Vilmantų šeift Lįg 
Balupėnuose, Pilkalnio a pslV 1 
tyje, g- Lietuvos General. Kon- 1 
sulato Karaliaučiuje sekret. 
Otonas Palukaitis, nesitrauk 
damas, iš lietuviško konsulato 
ir tada, kai Lietuva 1940 m. bu
vo sovietų okupuota, apmokė
jo už tai savo galva. Vokieįi- 
jos Lietuvių Susivienijimo Til
žėje pirmininkas Vilius M/ačiu- 
laitis, atsisakęs išpildyti vokie
čių jam statytą reikalavimą — 
įteikti vokiečių valdžios orga
nams prašymą, kad jie jo atsto 
vaujamą organizaciją uždary
tų — buvo kalinamas kacet.e 
nuo 1940 iki 1945 metų. Vo- ( 
kiečių kacetuose 1942 m. žuvo 
du buvę Klaipėdos, krašto Di
rektorijos pirmininkai — Mar 
lynas Reizgys ir Eduardas Si
maitis. Iš viso naciai nukanki
no 31 prūsų lietuvius. 25 prū
sų lietuviai, jų tarpe ir buvęs 
Direktorijos pirmininkas Erd- 
monas Simonaitis, buvo kanki
nami kacetuose.

1945 m. karui pasibaigus, 
Mažosios Lietuvos lietuviai 
tremtyje yra slegiami tos pa
čios vargų ir rūpesčių naštos, 
kaip ir broliai, kilę iš Didžio
sios Lietuvos. Bet pirmųjų li
kimas yra daug problematiškos 
nis. Daug tūkstančių atsisakė 
nuo jiems primesto vokiškumo. 
jie, deja, susidūrė su dideliais 
sunkumais. Atsigaivino Mia- 
žosios Lietuvos Taryba. Ji 
1941? m. lapkričio 6 d. Fuldos 
deklaracijoje užakcentavo: 
‘. Mes1, Mažosios Lietuvos 
lietuvių atstovai. . . pasirėmę 
Atlanto Chartos 3 str., pakar
totinai pareiškiame savo tvirtą 
valią atsiskirti nuo Vokietijos 
ir susijungti su savo tautos ka
mienu bendroje Lietuvos vals
tybėje. Mes kreipiamės' į de-

(Nukelta į 8 puslapį).

galiūnai savo srityse. Štai keli 
iš jų : poetas — rašytojas Kris
tijonas Duonelaitis (g. 1714), 
Jonas Bretkūnas (g. 1536) ; vi 
suomenininkai: Martynas Jan
kus (g. 1858), Fridrikas Kur
šaitis (g. 1804), Jonas Vana
gaites (g. 1869). Lietuvių kal
bos tautosakininkai - kalbinin
kai: Jurgis Sauerweinas (g. 
1835), Ferdinindas Nesselma 
nas (g. 1811), Liudvikas Rėza 
(g. 1840), prof. 
Bezzenbergeris; 
liūs 
1868), teologas 
veikėjas prof. dr. Vilius Gaiga
laitis.

Pirmajam Pasauliniam karui 
pasibaigus, Mažosios Lietuvos 
Tautinė Taryba, pasiremdama , 
JAV prezidento W. Wilsono j 4 
punktuose išreikšta tautų apsi- 
sperndimo teise, 1918 m. lap
kričio 30 dienos akte dėklam- 1 
vo „kad mes lietuviai čionai 
Prūsų Lietuvoje gyvenantieji 
sudarome šito krašto gyvento
jų daugumą. . . reikalaujame 
priglaudimo Mažosios Lietuvos 
prie Didžiosios Lietuvos“. Ta 
rybos tada labai populiarus šū
kis buvo : „Viena giminė, viena 
kalba, viena žemė, viena val
džia“.

Kada rašant Versalio sutar
tį vokiečiai ir lenkai tarėsi, 
kaip sutrukdyti nuo Vokietijos ' 
atskirtos Klaipėdos srities pii- 1 
sijungimą prie Lietuvos, Mažo 
sios Lietuvos patriarchas Mar
tynas Jankus tų laikų lietuvių 
nuotaiką vaizdavo šiais žo- ' 

, džiais:
„Ir mes kol esam lietuviai, 
To krašto nenustosim 
Ir mūsų karžygių kapus 
Apginsim ir saugosim: i

Nei lenks, nei vokietys, 
Mūs krašto nevaldys — 
Stipriai, drąsiai kovosim“. : 
Drąsus 1923 metų sausio 15 

dienos Mažosios Lietuvos gy- • 
ventjojų sukilimas pavyko. 
Eent laikinai buvo padarytas 
galas mūsų priešų piktoms už
mačioms, ir prieita prie Klaipė 
•los krašto prijungimo prie Lie 
iuvos. Klaipėda buvo atvaduo
ti Lietuvos kilnių sūnų krauju 
A gyvybės aukomis.

Visą laiką stiprėjantis ir 
smurto priemonėmis prieš Lie
tuvą kovojantis Tretysis Rei
chas ir prie didžiausių pastan
gų negalėjo palaužti lietuvių 

■ atsparumo.
Klaipėdos uosto raikšmė Li> 

tuvai buvo didelė. „Prie ju
tos žemaičiai, prie jūros aukš
taičiai, prie jūros visa Lietu 
va“, — reikšdavo jaunimas sa
vo jausmus. Buvęs žvejų uos
tas, sujungtas su plačiu Lietu
vos užnugariu, savo apyvartą 
nepriklausomybės metais išplė
tė bent dešimteriopai. Miestas 
išaugo iki 50.000 gyventojų. 
Miestas ir uostas buvo tie ūki
niai plaučiai, kuriais kvėpavo 
visos nepriklausomos Lietuvos 
kūnas. Klaipėda plėtėsi ir gra
žėjo, jos gyventojų turtingu
mas didėjo. Tik smurtu naciai 
galėjo 1939 m. atplėšti Klaipė
dos kraštą nuo Lietuvos.
««*«««:sete te
| P-lę GENĘ MILAŠIŪTĘ ir p. VINCĄ ANKUDAVI- | 

s ČIŲ, sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai 
g sveikiname ir linkime laimingo gyvenimo £

giminės ir pažįstami. M

dr. Adalbertas 
filosofas Vi- 

Storasta - Vydūnas (g.
ir visuomenės

„NL“ PLATINTOJŲ 
LAIMĖJIMAI TAŠKŲ 

SKAIČIUM

6
3
2

St. Dalius ................. ....70
J. G. Skaistys . . . . ....44
Toronto Skautai . . . ....37
O. Indrelienė............. ....35
K. Kupčiūnas .......... . . . .30/2
Al. Kojelaitis............. . . . .27
Kl. Prielgauskas . . . . ....25
VI. Skirgaila ............. . . . .25
St. Noreika ............... . . . .24
J. Pilkauskas .......... . .. .19%
L Gudas .................... .... 19
P. Januševičius . . . ............ 16
B. Sriubiškis ............ ...........15%
L. Šalna .............................. 8
A. Frenzelis .......... ............ 8
V. Venckus .......... .......... 8
P. Januška .
J. Šaltenis .
J. Žemaitaitis

9
w ■i
sI

Mielus p. VALENTINĄ KAZLAUSKAITĘ ir inž. p. | 

JONĄ PARANCEVIČIŲ, sukūrusius lietuvišką šeimos Ž 
židinį, sveikinam ir linkim puikios ateities.

J. ir A. Kavaliauskaitės, g
ic««isi<ia<i-€Kie^teKieistcEci«icieici«:i«t<icectcKtctctcKi««Kic«tfftctcictci«(cicicir

| P-lę KAZLAUSKAITĘ VALENTINĄ i
V
l

ir PARANCE- | 

VIČIŲ JONĄ, sukūrusius lietuvišką šaimą, sveikiname g 
ir linkime daug laimės naujame Jūsų gyvenime.

J. Simonavičius, 
J. Smulkevičius, 
St. Matutis, 
B. Sriubiškis.

W

B
X Geram pažįstamui — kasyklos bendradarbiui
$ , . . -----

**** X
tėvynė- &
Lietu- §

i p. AL
GIRDUI GINIEČIUI, linkiu sukurti gražų lietuvišką 
šeimos židinį.

8

Kastytis Butkus, j
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Darbo ir nedarbo klausiniai Kanadoje
KIEK KANADOJE ŠIUO METU ESAMA BEDARBIŲ? BATIOS FABRIKUOSE DARBŲ PERSPEKTYVOS , i O č}

Centrinės statistikos biuras 
gruodžio pradžioje paskelbė, 
kad vidutinis nekvalifikuoto 
darbininko uždarbis per savai
tę pasiekęs jau 42,20, prieš 
41,78 pereitais metais, o pas
kutinę gruodžio savaitę darbi
ninkai gavę „riebiausią Kana
dos istorijoje“ voką — net 
43,25.

Darbininkai daugely vietų 
stebisi, kad oficialūs skelbimai 
nesutinka su tikrove, nes 
faktinai vidutiniškai savai
tinis uždarbis svyruoja apie 
25 — 28 dol., ir 30 dol. jau 
skaitoma visai neblogu uždar
biu.

Pačiu paskutiniu laiku du 
Labor - Kongreso (nebolševik. 
profsąjungų centro) vadai 
smarkiai puola Darbo minis
ter j Mr. Humphrey Mitchell ii 
jo padėjėją Mac Namarą, kam 
jie slepią, nepaduoda oficialiai, 
kiek šiuo metu Kanadoje yra be 
darbių. Jų turimom, gana tik
rom, žiniom skaičius bedarbių, 
t. y. žmonių, kurie nieko neuž
dirbą, prieš Kalėdas pasiekęs 
300.000 ir dar kyląs, nes miš
kų kirtimo darbai eina daug 
kur prie galo ir, be to, dauge
lis stambesnių įmonių darą da
linius „lay-off“ atleidimus, ne 
apmokamų atostogų pavidale. 
Paprastai, Kanadoje bedarbių 
skaičius augąs ligi vasario 
rnėn.. vidurio (pernai tuo metu
buvo jų 200.000) ir tik po 2 
mėn. pradedąs tirptri — mažėti, 
kai atšilus orui prasidedą sta
tybos ir kiti sezoniniai darbai. 
Abu profsąjungų vadai ragina pirmųjų „šaltojo karo“ pozici- ciją. 
darbo ministerį galimai grei- jų kurios eina per Skandinavi- 
Čiau pradėti viešųjų darbų pro- ją skiria geri 4.000 mylių At- 
gramą platesniu mastu, pav. Janto plotai. Skandinavijos ir 
Trancanadian Highway—plen Jutlandijos pusiasaliuose gyve 
tų tinklo statybą, nes anksčiau 
ta žinyba skelbėsi turinti išdir
busi atsarginį planą, kuris bė
dos atveju, galėsiąs absorbuoti 
didesnį bedarbių skaičių. Dėl 
atlyginimo — nediskutuojama, 
nes visiems aišku, kad geriau 
šiek tiek uždirbti, negu visai 
nieko. Tačiau Ottawoje fede
ral - parlamente per diskusijas 
paaiškėjo, kad viešųjų darbų 
planas, galįs duoti darbo ne
daugiau kaip 30.000 žmonių ir 
lai ne iš karto, o po 3—4 mėn. 
Taigi iš dešimties bedarbių vos. 
vienas galėtų būti tuo „laimin 
guoju“.

Tačiau per daug dėl šito ne
reikėtų prarasti lygsvaros, nes 
tai tik laikinas „kraujo nulei
dimas“ ir greičiausiai po kelių 
mėnesių padėtis normalizuo
sis.

Tautiečiams, netekus darbo 
("tokių, be abejo, esama jau ir 
dabar), reikėtų be atidėliojimo 
kreiptis į artim. Darbo įstaigą 
(National Empl. Office) ir kie 
tai mušti į tai, kad kaipo poli
tiniam emigrantui (kokiais yra 
visi DP) darbo gavime priklau 
so pirmenybė (priority).

Neblogai būtų suminėti, kad 
pati Kanados Darbo ministeri
ja ir emigracijos pareigūnai, ne 
kalbant apie eilinius Kanados 
piliečius, visuomet kalbėdavo 
apie aukštą pragyvenimo s'an 
datrą“ Kanadoje ir kad tokiam 
dideliam, plačių galimumų kraš 
tui gali trakti tik žmonių, o ne 
darbo (kas prie gero šeiminin
kavimo ir turėtų būti). Šiaip 
ar taip, bet’ prašyti, reikalauti 
sau darbo nėra joks prasikalti
mas, nes „darbo ir duonos“ 
teisė yra pagrindinis demokra
tijos principas, ir mes čia ne
rizikuojame būti blogai supras- 
*i. Į bedarbių pašalpas preten
duoti gali tie, kurie jos dar.nė- 
ra pilnai išėmę (mat, ji trum
palaikė ir gana ribotą), kas nė
ra „šviežias“ emigrantas ir nė
ra naujai persikėlęs iš vienos 
vietos į kitą. Bendrai kiekvie 
na provincija čia turi savaran 
kišką statutą ir dėl to sunku 
spaudoje nurodyti.

Jogaudas.
g-----------------Įf te ----

PIRMOSE FRONTO LINJIJO
Kanadą ir Š. Ameriką nuo Hotel svečius į saugią izolia-

ną žmonės jaučia, kad ant jų 
galvų kabo grėsmingas Damok 
lo kardas, kiekvienu momentu 
galįs sukrėsti visą jų gražų gy 
venimą. Kaip tie žmonės gy
vena gražiai, aprašo „News
week“ korespondentas Fred 
Wandrschmidt, neseniai lankę 
sis Ktokholme, Oslo irKopen- 
hagoje.

Stokholme. Prie puošnių 
Gi and Kotelio stalų, arti lan
gų sėdį švedai, geriantieji 5- 
tes vai. kavą. Gražią rudens 
dieną, leidžiantis saulei, stebi 
keistą gamtos reiškinį: tik sau 
jei dingus už horizonto, iš pla
čiai po miestą išsišakojusių ka 
nalų kyla tirštas mėlynas rū
kas, kuris po pusvalandžio kei
čiasi į rožiniai ritudoną spalvą, 
slėpdamas puošniųjų karališ
kųjų rūmų siluetus ir Grand

Batavoje yra vienas iš di
džiausių Čekoslovakų Bat'a, 
balių fabrikas.

Čekoslovakų Bata 1939 m., 
išsigandusi Hitlerio, atvyko į 
Kanadą ir atsivežė apie 3 mili
jonus dolerių. Čia pasistatė net 
4 batų fabrikus; vieną Batavo
je — patį didžiausią, kuriame 
dirba per 800 žmonių, kitą fab 
riką Pictone, trečią Bellevillėj 
ir ketvirtą nuomoj-. Frankfur- 
de, kuriame yra dirbami mo
teriškiems bateliams kulniukai 
bei vyriškiems kambariniams 
b.itms užkulniai.

Atėjus Kalėdoms, Kalėdų 
senelis, daugeliui iš lietuvių 
atnešė nelauktų „dovanų ’: Ba 
tavos batų fabrikas atleido iš 
darbo per 100 darbininkų. Yra 
atleistų ir tokių darbininkų, ku 
rie, pagal Batios sutartį buvo 
iškviesti iš Europos ir čionai 
dirbo, bet net sutarties neišdir
bus, tapo atleisti.

Bellevillės batų fabrikas, ku
riame dirbo per 200 žmonių, ta 
po visam laikui uždarytas. Čia 
nukentėjo 5 lietuvių šeimos, 
kurios atsidūrė sunkioj padė
tyje, nes turi gausias šeimas ir 
moka brangias nuomas už bu
tą. O kas blogiausia, kad šios 
šeimos ko ne visos yra iš Šve
dijos. Šiems nelaimingiems lie
tuviams, pasiekus Kanadą, Ha 
lifaxe, teko išgyventi daugiau 
kaip 4 mėnesius laiko, kol Ka-
-- ......--1C- -K- 4C,.,

90 proc. visų motinų ir tėvų, 
norėdami sudrausti savo vai
kus, kas vakarą kartoja: „jei
gu jūs nebūsite geri, .tiduo- 
sime rusams.

Švedų rimtą susirūpinimą sa 
vo saugumu puikiai vaizduoja 

yra nepaprastai nervingi; apie jų kariškosios aviacijos išaugi-

Tr tiesa, švedai mėgsta atsi
skyrimą. Išgyvenę du pasau
liniu karus be sukrėtimų, jie 
tikisi išlaviruosią ir iš trečio
jo. Tačiau šito siekdami, jie 

CBC Pranešėjas Byng 
Whitteker

CBC dirigentas Terence 
Gibbs

nados vyriausybė apsisprendė, 
ką su jais daryti.

Pagalios, žmonės, po visų 
vargų, susiradę darbo, jau pra
dėjo kurtis, bet dabar vėl atsi
dūrė nežinioje.

Viena iš minimų šeimų turi 
2 mažus vaikus, už butą moka 
per mėn. 42 dol. Dabar pašal
pos per savaitę gauna 8,30, 
— tlai 4 asmenų šeimai tenka iš 

misti savaitė su 7 — 8 dol. (at 
skaičius nuomą už butą). Bel- 
levillės batų fabrikas žada po 
N. M. pradėti darbą — gamin
ti sandalius, bei dirbs tik mo
terų skyrius; vyrų skyrius vi
sai nedirbs, nes ir mašinos jau 
išmontuotos.

Trentonan šį rudenį iš To
ron,t o atvyko viena statybos 
kompanija, Ruossel, kuri laike 
pusantrų metų turi Trentone 
taip vadinamoj sekserdy vietoj 
pastatyti 640 gyv. namų. Bet 
šiuo metu, trūkstant statybi
nės medžiagos, ši kompanija pa 
leido apie 60 darbininkų, 
ninku Gm-

I'Tankfurde iš dirbusių 20 
darbininkų yra atleistų pusė 
darbininkų. Uždarius Bellevi- 
lėj batų fabriką, Frankfordo 
darbininkai neturi darbo.

Iš viso, kaip Bellevillėj; taip 
ir Trentone, gatvėj jau sutinka 
me daug darbininkų ieškančių 
darbo.

J. N.
----- --------- ir . it

Neseniai ,,N. L“ skaičiau 
kad Vancouveris turis daug 
darbų.

„The Sault Daily Star“ grųo 
džio 2!) d. rašo: „B. C. reika
linga akcija dėl nedarbo“. Vau 
couver (CP).

Uždaras Vancouverio darbo 
ir biznio vadovų suvažiavimas 
nubarė, kad skubi akcija turi 
būti padaryta sulaikyti aliar
muojantį nedarbo augimą.

Aid. R. K. Gervih, kalbėto
jas grupėje pareiškę, kad mies 
te yra 30.000 bedarbių.

Sekantis susirinkamas bus 
sušauktas savaitės bėgyje.

Šeši B C įstatymdavys'ės na
riai, penki parlamento vykdo
mieji Prekybos (gamybos) ir 
Darbo Tarybos ir atstovai iš 
Kanados Legiono atsisakė pa
sakyti jų trijų valandų pasita
rimo detales.

Norėčiau atkreip'i gerb. ko
respondentų dėmesį: Rašant 
šiais klausimais, reikia būti ki
bai atsargioms.

B. C. ir jos Vancouver, ne
pilnomis žiniomis, sudaro dau
giau sezoninių darbų vaizdą.

Prieš porą mėnesių buvo ra
šoma apie $ 7.000.000,00 ver
tės Anglijos užsakymą B. C. 
medžio žaliavai ir gaminiams. 
O tik prieš kelias dienas ma
čiau, kad už tris ketvirtadalius 
sumos pirma numatytos kvie
čiams pirkti, Anglija pirks iš

■t - K ■ ■ 1f.... - - - =3

mus, kuri savo pajėgumu gal
būti skaitoma ketvirtąja pašau 
lyje. Neoficialiai priskaitem • 
apie 1.500 moderniškų lėktu
vų, kurių tarpe yra britų 650 
mylių greičio „Vampyrą-“ 
švedų sprausminiai naikin 
j ii „Skraidančios statinės“ — 
SAAB J-29. Tačiau Švedijos 
neutralumas šią puikią jėgą ne
leidžia priderinti bendriems 
veiksmams Skandinavijos oro 
erdvėje, nes Švedija neprikim- 
so nei Vakarų Unijai nei At
lanto Pakto valstybių šeimai.

Visada neutrali. Sveika kraš 
ekonominė politika, leidžia, 

švedu laik/tis
atskirai nuo likusio pasaulio. 
Jos sicialistinė vyr-bė yra da
vusi gyventojams tokias socia
lines pirmenybes, kurių netu
ri joks kraštas.

Maisto produktų Švedijoje 
netrūksta ir žmonės moka nau
dotis visomis jiems tenkančio
mis gerybėmis ir patogumais. 
Kava yra vienintelis produktas,

į :■
ko ir Newfoundland l u. 0- .) 
board feet eglinių

Bendrai šiuo V:. . ;a i. i 
kai kas gali pabandyk k t 
Albertoje, kur auga tik . ■ . - 
muši alyvos -- -,iaft , į. 
nė. Detaliai nega'i’: 
ir nieko tikro net u . it. T 
vasariui ruošiasi išsiplėstu V- ■ ■ 
tik vamzdžių pravedi, 
lausiąs kaž kas apn» i 
suot djų.

Antra, Labradore \ : .t
plačiai žada išaugi- g: b-ATs ui 
dos kasyklos ir apcbrbitnd pra
monė. Detaliu ...J > p- ■

Norintiems tuo dor : i ' -
'arčiau kreiptis į vietos Nv-- 
na 1 -Employment Service, a • . ■- 
Departament c-l ? , >o-(.T 
wa. Jie, tikiu, g':iės :... ■; 
daugiau pasakų; i.

Vartant Banku šė-' r>ik: i e 
tinių susirinkimų ! : ••
iriausia randamo r?
k-d krašt-r, įPi’-.o-“; !■ -i ku" g ' 
rėja, kai kur blogėja, bet išsi
laikymas dabartiniame lygyje 
įeikaJauja daug pastangų. Kar 
tais pasitaiko ir spragu Jos nė 
.a aliarmuojančios, be. visdčbo 
įimtos.

Visai supranl ima, kad mus 
naujuosius —■ silpna' įsikūru
sius — kiekvienas m-Tinųs'. ., 
„sudrebėjimas“ nukrečia.

Tikimasi, kad sekančiai’.: ' 
parlamento susirinkime, bus 
priimtas Trans-Cantida High
way įstatymas.

Petras A darnoni •

kuris dar ir šiandien yra. nor
muojamas.

Švedijos karalius Gustavas 
va,ldo be pertraukos nuo 190/ 
metų ir pergyvenęs paskutinę.- 
ligą, atrodo, kad ruošiasi, am
žinai gyventi. Pasakoj”! na ą’ ’ 
jotino tikrumo istorija apie j > 
dalyvavimą Cote d'Azur, kaz 
kas panašu į nudistine tea ii - 
lįnę pjesę. Karalius linksni'i 
stebėjo nusirengusias namas 
pagaliau savo gydytojui, mo
juok ė: „O, kad aš būčiau i •< 
S0 metų!“.

Oslo. Drėgnas rūl .is de; ■ 
gia ir senus ' r naujus, karališ
kųjų rūmų domini.:ujamus p - 
sbitus. Karas toli o fJorvu- 
gijos sostinės. Tačiau ne ''tu
rint šito Bristol viešbučio lan
gai ir dabar tebeturi užtemdy
mo užuolaidas. Trijų, šimtų 
tuksiančių mieste gyvenimas 
linksmai sukasi, t ačiau norma, 
rimas yra hot griežtesnis ne
gu Anglijoje. Mėsa retai gau
nama. ir cukraus neperdaugi.au-

(Nukelta j 6 pusi.)

Sueco k a nale
RAŠO PULGIS ANDRIUŠIS

Populiarusis knygų rašyto
jas Pulgis Andriušis rašo 
knygą „Australija kviečia“, 
iš kurios čia, patiekiama iš
trauka, kuri vaizduoja, ke
lionę per Suezą. Red. 

Apačioje visomis spalvomis 
mirgėjo felachų laivynas, išsi
rikiavęs tvarkingomis eilėmis 
pagal jų profesinės sąjungos 
taisykles, neužlendant viens ki
tam į priekį, nenustumiant į 
užpakalį. Nepaisant to, kad į 
mūsų laivą jiems buvo drau
džiama įkelti koją ir kad aukš
tis tarp jų ir keleivių viršuti
niame denyje buvo keliolika 
metrų, prekių pristatymas ir 
atsiskaitymas vyko be mažiau
sios trinties. Keleiviui nusižiū 
įėjus prekę ir susiderėjus dėl 
kainos, egiptietis sviesdavo 
virvę tiesiai adresatui į ran
kas ir po to jam tereikėdavo už 
sitraukti tą virvę tiek, kad pa
siektų prie jos pririštą skrybė
lę su pakrautu pirkiniu, o pas
kui įdėti dolerius ir juos nuleis 
ti pirkliui. Šisai gi, paspjau- 
dęs banknotus, {kišdavo juos j 
dėžutę, ją prislėgdamas akme
niu. Kartais dolerį vėjas nu
pildavo į vandenį, bet tai ne
buvo jokia bėda pirkliui, nes 
keliais irklo manevrais jisai pri 
sužvejodavo peršlapusį pinigą 
ir, — nepaisant kad jau ir taip 
šlapias — vistiek paspjaudyda- 
vo ir prislėgadvo po akmeniu.

Pokariniais metais, kaip ir 

reikia laukti, geriausia valiuta 
r čonai yra doleris, — ir ne 
vien dėl to, kad jis vandenyje 
nepraskysta.

Viena keleivė, parietusi no
sį, tarė kaimynams:

— Ne, aš mėgstu tiktai per
siškus kilimus.

Ir nuleidusi 20 dolerių, gavo 
persišką kilimą. Felachų pirk 
lys yra tuo geras, kad pas jį 
visko galima gauti ta prasme, 
jog paprastas kojoms šluostyti 
kilimėlis čia pat gali pavirsti 
arabišku, turkišku, persišku, 
žiūrint iki kokios ribos galima 
apgauti pirkėją.

Tuos kupranugarių odos 
rankinukus, raudonas sandales, 
icroglifais išrašytas dėžutes, ne 
tikrus karolius, faraonų statu
lėles, diržus su kabliais, kilime 
liūs gamina visi, tik ne patys 
egiptiečiai, bet už juos geres
nių pardavėjų niekas negalėtų 
sugalvoti. Ši marga prekyba 
yra paremta pastoviausiu pa
sauly pamatu — europiečių ke 
leivių tuštybe.

Sako, prieš karą daugiau
siai egiptinių suvenyrų paga
mindavo Vokietija ir Belgija.

Ilgai, lyg naktiniais, chala
tais apsimaustę, iš po europi
nių švarkų išlindusiais marški
niais!, labjau į maišą panašio
mis kelnėmis, rankšluoščiais 
apsijuosę galvas, apsimetę pur 
vinom skepetom sprendus. O 
iš tų skarmalų ir skudurų žvel 
pia aukštyn aštrios vanagų 

akys, nenuilstamai sekdamos 
keleivio judesius, {spėdamos jo 
silpnybes ir pagal tuos ženk
lus puldamos nužiūrėtą auką, 
ir negalima pasakyti, kad jie 
atliktų sandėrį, pasinaudoda
mi triukšmu, kaip tai daroma 
Europos niekturgiuose. Ne, 
felachai užmuša pirkėja gyva
tės kancentruotu žvilgsniu, ne 
drumsdami vandens ten, kur 
nesitiki pagauti žuvies.

Kairėje laivo pusėje amžinai 
statomas ir nebaigiamas staty
ti Port Fuado miestas. Krūvos 
cemento, akmenų, minaretai, 
balti keturkampiai namai be 
palmių, be žalėsių plotai, ku
rių baigmėje prižardyta iš jū
ros garinamos druskos pirami
džių, balti seklių vandenų ruo
žai, tokie pat balti smėlio ky
šuliai, kad net nebeaišku, kur 
čia jūra, kur žemė. Tuose Die
vo plotuose knibžda kitokių fe 
lachų skruzdėlynai. Prisiden
gę strėnas purvino maišo sku
duru, užsiimetę suvilgintą ske
petą ant pakaušio, nepabaigia 
mos jų eilės neša cemento ir 
žvyro naštas ant nuogų pečių. 
Tempdami sunkenybes, jie dai 
navo, jeigu daina galima būtų 
pavadinti tuos gerklinius bal
so pakėlimus ir nuleidimus, ku 
rie, reikia manyti, jiems padeda 
vargti tą neišbrendamą vargą 
saulės kaitroje.

General Stewart, atrodo, pa 
kankamai davęs laiko Port Sai 
do pirkliams aptuštinti kelei
vių kišenes, priešpiečiais atpa
laidavo inkarą ir, pasisukalio 
jęs baseinuose, išsipainiojęs iš 
priemiesčio žibalinių tankų, do 
kų ir sandėliu, pagaliau slinko 

tiesia lyg liniuote išbrėžta ka
nalo vaga.

Ilgokai varėmės, atrodė, ne 
kanalu, bet neaprėpiamų van- 
denytų sureguliuota vaga, nes 
iš abiejų pusių telkšojo Men- 
zaleh ežeras, išsiliejęs nuo ry
tinės Nilo alkūnės. Ir ežeru 
sunku būtų tai pavadinti, nes 
nusekusio vandens plotai kai
taliojosi begalinio purvo ruo
žais, kuriuose neseniai braidžio 
jo, gal, tavo, gal, mano gimto
jo kaimo gandras, čionai žie
modamas, o dabar vėl išvykęs 
savo šiaurės tėviškėn atlikti na 
mų remonto ir pasiruošti šei
myniniams džiaugsmams bei 
rūpesčiams. Atrodo, mūsų žie 
motojams nestinga nei šliužų, 
nei šilimos šiose neišbrendamo 
se purvo platybėse. Gera jiems 
dabar skristi tenai, į tolimą ber 
žų ir alksnių šalį, kur, kolcho
zus įvedus, apsčiai atsirado pel 
kių ir velniabalių, idealių va
sarviečių varlėms ir turkliams.

Išsinarpaliojus iš priemies
čių, prasideda kiek kitokio sti
liaus priemiesčiai, kuriuose gy 
vena ne kanalo bendrovės raš
tininkai, ne pirkliai, ne orienti- 
nės bardamos, bet tikrieji kraš 
to šeimininkai — felachai. Tu
riu galvoje ne jų tautinės ar
chitektūros paminklus, nes ar
gi galima ieškoti stiliaus tose 
šunų būdose, kurios sudursty
tos iš biskvitų dėžių skardos, 
iš lentgalių, gelžpalaikių, pra
kiurusių kibirų, degutuoto to
lio gabalų, visa tai aĮikrečiant 
purvu, kupranugarių mėšlu, ap 
kaišant palmių lapais. Kartais 
priplaukiant ištisus tokio neap
sakomo skurdo būdelių kaimus. 

paskendusius juodame purvy
ne, kur pliurzenasi nuogi vai
kai, braidžioja juodaplaukes 
ožkos, skiausčios, į žuvis pam. 
šios kiaulės, taip pat juodos 
Taip, čia viskas beviltiška, kad 
žmogaus vargo skalė, pasirodė 
daug platesnė, negu mes, tn-m 
tiniai, vaizdavomės.

Port-Suez’e atsikvėpęs Ge
neral Stewart 22 kovo, rytą nu
siplėšęs nuo inkaro ir gaiviai 
suplazdeno visomis mašinomis, 
o mums išėjus j denį atsisklei
dė vaizdai, kurie atrodė, buvo 
ne kas kita, kaip tik ką nutrauk 
lo sapno tęsinys. Mes plauke 
•ne pilnu garu Suez'o įlankos, 
vadinasi, jau Raudonosios Jū
ros vandenimis, kurie, deja, bu 
vo ne raudoni, bet 'pivinamai 
žali, apdjaikyti šniegbalčiais 
putų nėriniais. Tiktai afrikinia 
me įlankos krante El Qal.da 
kalnynų šlaitai, sudribę į ven- 
d< nį, mušė akis sodriai raudo 
nais atšvaisčiais.

An'rame įlankos krenle, Si
najaus pusiasalyje, pro rūkus 
kartkartėmis išsivysiydavo ne
sugaunami bruožai klanų, kū
nų nugara buvo lygi kaip sta
lls, o ligi tenai nieko daugiau 
nebuvo kaip dykuma. EI Tih, 
vadinasi, klajojimų tyrlaukiai, 
dabar, iš ryto, balti lyg drobė
mis iškloti. Rūkas šiose padan
gėse toks peršviečiamas, kad 
nebepajėgia sulaidyti saulės 
spindulių srovės, kuri dabar 
galingai liejasi ant smėlio jū
romis, jog net sunku -Smerkti 
miego sulipintas blakstienas. 
Atrodė, čia daugiau šviesos, 
negu visai giedrų rytą. Tačiau 
EI Oalnla 'itnigųn*'1! šD.T.-v 

karuose nepasiduodu šiam bai
tam tvaskesiui ir riogso įgim
tai raudoni ir, kaip toki, nepri
klausomi nuo permainingo švie 
uų žaismo.

Grafiškai kalbant, Raudonoji 
Jūra yra panaši į bekuprę sra; 
gę, kurios uodega įmerkta į fa 
dijos vandenyną, o galva su 
dviem rageliais įbesta į Egiptu
— ir Sirijos smėlynus. Viena . 
ragelis yra Suez'o, o antras-—,. 
Akabos įlanka, kurių .talpus 
užpildo Sinajaus pusiasalis, čia 
iabai vietoje lietuvių mįslė: g;:1 
va džiūsta, l:ojos pūs a, šonas 
šyla, šonas sala. Netikslumas 
tiktai tas, kad Raudonosios .pi 
ros sraigės abu šonai šyla .įsi
terpę tarp Arfikos ir Arabi. 
kurių nė viena nenusile o-' • 
nei karščiais, nei sališrorais.

EI Tih dykuma dabar tyli, 
net per geriausius ZelsT'o Žl,'. 
ronus (vežamus pard i.i*-' '.,>•• 
tralams ir po 'jo namui nusi
pirkti) negalima past ’Tt; 
kių gyvybės ženklų, n urs o 
čionai eina antras didysis kar.i 
vanų kelias; kmiup traukia fa 
lamo maldininkai į Meką, p, 
čia,, iš kur lik ką išplaukėme, 
j-iip pat pakelia bures piligri
miniai laivai dhowa, į kuriuo.; 
sukemšama Šimtai Alano dr.va1: 
kų, neturinčių dėpyje vietos 
net vienai kojai pas utyt:.-pa
keliui į Arabijos uostą Jidda. 
Čia juos apiplėšia muirinink.” 
laivų savininkai, vėli'u -- Gi
rininkai, kad po ' , J i; - 
į krantą, dar kai"-.- "p:piėr *.. 
arabų valdininkai, o dar po to
— galvažudžiai, j- į.u da- kus 
vargšams prie kūlio iksitikti-
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Laiškas rašytojams
(žymiai sutrumpintas).

Mieli Kolegos.
Prasideda mūsų gyvenimo 

sunkiai įžvelgiami naujieji me
tai. Kaip gyvensime ir ką veik 
sime svetimuose kraštuose.

Esam dalyviai išgyvenimų, 
tokių ryškių žmogaus dvasios 
ir moralės pakrikimu. Qal nie 
kad žmogus nedrįso tokiu mas 
tu išniekinti kilniųjų idėjų ir 
duotųjų pažadų, kaip mūsų 
dienom. Todėl budrumas tų, 
kurie išėjo tremtin liudyti tie
sę, yra daugiau negu įsiparei
gojimas.

Žiūrint pastato išorės —mū 
sų namai sugriauti, šeima iš
blaškyta. Tačiau mes žinome, 
Kad mūsų vidiniai ryšiai jokių 
jėgų nenutraukiami.

Tačiau visada ir visur tegul 
mus lydi troškulys, nepavargs
tantis ir neįveikiamas — kurti 
originating lietuvių grožinę li
teratūrą, ją puoselėti ir ja rū
pintis, nelygininat, rūtų keru, 
pasodintu svetimos žemės pa
langėj. Tegu tad visu spinde
siu sužvilga lietuvių grožinės 
literatūros žiburiai, tegu rašy
tojo iškeliama šviesa skrenda 
į žmonių širdis! Niekad nepa
mirškime, kad mes atstovau- 
jam beveik 70 procentų visų 
lietuvių rašytojų, o tai sudaro 
ne tik stambią jėgą, bet ir ne
lengvas garbės ir atsakingu
mo pareigas mums uždeda.

Lietuvių grožinės literatū
ros ugdymui, atvirom akim į 
dabartinę mūsų buitį žiūrint, 
rodos, svarbiausia atlikti šie 
uždaviniai. Turtinti ir ugdyti 
asmenybes, žinant, kad valin
gų ir turtingos dvasios indivi
dų neparbloškia gyvenimo sun 
kūmai;

Nežiūrint sąlygų, visom jė
gom stengtis pakelti savo puo
selėjamo žanro meninį lygį.

Kelti darnos ir talkos dva
sią, nes esam per maža tauta 
ir per daug naikinama, kad 
galėtumėm švaistytis žmonė
mis, tuo labjau neleistina įkin
kyti aistrų ten, kur reikia tak
to nuosaikumo ir nesudrums
to meilės jausmo.

Eidami tuo keliu, aukoda-

KULTŪRINE KRONIKA
DAR VIENAS MŪSŲ KUL

TŪROS INDĖLIS
Jau išėjo iš spaudos ir yra 

platinamas naujas V. Pėterai- 
čio lietuviškai angliškas žody
nas su tartimi. Jis yra kišeni

mies ir atnašaudami, tikėkim, 
kad nebūsim vieni.

Tuo tarpu mūsų organizaci
jos padėtis yra tokia: Lietuvių 
Rašytojų Tremtinių Draugijos 
Valdyba įsikūrė JAV. Tai at
likti mums leido ir mūsų drau
gijos įstatai, nes šioj šalyje jau 
gyvena daugumas mūsų orga
nizacijos narių. Valdyba ta
ria, kad mūsų draugija turi lik
ti, nes ji apjungia visame pa
sauly gyvenančius lietuvius ra 
šytojus. Jos įstatų rėmuose ir 
dvasioj kitų kraštų rašytojai 
gali organizuotis į skyrius ar 
atskiras draugijas (kaip, pvz., 
JAV, D. Britanijoj, Kanadoj). 
Tolimesnį LRTD veikimą, ži
noma, nulems visuotinis Drau 
gijos narių susirinkimas, kai 
tik bus galima jį sušaukti.

Valdybos adresas: Stasys 
Santvaras, c. o. Mrs. P. Lapė, 
Stony Brook, L. I., N. Y. USA.

Vakarų Vokietijoj L. Rašy
tojų Tr. Draugijos įgaliotiniu 
j’ra kolega Jurgis Jankus, (23) 
Diepholz, Litausches Lager 
Br. Z. Į jį kviečiame kreiptis 
visais reikalais, kuriuos ten 
atlikdavo valdyba. Kol. J. J 
kui iš Vokietijos išvykus, ten 
di augi jos narių reikalais rūpin 
tis įgaliosime kitą rašytoją.

Tariu, jog visa tai, kas pa
sakyta, yra kertiniai akmenys 
laisvojo lietuvių literatūros rū 
mo. Žinau, kad reikės sutelk
tų pastangų ir didelio ryžto 
tiems uždaviniams įgyvendin
ti. Bet aš tikiu lietuvių tau
ros genijų. Belieka tad nuo
širdžiausiai Jums linkėti, kad 
kūrybinė dvasia ir rytoj Jūsų 
nepaliktų. Guodžiuosi viltimi, 
kad bus valandų, kada maty
sim, jog neveltui per šį gyve
nimą keliaujam.

Ir neveltui kovojate Jūs, 
kurie Australijoj ir Brazilijoj, 
kurte D. Britanijoj,Kfanadoj, 
Argentinoj ar Čilėj.

Būkit sveiki! Ir budėkim, 
brangūs bičiuliai!

Jūsų visa širdimi —
STASYS SANTVARAS,

Liet. Rašytojų Tremt. 
Draugijos Pirmininkas.

nio formato ir yra skiriamas 
anglų kalbą besimokantiems. 
Tartis yra žymima po kiekvie
no angliško žodžio ar posakio. 
Žodyne tilpo per 12.000 žo
džių.

PRANAS KOZULIS
1. BJAURUS MOTYVAS

Einu per dykumą, tartum arabas, 
o prieš mane naktis graži — 
per amžius virš galvos žvaigždynai dreba 
ir negaliu jų nudaužyt.
Aš visą tvarką žemėje sugriaučia 
apimtas nerimo tamsaus, 
bet — visas kelias nubarstytas griaučiais 
vėl verčia pagalvot vėsiau. . .
. . . ir ty'iai ašarą, žmogus, nulieji 
ant kelio ilgo ir bjauraus, 
o skaistų veidą vargas suraukšlėja 
ir šviesius plaukus greit nuraus. . .

2. ŽMOGUS IR NAKTIS
Visą naktį budėjau prie karsto, 
per nakt — prie tuščio ir tamsaus. 
Aš jaučiu — mano akys pavargsta; 
ak, Viešpatie, kada išauš?! . . .
Ši naktis, rodos, amžius jau tęsias 
prarijusi visas žvaigždes, 
sušunku, lyg miriop pasmerktasis — 
bet aido negirdėt. . .
. . . bet žmogus, taip lengvai nepalūžta, 
kol — su aušros viltim;
nors gyvenimas būtų ioks tuščias, 
kaip karstas, kaip naktis. . .

3. RUDUO IR ŽMOGUS
Vanduo j kiaurą batą sunkias, 
per kūną eina šiurpuliai — 
taip iš dienos dienon, kaip slunkius, 
keliauju rudenio keliais.
Gi žiūriu — juodą karstą veža 
apkartą visą žolynais — 
gyvenimą tas baigė gražų 
ir išvažiuoja dviem arkliais. . .
Kas tu buvai: gal koks šventasis, 
o gal padugnė koks tamsus?
Tiek to — dabar tu jauskis drąsiai 
ir išdidžiai — prieš mus visus.
All right, žmogau — nebetrukdysiu; 
kad jau pradėjai, tai keliauk. . .
Puikus tas kelias — vieškelis didysis, 
bet aš — keliausiu kiek vėliau.. .

4. PRO MEMORIA
Žinau, kad mano laimė baigės — 
dabar ja džiaugiasi visai kilti 
ir nepažįstami man žmonės. . . 
Bet aš visvien esu laimingas, 
nes aš esu tiktai MINTIS — 
esu PRADŽIA nevykusios kelionės, 
kuri pasibaigė lengva mirtim.

1 JAV PLAUKIA KULTŪRI NINKAI
Jungtinės Amerikos Valsty

bės vis daugiau susilaukia 
lietuvių intelektualų — kultu 
nninkų. Šiomis dienomis at
vyko žymusis Lietuvos univer 
siteto profesorius chirurgas Dr. 
Vincas Kanauka, su šeima. Šei 
rna kol kas pasiliko Brooklyne, 
o profesorius išvyko dirbti į 

Braunswicko miesto ligoninę, 
ties Florida.

Šiomis dienomis į JAV taip
gi atvyko ,,Mūsų Kelio“ ir 
„Lietuvio“ redaktorius Alek
sas Laikūnas, kuris apsigyveno 
netoli Kanados sienos — Day- 
tone. Tikimasi, kad p. .Laikū
nas bus ,,NL“ bendradarbiu.

Didžiausieji žmogaus priešai
RAŠO PROF. DR. K. VALTERIS 

(Tęsinys iš praeito nr.)

KOVA. Nepermaldaujama 
kova už būvį vyksta kaip ma
tomame, taip ir nematomame 
pasaulyje. Kiekviena gyva bū 
tybė stengiasi palaikyti savo 
giminę ir tam naudoja visas 
jai prieinamas priemones. Ir 
mikroskopinės būtybės — bak
terijos, kurių daugumas yra mū 
sų pabaisos, taip pat turi savo 
gyvų priešų: jos kartais kovo
ja tarpusavy dėl maisto bei 
dėl „valdžios“, o be to, jas už
puldinėja ir žudo mums jau 
šiek tiek pažįstami ultramik- 
roskopiniai padarai — virusai. 
Jau yra žinoma visa eilė viru-

NAUJA EINŠTEINO 
KNYGA

Garsus mokslininkas prof. 
Albertas Einšteinas, reliatyvi
nės teorijos (pasaulyje nėra 
viskas absoliutiškai pastovu ir 
sklandu, kaip iš karto galį at
rodysi, bet reliatyvu) autorius 
dabar išleido naują knygą, pa
vadintą „apibendrintoji trau
kos teorija“, kuri yra tolimes
nis jo teorijų tęsinys.

Prof. Einšteinas, išvarytas 
nacių iš Vokietijos, apsigyve
no JAV, kur dabar dirba moks 
lininkų Princetono universite
te, kurio profesoriai gauna ge
ras algas ir neprivalo skaityti 
paskaitų, todėl gali dirbti tik
tai mokslinį darbą .

POETAS KAZYS BORUTA
Prieš 45 metus — 1905 me

tais — gimė poetas — rašyto
jas Kazys Boruta, išleidęs po
ezijos, novelių ir romanų. Bol
ševikų ištremtas į Sibirą drau
ge su Kaziu Jakubėnu ir Hal- 
iina Lukauskaite, demokrati
niais Lietuvos rašytojais — 
poetais.

„KALVIS MELAGIS“
Petrapily dar spaudos drau

dimo metu buvo leidžiamas 
rankraštinis laikraštėlis „Kal
vis Melagis“. Jo organizato
rium ir bendradarbiu 1875-6 
m. buvo Juozas Brazaitis, gi
męs 1850 metais sausio 3 d.

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
. NAUJOJI AUŠRA. 10—11. 
(19 — 20), 1949 m. rugsėjo— 
lapkričio mėnesių. Tai pasku
tinis šio žurnalo numeris, nes 
jis sustoja ėjęs.

SKAUTAS 4 nr. 1949 metų 
gruodžio mėnesio. 

sų, kurie „susirgdina“ bakte
rijas ir jas nugalabyja. Kaip 
matom, ne visi virusai yra mū
sų priešai; dalis jų kovoja mū
sų pusėje su bakterijomis: jie 
yra mūsų draugai — „sąjungi
ninkai“. Taigi pravartu susi
pažinti su šiais mūsų „sąjun
gininkais“, jų gyvenimu, elge
siu, vargais bei džiaugsmais. . .

Jau 1917 metais mokslinin
kas d'Herelle pastebėjo įdomų 
faktą, kad dizenterija („kru
vinąja]'' ) sergančio išmatų 
skystis ne tik sulaiko dizente
rijos bacilų augimą — daugi
nimąsi, bet net jas nužudo — 
ištirpdo. D‘Herelle spėjo, kad 
tai yra tam tikrų virusų dar
bas ir pavadino juos bakterio- 
fagais (kas reiškia: bakterijų 
ryjikai; vardas buvo parinktas 
nevykęs, nes virusai yra per 
maži, kad galėtų praryti tokį 
milžiną, kaip bakteriją! . . , ku 
riuos čia dėl patogumo vadin
sime sutrumpintai fagais. Pra
dėjus fagais domėtis — jų bu
vo rasta visa eilė žemėj, van
deny, žmonių ir gyvulių žar
nų turiny ir tt.

SAVYBĖS. Čia neminėsim 
bendrų virusams savybių, su ku 
riomis esame jau susipažinę, o 
pakalbėsime tik apie fagų ypa- 
J ybes.

1. Elektroninio mikroskopo 
(padidinančio iki 100.000 kar
tų) pagalba nustatyta, kad fa
gai panašūs į buožgalvius (ku 
jagalvius). Jų dydis yra: „gal
va“ — apie 70 milimikronų 
(mikronas yra viena tūkstan
toji dalis milimetro, o milimik- 
ronas yra viena tūkstantoji da 
lis mikrono!) skersmens, o 
„uodega“ yra 120 milimikronų 
ilgio ir 20 milimikronų storio.

2. Fagai bijo aukštos tem
peratūros, įvairių spindulių ir 
nuodų. Jų įtakoj jie pasidaro 
neveiklūs — netenka veisimosi 
pajėgumo.

3. Fagai prikimba Jjrie bak
terijų, jas nužudo, jose veisia
si ir jas ištirpdo. Tik tam tik
ri fagai prikimba prie tam tik
rų bakterijų. Bet yra žinoma 
ir keletas „agresingų“ fagų„ 
kurie „užpuldinėja“ net kelias 
bakterijų rūšis. Taip pat ži
noma, kad keli giminingi fa
gai, „susitarę“ kartu puola tą 
pačią bakteriją. Dar nėra aiš
ku, ar fagai prikimba prie jų 
bijančių bakterijų ar jiems 
jautrios bakterijos juos pritrau 
kia (gal kaip magnetas?) prie
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Mergaites portretas
JONAS NEVARDAUSKAS

2.
Vieną sekmadienio popietę, mes nėjome niekur pasivaikš

čioti, nes aplinkui rinkosi tamsūs debesys ir grūmojo perkū
nija. Ji skambino pianinu ir dainavo lengvesnes Šumano dai
nas. Pradėjus temti, ėmė smarkiai žaibuota ir griausti griaus
tinis. Lauke kilo didžiulė vėtra, linko medžiai ir dideli lietaus 
lašai barbeno į langų stiklus. Staiga netoli trenkus griausti
niui, ji baimingai puolė į mane tardama:

— Aš bijau!
Aš ją prispaudžiau prie krūtinės. Ji valandėlę žiūrėjo 

man jį akis. Palengvėlei ėmus svirti jos galvai prie mano 
peties, staigiu mostu aš ją pasukau ir karštai pabučiavau. 
Per langą švesus žaibas nušvietė skaisčią mūsų meilę. Tą 
vakarą smarkiai lijo, ir aš nakvojau dvare.

Po dviejų dienų gavau įsakymą vykti į Vyriausią kelių 
valdybą ir atgabenti cementą kelių statybai. Mano vieton 
paskyrė jauną techniką Baltrūną. Kaip gerą draugą, aš jį 
nuvedžiau į dvarą ir paprašiau, kad jį ten leistų apsigyventi. 
Visi mielai sutiko.

Vykstant karui, visas susisiekimas šlubavo. Todėl, aš 
gana ilgai išvykęs užtrukau. Atgal grįžau po dešimties dienų. 
Vakare nuėjęs į dvarą, Mirą radau išėjusią pasivaikščioti su 
ponu Baltrūnu. Pasirodė, kad man parvykus, čia tikrai pa
sitvirtino vieno darbininko žodžiai, kad naujasis technikas 
daug gabesnis prie merginų, negu prie darbų vykdymo.

Jam išvykus, Mirą aš pradėjau įtarinėti, kaip neištikimą 
meilėje, nors jai niekad nebuvau sakęs, kad aš ją myliu. Širdy 
mylėjau ir žinojau, kad ją įtariu, gal, neteisingai.

Kartą verkdama Mira ėmė man pasakoti, kad ji tikrai 
mylinti mane, o su mano draugu vaikščiojusi todėl, kad jai 
be manęs buvę liūdna. Taip pat, nuobodžiavęs ir mano drau
gas. Tą papasakojusi, ji norėjo prisiglausti prie manęs, bet 
šaltai aš ją atstūmiau sakydamas:

— Visos jūs tylios ir geros, kol miegate. Pakeltu tonu 
ištaręs dar keletą žodžių, trenkdamas durimis išėjau iš jos 
kambario. Vaakaro prieblandoje paskendusiuose rūmų kori
doriuose nuaidėjo sunkūs mano žingsniai. Lauke lynojo smul
kus lietus. Kažkur, kaimo gale lojo šuo. Aukštai, tamsioje 
padangėje1, fronto link, skrido ūždami lėktuvai. Ėjau lėtai, 
įprastu taku, bet liptui lyjant, molėtos žemės takas buvo sli
dus, todėl dažnai teko slidinėti. Tada, pirmą karją savo gyve
nime aš pasijutau vienišas. Kas buvo tos kaltės priežastimi, 
to aš nesprendžiau. Gal būt, kaltas buvau aš, bet tą sau pri
leisti negalėjau, nes keistas išdidumo jausmas ir šiandien ma
nyje tebėra gyvas. Taip mergina, taip ir kiekviena moteris
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nori, kad vyras jai nusileistų ir pataikautų, o aš to negalėjau 
padaryti. Bet Mira iš manęs nieko nereikalavo. . . Aš prisi
miniau jos žodžius: „Man geriau būti pažemintai to žmogaus, 
kurį aš myliu, negu išaukštintai tokio, kuris nemielas mano 
širdžiai.

Mano širdis buvo kieta. Kaip Kuo metu viskas man at
rodė, įsitikinau, kad jos meilė man yra neaiški.

Po keturių dienų, statybos reikalais atvyko Baltrūnas. 
Su manim trumpai pasišnekėjęs, nuvažiavo į dvarą. Dienos 
darbui baigiantis, jis su Mira atėjo pas maane. Mira kvie
tė, kad visi kartu mes eitume peš juos, bet aš atsisakiau, 
teisindamasis neturįs laiko. Ji liūdnu žvilgsniu pažiūrėjo į 
mane, matydama, kad aš pasidariau nekalbus, atsisveikino 
ir nuėjo dvaro link kartu su Baltrūnu.

Rytojaus dieną, išvykdamas Balstrūnas išsireiškė:
— žinai, Mira graži ir maloni mergina. Jei tavo vie

toj čia būčiau, tikrai ji būtų mano. . .
— Nereikia, — atsakiau šaltai ir nukreipiau kalbą kita 

linkme.
Vakarais vaikščiodavau vienas. Klausydavaus radio. 

Paskutinėmis žiniomis, frontas buvo keliose vietose pralauž
tas ir artėjo prie Lietuvos sienos. Žmonės pasidarė susirū
pinę ir baimingi. Tilto statyba, nors ėjo prie pabaigos, taip 
pat ėmė šlubuoti1, nes trūko reikalingos medžiagos ir darbo 
jėgų. Vieną dieną bekalant atsarginį polį, kalamoji mašina 
sunkiai sužeidė darbininką. Pats nuvykau į dvarą ir papra
šiau, kad duotų gerą arklį, skubiai sužeistąjį nugabenti į 
ligoninę. Kai viskas buvo padaryta, pagal mano pageida
vimą, valandėlę mes pasilikome su Mira.

Ji man tiarė;
— Kaip sunku yra mylėti ir pačiai būti nemylimai. . .
— Nieko nesuprantu, — tariau ir lyg pasityčiodamas 

dar pridėjau: — tai Baltrūnas tavęs nemyli? . .
— Ne Baltrūnas, bet tu! . .
— Žinoma, aš galiu mylėti tokią, kuri mane myli.
— Ar aš tavęs nemyliu? — tą ištarusi ji pravirko.
— Na, įrodyk! — Ištaręs apsisukau ir išėjau per duris.
Praslinkus savaitei, frontas kaip vulkanas, jau ritosi 

Lietuvos žemės kloniais, šluodamas sodybas ir žaliuojančius 
javų laukus. Tilto statyba ėjo visai prie pabaigos. Ir vieną 
dieną nutrilo kirvių smūgiai. Pasilikę keli darbininkai rinko 
lentų galus, kiti šlavė til/o grindis. Aš tūrėjau Įsakymą, kad 
nežiūrint jokio oficialaus tilto neatidarymo, tuojau būtų pra
dėtas judėjimas. Taip pat turėjau pašalinių žinių, kad čia 
turi praeiti kariuomenės daliniai. Pagal tradicijas, skersai 
tiltą ištempėme ploną juostą ir laukėme, kas pirmas važiuo
damas ją pertrauks. Laukti ilgai nereikėjo. Už kelio pasi
sukimo, pasirodė visa eilė vežimų. Ka*i išvargęs, mažas ark
liukas ant tilto vos užtempė pustuštį vežimą, kuriame sėdėjo 
apsiverkusi moteris ir keletas mažų vaikų, mes supratome,
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kad čia pirmieji pabėgėliai — artėjančios tragedijos liūdi— 
ninkai atidarė naują tiltą.

Prieš vakarą nuvažiavau į dvarą atsisveikinti, bet lietui 
pradėjus lyti, buvau priverstas pasilikti nakvoti.

Jau buvo visiškai sutemę. Mes buvome po vakarienės 
ir šnekučiavomės. Tik staigus trenksmas į langą mus visus 
keistai nuteikė.

— Prašau atidaryta duris, — kažas dajvė įsakymą tš 
esančiųjų lauko pusėje. Tarnaitė, išgąstingai pažvelgusi 
per langą, sušuko:

— Jų daug ir visi ginkluoti! . .
— Atidaryk, tebūnie Dievo valia, — drebančiomis lū

pomis tarė Miros motina.
Atidarius duris, į priengį suvirto pusgirčiai, ginkluoti 

ketu/ri vyrai. Iš karto supratęs, kad čia yra desantininkai, 
aš pasitraukiau už durų.

— Kur vyrai? — griežtu balsu paklausė vienas iš jų.
— Čia nėra jokių vyrų: Mūsų tėvelis yra. išvežtas Si

biran; šiuose namuose gyvena mano mama ir aš, — atsakė 
išsigandusi Mira.

— Meluoji, — sušuko tas pats vyras.
— Jei vyrų nėra, paimkite jas, o mes dar pažiūrėsime,— 

atkišęs automatinį šautuvą, neskusta barzda, išdžiūvusiu vei
du vyras diktavo savo draugams. Vienas iš esančiųjų, nuo 
girtumo vos stovėdamas ant kojų, Mirą pagriebė į glėbį.

— Gelbėkit! žmogžudžiai! . . — šaukė Mira.
Mano gyslose užvirė kraujas. Kad arčiau prieičiau ne

matomas, laš perėjau skersai gretimą kambarį ir, pravėręs 
duris, kumščiu smogiau girtajam į veidą. Jis atsitrenkė į 
sieną, bet nepargriuvo. Mane jie sučiupo žaibo greitumu. 
Liepdami rankas iškelti aukštyn, mane pastatė prie sienos. 
Kilo baisus triukšmas, pasipylė keiksmai ir smūgiai. Mira 
ir motina verkė. Vyras, kuris čia vadovavo, į automatą įve
dė šovinių, apie tris žingsnius paėjęs atgal, visiems nuo ma 
nęs liepė pasitraukti. Ką aš galvojau, neprisimenu, Mačiau 
tik akimirką, kada jis kėlė automatą šauti, ir kaip Mira, no
rėdama jam iš rankų išmušti ginklą, puolė ant jo. Buvo šū
vis ir ji sukniubo amžinai. Tuo pasinaudodamas, aš puoliau 
Į gretimą kambarį, peršokau per lengą ir pabėgau. Į mane 
pasipylė keletas šūvių, bet nė vienas nekliudė. Nakvojau kaž
kokio ūkininko kluone. Visai netoli girdėjau didelį sprogi
mą. Daug verkiau ir gyyenau ta viltimi, kad ji gyva. At
gal į dvarą eiti bijojau, nes branginau savo gyvybę, ir ne
pagalvojau, kad dėl manęs savo gyvybės Mira nesigailėjo.

Rytmečio saulės spinduliams į akis pradėjus šviesti, aš 
pabudau lyg iš sapno. Žinojau, kad kažkas baisaus yra įvy
kę, bet mieguistos aplinkumos apsuptas netikėjau. Nuspren
džiau, kad pažiūrėti reikia eiti. Lyg ko bijodamas, pasukau 
prie upės ir ėjau pakrante. Priėjęs kelią, ėmiau savo akim
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Lietuviai ASbertos plotuose
ČIA GALĖTŲ KURTIS ŪKININKAI

Viktoras Almonas, atsikvie
tė vieną trijų asmenų šeimą, 
kurį laiką davė butą ir išlaiky
mą nemokamai, atsikviestos 
šeimos galvai surado darbą; ki 
tiems tremtiniams daug kartų 
visokiais reikalais padėjo val
džios įstaigose sutvarkyti savo 
reikalus; kitai Šeimai ilgą lai
ką nemokamai davė pasinaudo 
ti butu, esančiu mieste. Bend 
rai, Viktoras Almonas, yra 
daug tremtiniams padėjęs ir 
nuolat padeda. Pranas Bučins 
kas ir Viktoras Almonas yra 
tikri tremtinių globėjai. Bar
bora Almonienė daug tremti
niams į D. P. stovyklas yra pa
siuntusi maisto siuntinų ir nuo
lat juos siunčia,

Zidorius Bučinkis atsikvietė 
vieną tremtinį, o kitai tremti
nio šeimai kurį laiką davė'bu
tą ir išlaikymą nemokamai.

Spirit River, Alta. Dž.ugu 
tai, kad lietuviai yra geriau 
prasigyvenę ir susitvarkę už 
visų kitų tautybių farmerius; 
kad dauguma jų yra geri Lie
tuvos sunūs 
paprastai užjaučia 
liūs lietuvius, nelaimės ištik
tus tremtinius, ir, kiek galėda
mi, jiems padeda. Dėka seniau 
atvykusių lietuvių, čia atvyko 
dipukų. Daugiausia tremti
niams yra padėję sekantieji as
menys: Pranas ir Marija Bu- 
činskiai, kurie atsikvietė dvi 
tremtinių šeimas (ne gimi
nes), vieną savo lėšoms. Vie
nai tremtinių šeimai, kurį lai
ką nemokamai davė butą ir iš
laikymą. Abejų šeimų galvoms 
surado darbą, abejoms atsi
kviestoms šeimoms daug padė
jo materiališkai ir morališkai, 
ir toliau padeda.

pa tri jo tai, ne
savo bro-

ELT LONDONO SKYRIUS 
VEIKIA

London, Ont. 1949 m. lap
kričio 13 d. buvo KLT Londo
no skyriaus vietos n apylinkes 
lietuvių susirinkimas, kuriai. >s 
skyriaus pirmininkas padarė 
pranešimą apie valdybos nu
veiktus per pusmetį darbus, 
apie galimybę įsigyti lietuvių 
namus ir kad vietoje atsisakiu
sios kasininkės dirba Antanas 
Sungaila. Visa i.ii susirinki
mas karštai priėmė.

Einant klausimam ir suma
nymam, staiga įsiveržė keli 
nekviesti (susirinkimas buvo 
tik su pakvietimais); asmens, 
su p. Patašių ir dar dvi mer
gaitės' ir pradėjo provokuoti 
ginčus. Posėdžio pirmininkas 
tyrėjo susirinkimą ^nutraukti. 
Tai štai kaip tūli kuria PL,B- 
nę. Jie suskaldė Londono KLT 
skyrių, kuris vienijo visus lie
tuvius, 
veikia, 
duoti, 
liška?

KLT Londono skyrius veikia 
ir toliau veiks tol, kol susida
rys Kanados Lietuvių Bend
ruomenės centras. KLT Lon
dono skyrius anarchijos ir 
smurto nepripažįsta ir jam ne
pasiduos. Tarybos skyrius 
niekam veikti nekliudo ir jjra- 
šo nekliudyti veikti ir jam.

Lon Joniškis;

lių Čia jau galima pradėti ūki-Kupraitis $ 2; J. Kazragis $ 2; 
ninkauti. Jeigu busimasis ūki
ninkas manytų verstis kviečių 
auginimu, jokių triobesių ne
reikia, nes čia visas ūkininka
vimas atliekamas po atviru 
dangumi. Apylinkėje yra daug 
specialių mašinų krūmams rau 
t i ir sugrėbti bei plėšiniams 
plėšti. Jos išnuomojamos ga
na pigiai. Be to, čia pigiai par 
duodami darbui tinkami geri 
arkliai — po 30 — 40 dol. Tie 
arkliai žiemos metu paliekami 
laukuose „Dievo valiai“, nie-

P. Kazikonis $ 2; V. Krikščiū 
nas $2;L V. Mickevičiūte $ 
2; P. Polgrimas $ 2; M. Satke
vičius $ 2; Kot. Satkevičienė $ 
2; A, Sagevičius $ 2; M. Sau
ka $ 2; M. Šorius $ 2; Ign, Sa 
jauka $ 2; A. Šetikas $ 2; K. 
lyla $ 2; V. Venckus $ 2; A. 
ChainauskaU'ė $ 1; M. Gverz- 
dienė $ 1; St. Vaitkus $ 1.

Už surinktas aukas pasiųsta 
14 maisto pakietėlių per b-vę 
„Help Reg‘d“ LRK Vokietijo
je — Reutlingen, kad paskirs 
tvtų sanatorijose ir ligoninėse 
esantiems ir pagalbos reikalin
giems lietuviams.

KLS St. Catherines sky
riaus v-ba tautiečiams nuošir
džiai dėkoja už gausias aukas.

Valdyba.

PRADEDAMAS SPECIALIŲ 
CAS KONCERTŲ CIKLAS

Welland, Ont. Sausio 14 d. 
šeštadienį 7 vai. vakaro Hun- 
garen Hali Kaliems Avė. įvyks 
ta Lietuvos operos solistų Vin 
cės Jonuškaitės, Vlado Iva
nausko ir pianisto Al. Mrozins 
ko specialiai paruoštos progra
mos nepaprastas koncertas.

Ta pat proga Lietuvos At
gimimo Sąjūdis ruošia ir Klai
pėdos atvadavimo paminėjimą. 
Visi prašomi skaitlingai daly
vauti.

L. A. S. Valdyba.

Antanas Kulikauskas atsi
kvietė trijų asmenų tremtinių 
šeimą ir ilgą laiką nemokamai 
davė bu.ą ir išlaikymą, Kiti 
seniau atvykusieji lietuviai 
naujai atvykusioms lietuviams 
gana malonūs ir, kiek galėda
mi, padeda.

Nemalonūs dalykai tai, kad 
kai kurie senitu atvykę lietu
viai sunkių gyvenimo aplinky- kas jų nešeria ir negirdo, o kai 
bių verčiami yra sukūrę miš
rias šeimas ir jų prieauglis mū
sų tautai yra jau „miręs“.

Šiame gražiame lietuvių bu
lely yra vienas labai nemalo
nus dalykas: yra du mūsų tau
tos išgamos — bimbininkai, 
besidairą į Maskvą ir didžiausi 
dipukų preišai. Jie netik kad 
dipukams nepadeda, bet, kiek 
įmanydami, kenkia. Pavz., 
vienas jų turi kažinkokią mi
siją dipukus kompromituoti lie 
tuvių ir kitataučių akyse, ir 
jau prie trijų buvq prisikabi
nęs. Pastarasis Lietuvoj turi 
palikęs žmoną ir kelis vaikus, 
gauna nuo vaikų laiškus. Gir
dėjo žmogelis, kad Bimba bu
vo nuvažiavęs į Lietuvą, užsi
manė ir jis nuvažiuoti pasižiū
rėti į Lietuvą, aplankyti vai
kus ir pasidairyti po „tarybų 
rojų“, tačiau iš bolševikų ats
tovybės gavo atsakymą, kad 
„Šiuo metu į Tarybų Lietuvą 
nėra galimybės nuvykti“. Da
bar „bimbina“, kad Kanados 
valdžia jo neišleidžianti. Ir ki
tas nemalonus dalykas: vienas 
dipukas savo afid. davėjui ne
sirūpina atsilyginti susidariu
sių 750 dol. kelionės išlaidų, 
ryšium su jo ir jo šeimos atsi- 
kvietimu.

Lietuviams tremtiniams, 
esantiems Kanadoje ir norin
tiems įsikurti žemės ūky, gal 
būt čia yra viena iš geriausių 
vietų, nes dar čia daug yra lais 
vos žemės, vadinamų kvode- 
rių, tai yra po 64 ha žemės takis $ 5; J. Satkevičius $ 5; 
plotai, bet tie plotai dar plūgo 
nėra matę. Tuose plotuose yra 
kiek senų kelmų, senų apipu
vusių rąstų ir krūmų. Kana
dos valdžia tuos plotus tam tik 
romis sąlygomis parduoda ar 
išnuomoja už keliasdešimt do
lerių. Su keliais šimtais dole-

reikia dirbti, pasigauna. Su
gyvenant su vietos lietuviais, 
galima tikėtis šiokios tokios pa 
galbos ar patarimo iš jų prak
tikos. Jie pradėjo ūkininkau
ti tuščiais kišeniais ir plikomis 
rankomis, o šiandien jų turtas 
skaičiuojamas dešimtimis tūks 
tančių dolerių vertės, turi ne
mažas pinigų sumas banke, že
mę apdirba, traktoriais, kom
bainais ir kitomis moderniško
mis mašinomis; kai kurie važi
nėja brangiomis, moderniško- 
inis auHo mašinomis. Rimtai 
gMvojantieji įsikurti žemės 
ūky, turėtų šiuo Kanados kras 
tu susidomėti.

Stasys Misiulis.

Bet kai KLT ir toliau 
smurtu bando ją likvi- 
Ar tai lietuviška ir tau-

sis, o kuris bus „išskryninguo- 
tas“, pareis nuo 1. fago stipru
mo, 2. laiko tarp pirmojo ir 
antrojo fago prikibimo prie 
bakterijos 
Paprastai, 
„okupuoja“ 
„Įsitvirtina1 
leidžia. . . (Taigi fagai elgiasi 
panašiai kaip ir žmones. . .). 
Bet jei fagai yra tarp savęs gi
miningi, tai „okupuoja“ bak
teriją kartu (tik neaišku, ar 
pasiskirsto zonomis ir ar įren
gia oro tiltą?. .)

Atrodo, kad fagai yra suin
teresuoti savo giminės išlaiky 
rnu ir čia parodo pasigėrėtinų 
pasiaukojimo pavyzdžių! Pa
vyzdžiui, ultravioletinių spin
dulių pagalba galim fagą suža 
loti ir padaryti jį neveiklų; 
toks fagas dar yra pajėgus pn 
kibti, prie jam „patinkamos“ 
bakterijos ir ją nugalabyti, 
bet nebeįstengia joje veistis. 
Bet jei du tokie „invalidai“ 
prikimba prie vienos bakteri
jos, tai jos lavone prisiveisia 
būrys fagų ir jį ištirpina. Ma
noma, kad ultravioletinių spin 
dūlių „pagadinamos“ tik tam 
tikros fagų „aparato“ dalys ir 

ju vienas iš fagų var
dan aukštesnių tikslų — L y. 
savo „garbingos“ giminės iš
laikymo — „paskolina“ savo 
„tautiečiui* savo veikiančias 
dalis ir šis jau save „susiremon 
tuoja“ ir gali veistis. Tik jei 
abiejų fagų tos pačios dalys 
bus sugadintos — mirs abu. . .

savęs. Jau yra nustatyta, kad 
skirtingi fagai susiriša su skir
tingomis bakterijų medžiago
mis ir gal net skirtingu būdu. 
Fagai susiriša ir su negyvomis 
bakterijomis bei jų dalelėmis 
— trupinėliais, bet tada jie ne
tenka savo veiklumo ir negali 
veistis!

Kai jau fagas prikimba prie 
gyvos bakterijos, tai tolimes
nis reikalas pareina nuo: bal<- 
terijos prigimties, fago savy
bių ir aplinkinių sąlygų, 
prastai bakterija žūva, fagai 
veisiasi jos lavone ir jį ištirp
do: iš jo pasipila spiečius nau
jų fagų, kurie puola naujas gy 
vas bakterijas; tas kartojasi 
tol, kol būna nugalabyta pa
skutinioji bakterija. w Fagai 
dauginasi labai greit: per 13 
minučių jų skaičius padaugėja 
300 karių!

Ale ne pėsčios ir bakterijos! 
iš jų tarpo kartkartėmis atsi
randa tokių, kurios visai ne
bijo tų fagų, nuo kurių milijar
dai jų „tautiečių“ krenta, kaip 
musės“... Tokių „narsuolių* 
atsiranda tik keli iš keliasde
šimt bilijonų bakterijų ir šias 
savo atsparumo ypatybes gali giVio atvėj 
perduoti, savo ainiams.

O kas bus jei du ar daugiau 
fagų užpuls vieną bakteriją? 
Čia gali būti kelios galimybės. 
Kartais tik vienas veisiasi, o ki 
tas nugaišta. Kitais atvejais, 
jei fagai yra „giminės“, gali 
abu veistis. Kuris fagas vei- 
Įg—-7XK ......... ..  VIR- " MK~~:------ ----------------MK ~~MR "O<

netikėti. Tiltas buvo susprogdintas. Nuėjęs iki dvaro pama
čiau, kad ten viskas tebėra, kaip buvę.

Kaip aš atrodžiau, nežinau, kai pravėręs svečių kamba
rio duris, pamačiau degančią vaško žvakę ir išbalusį, ramų 
Miros veidą. Ji gulėjo aukštai iškelta, baltuose rūbuose, ap
linkui apstatyta žydinčiomis gėlėmis. Ant kaklo buvo gin
taro karoliai, o rankose turėjo Aušros Vartų Marijos pa
veikslėlį. Atrodė, lyg mieganti karalaitė.

Begalinis skausmas suspaudė mano širdį, kai aš prisimi
niau savo pasakytus žodžius: „Įrodyk, jei tu mane myli“. 
Didesnio įrodymo negalėjo būti. Aš nebesulaikiau ašarų. 
Pabučiavęs jos šaltas lūpas, net neatsisveikinęs su motina, iš
bėgau per duris ir niekad ten nebesugrįžau.

Ši istorija čia nesibaigė.
Nukeliavus nuo to krašto tūkstančius kilometrų, Mi

ros šešėlis mane tebeseka iki šios dienos.
Po to aš susipažinau mergaitę visai panašią į Mirą. Ji 

buvo vardu Žaneta. Su ja mes draugavome apie metus laiko. 
Bet šis panašumas nieko negelbėjo. Iš širdies pamilti aš 
jos negalėjau. Nes pas ją nebuvo to švelnumo ir jausmo, 
kurį aš pastebėjau pas Mirą.

Žaneta buvo išlepinta tėvų dukrelė. Tuiėjo kai kurių 
tų pačių gabumų: skambindavo pieninu ir dainuodavo. Iš 
jos išdidumo aš supratau, kad jai trūksta platesnio akiračio. 
Apie save buvo labai geros nuomonės, nors kiti galvojo vi
sai' kitaip. Kai mano draugai sakydavo, kad aš esu ją įsimy
lėjęs, mane apimdavo juokas, kalbą stengdavausi nukreipti 
kita linkme. Nenorėjau visko aiškinti.

Kartą aš sunkiai susirgau ir valandomis kliedėjau. Aplan
kyti manęs atėjo Žaneta, Lauke buvo šalta ir snigo. Kada 
aš paliečiau jos sušalusias rankas, man labai jos pagailo.

— Kam tu atėjai? Juk lauke taip šalta, — tariau.
Jai išeinant, paprašiau, kad ji praskleistų lango užuo

laidą, nes norėjau matyti, kaip krinta snaigės. Jos apsilan
kymu jaučiausi laimingas. Po valandos aš ėmiau smarkiai 
kliedėti. Mačiau, kaip pro praskleistą lango užuolaidą, ap
sirengusi baitais rūbais įėjo Mira. Su ja aš ėmiau garsiai 
kalbėti. Mira norėjo mane išsivesti sakydama :

— Einame su manim, aš tave išvesiu iš šios žemės 
skausmo! . . Aš griebiaus į lovos kraštus ir šaukiau, kad aš 
negaliu palikti Žanetos. Mira ėmė verkti ir ištarusi:

— Tu su ja nebūsi laimingas, — dingo.
Gretimame kambaryje su savo mylimuoju linksmai 

krykštavo šeimininkų duktė. Lauke buvo tamsu.
Man pasveikus, draugystė su Žaneta ėmė silpnėti. Po 

mėnesio laiko mes išsiskyrėme.
Čia pasakotojas sunkiai atsikvėpė ir pridėjo:
— Na, žinote, kaip buvo su tos mergaitės portretu, 

kurį mačiau išstatytą langei?
Kai uždirbau pinigų ir nuėjau jo nusipirkti, jo jau ne

bebuvo. Pabaiga.

ir 3. a sltiktinumo. 
jei vienas fagas 
bakteriją ir čia 

, tai kitų nebeįsi-

Pa-

PADĖKA ST. CATHARINES 
LIETUIAMS

Patarlė sako: „Nėra pirkios 
be dūmų’’. Taip yra ir mažoj 
St. Catharines lietuvių koloni
joj. Kartais pasibarama, pasi- 
kritikuojama, bet kada priei
nama prie rimtesnio tautinio 
reikalo, visuomenė į tai šiltai 
atsiliepia ir remia visu nuošir
dumu.

1949 m. lapkričio mėn. v-ba 
pravedė piniginę rinkliavą li
kusiems Vokietijoje lietu
viams. kad ir nedidelis St. 
Catherines lietuvių būrelis su
aukojo $ 104,44.

Aukavo: Broliai Alonderiai 
$ 7,44; Tėvai Pranciškonai $ 
5; VI. Palujanskas $ 5, V. Pla-

A. Vyniautas $ 5; V. Poe^lčius 
$ 3; A. Staugaitis $ 3; J. Stul 
gys $ 3; A. Vaičius $ 3; A. 
Kenstavičius $ 3; St. Balevi- 
čius $ 2; P. Butvitis $ 2; K. 
Bogužis $ 2; J. Deinera $ 2;
B. Gečiauskas $ 2; V. Grabaus 
kienė $ 2; K. Galdikas $ 2; J.

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

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

atlyginimo.

SIUVĖJAS AP. BE RESNEVIČIUS

Priimu vyrų bei moterų rūbų užsakymus iš savo ir kli- 
jentų medžiagų. Darbas atli ekamas pagal naujausias 
madas. — Klijentai priimami: kasdien vakarais nuo 5 v 
30 min., šeštadieniais visą dieną, šventadieniais iki 10 

vai. ryto ir po pamaldų iki 2 vai. po pietų. 
2471 MESSIER ST. MONTREAL, QUE.

(visai arti lietuvių bažnyčios).

Aukšta kokybe — žema kaina
Siuntiniai į visus Europos kraštus išskyrus SSRS 

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

adresą, pakieto numerį ir jo kainą.
STANDARTINIAI PAKIETAI:

2 sv. dešros Saliami
2 sv. kiaul. taukų
2 sv. maltos pup. kavos

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

Nr. 1 
$ 

6.10

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

Nr. 4 
$ 

5.95

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

(skardinėse po 1 sv.)
sv. arbatos (Lipton)

1 sv. pien. šokolado 
(plytelėmis)

2 sv. cukraus

Nr. 2

$

5.65

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

Yz sv. kakao
% sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

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

Nr.

$

5

5.85

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

1 sv. kakao
% sv. arbatos (Lipton)
1 sv. džiov. vaisių
2 sv. cukraus
2 sv. kiaul. taukų

Nr. 3

$

5.30

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

(skardinėje)
1 sv. cukraus
1 sv. pien. šokolado

Nr. 6

$
4.45

J LIETUVIŠKA

baldu krautuve
[ IR DIRBTUVĖ
! Parduodame sofas, fotelius, — sėdimus ir miegamus. 

Taipogi taisome ir aptraukiame naujai senus baldus ir 
keičiame j naujus.

Priimame užsakymus.
SAV. JOHN KAMICHAITIS, 

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO
..899 BLOOR ST. prie Ossington g-vės. TORONTO, 

Ont. Telefonas LO 1438.

S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjas

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

6920 Monk. Blvd. Ville Emard, Montreal, Tramvaj. 36

TRenmore 5661

E. DUMAS
VISOKIAUSIAS DRAUDIMAS 

gaisro, apiplėšimų, nelaim. ateit., automobilių ir kt.
1 — 4 Ave. VILLE LASALLE.

Lankydami gražiąją Montrealo vasarvietę Ville Lasalle aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
SAVININKAS ANTANAS MATULIS

Edward St. 7682. Montreal
{vairūs užkandžiai, šilti ir šalti gėrimai, lietuvižka muzika.

(plytelėmis)
% sv. arbatos (Lipton,
1 sv. džiov. vaisių

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
1 sv. ryžių
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
1 sv. razinkų
1 sv. deg. pup. kavos 
72 sv. arbatos (Lipton) 
1 sv. džiov. vaisių
1 sv. razinkų
1 sv. džiovintų vaisių

Nr. 7

$

6.75

1

Nr. 8 
$ 

5.65

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

(skardinėje)
Yz sv. arbatos (Lipton)

Nr. 9

$

6.00

5 sv. kiaul. taukų
5 sv. malt. pup. kavos 

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

(plytelėmis)

Nr. 10 
$

7.10

10 sv. kiaul. taukų
5 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėse po 1 sv.)

Nr. 11 
$ 
7.10

18 sv. kiaul. taukų Nr. 12
$

5.95
r uošiame INDIVIDUALIUS

3 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 s v. cukraus
2 sv. deg. pup. kavos

1 sv. razinkų
sv. džiovintų vaisių

Pagal atskirą kainoraštį
maisto pakrėtus.

Teiraukitės dėl siuntų didesniais kiekiais.
KITI SIUNTINIAI

Vaistai penicilinas ir kt. Pinigai į visus Europos kraštus.
I Vakarų Vokietiją 100 DM — $ 22.00.

RE1KALAUKITE MSŲ K AIN O R A S ė I U I 
HONEST AID, REG’D

456 West 63rd Street, Chicago 21, Ill. Telefonas Wentwo 
rth 6—4107.
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„Sudrumstoji ramybe"
(sutrumpinta)

Tik didelio užsispyrimo, dar 
bo ir tikėjimo viltimi, kokią tu 
ri šios premjeros rež. J. Jagė- 
la, galima buvo pastatyti Šį 
dramos veikalą ir žiūrovus nu
traukti nuo kasdienybės kele
tui valandų. Leido įsijungti į 
gyvenimo dramą, kuri lydi mus 
nemirštamai.

Nei prožektorių šviesos, nei 
Paryžiaus salionai nenustebi
no Žiūrovo, tik kai muzikas pa
keitė savo smuiką į peilį, tai 
ne vienas sulaikė kvapą ir klau 
sė — nejaugi ir žudys.

Architekto žmona Danutė— 
M. Labanauskaitė. Savo jude
siais, veido išraiška, apsirengi
mu, vidiniu pergyvenimu, pa
rodo didelį supratimą ir išsila
vinimą šioje meno srityje, ta
čiau Danutės tipas peršasi ki
toks. Jai visas pasaulis atrodo 
toks gražus, nekaltas. Ji atsi- 
dvausi savo vyrui, myli. Mėgs 
ta svajoti, mėgsta švelnius, 
gražius žodžius. Ji juos pri
ima ir iŠ svetimų žmonių, pa
žįstamų.

Policijos vadas — V. Nor
kus — visiškai savo vietoje.

Jo žmona, Paulina — S. Re- 
gelskytė. Tikrai „išsilavinusi“ 
poniutė, daug žinanti, ambi
cinga. Visur vaidino gera, tiik 
savo skoningu apsirengimu 
mažino „poniutės“ tikrumą ir 
i no pačiu atrodė peršaržuota. 
Taip pat, kada Danutė pažeis
ta, kada skaudūs prisiminimai 
griauna jos gyvenimo laimę,

P. Petrutis, savo rolėje — 
Tvirbutas, visiškai įtikino žiū
rovus, jog jo dievas yra stik
lelis ir jis nebesugrąžinamai 
paklydęs. Nors jis tai pats ži
no, bet kaltina žmones, “kam jį 
padarė elgeta ir vos nežmogžu 
džiu.

Pradžioje Tvirbutas nevisai 
įtikino, jog jis myli Danutę.
Kaipo artisto, rolė nebuvo pil- kada ji vos girdimai kalba, ir 
nai atlikta, tačiau kaip valka- reikalinga ypatinga tyla, tai 
ta, gyvenimo blogybių nenu- „poniutei“ reikėjo mažiau 
galėjęs, išjuoktas žmonių, gir- veikti savo mimika. Publi- 
tuoklis, — tai visiškai pilnai ka negalėjo girdėti Danutes 
atliko savo paskirtį. žodžių ir tuo pačiu nukentėjo

Klebonas—A. Lapaitis. Kaž 
kur provincijos užkampyje, 
tarpe tamsių parapijiečių at
randa gyvenimo prasmę ir ja 
patenkintas. Viską ramiai per 
gyvena ir net per daug ramiai. 
Visur randa išeitį, bet kada 
užsisvajoja apie praeitį — ne
įsigilina.

Vargšai ūkininkai: Senasis 
ūkin. J. Gaižutis ir jaunasis —- 
V. Paukštys. Jeigu senosios 
kartos ūkininkas nebuvo per
dėtai s/umužikintas, tai jauna
sis 'toks negalėjo būti. Jei se
nio išvargintos kojos dar laikė 
jį tvirtai, tai jaunasis negalė
jo eiti visai sulinkęs, nedrąsus. 
Iš jo balso skverbėsi noras gy
venti ir vis ieškoti teisybės, 
prašyti užtarimo, tai ir jo ju
desiai neturėjo būti suparali- 
žuofli, sukominti. Iš vis negai
lima mūsų kaimo jaunąją 
kartą taip tamsinti, beveik su
karikatūrinti. Tai nėra pirmą 
kratą ir tik šiame veikale. Pra 
eina ir pro kitų režisierių ran
kas, bet tas nereiktų kartoti 
ateityje.

Architektas—B. Saplys. In
žinierius lengviausiai supran
tamas ir įsivaizduojamas — 
aukštas vyras, truputį praži
lęs, inteligentiškos laikysenos, 
ramus ir atsidavęs moksliniam 
darbui. Silpnokas susitikimuo
se su žmona.

KALĖDINĖ vaikų EGLU
TĖ OAKVILLĖJE.

Oakville, tai nedidelis mies
telis pušiaukely tarp didžiau
siųjų Ontarios provincijos 
miestų Toronto ir Hamiltono. 
Pirmieji lietuviai apsigyvenu
sieji tame miestelyje buvo Elz 
bietos ir Augusto Frenzelių 
šeima, kuri 1947 metais "nusi
pirko nedidelę farmukę. Kai 
Frenzeliai tą farmukę pirko — 
tai jie turbūt ir negalvojo, kad 
už poros metų jinai pasidarys 
lietuviško kaimelio, vadinamo 
„Frenzeilyne“ užuomazga ir 
kad tame kaimely pasireikš 
gana gyvas lietuviškas gyveni
mas. O dabar tai jau yra įvy
kęs faktas. Frenzelynė dabar 
tai gyvas lietuviškas organiz
mas, šiuo metu skaitantis 17 
„dūšių“ kaip sakoma. Šalia to 
„kompaktinio“ ' organizmo 
Okvillėje yra dar 19 lietuvių, o 
Oakvillės apylinkėse, kaip 
Bronte ir Trafalgar dar 11 lie 
tuvių. žodžiu, Oakvillė.je ir 
jos apylinkėse 1949 metų pa
baigoje buvo 47 lietuviai. Dau 
guma jų čia yra įsikūrę pasto
vesniam gyvenimui, keletas gi 
atlieka sutartines prievoles ir 
jas baigę greičiausia persikels 
j Hamiltoną arba Torontą. Iš 
paminėto lietuvių skaičiaus 12 
yra vaikų, kurių 9 lanko kana- 
diškas mokyklas, 2 yra nemo
kyklinio amžiau ir vienas mo
kyklinio amžiaus dirba fabrike. 
Iš 9 lankančių mokyklas, 1 
lanko gimnaziją — likusieji 
pradžios mokyklas.

Gruodžio 30 dieną vakare 
tiems jauniausiems čionai 
ir buvo suruošta lietuviš
ka Kalėdų eglutė. Tai buvo 
pirmoji lietuviška eglutė Oak
villės ir apylinkės lietuvių vai
kučiams. Aišku, su lietuvišku 
Kalėdų seneliu. Kalėdų senelis 
pažaidė su vaikučiais, pasikal-

prasminga šio veikalo vieta ir 
dramatiškumas pavirto kome
dija. Tuo pačiu abu tipai nu
blanksta. Vienas peršaržuo- 
tas, antras neišgirstas.

Marytė — M. Krejerytė. Ge 
ras tipas, bet galėjo būti dar 
naivesnė prieš vedybas. Galėjo 
būti daugiau džiaugsmo ir su
dužus bonkai, daugiau nusimi
nimo ir rūpesčio.

Banaitis — V. Stuikys. Vi
sai geras kaip studentas, bet 
techniku jaunokas. Meilės da
lykuose nepratęs. Mužiko Tvii 
buto tėvas — V. Rūtelė. Se
nas bajoras, skurdžiai verčiasi, 
bet „honor“ aukščiau visko. 
Praretėjusiais dantimis, pliku 
pakaušiu. Vaidyba gera.

Jeigu pasisukus į salės pusę, 
— tai irgi neblogai. Publika 
labai domėjosi. Sėdynės eilė
mis paženklintos, tai jau ge- 
ias ženklas, bet būtų dar ge
riau, jei ir vietos turėtų nume
rius. Toronto progresuotų.

Bendrai, jei prisimeni sąly
gas, kuriose buvo dirbama, 
tai pati premjera — gera. Tie 
maži trūkumai, kurie čia bu
vo suminėti, sekantį kartą bus 
išlyginti. Neapvylėte. Sėk
mės. Laukiame kito pasirody
mo su nauju veikalu.
Toronto. Jon. Greičiūnas.

bėjo apie Lietuvą, paklausi- Be paminėtos pramogos skir 
nėjo vaikučius lict.uviSkų eilė- tos vaikams, Čionai bu- 
laščių ir tt. ir, padalinęs dova- vo suruoštos bendros Uetuviš- 
nėles, vėl iškeliavo. Likę gi kos kūčios, kuriose dalyvavo 
vaikučiai su dovanėlėmis džiū- 20 asmenų ir Naujų 1950 metų 
gavo ir linksminosi leisdami sutikimas, kuriame dalyvavo 
jaukiai laiką, susispietę aplink 26 asmens. Abi pramogos bu- 
eglutę ir klausydami lietuviŠ- vo labai jaukios.
kų pasakų bei žaisdami lietu- Oakvilietis
f- ='-■ ' • >t l~" h ik I ?-■'x ,

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

J ŽUKAS ANTANAS J 

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

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. Kainos že- X 
U mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja. II 
X Kreiptis vakarais po 6.30 vai.
<=g=Mr - »»■------------- X. M.—. M w---------- r ■*

MUSU SPORTAS
PATEKO PUSIAUBAIG- 

MININ ŽAIDIMAN
Viktorijos krepšinio pirme

nybėse Melbourne lietuvių 
krepšininkų komanda palaips
niui kopia į ąiršų. Šiose pir
menybėse nugalėtas jau antras 
pajėgus australų krepšinio vie 
netas CHURGH I, kuriame 
žaidžia trys Viktorijos rinkti
nės žaidėjai su Viktorijos 
Krepšinio S-gos pirmininku 
Watson priekyje. Su Church I 
laimėta 33:17 santykiu. Tokios 
persvaros nesitikėta nei žaidė
jų, nei lietuvių žiūrovų tarpe. 
Lietuviams patekimas j pusiau 
baigmines pirmenybių rungty
nes, jau yra užtikrintas.

M. P.

STALO TENISAS ANGLIJOJ
Londono stalo teniso pirme

nybėse žaidžianti „Lithuanian 
“A*“ komanda turėjo dar vie
ną susitikimą su bene viena ge

viškus žaidimus. Tai ištiktųjų 
buvo graži ir labai įspūdinga 
Oakvillės ir apylinkės lietuvių 
vaikučių pramoga. Tą pramo
gą suorganizavo ir pravedė p. 
p. Paulė Ancevičienė ir Elzbie
ta Frenz lienė, Kalėdų senelį 
vaikams skirtomis dovanėlė
mis aprūpino prof. J. Kamins
ko vardo socialdemokratų or- 
ganizapija, kuri tam kilniam 
tikslui nesigailėjo lėšų. Be to 
dar p. E. Frenzelienė per Kalė 
dų senelį nuo savęs asmeniš
kai padarė kiekvienam vaiku
čiui dovanėlių. Visi mažieji, 
vadovaujami mokytojos p. P. 
Ancevičienės, gražiai padėko
jo Kalėdų seneliui, p. Frenze- 
lienei ir visiems prisidėjusiems 
prie eglutės suruošimo bei pra- 
vedimo.

riaušių techniškai paruoštų ko 
mandų savo divizijcje.

Lietuviškasis trejetukas ir šį 
kartą laimėjo, bet laimėjimas 
buvo pasiektas per atkaklias 
kovas, nes priešininko „Eton- 
maron“ komandą treniruoja 
vienas Anglijos internacionalų.

Rungtynės baigtos 7:2 lai
mėjimu: Žaidė: Bušmanas, 2, 
Lingaitis 3 ir Razminas 2.

BOKSAS ANGLIJOJ
Plunksnos svorio boksinimn- 

kas J. Žemaitis kovojo su J. 
Hintonu, laimėjo kovą 4 runde 
taškais. Po šių rungtynių jis 
buvo pervestas į Aukštąją D. 
Britanijos bokso lygą. Tuo pa
čiu jis įėjo į Londono Pietų 
Vakarų Divizijos rinktinę. Už 
ją jis boksavosi Brightone su 
Pietų Anglijos kunigaikštijos 
rinktine ir rungtynes laimėjo 
kovoje su J. Reecc, antram run- 
dę guldydamas priešą nokautu. 
Po šių rungtynių Žemaitis lai
komas antruoju Anglijoje ir 
ketvirtuoju D. Britanijoje.

Gruodžio 1 d. tarpvalstybine 
se bokso rungtynėse Anglija— 
Airija, Žemaitis buvo numaty
tas važiuoti į Dubliną, nes Bran 
deris po rungtynių su Belgais 
nebuvo pailsėjęs. Tačiau prieš 
rungtynes Žemaitis susižeidė 
lanką ir dėl to už jį išvažiavo 
dabartinis Anglijos meisteris 
C. Tukeris.

Gruodžio 7 d. Londone 
įvykstančiose bokso rungtynė
se dalyvaus ir Žemaitis. (B. d.)

SIUVĖJAI
St. Morkūnas ir Ip. Kazlauskas 
siuva ir taiso iš savų ir klientų 
medžiagų vyt. ir mot. rūbus.

1109 Brown Blvd. Verdun.

B A LT I CKA
Lietuvis batsiuvį s.

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

PARDUODAMAS
RESTORANAS — KAVINĖ.

Pigia kaina, geromis išsimo- 
kėjimo sąlygomis, geras biznis, 
puikioje vietoje. Patalpos erd
vios, naujai atremontuotos, 37 
sėdimos vietos. Kaina 5.500 $, 
grynais apie 2500 $.

P. Petrėnas: 52 Borgia st.
Sudbury, Ont,

PIRMOSE FRONTO 
LINIJOSE

(Atkelta iŠ 3 psl.)

šia. Didžiuma rūbų gaunama 
pagal kuponus, o apelsinai gau
nami tiktai Kalėdų šventėms.

Moralinis saugumas. Nor
vegija pamokyta netolimos is
torijos atsisakė neutralumo, 
prisidėdama prie Atlanto Pak
to, kas reiškia „moralinį sau
gumą“. Bet tai reiškia, kad 
už dolerius ji galinti gauti 
ginklų ir šaudmenų, už kuriuos 
ji galinti kuo kitu atsimokėti. 
Taip pav., aerodromas prie 
Sola, netoli Stavangeri, su sa
vo 3 km bėgimo takais gali pri
imti visus didžiuosius lėktuvus 
su B-36 imtinai.

Tačiau didžiausias darbiečių 
vyriausybės trimfas yra pasku
tiniai rinkimai, nedavę komu
nistams nė vienos parlamento 
vietos. Po šito, komunistų par 
trja skilo, o jos vadas Johan 
Strand Johansen nuvyko tie
siog į sanatoriją. Kaip ir ki
tos so^alistinės vyriausybės, 
taip ir Horvegija deda didžiau 
sias pastangas, kad visi turėtų 
darbo. Vakaris.

Labai daug nustosi, 
jei “Nepriklausomos Lietuvos“ 

neprenumeruosi.
— Kas yra 5.000?
— Tai naujo “Nepriklauso

mos Lietuvos’’ vajaus šūkis!

Išnuomojamas 
KAMBARYS 

vienam asmeniui
5515 •— 13 Ave., Rosemount.

LIETUVIŠKAI — ANGLIŠ
KI ŽODYNAI.

Įsigykime ką tik iš spaudos 
išėjusį V. Pėteraičio, kišeninio 
formato mažąjį lietuviškai -
- anglišką žodyną su tartimi, 
žodynas yra virš 400 psl. Kai
na $2.50.

Be to, dar galima gauti to 
paties autoriaus didįjį žodyną
- 30.000 žodžių, kurio kaina 
$5.— ir liuksusiniais išleistą 
$8.—.

Užsakymus su pinigais siųs
kite :

1. Mrs. Andruškevičienė -
- Pėteraftytė, 5155 Bourbon- 
nisse, Apt. 6, Montreal, Que.

2. St. Dargis, 83 Euclid 
Ave., Toronto, Ont.

3. A. Miškinis, 576 York 
Str., London, Ont.

4. J. Klimavičius, 636 Haw
ks Ave., Vancouver, B. C.

JVAIRIŲ MAŠINŲ (karų) TAISYMAS: 
motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal dide
lį spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš 
sugedimo vietos kasdien išskyrus sekmadienius nuo 8 
vai. ryto iki 7 vai. vak. iššaukiant telefonu JU 4773. 
Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis.

G. KERAITIS,
IMPERIAL AUTO COLLISSION, 
561—567 KEEL ST. TORONTO, Ont.

LIETUVIS KIRPĖJAS
JONAS JOTAUTA5 

932 DUNDAS ST. W. — 
priešais Ketuv/ų bažnyčią.

TORONTO, Ont.

I

VICTORIA 
I CLEANERS

&.DYERS Co

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

j “ MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
IfUR AND GARMENT STORAGE

I

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems “Drex”, 
kad neperleistų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.

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

telefonuoti TRenmore 1135 
(galimą pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

*

XK~. , .XXL ._~.HFLZ.___XX
LIETUVIS SIUVĖJAS 

J. INDRELĖ 

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

202 St. Clarens Avė., Toronto. Tel. ME 8522 
___ XXZL_Z>K==ZZ>iK X 

-w- -■ tfir-—X!

CRANK GRINDING CYLINDER liORINC
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St. Catherine

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

it .... — -M'""' ' ' ' "jį t1 ..=x sį

Senas, patyręs vyriškų ir moteriškų rūbų

LIETUVIS SIUVĖJAS į
JUOZAS SKINKIS f

Siuvimas geriausiomis ir prieinamiausiomis sąlygomis. g 
Didelis pasirinkimas įvairių medžiagų.

2540 Sherbrooke East, Montreal. Telefonas: FR 8493. 3
i į — , *t_ į -m..— m.- -j* į iti.- r

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

VIRBALI ELECTRIC REG’D
TEL. DO. 3655

Lietuvis Elektros Kontraktorius
Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas 

Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

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

TONY’S RADIO SERVICE!
| V'sų rūšių pataisymai. b
I SAV. TONY MASYS |
Q 1728 FRONTENAC ST. |
^Telefonas: GR. 1249. MONTREAL. g

HAVER
Radio Tarnyba

JOE

visų rūšių aparatai.
RAndolph 4708.

Taisomi
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.

JUOZAS GRUBEVICIUS
MĖSOS IR VISOKIŲ VAUGOMŲJŲ PRODUKTŲ

Senieji ir naujai atvykusieji tautiečiai maloniai prašo
mi atsilankyti mano krautuvėje:

856 DUNDAS ST. W., TORONTO. TEL.: WA 1512.
Visiems sąžiningai patarnauju. Pristatymas į namus.
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PAIEŠKOJIMAI
__  Mykolas Puzarauskas,

£864 __  2 Ave Rosemount, i iečiai.
Montreal, ieško Adomo Trečio 
ko.

— Albinas* Giriūnas, YMCA 
Hartel, Bachland, Newton, 
Dorchester Dais.t, England, 
ieško Jono Indriūno, atvykusio 
Kanadon prieš 26 metus, kilu
sio iš Kovelių km., Rokiškio 
valsčiaus.

JT — Juozas Klimas, c. o. Brid 
erfian Donidson'e B. L. B.

* 3ox 180, The Pass, Man., ieš- 
Veiverio, atvykusio Kana-

*don 1926 — 27 m., jr jo žmo
nos Mitkiūtės, atvykusios Ka
nadon vienais ar dvejais metais 
vėliau. Abudu išvykę iš Koz- 
liškių kaimo, Višakio Rūdos 
valsčiaus. Prašau atsiliepti, bei 
žinantieji jų adresą pranešti 
virš nurodytu adresu.

PADĖKOS

—• Paieškomas Kazys Kizys 
ar Kirys, atvykęs Kanadon lai
vu „S.S. Sobieski“, 1948 m. Pra 
soma atsiliepti: The Canadian 
Red Cross ociety, National 
Office, 95 Wellesley St. E., 
Toronto, Ont.

Brangūs naujai atvykę '.au- 
Širdingai dėkoju aš ir 

mano šeima užtokias brangias 
dovanas mums įteiktas Jūsų 
vardu, švenčių proga.

Dėkoju taipgi 1 ir II trans
porto mergaitėms, atvykusioms 
Kanadon 1947 m. už širdingiau 
sius linkėjimus ir visiems 
tiems, kurie mane pasveikino 
su šventėmis iš Montrealio ir 
kitų provincijų.

Aš ir mano šeima sveikina
me Jumis visus naujai atvyku
sius lietuvius su Naujais Me- 
■ais ir linkime Jums ko geriau
siai įsikurti šioje šayje, o aš, 
kaip visuomet, stengsiuos kiek 
galėdamas Jums visiems pa
dėti.

Lietuviškas ačiū.
K. ir M. Ivaškevičiai.

Širdingiausią padėką pareiš
kiu p. P. Petromui ir p. Petio- 
nienei už tokias vertingas do
vanas, taipgi už dviejų savai
čių sfvečiavimą. Ponų Petronių 
toks malonus ir svetingas pa
tarnavimas mano gyvenimui

suteikė daug malonumo ir pa
guodos, už ką dar kartą t.anu 
širdingiausią ačiū.

Be to, po devyniolikos metų, 
už malonų ir vaišingą sutiki
mą savo krašto montrealie- 
čiams tariu širdingą ačiū.

P. Vyšniauskas.

Pirmojo ir antrojo transpor
to mergaitėms, labai gražiai 
mane pasveikinusioms su Kalė
domis ir N. Metais, nuoširdžiai 
dėkoju ir linkiu ■ geriausios 
sėkmės. Jonas Vaškys.

Mūsų mielai te;ai ir dėdei 
U. Kisieliams, jų (.’..ikrelei Al
donai ir jos vyrui, jų sūnui Jus 
tinui, už sudarymą dokumentų 
atvykimui iš Vokietijos į Kana
dą, ir atvykus už taip nuošir
dų ir malonų surikimą ir už taip 
puikias ir brangias dovanas, 
nuoširdžiai dėkojame.

Ksavera ir Eliziejus Šlekiai.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga sveikinu p. p. Gaučius ir 
Kupčiūnus, reikšdama širdin
giausią padėką, padėjusioms 
man atvyktiį į Kanadą.

Taip pat reiškiu gilią padė-

ką ,,Nemuno“ kooperatyvo bu- parama buvo ir yra labai vertin 
vašiems bendradarbiams.

Bronė Bunkutė.
g a man. Už tai Jums priklauso 
mano nuoširdus ačiū ir pagal
ba. Vytautas Miškinis.

Rodney apylinkės lietuviams, y\rvj(ja p q 
per Naujus Metus taip gražiai 2 ’
mane pagerbusiems ir įteiku
si emsi puikių dovanų, nuošir
džiausiai dėkoju.

Alfonsas Nacevičius.

Prieš kurį laiką man teko ke 
lėtą savaičių praleisti ligos pa
tale Notre Dame ir St. Jean 
Baptiste ligoninėse, Montreal, 
P. Q.

Maloniai buvau nustebintas 
geraširdžių tautiečių, kurie, 
lankydami mane, dažnai atneš
davo gražių „lauktuvių“. Jų 
jautri užuojauta lengvino ma
no skausmus, stiprino jėgas. 
Už moralinę ir materialinę se
sių ir brolių paramą reiškiu vi
siems nuoširdžią padėką.

Ypatingai noriu padėkoti p. 
p. Juškevičiams, kurie, mano Ii 
gos metu, tiesiog tėviškai ma
nimi rūpinosi, skirdami man 
tiek daug savo brangaus laiko. 
Jų nuoširdus vaišingumas ir

DIPUKAS 
pusamžis, ieško gyvenimo 

draugės: našlės arba persisky- 
rusios. Gali būti su vaiku.

Stanlys R.
97 Dovercourt Rd., 

Toronto, Ont.

VEDYBŲ TIKSLU
Aukštas, rimto būdo, darbš

tus vyras, gimęs 1905 m., nori 
susirašinėti su rimta, darbščia 
lietuve (pageidaujama siuvė
jos), kuri būtų gera, maloni šei 
mininkė ir tikra palydovė, ku
riant Kanadoje naują gyveni
mą.

Mergaitės ar našlės (gali bū 
ti su vienu vaiku), rimtai ma
nančios, tarp 30 — 40 metų 
amžiaus, įdedamos savo atvaiz 
dą, rašykit:

P. Vii., Burmis Camp, Alta.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

i

— Paieškau prieš kurį 
ką į Torontą atvykusius: Mar
tyną Galinaitį ir Magdę U&vai- 
tai'lę. Juos pačius, arba kas ži 
no jų adresą, prašau’ atsiliepti 
šiuo adresu: Mikas Rydama- 
kas, Central Patricia, Ont.

— Prašau atsiliepti Teresę 
Rainienę, atvykusią su šeima iš 
Manau stovyklos pas savo vy
rą į Torontą ar kitą miestą. Fe 
liksas Stirbys. R. R. 2. New 
Glasgow, N. S.

— Paieškau Stasio Kuizio 
iš Vaitkaičių km., Naumiesčio 
— Žem. valsč., į Kanadą atvy
kusio 1926-27 m. Lauksiu ma
lonaus atsiliepimo, arba žinan 
tieji jo adresą prašomi parašy
ti man: Feliksas Stirblys, R. R. 
2. New Glasgow, N. S.

— Dr. Karolis Augustas 
Oselis, Harderslebencrstr. 25 
Berlin — Dahlem, American 
Sector Germany, ųeško savo 
pusbrolių George Oselio, atvy
kusio Kanadon 1912-13 me
tais ir DP Jono Oselio, abu iš 
Šilutės apskričio. Malonėkite 
rašyti tiesiogiai arba Mrs. M. 
Rokas, Coleman, Alta, Canada.

— Mielas Žemaitėli, Stasy 
Kačinskai, gyvenai Hamiltone 
— prapuolei! Tavęs jau se
niai ieškau. Atsiliepk! Rašyk 
Gemiundiškiui. Stasysi Dab- 
kus. R. R. 2. New Glasgow, N.

lai- SAFE INC.
MONTREAL BRANCH, 1410 STANLEY S T. ROOM 320.

MONTREAL, P. Q. — TE L. BE 4506.

SKUBOS UŽSAKYMAS
MŪSŲ CARITAS “C” SIUNTINIUI
Vokietijon (į visas zonas) ir Austrijon.

Turinyje 23% net. svarų.
2 sv. margarino
2 sv. aukščiausios rūšies ryžių 

sv. kondensuoto pieno 
sv. evaporuoto pieno 
sv. džiovintų razinkų 
sv. saldžiojo šokolado 
sv. medaus 
sv. uogienės, braškių arba 
serbentų

(kanadiškais pinigais)

2 sv. riebalų
2 sv. virto steak’o
1 sv. kumpio ir bekono
1 sv. kumpio ir jautienos 

% sv. kepeninio pašteto 
% sv. kakao

2 sv. kvietinių
2 sv. degintos
2 sv. gabalinio

1
1
1

Vi
1
2

miltų 
kavos 
cukraus

DABAR $10.00
PRISTATYMAS PER VIENĄ SAVAITĘ

Pažymėkite valstybę ir zoną.

< i

S i 
M

M

H

Lietuviška moterų kirpykla
Daro šukavimą, pusmeti nius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

GAUTI LAIŠKAI
Juozui Aleliūnui.

Alinauskui.

XK

Išnuomojamas
KAMBARYS:

1225 Crescent St. Apt. 7, 
Sužinoti kiekvienu metu.

X XK .,".,XK XK==> 
IŠNUOMOJAMAS 

didelis saulėtas kambarys, ve
dusių porai, arba 

viengungiams.
4271 St. Lawrent, Blvrd.

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

Mes suteikiame Jums
TEISINĘ IR KALBINĘ PAGALBĄ 

pr
Jūsų sutarčių ir kitų dokumentų sudarymas, prašymų 
surašymas, patvirtintų vertimų padarymas — lietuvių, 

anglų, prancūzų, vokiečių bei kt. kalbomis 
Atstovavimas ir tarpininkavimas įvai
riais reikalais įstaigose bei įmonėse.

Lietuvių interesų gynimas Kanadoj ir kituose kraštuose. 
Jums patarnavimai atliekami bendradarbiaujant teisi
ninkams ir kalbininkams, studijavusiems Š. Amerikos ir 

Europos universitetuose.

JONAS JUŠKAIT1S

108 St.t George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494 
Skyrius: 750 Dundas St. W., Toronto; Tel. WA 0006

PHARMACIE MONTREAL
Turite giminiu ar draugu,

kenčiančiu nuo ligų 

jusu gimtojoj saly?
PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDICINIŠ

KŲ REIKMENŲ.

ATSILANKYKITE PAS MUS ASMENIŠKAI ARBA RAŠYKITE MUMS SAVO 

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

MES TURIME PILNUS RINKINIUS AUKŠTESNĖS KOKYBĖS EUROPIETIŠKŲ J 

GAMINIŲ, TAIP PAT STREPTOMYCIN©, PENICILLINO IR ĮVAIRIŲ SERUMŲ

RECEPTAI MŪSŲ SPECIALYBĖ

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

Savininkas — vaistininkas C. E. DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVE

HA. 7251 dieną ir naktį HA. 7251 |
5

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

MONTREAL ENTERPRISES REC'D
Parduodam namus — Parū pinam visokiausią apdraudą 
Darom raštų ir dokumentų patvirtintus vertimus ir tt. 
NUOLATINIS PATARNAVIMAS

Tel. AMherst 0342

ALBERTAS J. NORKJEL1 ŪNAS, c. s. c.

x ■ "w ww......... ------------------------------------Mtt""—-X>r mm—■ ■ mx~——-mx:_zmx mk- mm ■ mx

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

Siuntinys Nr. 3—$6.60
4 sv.. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus—$3.95

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kvt. miltų $2.60
B. 20 sv. kvt. miltų $3.40

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

Siuntinys Nr. 12—$5.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos
2 sv. cukraus

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

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

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių 

taukų ........ $ 4.60
C. 15 sv. grynų kiaulinių

Sotus Alkanam Padėk
AID OVERSEAS, INC., 4851S. ASHLAND AVE., CHICAGO 9, ILL. USA. 
Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS'. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 
Prašykite pilno siuntinių sąrašo. Pristatymas trunka apie 18 dienų. Užsaky
dami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą, siuntinio nu merį ir jo kainą.

Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos san dėhuose, 
o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOL AIDA.

~XK-.... ....... MX------------MX~ ~~W

1 dėž. (385 gr.) sviesto
1 d. (415 gr.) kiaul. mės.
2 sv. 3 ozs. cukraus
% šokolado
4 ozs. arbatos
2 sv. degintos kavos

taukų ............... $ 6.40
D. 37 sv. grynų kiaulinių 

taukų ....... $10.95

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

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

Siuntinys Nr. 34—$5.80
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. degintos kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 dėžutė apelsinų marmel.
2 sv. (be 2 ozs.) j. mėsos

Siuntinys Nr. 42—$6.95
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. degintos kavos

Siuntinys Nr43—$7.50
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. (be 2 ozs.) kumpio
1 dėž. (400 gr.) grietinės
1 dėžutė kepen. dešros
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 3 ozs. kiaul. taukų

Siuntinys Nr. 63—$9.95
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašiniu
2 sv. 3 ozs. piln. rieb. sūri<
2 sv. 3 ozs. cukraus
2 sv.3 ozs. ryžių
2 sv. (be 3 ozs.) k. tauku
2 sv. (be 2 ozs.) margarin.
1sv. kakavos
1 dėž. (400 gr.) grietinės
1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos
% sv. šokolado

Siuntinys Nr. 69—$6.80
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių

Siuntinys Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos
1 sv. 2 ozs. avižinių dribs.
1 sv. 2 ozs. cukraus
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr. 
% sv. šokolado
1 dėž. (400 g) margarino 
1 sv. pieno miltelii;

■ - ■ mm-----------mm----- zzxtczrz.
Siuntinys Mr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavos
1 sv. ryžių

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

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

Siuntinys Nr. 94
A. 5% sv. šokolado $4.50'
B. 8 sv. bičių med. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40
D. 10 sv. ryžių . . . $3.30
L. 10 sv. džiov. slyv. $3.60 
I. 5% sv. margar. $3.50 
K. 8 sv. apelsinų marmala

de .................. $.300
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Šeštadieni, sausio 14 dienu pirmasis spaudos
BALIUS-ONCEKTAS

VISI MONTREALIEČIAI IR APYLINKIŲ LIETUVIAI
Šį šeštadienį, sausio 14 die

ną, punktualiai 7 
karo Montrealyje 
masis SPAUDOS 
KONCERTAS.

valandą va- 
įvyksta pir- 
BALIUS —

Koncertinėje dalyje dalyvau 
ja artistai: Marija LEMEŠY- 
TĖ, Elzbieta KARDELIENE, 
Birutė PŪKELEVIČIŪTĖ, Bi
rutė VAITKŪNAITĖ, Juozas 
AKSTINAS ir Algimantas DI
KINIS. Bus solo dainavimas, 
solo šokiai, solo deklamacijos 
ir specialus, šiam baliui prilai
kytas, VAIDINIMAS.

nakties ir bus linksmas ir šau
nus.

Įėjimas į balių tiktai 1 do
leris ir baliuje jokių rinkliavų 
nebus. DĖMESIO! Balius pra 
tidės punktualiai, specialiu 
t tm baliui pritaikytu koncer-

KVIEČIASI SKAITLINGIAUSIAI DALYVAUTI
. t. Kad neįvyktų nesusiprati
mų, atkrtipiamas malonus dė
mesys į tai, kad norint nepasi- 
vėlinti, reikia atvykti anksčiau, 
nes paprastai paskutiniu metu 
prie kasos ir kabyklos pasidaro 
susikimšimas. Branginant lai-

ką, koncertas bus pradėtas 
su punktualumu.

Kaip vykti. Salė. kurioje 
bus koncertas - balius, yra Vil- 
ie Emard, 2721 Jolicoeur St. 
Ligi t'os gatvės ateina Notre 
Dame tramvajus Nr. 36, ku
ris eina iš Place d’Armes, Not

Dame gatve. Šis tramvajus 
kerta Jolicoeur gatvę, kame ir 
reikia išlipti, o išlipus eiti de- 
;inėn. Už poros kvartalų ir sa

— 2721 nr.

VI-

Birutė Pūkelevičiūtė
Kauno Jaunųjų dramos teatro 
aktorė, tremties dramos teatre.

Marija Lemešytė
Lietuvos dramos aktorė, 
„Mariannos Kaprizuose“.

Algimantas Dikinis 
Lietuvos dramos aktorius. 
„Mariannos Kaprizuose“.

Po koncertinės dalies, kuri 
truks apie valandą laiko, pra
sidės Spaudos balius. Šokiams 
gros puiki KAPELA. Veiks 
BUFETAS su minkštais bei 
kietais gėrimais ir užkandžiais.

Baliaus metu bus pravesta 
gausi ir turtinga LOTERIJA, 
kurios fantų tarpe figūruos 
profesorių A. A. Tamošaičių 
vedamoje Akademijoje studen
čių — A. Mažeikaitės, M. Dze 
taveckaitės, Z. Keturkaitės, S. 
Releikaitės, A. Steponaitytės 
ir E. Gaputylės — išaustas su
valkietiškas moteriškas TAU
TIŠKAS KOSTIUMAS.

Balius tęsis ligi 1 valandos

Vykstą St. Catherine gatve, 
persėda į Atwatter autobusą, 

į Notre Damn gatve ei- 
tramvajų Nr. 36, kuris 

Javeš ligi Jolicoeur gatvės. 
Vykstą iš Ville Lasalle bei Ver 
luno, sėda į Notre Dame tram
vajų Nr. 25 ir juo vyksta ligi 
lito per kanalą ir čia reikia per 
ėsti į 36, kuris eina iš miesto 
entro. 36 nr. daveža ligi Joli- 

;oeur.

3 iš j 
nantį

Montreal t
DIDŽIULĖ STATYBA VILLE LASALLE

rio kalba bus išverčiama į lietu
vių kalbą; be to, visi dalyvių 
paklausimai ar neaiškumai 
sprendžiami lietuvių kalboje. 
Čia pati bus rodomi du filmai iš- 
aakstybesnio darbininkų gyve
nimo ir unijų kūrimosi laikų.

Po susirinkimo bus užkan- 
džiavimo ir pasikalbėjimo drau 
giŠka valandėlė.

Visus mūsų lokalo narius ir 
kaniddatus, ne tik kviečiame, 
bet ir pageidaujame susirinki
me dalyvauti.
P. S. 242 lokalui priklauso vi

si lietuvių tautybės asmens, 
dirbą unijinėse darbovietėse 
prie vyriškų rūbų, (išskyrus 
kelnes). Jei dar atsirastų 
įrašytų į kitus lokalus, pra
šome mums pranešti.
242 lokalo vykdomoji v-ba, 

(Executive Board. A.C.W.U.)

LOK POSĖDIS
numatomas ateinantį penkta
dienį „NL“ redakcijoje. Gruo 
džio 29 dieną, kaip rašo „TŽ“, 
posėdis nebuvo paskirtas (ne 
r.esusirinko), sausio 6 dieną, 
paprašius. KLS atstovams, ku
rie buvę užimti, atidėtas ligi 
sausio 13-tos dienos.

JAU RUOŠIAMASI VASA
RIO 16 DIENOS MI

NĖJIMUI
Vasario 16-tos dienos minė>- 

jirnas šiemet norima padaryhii 
platesnis ir iškilmingesnis, tar
dei jau iš anksto pradedamai 
ruoštis. Jau yra apmesta mi 
Dėjimo programa, numatytas 
radio ir tt.

LIETUVIŠKA MOKYKLA 
VILLE LASALLEJE,

šio mėn. 14 d., T3 vai. Ville 
po švenčių pradeda pamokas šį 
šeštadienį, t. y. 1950 m. sau- 
Lasalle mokykloje: 72 — 4 th 
Ave (įėjimas iš kiemo).

Pageidaujama dar didesnis 
mokykla susidomėjimas.

LAS Montrealio Skyrius.
— Kur taip smarkiai skubi?
— Pradedu ruoštis naujam 

5.000 “NL” vajui.

Šiemet Montrealio dalyje — i 
Ville Lasalle — bus vykdoma ■ 
didžiulė statyba. Bus užsta- ; 
tytos 9, 10 ir 11 Avenue, o už i 
Golf klubo visas plotas ligi 1 
pat Lašinės bus apstatytas ; 
katidžiais. Ši statyba remia- i 
ma valdžios. Tiems tūkstan
čiams namų, kurie užpildys di
delę čios srities erdvę, bus rei
kalingi ir darbininkai ir staty
binė medžiaga, kas tapgi su
teiks žmonėms darbo. Tuo pa 
čiu pažymima, kad Montrealio 
miesto centras vis stipriau pra 
deda gravituoti į Šv. Lauryno 
faupį.

ATVYKO RAŠYTOJAS 
K. VESELKA

Rašytojas ir teatralas Ka
zys Veselka atvyko į Montre
al} ir čia pastoviai apsigyveno.

P. K. Veselka ,,NL“ skaity
tojams jau gerai žinomas iš jo 
mūsų laikraštyje spausdintų ei
lėraščių, novelių.

Su p. Veselkos atvykimu 
Montrealis praturtiėja nauja 

kultūrine jėga, nes p. Veselka 
yra ne tiktai rašytojas - poe
tas, bet ir teatralas ir meninin
kas.

LANKĖSI P. SAULIUS
Su Marionapolio simfoniniu 

orkestru Montrealy šiomis die
nomis iš JAV lankėsi žymusis 
mūsų violončelistas p. Saulius. 
Turėdamas vos kelias valandas 
laisvas, negalėjo aplankyti nei 
bičiulių.

TORONTO LIETUVIŲ 
VISUOMENĖS VEIKĖJA

ponia E. Žikoricnė viešėjo 
Montrealy pas savo gimines, 
Ville Lasalle. Ta pjtčia proga 
apankė ir „NL“ redakciją.

LIETUVIŲ UNIJISTŲ 
ŽINIAI

Montrealyje, 2020 Clark 
street, (unijos namuose), sau
sio mėn. 18 d. 5 vai. 30 min. 
'po darbo) įvyksta 242 lokalo 
instruktyvinis susirinkimas.

Susirinkime kalbės Montre
alio Joint Board valdytojas, ku-

D. L. K. VYTAUTO KLUBAS 
kiekvieno šeštadienio vakarą ruošia

ŠOKIUS
Puikioje lietuviškoje salėje prie geros BROLIŲ LAPINŲ 

muzikos maloniai kviečiami visi lietuviai jaukiai 
ir linksmai praleisti laiką.

Pradžia 8.30 vai. vakaro. įžanga £į0 centų.
Adresas: 2161 St. CatherineEast. Telefonas: CH 0480.

Vaitkūnaitę;
□ šokio šokėja

Birutė
Išraiškinio šokio 

gyvenimiškoje

Elzbieta Kardelienė 
Lietuvos operos solistė, Rozi- 

nos rolėje operoje 
„Sevilijos kirpėjas“.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Keli asmens man1 pranešė, 

kad Montrealio ' lietuvių para
pijos klebonas kun. J'. Bobinas 
praėjusią savaitę, sausio 8 die 
na, per pamoksią esąs pasakęs, 
jog aš su mirusiu mano vyru 
Vytautu Bielskiu buvusi netei
sėtoje moterystėje ir kad mano 
vyraę miręs be išpažinties ir 
palaiminimo.

Jeigu taip ištikrųjų buvo pa
sakyta pamokslo metu, tai aš- 
viešai pareiškiu, kad su miru
siu mano vyru Vytautu Biels
kiu buvau sutuokta katalikų 
bažnyčioje ir turiu tų sutuoktu 
vių metrikus ir liudininkų. 
Taipgi pareiškiu, kad mano vy 
ras mirė atlikęs priešmirtinę iš
pažintį, buvo aprūpintais Šven 
tais Sakramentais, paskui gavo 
paskutinį patepimą ir palaimi
nimą. Kad mano vyras atliko 
išpažintį ir buvo aprūpintas 
Šventais Sakramentais, turiu 
kunigo, atlikusio paskutinį pa
tarnavimą, oficialų pažymėji
mą ir taipgi liudininkų .

Stasė Bielskis.

PIRMASIS KANADOS 
LIETUVIŲ KALENDORIUS

Pirmasis Kanados lietuvių 
kalendorius jau spausdinamas. 
Ilgai netrukus jis pasirodys. 
Turinyje, be kalcndariumo, ku 
riame bus sužymėti, pagal kan. 
Dr. F. Bartkaus paruoštą 
„Būk mums malonus“, krikš
čioniški, ir, be to, grynai lietu
viški vardai; bus J. Cicėno 
1950 metų sukaktuvininkų ap
žvalga; bus J. Juškaičio Kana- 

'■ dos įstatymų apžvalga (pilie- 
■ lybės, teisių, vedybų ir skyry
bų, imigracijos ir kt.), V. Ta- 
mulaičio alegorija „Aukso mai 
šas“, informacija apie Kanadą, 
žinios apie pasaulio lietuvius, 
Kanados matai, saikai, svoriai 
ir temperatūros matavimas, 
Lietuvos atstovyoės, konsula
tai, visame pasauly lietuviška 
spauda ir tt. Kalendorius 5- 
kių lankų. Dailininko A. Ta
mošaičio viršelis.

Prašoma įsidėmėti, kad ka
lendorių gaus visi 1950 metų 
prenumeratoriai nemokamai, o 
skyrium kalendorius nebus par 
davinėjamas — jį gaus tiktai 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 

prenumeratoriai. Leidėjas.
t ■ ■ Ife ------- X-..............i

Spaudos balius norima su
ruošti pagal lietuvišką tradici
ją, kurios centre bus lietuviš
kosios spaudos propaganda pla 
Č-'a prasme. Todėl visi tautie
čiai maloniai prašomi dalyvau
ti juo skaitlingaiusiai.

KLCT

Juozas /aks imas 
Dailininkas, dainininkas, teat
ralas, gyvenimiškoje pozoje.

Toronto

Jau kreipia dėmesį į Mažosios 
Lietuvos lietuvius. Mįslė leng- 

“vai suprantama. Didžiosios 
Lietuvos lietuviai baigia išemi
gruoti, tuo tarpu prūsų lietu
viams emigracinės sąlygos yra 
sunkesnės.

Sausio 15 dieną minėdami 
Klaipėdos Krašto prisijungimą 
prieš 27 metus prie savo tau
tos kamieno — D. Lietuvos, 
mes prisimename ir patirtą 
skriaudą. Skausmas yra giliai 
paslėptas mūsų širdyse. Mes 
savo meilės jūrai niekados ne
išsižadėsime. Visada mums 
skambės amžina jūros gaida,

t""""........it"".'.-!-"

KLAIPĖDĄ GAVOME 
SAVO KRAUJU

(Atkelta iš 2 puslapio)
mokratines pasaulio vyriausy
bes, prašydami: . . 2) atskirti 
Mažąją Lietuvą tokiose sieno
se: pradedant nuo Aismarių 
ties Rudkalniu, toliau einanti 
pro Šipapilį, baigiant Šventai- 
niais ties Suvalkais, kad ji ga
lėtų susijungti su išlaisvintąja 
Didžiąja Lietuva. ..“

Mažosios Lietuvos Taryba 
atgimė dabarties politinių ir 
ekonominių veiksnių verčiama. 
1949 m. suvažiavimas Hanau 
konstatuoja vokiškojo Klaipė
dos krašto elemento dajbar reiš - 
kiamas pretenzijas į Klaipėdos 
Krašto elemento dabar reiškia
mas, pretenzijas į K laipėdos jog kelsis visa Lietuva, 
kraštą ir varomą tuc i reikalu 
propagnadą. Daugėlas tikriau , 
šių lietuvių Vokietijoje, kilu
sių iš Mažosios Lietuvos, pa- , 
kliūva į nagus vokiškajam dr. 

„Schreiberio vadeiv.aujamam t
„Memelbundui“. Su važiavimas 
nutarė įsteigti atsltirą Mažo
sios Lietuvos Draugiją, kuri 
būtų prieš karą egzrstavusiosf‘. 
„Lietuvių Draugijo s“ pasekė
ja. Ji kaikuric.se Vo kietijos vie 
tose yra atgaivinta. Ji turės sa
vo skyrius Kanadloje, JAV, 
Anglijoje ir kituose- kraštuose. 
Ji rūpinsis br šalpa.. Ryšių pa
laikymui ir informacijai nutar
ta leisti organą „K.eleivį“. Pa
kartotinai buvo ap [artas ir Ma 
žosios Liet uvos s ienų klausi
mas. Būsimąjai t alkos konfe
rencijai nutarta su trinkti atatin 
karną dok umenta< :inę medžia
gą. Šį darbą aps lėmė organi
zuoti žintamas vrs- ūomenės vei
kėjas Jonas Grig olaitis. Dar 
neišspręstas tebė ra Mažosios 
Lietuvos atstovo priėmimas į 
VLIK-ą. Taryt iad vadovauja 
Erdmonas Simon iantis.

Paskutiniu m rta padidėjo 
spaudimas ir iš ifcolševikų pu
sės. „Tėvynės, E įtaisas“ vis lab-

Sausio 15 yra istorinė Lietu 
vos didybės diena. Tą dieną 
Klaipėdos sukilėliai parodė pa 
šauliui, kad jie yra gajos ir ryž 
tingai už savo teises kovojan
čios tautos sūnūs. Kol kovin
gumo dvasia mumyse nėra mi
rusi, mes su pasitikėjimu ga
lime žiūrėti į ateitį. Išauš ta 
diena, kada mes vėl grįšime į 
savo gimtuosius namus ginta
ro pakrantėje, prie Baltijos jū
ros prie Kuršių marių. Dabar, 
minėdami Klaipėdos atvadavi
mą, mes semsimės stiprybės ir 
jėgų iš praeities garbingų dar
bu prisiminimo. Tas prisimini
mas paskatina mus naujiems žy 
giams.

praėjo gana gražiai ir jaukiai. 
Kūčios į Kalėdas perslinko ne
jučiomis, nemiegant, nes po 
Kūčių daugelis publikos susi
tink© į Bernelių mišias, kurių 
metu giedojo op. sol. P. Radze 
vičiūtė, sol. B. Marijošius, P. 
Verikaičio vedamas oktetas ir 
p. Somonavičiaus vedamas cho
ras. Solistų giedojimą lydėjo 
p. Dvarionas. Kūn. Ažubalis 
pasakė pritaikytą pamokslą.

Nauji metai sutikti dar links jimą. 
miau. Sutikt.vės ubuvo suruoš ] 
tos trijose salėse. Gausiausias 
sutikimas buvo LAS parengi
me, anglų salėje. Sutikime, be 
LAS žmonių, dalyvavo įvairių 
įsitikinimų visuomenės veikė
jai ir perpildyta salė svečių, 
daugiausia lietuviškos jaunuo
menės, kuri traukė skambias 
lietuviškas dainas, šoko, links
minosi ir tuo sudarė vieną gra
žią lietuvišką šeimą. Apie 11 
vai. St. Jakubickas, pasakė 
sveikinimo žodį ir palinkėjo vi
siems laimingų Najiį Metų.

12 valandą, solistui p. Ma- 
rijosiui vedant, griausmingai 
nuaidėjo, Lietuvos Himnas.

Griausmingai nuaidėjus 
Himnui, salėje prasidėjo nuo
širdus sveikinimasis ir linkėji
mai greitai išvysti Laisvą Lie
tuj.

Šv. Jono pašalpinė draugija 
— pirmosios Toronte lietuviš
kos parapijos įkūrėja, gruodžio 
31 d. parapijos salėje surengė 
tradicinį Naujųjų metų sutiki
mą. Į šį sutikimą iš anksto už 
sirašė nemažas skaičius daly
vių. Dalyvavo draugijos na
riai, daug svečių ir nemažas 
skaičius dabartinių lietuvių. Su 
tikimas praėjo darnioje, kultū
ringoje ir jaukioje nuotaikoje. 
Po skanios vakarienės, kurią 
kruopščiai paruošė p. p. Beino 
rienė, Čirflnienė, Urbonienė, 
pobūvio dalyviai smagiai pasi
šoko ir pasilinksmino. Per šį 
pobūvį apsieeita tik su alučiu.

Negausus, beveik uždaras, 
vienminčių Kanados Lietuvių 
katalikų kultūros draugijos 
narių susirinkimas Naujuosius 
metus sutiko ramiai, artimų, 
draugų nuotaikoje. Čia užpapra 
sytas dalyvavo p. Verikaičio 
oktetas. kor.

ŠVENTĖS TORONTE
OP. SOLISTŲ KONCERTAS 

Sausio 15 d., sekmadienį, 7 
vai. lenkų salėje (Queen — 
Dovercourt gatvių kampas) 
įvyksta op. solistų V. Jonuš- 
kaitės, V. Ivanausko ir pianis
te Al. Mrozinskio, specialiai 
p, ruoštos programos nepaprs- 
tas koncertas.

Ta pat proga Lietuvos Atgi
mimo sąjūdis ruošia ir trumpą 
Klaipėdos atvadavimo paminė 

Visi lietuviai maloniai 
prašomi gausiai atsilanky'i.

LAS Valdyba.
BUS GRAŽUS ŠOKIU 

VAKARAS
Sausio 21 dieną YMCA sa

lėje Kanados Lietuvių Moterų 
Bendruomenės Toronto apylin 
kė ruošia smagius šokius, gric 
žiant, geram orkestrui, 
ronto jaunimas maloniai kvie
čiamas gausiai dalyvauti ir tu
rėti sau smagumą ir tuo pačiu 
paremti kilnų KLMB tikslą 
tautinėje ir kultūrinėje sri'yj '.

DAINOS DRAUGIJOS , 
SUSIRINKIMAS <

Susirinkime p. Matijošaitic- J 
nės bute perskaitytų nauji pra-^ 
šymai ir padėkos už siuntinius, 
kurių dauguma pasiųsta ser
gantiems. Kadangi dabar salė 
koncertui gauti labai sunku, 
t ai susirinkimas nutarė kreip
tis į tautiečius, kad tiems tiks
lams tautiečiai paaukotų. Iš
rinkta nauja valdyba: pirm.: 
M. Jokūbynienė, vicep. O. K.a 
linauskienė ir E. Žikorienė, ižd. 
E. Garbuzaitė, sekr. O. Indre- 
liepė ir korespondentės p. In- 
drelienė ir p. Jakubynienė. P. 
Matijošąitienė gražiai vaišino, 
talkinama pp. Grinskaičių ii4*, 
Zarskaitės. ft
HAMILTONE BUS DIDELIAM

KONCERTAS
Hamiltono sporto klubas Ko 

v as sausio 29 dieną, 4 vai. po 
pietų Ukrainiečių salėje ruo
šia didelį, įvairų ir įdomų kon
certą, kuriame dalyvaus solis
tai dainininkai, smuikininkas, 
deklamatoriai, trio ir tt. Jau iš 
anksto Hamiltono, Toronto ir 
apylinkių lietuviai įspėjami, 
kad tam koncertui galėtų pa
siruošti. Smulkiau apie koncer 
tą vėliau.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

vedusių porai (be vaikų). Pa
geidaujama, kad žmona būtų 
nedirbanti ir galėtų prižiūrėti 
namus už tam tikrą atlygini

mą, pagal susitarimą.
Kreiptis: 181 — 3 Ave, Ville 
Lasalle, Tel. HE 3567, kasdien 
po 5 v. vakaro ir šeštadieniais 

bei sekmadieniais visą dieną..

Nepriklausoma Lietuva
3a Fourth Ave., VUle Lasalle, — Montreal, Que. Canada 

Telefonas: TR. 9735
Yearly Subscription Rates:

Canada............................  $4.00
Other Countries........... $4.50
Australia ........................ $5.00

sekantį žodį.

Prenumerata Metams:
Kanadoje........................ $4.00
Užsieny .......................... $4.50
Australijoje.................... $5.00
žodžių — $1.00, toliau po 3 et. už kiekvienų

Kiti skelbimai — pagal susitarimą.
Adresų pakeitimai 25 c. (smukių skelbimų — už pirmus 15 

Paieškojimų kaina $1.00, smullkiais pašto ženklais).

kaikuric.se
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