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SUNKIAI SKYLANTI TAIKA AR KARAS
DIDELIS NUOMONIŲ SUSIKIRTIMAS VAKARŲ PA ŠAULYJE. REIKŠMINGI AMERIKOS iĮFABŲ VIRŠI

NINKŲ PASITARIMAI JAPONIJOJE. PENKTASIS PASIŪLYMAS KINIJOS KOMUNISTAMS.
dėl Sueco? Italijoje kelia 
triukšmą kairieji, kad Italija 
Eisenhowerio vadoyybei pave
da karo dalinius. Vis tai pagal 
Maskvos penktosios kolonos 
magijos lazdelę. . .

Šviesesniu praėjusios savai
tės faktu reikia laikyti

generolo Eisenhowerio ke
lionę per Europos valsty

bių sostines,
(kuriose jis sutiko rimtą įverti
nimą ir visur rado tikrą tarp
tautinės ir ypač Europos padė
ties supratimą. Paryžius, Ro
ma, Briuselis, Haaga, Kopen
haga, Oslo ir Londonas jau Eu 
ropos karo vadui paskyrė ka
riuomenes kontingentus. Ang 
lija net padvigubino tuos kon
tingentus. Eisenhoweris dabar 
vyksta į Lisaboną ir, gali būti, 
Madridą, nors ta kelionė neįei
na į jo dabartinę programą.

Tačiau kai Europa jau konk 
rečiai ryžtasi sudaryti at/sparu 
mo prieš agresiją jėgą, suskato reikšmingas.

ir Rusijos satelitai. Ypač sku
biai mobilizuojasi (laužydami 
taikos sutartis-) Rumunija, Bul 
garija ir Vengrija. Manoma, 
kad pirmasis jų žingsnis bus nu 
kreiptas prieš Jugoslaviją, o 
gal, ir Graikiją, bei vakarinę 
Vokietiją.

Tuo pačiu metu spauda stip 
riai rašo

apie Jungtinių Tautų Or
ganizacijos jėgų atšauki

mą iš Korėjos,
nes esą jas reikia taupyti prieš 
pagrindinį agresorių — dikta- 
torinę Rusiją.

Matyti šie gandai turi tam 
tikrą pagrindą, nes pas MacArt 
hurą dabar lankosi JAV karo 
vadai: sausumos kariuomenės 
štabo viršininkas gen. Collins, 
aviacijos viršininkas gen. Van 
denbergas ir karinės žvalgybos 
viršininkas gen. Bedell Smiths, 
kurie konferuoja su gen. Mac 
Arthuru. Ši jų konferencija yra '

Gali būti ir taip, '

Ir praėjusią savaitę Jungti
nių Tautų Organizacijos Poli
tinis komitetas tebesikankino 
Korėjos karo sustabdymo klau 
Simu. Pagaliau, po ilgų dėry 
bų ir svarstymų, jis 

priėmė naują pasiūlymą 
kom. Kinijai baigti karą 

Korėjoje.
Tas pasiūlymas susilaukė di

delės kirtikos, nes jis eina jau į 
dideles komunistams nuolai
das: 1. Baigti Korėjos karą, 2. 
Išvesti iš Korėjos visas sveti
mas karines jėgas, 3. Suvienyti 
šiaurinę ir pietinę Korėją į vie 
ną valstybę, 4. Tartis su kom. 
Kirtija del Formozos ir 5. Tar
tis dėl kom. Kinijos priėmimo 
į Jungtinių Tautų Organizaci
ją. Šie du paskutinieji punktai 
ir yra tų nuolaidų reiškėjai. 
Prieš tuos punktus stipriai pa
sisakė Kinijos ir Filipinų atsto
vai, o balsavo prieš. . . Sovietų 
Rusiją su satelitais, bet taip 
pat ir Kinija su Salvadoru. 
Amerika šiam planūi taip pat 
priešinga, bet kadangi jį prime 
tė Anglija su savo dominijo
mis, tai Amerika nebalsavo 
prieš. Greičiausia ir todėl, kad 
pireš balsavo Rusija. O jeigu 
Rusija balsuoja prieš, tai pla
nas savaime nepraeis.

Tai jau pcnlktas pasiūlymas 
Kinijos komunistams. Pirmieji 
keturi pasiūlymai jau atmesti. 
Kadangi pasiūlymuose yra są
lyga, kr.d pirma reikia nutrauk 
ti Korėjos karą, o tiktai paskui 
kalbėtis kitais klausimais ir ka
dangi sujungtoji Korėja turi 
būti JTO žinioje, tai ir šis pa
siūlymas Kinijos komunis
tams bus nepriimtinas.

Antras klausimas, kuriuo lig 
šiol kankinasi Trys Didieji, 
yra

Keturių Didžiųjų susitiki
mo klausimas, dėl kurio 

ligšiol nesusitariama.
Visi jau sutarė patį susitiki

mo principą, bet nesutaria dėl 
derybų pagrindo. Rusija siū- 
tartis tiktai del Vokietijos gink 
lavimo, o vakariečiai siūlo drau 
ge spręsti visas tarptautines 
problemas, nes tiktai tuo atve
ju galima būsią susitarti. Dėi 
to Amerika Maskvai suredaga
vo kolektyvinio atsakymo no
tą, bet Piancūzija rado tą notą 
pergriežta ir pasiūlė sušvelnin
ti, kad Maskva neužsigautų 
Greičiausia nota bus sušvelnin 
ta, bet teigiamų vaisių ir šioje 
srity nenumatoma.

Kaip gerai informuoti šalti
niai sako, Staliną spaudžia so
vietiniai maršalai greičiau pra
dėti karą prieš vakarus, nes 
jau būsią vėlu kai vakariečiai 
apsiginkluos ir ypač kai apgink 
luos vakarinę Europą. Todėl 
Stalinas dabar esąs visai nesu 
kalbamas. Prancūzai todėl ir 
biją, kad Stalinas neužsigautų 
ir tuojau nepradėtų karo.

Matyti, kad tūlo sąmyšio ar 
baimes yra ir Amerikoje, nes ir 
JAV prezidentas Trumanas, 
siųsdamas Kongresui 1951-52 
metų biudžetą, jau prakalbėjo 
apie sutikimą sudaryti „gar
bingą taiką“. . . Terminas, pri 
menąs nusileidimų laikus. Bet 
gali būti, — tai ir taktinis pasi 
sakymas, ypač kai Amerikoje 
plačiai ickomenduojamas izolia 
cionizmas.

Krizių — knzelių yra ir ki
tuose kraštuos?, o jos visos šio 
kiu ar tokiu būdu yra susiju
sios su didžiąja krize. Atsista 
tydino Irano finansų ministe- 
ris, nes buvo užpultas parla
mente, kad pigiai pardavęs 
Amerikai žibalą (sovietinio 
spaudimo įtaka). Kaire studen 
tų demonstracija apgulė užsie
nių reikalų ministerį, kad jis utjt —r ------- t ■■—------------- -------- r-
pasakytų, ką sutaręs Londone lomatinį korpusą, Lietuvos mi- darė, bet tremią lietuvius iš-

kad bus suplanuotas naujas ko 
munistams smūgis, kokio jie 
nelaukia.

Kad Maskva skrupulingai 
ruošiasi karui, rodo ir tas fak
tas, kad dabar joje vyksta di
delė konferencija iškviestųjų____ ____ _______
„gydytis komunistų vadų siuntimą turimo pritarimo. Ta

čiau, prezidentas ir Baltųjų 
Rūmų patarėjai tiki, kad šito 
nereikesią, nes pasitiki .gen. Ei 
senhowerio priemonėmis Eu
ropoje. Tuo pasitikėdami jie 
mano laimėsią Kongrese, ne
sutikdami teisinių suvaržymų.

Jis pasitiki Eisenhoweriu
Trumanas, greičiausiai, jei

gu ras tai reikalinga, siųs dau
giau Amerikos kariuomenės j 
Europą ir be Kongreso prieš iš

KARAS KORĖJOJE
Karas Korėjoje stabilizavo 

frontą. Tiktai vietomis vyksta 
permainingi 
Taip Wonju 
gos, bandant 
iš užpakalio, 
ti. O Wonsano srityje, kur 
priešas buvo pasistūmėjęs į pie 
tus, jis atmuštas ir JTO jėgos 
vėl atsiėmė Wonsano miestą, 
esantį apie 26 kilometrus nuo 
Seoulo į pietus.

Korėjos kare yra nepalygina 
ma kiekinė priešo jėgų persva
ra žmonėmis, bet JTO jėgos 
turi nepalyginamai tobulesnes 
karines priemones, todėl pajė
gia atlaikyti dešimteriopai di
desnes puolėjų jėgas.

Įdomu, kad jau kelis kartus 
įvyko didesni lėktuvų mūšiai

pasistūmėjimai. 
srityje JTO jė 

jas kinams apeiti 
turėjo pasitrauk

.1

Prancūzijos Thorezo, Italijos 
Togliatti ir Norvegijos — Ol
sen, kurie ten praeina penkto- 
sos kolonos vadovavimo kursą

Taigi, kai kalbos eina apie 
taiką, vis dėlto laktinai ruošia 
mas karas.

Karštosios politinės 
raidos apžvalga

Paris. „Monde“ : Daugelis 
amerikiečių nori pasitraukimo 
iš Azijos. Jie reikalauja trauk
tis ir iš Europos, kuri esą karo 
atveju nepajėgtų apsiginti. Jei 
Europa nesuteiks visų jėgų gy
nybai, JAV gali nuspręsti ją pa 
likti savo likimui.

Washington. Acheson, savo 
Vak. hemisferos konferencijos 
kvietime: Tarptautinio komu
nizmo agresyvi politika — vyk 
doma per satelitus — iššaukė 
padėtį, kurioj grasomas visas 
laisvasis pasaulis.

„Sunday Times“: Jei per- 
žvelgsim strategiškai svarbias 
vietas, kur eventualiai būtų ka
biau jama su Rusija ir Kinija — 
pamatysime kad Korėja svar
bumo atžvilgiu stovi paskuti
nėj vietoj.

W. Winchell: Harper's lei
dykla paprašė J. Gunther pada 
ryti pataisymų jo baigiamoj ra 
šyti Knygoj apie McArthur. 
Knygos antraštė pakeista iš 
„Pacifiko Cezaris“ į „McArt
hur mjslė“.

Observer: Amerikiečių spau

ore. Ir JTO lėktuvai visais at 
vėjais išėjo nugalėtojais. Iš
leidžiant laikraštį, JTO jėgos 
ėjo pirmyn ir komunistus spau 
dė atgal.

— New Yorke prasideda de 
rybos JAV ir SSRS dėl karo 
paskolų likvidavimo.

— Berlyno, laikraštis „l>ciu>
graf“ praneša, kad rytinės Vo
kietijos policiją perėmė savo ži 
nion Rusijos karininkai.

— Švedijos parlamentas pri 
ėmė didžiausj savo istorijoje 
karo biudžetą — 270 milionų 
dolerių arba 1 miliardo ir 200 
mil. švediškų kronų.

— Trumanas pareikalavo 
padidinti 1 milionu ir darbinin- 
per mėnesio laiką kariuomenę
kų skaičių 3 milionais asmenų, doj kone kasdien randam Mc

Arthur patiekiant savo pažiū
ras dėl Azijos karų politinių 
aspektų. McArthur nuomonės 
skiriasi nuo prez. Trumano ir 
J. Tautų pareiškimų, pagal ku
riuos jis turėtų veikti.

Churchill Ž. Rūmuose: Dar 
būtų galima taikingai susitar
ti su S. Sąjunga, jei būtų ryž
tingai veikiama imant derybų 
baze ne musų dabartinį silpnu
mą, bet Amerikos atominio 
ginklo veiksmingumą. Ši poli
tika geraiusiai leistų sutruk
dyti baisų karą arba užtikrinti 
mūsų išlikimą, jei karas kiltų.

J&S Alsop:' šio pareiškimo 
prasmė yra — JAV ir Britani
ja turi išgauti Kremliaus aiškų 
pasirinkimą — taika arba ka
ras dabar. Pasiūlyti Stalinui 
pasaulinio mąsto susitarimą 
garbingomis sąlygomis kartu 
įspėjant, kad atominis ginklas 
bus panaudotas, jeigu susitari
mas būtų atmestas. Tik taip 
galima išaiškinti Churchillio 
siūlomą taikos problemos iš
sprendimą, kurio bazė būtų 
Amerikos atominio ginklo stip 
rūmas.

Min.Si.Lozoraitis turėjo svarbių pasimatymų
Lietuvos diplomatijos šefas 

S. Lozoraitis buvo nuvažiavęs 
į Londoną. Giiždamas jis bu
vo sustojęs PaYyžiuje ir Ciu
riche.

Londone jis turėjo eilę pasi
tarimų su mm. B. K. Balučiu 
įvairiais mūsų politikos klausi
mais ir susitiko su vietos lietu
vių veikėjais. D. Britanijos lie 
tuvių organizacijų atstovų po
sėdy ir kitomis progomis.

S. Lozoraitis lankėsi pas Es 
tijos ir Latvijos pasiuntinius ir 
dalyvavo latvių tautos šventė
je. Jis užmezgė kontaktą su 
Anglijos parlamento narių gru
pe, kuri pakvietė jį pusryčių, ir 
susitiko su lenkų užsienio- rei
kalų ministeriu.

Paryžiuje mm. Lozoraitis ta 
rėsi su L. atstovu dr .S. Bač- 
kiu. Be to, jis pakartotinai lan 
kėši užsienio reikalų ministe
rijoj, kur buvo priimtus taip 
pat ir generalinio politikos rei
kalų direktoriaus. Jis turėjo 
progos tęsti pasikalbėjimus, 
pradėtus Romoje su buv. Esti 
jos užsienio reikalų ministe
riu K. R. Pusta, kuris, išbuvęs 
kelis mėnesius Europoje, grįžo 
į Jungtines Valstybes.

Galop, Paryžiuje L. Diplo
matijos šefą aplankė gudų Ra
dos pirmininkas M. Abramčik, 
kuriam S. Lozoraitį padarė 
atitinkamų pareiškimų dėl ap
gailėtinos ir nepagrįstos laiky
senos, kurią Rada pasirinko 
Lietuvos atžvilgiu.

LIETUVOS MINISTERIS 
PRIE šy. SOSTO S. GIRD

VAINIS PAS POPIEŽIŲ.
Popiežiui Pijui XII pri

imant naujųjų metji proga dip

nistens prie šv. Sosto S. Gird
vainis pateikė Jo Šventenybei 
sveikinimus ir linkėjimus.

Šia pioga šventasis Tėvas 
vėl rodo tėviško susidomėjime 
Lietuvos reikalais ir suteikė 
Lietuvai Apaštališkąjį palaimi
nimą.

TREMTINIŲ LIBERALŲ 
KOMITETAS

Tremtinių Liberalų Komite
to (Cammitee of Liberal Exi
les) D. Britanijoj gen. sekreto 
rium lapkričio 7 d. išrinktas 
prof. S. Žymantas. Šiame ko
mitete dalyvauja šių kraštų li
beralų grupės: lietuvių, latvių, 
lenkų, estų, rumunų, bulgarų, 
čekoslovakų, albanų, vengrų, 
ukrainų, gudų, jugoslavų ir is
panų.

Tremtinių Liberalų Komite
tas (CLE-) priklauso liberalų 
Internacionalui. Jo atstovai 
(du atstovai ir du pavaduoto
jai) yra Liberalų Internacio
nalo vykdomojo komiteto na- ir 600 milionų sumai, iš kurių

riai. Liberalų Internacionalo 
Taryboje kiekviena tremtinių 
liberalų grupė turi po vieną ats 
torą.

IMIGRACIJA Iš JAV į 
KANADĄ

Didesnis skaičius,tremtinių, 
kurie po paskutinio Pasaulinio 
karo imigravo į JAV, dabar, 
daugiausia, tai jauni vyrai, ke 
liasi į Kanadą. Kaip žinoma, 
JAV šaukia registruotis gink
luotosioms pajėgoms ir neturin 
čius JAV pilietybės gyvento
jus. Kanadoje privalomos karo 
tarnybos įstatymo nėra ir čia 
tokios prievolės nėra. Numato 
mas skaitlingesnis iš JAV 
Kanadą persikėlimas.

NAUJAS AMERIKOS 
BIUDŽETAS

JAV prezidentas Trumanas 
įnešė Kongresan naują biudže
to projektą 1951-52 metams. 
Jis subalansuotas 71 miliardo

i

SVEIKINIMAS

Broliai, Sesės!
Džiugu patirti, 

čiai Kanadoje, Chicagoje ir pla 
čiame pasaulyje viešai mini 
Klaipėdos Krašto su jos kamie 
nu sujungimą. Tai vienas iš 
šviesesnių įvykių trumpame 
Nepriklausomybės laikotarpy
je. Dabar, kada okupantai tu
rėjo galimybę ir likusią Mažo
sios Liteuvos dalį prijungti 
prie jų valdomos „broliškos“ 
Lietuvos Respublikos, jie paro
dė tikrąjį Didrusišką imperia
listinį veidą, nes netik to nepa-

MAŽOSIOS LIETUVOS SįVENTĖS 
PROGA.

Klaipėdos į Sibirą, o Tilžę ir ki 
tas lietuviškas vietoves pavadi 
na grynai rusiškais vardais, nie 
ko bendra neturinčiais su ta lie 
tuviška žeme.

Sveikinu visus 'susirinkusius 
minėjimui ir drauge su Jumis 
tikiu, kad tuos skystus dažus 
lietus ir vėjas nuplaus ir vėl tu 
rėsime Tilžę, Ragainę ir Skais 
girį!

Jūsų,
Jonas Budrys, 

Lietuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke.

kad tautie-

karo reikalams skirta 41 miliar 
das ir 400 milionų dol., kitų 
kraštų rėmimui bei pagalbai 7 
miliardai ir 460 mil. dol., karo 
veteranams 4 miliardai 900 mil. 
dol., žemės ūkiui remti 1 miliar 
das ir 400 milionai dol., sociali 
niams, sveikatos ir švietimo rei 
kalams 3 miliardai ir 200 mil 
dol.

— V. Vokietijos kancleris 
Adenaueris pareiškė, 
Voįkictijos padalinimą 
gi yra komunistai.

— Čekoslovakijos 
tris vyskupus nuteisė kalėti iki 
bus gyvi.

— JAV prezidentas Truma
nas gavo Vilsono premiją už 
kolektyvinio saugumo suorga
nizavimą.

— JAV taupomosios kasos 
šiemet pasiekė rekprdiuį įnašų 
kiekį — per 20 miliardų dole
ri ų.

—- Meksikos mieste buvo 
susirinkusi Tarptautinė laisvų
jų prolesinių sąjungų konfede
racija cegionaįįnio pobūdžio, 
kuriame dalyvavo 280 darbiniu 
kų atstovų, atstovaujančių 53 
milionus laisvųjų darbininikų. 
Visi jie pasisakė prieš sovietinę 
vergiją ir karų kurstymą.

— Rumunijos pravoslavų 
kunigai atsisakė platinti Var
šuvos „taikos kongreso' ‘ rezo
liuciją. Daugelis jų suimti.

— Berlyno „Neue Zeitung“ 
praneša, kad ryt. Vokietijos 
„policija“ gavo manevrams 
tankus ir kulkosvaidžius. . . 
Tai bent policija!

— Sausio 21 d. Jugoslavia 
je vyks karo manevrai, kurių 
pasižiūrėti yra pakviesti vaka
rinių valstybių karo atstovai.

kad už 
atsakin-

valdžia

POLITINIS VEIDRODIS pagal
naujausį NEWSWEEK periskop 

-==-/te$o Br. Auš rota
Daugiau aukštųjų sluogsnių 

susidūrimų
Galimas dalykas, kad labai 

greitai griežtai pablogėsią ofi
cialūs Vašingtono ir Tokio san 
tykiai. Kai kurie aukštieji Pen 
tagono pareigūnai laukia, kad 
gen. MacArtKuras netrukus ne 
tiesiogiai už pralaimėjimą Ko
rėjoje išbars Vašingtoną, del 
uždėtų suvaržymų.

Diplomatiniuose frontuose
John Carter Vincent, JAV 

ministeris Šveicarijoje, bus per 
keltas į Costa Rica, o Richard 
C. Petteison, kuris palikęs Gu 
atemalos ambasadą 2 metus ke 
liavo po kraštą, vyks į Šveicari 
ją. . . Laukiama, kad Valsty
bės Departamentas pasiūlys 
gen. Eisenhowerio patarėju 
Charles E. (Chip) Bohlen, vie 
ną iš savo žymiausių Rusijos 
žinovų. Tačiau Ike (sutrum
pintai Eisenhoveris), niekur ne 
įsipareigosiąs, ligi jis negrįš iš 
keliones po Europą. Bohlen 
šiuo metu yra JAV ambasados 
Paryžiuje patai ėjas.

Sostinės šiaudai
Centrinė Žvalgybos Įstaiga 

sėkmingiau ir vaisingiau dirbti 
yra visiškai reorganizuota. Ne 
reikalingi asmenys išrauti su 
šaknimis. . . Netrukus vyriau
sybė paskelbs naujus suvaržy
mus tiems, kurie norės statis
tinių žinių, ypač kiek tai liečia 
gamybą, gyvąją jėgą, ir žalia
vas, kad Rusija per daug nesu
žinotų. Biudžeto biuras vyk
dys cenzoriaus pareigas. . .

Ką nuo ko saugoti?
Pagaliau vienas iš žymiųjų 

mokslininkų pareiškė, kad jei
gu kiltų karas, nebūtinai Sov. 
Rusija Ameriką pultų atominė 
mis bombomis iš oro. Jis spėja, 
kad rusaųtuo pat sėkmingumu 
galėtų: 1. pradėti plataus mas
to bakteįiologinį karą, stengda 
miesi pažeisti javų doflių, gy
vulius ir žmones; 2. įvykdyti 
Bikini tipo atominės bombos 
sprogimą iš kokio nors laivo 
New York o uoste, arba 3. įvyk 
dyti didžuilį smogiam; sabota
žą pramonėje ar kariuomenėje. 
Mokslininkai pareiškia, kad da 
bartiniai pasirengimai gintis 
nuo šių puolimų yra nepatenki
nami.

Biudžetas gali būti 
subalansuotas

Kol kas buvo mažai minėta 
ir tai yra gana klaidinga, bet 
šiuo metu JAV federalinis biu 
džetas, pasibaigiąs 1951. VII. 
1., galis būti suvestas, nepakė
lus mokesčių su mažu pertek
liumi. Nors ir paskirti miliar
dai dolerių ginklų gamybai, ta
čiau ši pramonės šaka dar nėra 
pilname veikime. Kongresas 
jau ir taip pakėlė mokesčius 8 
miliardais dolerių, po to, kai 
prasidėjo Korėjos karas. Ta
čiau vyriausybė šios sumos dar 
nepajėgė išleisti.

Kliudo Izraelio — Arabų 
ginčas

JAV užs. reikalų ministerija 
susirūpinusi, kaip įgyvendinti 
Rytų Viduržemio Paktą, pa
našų j Atlanto valstybių Pak
tą. Britai labai norėtų kad 
toks paktas būtų pasiektas, bet 
Vašingtonas delsia, nes dar ne 
ra išspręstas Izraelio - Arabų 
konfliktas. Šis esminis klausi
mas būsiąs sprendžiamas ne
trukus JAV ambasadorių pasi
tarime Istanbule.
Laukia prancūzų pralaimėjimo

JAV skaičiuojama, kad po 
pusmečio ilgiausiai visa Indo- 
Kinija pateksianti komunistų 
kontrolėn, ligi Amerika suspės 
suteikti atitinkamą pagalbą.
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1941 metais sausio mėnešį 
diktatorių-fiitlerio su- Stalinu 

■— supianuota?ft’4r»s}5ptai pa
ruoštasis Antras Pasaulinis ka 
ras ėjo vis didyn. Hitleris su 
Stalinu nuolat tarėsi ir vis pla 
navo naujus grobimus, naujas 
užmačias.

Abiejų diktatorių pasitikėji
mas savimi buvo be ribų. Kiek 
vienas jų tykojo užvaldyti visą 
pasaulį. Abejojimų dėl to -ne

vojo, jog tai, ką jie padarys, 
kaip ką pasidalys, tai jau bus 
tvirta ir pastovu ateičiai. To
dėl derėjosi dėl kiekvienos 
smulkmenos, lyg tos jų dery
bos turėjo sukurti, kaip Hitle
ris sakė, 1000-ties metų taiką.

Štai, faktas, kuris pavaizduo 
ja tuos teigimus. Faktas, kurio 
smulkmenos po Antrojo Pašau 
linio karo buvo rastos surašy
tos slaptuose Hitlerio kancelia

7.500.000 aukso dolerių arba 
31.500.000 reicho markių.

31,5 milionų Reicho maukiu 
sumą Sov. S-gos vyriausybė su 
mokės tuo būdu: vieną aštun
tadalį, tai yra 3.937.500 reicho 
markių metalo tiekimais per 
tris mėnesius po šio protokolo 
pasirašymo, likusias septynias 
aštuntąsias dalis arba 27.562. 
500 reicho markių auksu, at- 
skaitant nuo vokiečių mokėji-

Hitleriui sumokėjo septynis su 
puse milionų aukso dolerių. 
Taigi, du gangsteriai vienas 
pardavė, o kitas pirko ne jiems 
priklausantį Lietuvos žemės ga 
balą.

Todėl, kai „progresyvieji" — 
komunistai dabar tvirtina, kad 
Lietuvos žmonės dabar lais
vi, — galima paklausti, juos: 
Argi kas nors ir kur nors lais
vais žmonėmis ir jų žeme pre-

Veikliuoju metu
„Nepriklausoma Lietuva“ 

dabar turi visokeriopai veiklų 
laikotarpį.

Pirmasis kasmetinis mūsų 
reikalas, tai laikraščio pla- 
uuimo metas. Senųjų metų pa
baiga ir naujųjų metų pradžia, 
kaip visame pasaulyje įprasta, 
yra skelbiama spaudos vajaus 
metu, kuriuo atnaujinama pre 
numerata, jieškomi nauji skai
tytojai n bendrai stengiamasi 
stipriau susimobilizuoti vi
siems metams. Šian spaudos 
vajun, susidariusia tradicija, 
mielai yra įsijungusi eilė ben
dradarbių, kurie rūpinasi laik
raščio platinimu. Tai yra di
delė geros valios ir lietuviško 
patriotiško pasiaukojimo talka, 
kurios bandradarbiams priklau 
so didele padėka ir pagarba. 
Jų pasiaukojimas, negaunant 
už tai jokio atlyginimo, yra di
džiai vertingas. Bet ne visur, 
ne visose vietose pakankamai 
atsiranda bendradarbių — pla
tintojų todėl tose vietose, ku
riose Bendradarbių nėra arba 
ten, kur bendradarbių 
iniciatyva nepaisekia, ma 
lomai prašome spaudos plati
nimo vajun įsijungti visus skai 
tytojus. Geriausia, kai kiekvie 
nas skaitytojas, o jų yra 
daug, pagalvoja ir susirūpina 
savo skaitomojo laikraščio bū
sena, jo išplitimu ir daro žygių 
prikalbėti savo pažįstamus, kai 
mynus aiba ir pripuolamai su
tiktus tautiečius, užsisakyti 
„Nepriklausomą Lįetuvą“. Čia 
labai tinka posakis: „Pasirū
pink surasti naują skaitytoją ir 
laikraščio prenumeratorių skai 
čius padvigubės“. Taip ir yra: 
jeigu kiekvienas skaitytojas su 
rastų po naują skaitytoją, iš
kart prenumerata padvigubėtų. 
Mielus skaitytojus į talką malo 
niai prašome jungtis. Kiek
vienas būkime savo ljikrąščio 
bendradarbiu — talkininku, — 
nuo to laimės laikraštis ir tuo 
pačiu visi skaitytojai.

Antras, ekstra reikalas, tai 
„Nepirklausomos Lietuvos” na 
mėlio statyba. Ji jau gerokai 
įpusėta. Jau išmūryta rūsys ir 
pirmasis aukštas. Nors name
lis, pagal miesto tvarką, turi 
būti dviejų aukštų, bet dėl lėšų 
stokos kol kas tenkinamasi tik 
tai tuo, kas jau pastatyta. Šiuo 
momentu dengiamas dangtis, 
statomi langai ir dedamos du
rys. Po to seks vidaus įrengi
mas. Mūsų skaitytojai, kaip vi 
suomet, ir dabar rodo didelį sa
vo laikraščiui palankumą. Kaip 
iš skelbiamų duomenų matyti, 
plaukia nauji įnašai šėrų — ak 
cijų pavidale. Aukojamasi tik
rai nuoširdžiai ir duosniai. Bet, 
turint faktą prieš akis, kad nuo 
vasario men. mes jau turime

persikelti į naujas patalpas, 
skubotumas yra nepaprastai 
svarbus. Čia labai tinka romė
nų patarlė: „Qui eito dat-bis 
dat (kas skubiai duoda — dvi
gubai duoda). Todėl ir skai
tytojus maloniai prašome sku
biausiai padėti savo laikraščiui. 
Nors ir po vieną šėrą, bet visi 
prisidėdami, galime tuojau su
dėti tinkamą sumą. Visiems pri 
sidėjusiems — didelis ačiū.

Trečias, ne eilinis, ypatingas 
dalykas, tai „Nepriklausomos 
Lietuvos" sukaktuvės. 1951 
metų vasario mėnesį sukanka 
dešimt metų kai Kanadoje pa
sirodė „Nepriklausoma Lietu
va“ . Laikraštis — patriotinis, 
nepartinis, aiškiai bendruome
ninis, lygiai vertinantis ir bran 
ginantis kiekvieną tikrą lietu
vį, nežiūrint to, kokiai jis par
tijai priklauso ar visai joikiai 
jų nepriklauso, nežiūrint pašau 
lėžiūrinių bei religinų įsitikini
mų. Laikraščio vardas jau 
daug apsprendžia: Nepriklau
soma Lietuva! Ji brangi vi
siems be jokių skirtumų lietu 
viams. Tai jai taip pat yra ly 
giai brangūs visi tikri lietuviai, 
kurie ją myli ir brangina. -Įsi
dėmėtina: Nepriklausoma Lie
tuva Kanadoje pasiskelbė tada, 
kada okupantai jau tarėsi ją lik 
vidavę, palaidoję, t. y. — 1941 
metais. Geležinei uždangai nu 
sileidus, Lietuvos žmones net 
sužinoti negalėjo, kad Kanado
je, anapus Atlanto pasklido tas 
brangus šūkis: Nepriklausoma 
Lietuva! Tą šūkį, kaip protes 
tą prieš prievartą, prieš laisvės 
ir teisių trypimą, paskelbė se
nieji Kanados lietuviai patrio
tai. Jie tą didžią lietuvių tau
tos vėliavą nešė ir tebeneša li
gi šių laikų, paskutiniu metu 
jau talkinami ir naujųjų atei
vių. Šias garbingas ir reikšmin 
gas sukaktuves kviečiamos gra 
žiai paminėti visos Kanados lie 
tuvių kolonijos, ypač pareiš
kiant iniciatyvą Kanados Lietu 
vių Tarybos skyriams ir GG. 
Įkaity tojams. .Ši iškilmė yra 
gera proga sustiprinti savo 
laikraščio pozicijas visose srity 
sc. Neabejojame, kad brangūs 
skaitytojai tikrai gražiai ir’ver 
tingai mokės tas reikšmingas 
savojo laikraščio sukaktuves 
paminėti.

Šie trys momentai yra taip 
sutapę, kad sudaro vieną dide
lį, svaibų ir reikšmingą daly
ką. Į jį kreipiame visų GG. 
skaitytojų dėmesį ir prašome 
visokeriopos iniciatyvos, drau 
ge ir tvirtesnio susiglaudinimo 
ties didžiaisiais tautos uždavi
niais, (kuriems „Nepriklauso
ma Lietuva“ pasiryžusi tarnau 
ti visomis galiomis.

J. Kardelis.

buvo, tačiau jie vieno prisibijo 
jo, kad nepasivėlintų. Kadangi 
iniciatyva tuo tarpu buvo Hitle 
rio rankose, tai jis vis bandė da 
ryti naujus ėjimus. O Stalinas, 
bijodamas, kad Hitleris per
daug neužšoktų jam už akių, 
vis šiaip ar taip jį tramdė.

Iš vienos pusės, Stalinas Hit 
lerį rėmė benzinu, anglim, kvie 
čiais, o iš kitos pusės, jam kai 
šiojo kuolus j ratus, kad per- 
daug greit nesisuktų.

Hitleriui gi degė papadės, 
nes jis žinojo, kad kiekviena 
praleista diena neša jam pralai 
mėjimus. Didysis Antrojo Pa
saulinio karo vadas W. Chur- 
chillis jau buvo sumetęs, kad 
Didžioji Britanija karui bus pa 
siruošusi tiktai 1943 metais. 
Dvejus metus Hitleris su Stall 
nu turėjo laiko ir todėl turėjo 
skubintis.

Įdomu todėl, kad tie du ofi
cialūs gangsteriai tada jau gal-

os raštuose:
Slaptas protokolas dėl Lie 

tuvos teritorijos ruožo 
pardavimo.

Vokietijos ambasadorius, 
grafas von der Schulenburg, 
Vokiečių Reicho vyriausybės 
įgaliotinis iš vienos pusės, ir 
Sov. S. Liaudies komisarų tary 
bos pirmininkas, V. M. Moloto 
vas, Sov. S-gos vyriausybės 
įgaliotinis, iš kitos pusės, susi
tarė :

1. Vokiečių Reicho vyriau
sybė atsisako savo pretenzijų 
į Lietuvos teritorijos ruožą, mi 
nėtą 1939 m. rugsėjo 28 d. slap 
tame papildomame protokole 
ir pažymėtą prie to protokolo 
pridėtame žemėlapyje;

2. Sovietų Socialistinių Res
publikų vyriausybė yra pasiry
žusi kompensuoti Vokiečių Rei 
cho vyriausybę už tą teritoriją, 
minėtą šio protokolo paragra
fe 1, sumokėdama Vokietijai

mų auksu, kuriuos ji turėjo su 
mokėti 1941 m. vasario 11 d. 
pagal susitarimą tarp voikečių 
ekonominės delegacijos pirmi- 
nin]ko Dr. Schnurre ir Sov. S- 
gos užsienių prekybos liaudies 
komisaio pono A. I. Mikoja- 
no. . .

3. Šis protokolas pagamiu 
tas dviem originalais vokiečių 
ir rusų kalba ir pradeda galio
ti tuojau po pasirašymo. 
Maskva, 1941 m. sausio d.

Už Vokiečių Reicho 
Vyriausybę.

Schulenburg (Antspaudas) 
Sov. S-gos Vyriausybės 

įgaliotas:
V. Molotov (Antspaudas)

Kaip matome, už Lietuvos 
teritorijos gabalą, vadinamą 
„Suvalkų trikampiu“, Stalinas

kiavo? Ar galima laisvą žmo
gų parduoti ir pirkti? Ar gi 
ne vergais prekiaujama?

Bus daugiau.

MŪSŲ PLATINTOJAI PA
GAL GAUTUS TAŠKUS:

Skaržinskas Jurgis........... 60
Gumbelevičius E., H-ton 54 
Indrelienė Ona, T-to ... .47 
Gudas Leonas, Mtr.......... 37%
Masionis Jonas, T-to .... 16 
Skirgaila Vladas, T-to ..14 
Smilgis Emilis, Vancouv. 14 
Januška Petras,

Windsor, Ont..................12
Pilkauskas Juozas, T-to 10 
Kojelaitis Aleksas .......... 8
Noreika Stasys, Lethbridge 8 
Frenzelis Augustinas,

Oakville, Ont.................. 4
Sriubiškis Bonifacas, T^to 4

7 aT 'į' ? ? ? *Ž* -x-į- į- $
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S ir 4

Klaipėda šiandien
Atsižvelgiant į Klaipėdos 

krašto specifinį pobūdį, tau
tybių santykį, bolševikų okupa 
cija čia turi kai kurias skirtin
gas formas ir todėl sovietų pro 
paganda kartais vartoja visiš
kai skirtingus būdus, norėdami 
paskatinti klaipėdiečių repatri- 
jaciją iš Vokietijos.

Kaip jaučiasi repatrijavę 
klaipėdiečiai

Kentėdami vargą visose ke
turiose Vokietijos zonose, ma
žiau kaip D. Lietuvos lietuviai

S p. STASĮ NOREIKĄ, 4
sukarusius lietuvišką šeimą, sveikiname ir linkime ilgo j’ 

x ir gražaus gyvenimo.
•> O. ir P. Rojai, J. Arelytė, V. Arelis ir V. Tulinauskas. <į

Dipl. inž. p. VYTAUTĄ BALSJ g
ir p-lę VALENTINĄ DARGYTĘ, g

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir linki gražaus ir m 
laimingo gyvenimo

HI
ii Colegos: Al. Ciplijauskas ir Vyt. Matulevičius. «

LIETUVIŲ GIMNAZIJAI DIEPHOLZE.
pasižadėjo kas mėnesis aukoti:

25. Kvietkauskag Povilas, Montreal ...................................2,—
26. Kačergis Vincas, Montreal................................................ 1,—
27. Adomaitis Jonas, Montreal

pažindami bolševikų okupaciją 
ir jos žiaurumus, Klaipėdos 
krašto lietuviai, palyginti daug 
daugiau pasidavė bolš. propa
gandos įtakai. Pirmiausia prie 
vartos būdu buvo grąžinta į sa
vo kilmės kraštą (tik ne į 
ūkius) daugelis rusų zonos lie
tuvių, o 1946 — 1950 m. laiko 
tarpyje ir iš kitų zonų grįžo ke 
lėtas šimtų. Tačiau repatrija
vusieji jaučiasi labai nesma
giai, ir keletas jau spėjo „atre- 
patrijuoti“ atgal į Vakarines 
zonas. Bėgtų atgal ir kiti — 
deja, sovietų saugumo įstaigos 
jau spėjo jais pasirūpinti. Su- 
grįžusieji pasakoja, kad rusai 
visą laiką kelionėje ir įvairiuo
se per. lageriuose juos švietė 
(„politiškai'', aiškino dabarti
nes gyvenimo sąlygas okupuo
toje Lietuvoje.

Puse Klaipėdos miesto 
sugriauta.

Raudonoji armija Klaipėdos 
miestą užėmė 1945. I. 28 d. Ka 
ro veiksmų eigoje, vokiečiams 
stipriai ginantis, raudonie
siems puolant, buvo sugriauta 
apie 50% visų miesto ir uosto 
pastatų. Visiškai sugriautas jū 
rų prekybos uostas, elektros 
stotis, visos stambiosios įmo
nės. Mažiau paliestas stoties 
rajonas, Stoties, Simano Dacho 
ir šalutinės gatvės. Mažai su
žalota Liepojos gatvės kairioji 
pusė (žiūrint iš lŠiaurės į Dan
gę), tuo tarpu kita pusė smar
kiai sunaikinta. Gerokai nti- 
kentėjusi buvusi Aleksandro 
gatvė, abidvi Dangės upės pa
krantės. Rajone tarp Biržos 
tilto iki Kulių vartų išliko apie 
45% namų. Visiškai dingusi 
garsioji turgaus halė,, o iš Tur
gaus gatvėje buvusių namų ne
likę ne pusės. Visa Turgaus 
aikštė iki Karolio Tilto dabar 
aptverta aukšta lentų tvora, ku 
rios tai puošė iškyla sargybų 
bokšteliai. Čia įruošti raud. ar 
mijos karinių medžiagų sandė
liai.Smarkiai sugriauta Griovių 
gatvė ir Smeltė. Klaipėdos 
miesto dalis anapus žiemos uos 
to, Kanto gatvė ir priemiestis 
Vite sugriauti 50 — 60%. Su 
Neringa nebėra jokio susisieki
mo laivais. Ir anoje pusėje ma 
tyti daug sunaikinimų. Kariš
kais sumetimais civiliams už-

gą. Atstatymas labai menkas 
ir niekas šiuo reikalu nesirūpi
na. Ilgainiui į darbą paleisti 
keli fabrikai, kurie ir dirba dau 
giausai rusų karo ūkiui. Smar 
kiau dirba Lindenau laikų sta
tybos dirbtuvės, cheminis fab
rikas „Union", dvi lentpjūvės, 
tekstilės ir celulozės fabrikai. 
Gamybos įmonės labai skun
džiasi mašinų stoka, nes karo 
metu sunaikintosios mašinos 
nebuvo pakeistos naujomis.
«. Kolonizacija ir deportacija.

........................... ..........1,— drausta lankyti Kuršių Nerin-

Paskutinio karo išdavoje 
Klaipėdos kraštsa neteko daug 
savo gyventojų, kurie pasitrau 
kė į Vakarus. Pažymėtina, kad 
pasitraukusiųjų tarpe daugiau
sia buvo vokiečiai. Jų palikti 
ūkiai paimti valdžios žinion ir 
kolonizuoti iš dalies maskoliš
ku, is dalies lietuvišku elemen
tu. Į didesnes vietoves, ypa
tingai Klaipėdą, atgabenta 
daug rusų kolonistų. Nežiūrint 
to, 1949 metais viso Kl. krašto 
gyventojų skaičius tesiekė 
40% 1939 m. gyventojų skai
čiaus. Pačiame Klaipėdos mies 
te telikę vos 1.300 vokiečių. Vi 
sose pradžios, vidurinėse, ama 
tų ir kt. mokyklose dėstoma ru 
siškai ir lietuviškai.

Klaipėdos krašto gyventojus 
kiekvienais metais lydėdavo D. 
Lietuvoje jau seniau žinomos 
deportacijų bangos. Pirmoji 
didžiulė deportacija čia buvo 
įvykdyta 1946 metąis, kurią vė 
liau sekė kitos. Visi gaudymo 
būdai mums jau gerai žinomi ir 
bolševikai nieko nauja šioje sri 
tyje Kl. krašte nebeišrado. 
Kiekvienam tremiamajam leis
davo pasiimti tiek rankinio ba
gažo, kiek jis galėjo panešti. 
Nelaimingojo galvijai, baldai ir 
kitas turtas paimamas valsty
bei. Suimtieji vežami kai kur 
autovezimiais, kitur (kaimuo
se) arkliniais vežimais, stipriai 
saugomi milicijos ir MVD. Trė 
mimo motyvai nesakomi. Tik 
pasiekę pačias ištrėmimo vie
tas jie patirdavo, kad čia turės 
kentėti nuo 5 iki 25 mt. Pasku 
tinės trėmimo ajkcijos metu, 
apie kurią daugiau, žinių sutei
kia grįžę repatrijantai ir „me- 
mellenderių“ spauda, buvę iš 
Klaipėdos miesto ir apskrities 
išvežta 9 suimtųjų vagonai, iš 
Šilutės 7, iš Pagėgių 8 preki
niai vagonai. Turmt galvoje, 
kad rusų prekiniai vagonai yra 
didesni už vartojamus V. Eu
ropoje, paskutiniuoju trans

portu buvę išvežta apie 1.200 
asmenų. Didžiausia tremiamų 
jų dalis tekusi vokiečiams, bet 
jų tarpe buvę ir nemažai lietu
vių. Daugelis jaunų vyrų bet 
gi pabėgę iš sayo namų, pake
liui ar ištrūkę stotyse. Kurie 
jų nekritę nuo bolš. sargybinių 
šūvių, padidino Lietuvos parti ■
zanų skaičių.

rii.. -----------MV - MM MM . MM—~~W

Vajus „N. L.“ būstinei
„N. Lietuvos“ Redakcija ir dolerių vajų. Džiugu, kad eilė 

spaustuvė jau neturi patalpų, tautiečių jau atsiliepė ir jau 
Kad darbą galima būtų plėsti, prisiuntė „NL" bendrovės šė- 
KLCT ir Spaudos bendrovė rų - akcijų, statybos reikalams, 
„Nepriklausoma Lietuva“ sta- piikimus. Štai ir jų sąrašo tę-
tybos reikalams paskelbė 3.000 sinys:

114. Leknickas Kazys, Montreal ...................................... 10,—
115. Bakaitis Zenonas, Montreal ...................................... 10,—
116. Ramanauskas Zigmas, Geraldton, Ont. .  ............10,—
117. Kvietkauskas Povilas, Montreal ............................. 20,—
118. Bruškevičius Antanas, Sudbury ............................. 10,—
„T. Ž.“ lašo, kad be socialistines visuomenės niekas nenori 
remti „NL“. Taigi, nors esu katalikas, bet „NL“ mielu no 
ru padėsiu visuomet“.
119. K. V., Montreal ........................................................... 10,—
120. Keturkaitė Viktorija, Montreal ............................. 10,—
121. Lietuvos Dramos Teatras Kanadoje, Montreal . . 10,—
122. Adomaitis Jonas, Montreal .......................................10,—
123. Liubinskas Jonas, Montreal ...................................... 10,—
124. Puodžius Vilius, Toronto ............................................10,—
125. Mihušis Julius, Toronto ........................................... 10,—
126. Morkūnas Jonas, Toronto ......................................... 10,—
127. Morkūnas Juozas, Toronto .......................................10,—
128. Zazas Kazys, Toronto .  ............................................ 10,—
129. Petrulionis Povilas, Toronto ............................. . .... 10.—
130. Jocaitis Bronius, Toronto ............................................ 20,—
131. Stankevičius Andrius, Montreal ..............................10,—
132. Bugailiškis Justas, Coptawn ......................................10,—
133. Dainius Pranas, Vancouver ..................................10,—
Aukos: Jakaitis Jonas, Wudstcck, Ont................................. 1,—

Stankaitis Pranas', Toronto ....................................... 5,—
Ačiū tautiečiams už atsilie- liepti ir visus malonius „NL" 

pima ir maloniai prašome atsi- skaitytojus.
Sp. b-vė „NL“ ir KLCT.

JUOKDARIAI. . .
Sovietinis bendradarbiavimas.

Jis yra pagiįstas, pagal Mi- 
zarą, dėsniu: Kas gera tau, tai 
bloga man. Todėl visa reikia 
apversti viršun kojomis; Turi 
būti gera man.. .

Taip ii su vakarine Vokieti 
ja: jos negalima ginkluoti, bet 
už tai kai rytinė Vokietija ap
ginkluota, tai visai gerai ir vis 
kas ten tvarkoje. . .

Mizara gieda gaideliu.
Mizara labai patenkintas, 

kad Baltušio „Gieda gaideliai" 
išversta į lenkų kalbą. Tegul. 
Bet kaip paprastai, kad komu
nistų priimta, jis gieda taip to
li, kad siekia ir to, ko nėra ir 
kažin ar kada nors bus. Kad 
į lenkų kalbą būtų išversti Do
nelaičio „Metai“, tai būtų ge
rai, bet kažin : daugiau negu 
netikra, kad jie būtų išversti. 
O iš Cvirkos „Franco Kruko“ 
vertimo naudos nebus daug, ne 
žiūrint to, kaip Mizara begiedo 
tų bolševikiniu gaideliu. Taip 
begiedodamas, Mizara-gali likti 
mizerga giedančia višta, kuriai 
ir geriausi šeimininkai suka 
galvą. . .
Bimba gerai šventes patyręs...

Bimba vaiva po Kalėdų, kad 
prakaiedojęs pilvą ir galvą. . . 
Nabagas, turėjęs naudotis „ex- 
lax“, „castor oil“ ir „aspirin". 
Tikrai — nemalonu būta.

Ot, kad taip Bimba į sovieti 
nį „rojų“. Nereiktų nei tų 
„medicinų“, nei pilvo tuštunti. 
Kalėdų ten nėra, persivalgyti 
nėra kuo ir castor oil nėra. Žo 
džiu, viskas būtų buvę tvarko

je. Ir kodėl tie „progresyvie
ji“ bijo to sovietinio „rojaus“, 
o tiktai kitiems jį perša?

Bimba skundžiasi.
„Reikia storai pabrėžti, kad 

praėjusieji metai buvo gana 
sunkūs tiek mūsų (komunistų) 
organizacijai, tiek spaudai“. 
— bimbina Bimba. Sunkumų 
priežasčių esą daug, bet „pati 
svarbiausia — mes patys (pro
gresyvieji), mūsų apsileidimas 
ar neveiklumas“. O šiemet.. . 
„dar daugiau bėdų turėsime", 
rašo Bimba. Matyt, taip jau ir 
bus, nes žmonės pradeda susi
prasti ir įsigilinti, kad komunis 
tinė propaganda labai juq£ klai 
dino. Žmonės, matyt, jau ne
pasiduoda taip už nosies ve
džiojami, kaip Bimba norėtų. 
Pati komunistinė spauda jau 
neišlaiko stalčiuose suslėpusi 
skundų savo skaitytojų ir pri
versta skelbti tuos abejojimus, 
kurie vis labjau ryškėja.

Britų gaila, o rusų ne?
Rusai komunistams juk yra 

brangiausi, bet „L. Balsas“ rū 
pinasi britais: jie girdi, pras
tai maitinasi; jie esą galėtų 
gauti maisto produktų iš Rusi
jos.

Yra visai aišku: jeigu britai 
iš Rusijos gaus maisto produk
tų, tai rusai jų neteks. Juk Ru 
sijoje maisto produktų trūks 
ta; rusai visą laiką pusba- 
džiauja ir visai badauja. Tai 
kodėl „L. Balsui“ taip rūpi bri 
tų įsivaigymjąs, o nerūpi rusų 
badavimas?

Mndrapypkis.
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šiandien nebetenka ilgai įre 
dinėti dėsnį, suprantamą jau ir 
vaikams: — pasaulio rytojus 
pirmoje vietoje priklauso nuo 
vienokios ar kitokios Ameri
kos Jungtinių Valstybių laiky
senos.

Išmušus iš arenos Japoniją 
ir Vokietiją — du pavojingiau 
sius Rusijos priešininkus mū
sų šimtmetyje, — Rusija pasi
darė ar, dar tiksliau, buvo pada 
ryta pakankamai pajėgi imtis 
šeimininkavimo Azijoje ir, kai' 
tik panorės, Vakarų Europoje. 
Atsparą prieš Rusijos bolševiz
mo tolesnį plėtimąsi šiuo metu 
tegali sudaryti Amerika, tam 
tikslui tunnti pakankamai di
delės karinės, finansinės ir in
dustrinės galybės. Didžioji Bri 
tanija, kad ir geriausiai nuvok
dama pavojų bei savo pareigas, 
visi matome, telinkšta veikti 
tik tiek ir tik ten, kur ji žino tu 
rėsianti Amerikos paramą.

Amerika savo istorinę pa
skirtį — sulaikyti ir sutramdy
ti bolševizmą — suprato labai 
vėlai, labai palaipsniui ir, iš tei 
sybės, tik labai neryžtingai. 
Pats obalsis — „komunizmo su 
laikymas“ — juk irgi slepia 
savyje gerą gabalą nesąmonių. 
Nes argi gali visą reikalą ir pa
saulio taiką išspręsti nusistaty 
mas tik komunizmą sulaikyti, 
kad jis daugiau teritoriškai ne- 
siplėstų, bet pačią komunizmo 
tvirtovę-Rusiją paliekant ir to
liau neliečiamą, stengtis su ja, 
jei tik galima, bendradarbiauti, 
į jos vidaus reikalus nesikišant, 
užmerkiant akis dėl visko, ką 
Kremlius daro su 800 milionų 
pavergtų žmonių?

Ligi 1950 metų, deja, tokia 
tebuvo Amerikos valia ir nusi
statymas, vykdant savo istori
nę pasaulinę misiją, dėl kurios 
krašto politikai ir tauta didžiu
moje jau buvo sąmoningi. Bet 
Korėjos karui laikinai nepasise 
kus, dabar ir tas sunkiai priei
tas nusistatymas dar kartą at
sistojo prieš išbandymą. Išban 
dymas yra grynai „vidaus poli 
tikos“ pobūdžio, bet jis svar
bus ir visam pasauliui, nes nuo

AMERIKOS IZOLIACIONIZMO ATORUGOS
RAŠO MŪSŲ BENDRADARBIS AMERIKOJE BRONYS RAILA

jo padarinių labai daug Įtas 
priklausytų pasaulinių įvykių 
raidoje.

Tą išbandymų chemiją gali
ma pavadinti senojo Amerikos 
izoliacimozmo atorūgomis.
Supranta, kad idiotai, bet. ..
Daugelis Amerikos rašytojų 

ir kalbėtojų po Antrojo pašau 
limo karo Amerikos izoliacio- 
nizmą paskelbė mirusiu. Išsky 
rus vieną kitą itin siaurakaktį 
„vdiunniųjų vakarų' " politikie 
rių ar „tolimųjų vakarų“ bei 
„solidžiųjų pietų“ senatorių, 
visi kiti amerikiečiai pavirto, 
taip sakant, internacionalistais. 
O jais čia vadinami tokie, ko
kie sako ir daro taip, kad Ame 
rika šiame amžiuje nebegali 
tenkintis tik savo namais, bet 
privalo įsipareigoti aktyviai 
ginti Amerikos interesus visa
me pasaulyje, remti Jungtinių 
Tautų organizmą ir kištis į vi
sokias situacijas, kurios palie
čia taikos bei demokratijos liki 
mą bet kur žemės rutulyje, — 
taigi, visuose frontuose ir viso 
mis priemonėmis jungtis prie 
pastangų „sulaikyti komuniz
mą’', toms pastangoms vado
vauti n net, jei reikės, prieš ko 
munizmą kovoti. Tam tikslui 
atsirado Marshallo planas, At
lanto paktas, tuo sumetimu bu 
vo pradėtas karas Korėjoje, 
tam reikalui į Europą dabar pa 
siųstas gen. Eisenhoweris. . .

Visi manė, kad Amerikos ižo 
liaciomzmas, kuris po pirmojo 
pasaulinio karo užmušo prez. 
Wilsono svajones ir Tautų Są 
jungą ir sudarė sąlygas Ant
rajam karui rūgti, jau amžinai 
dingo ir niekad nebeprisikels. 
Izoliacionisto vardas pasidarė 
labai nemadingas, net įžeidžian 
tis, kuriuo visi ėmė bodėtis. 
Praėjusį rudenį Ohio valstybėje 
laimėjęs senatoriaus rinkimus, 
vienas iš pačių žymiausių res
publikonų partijos vadų Rober 
tas Taftas tuoj skubėjo laikraš 
tininkams pabrėžti, kad jis ne

sąs ir nebūsiąs izoliacionistu, 
nes šiandien būti izoliacionistu 
reikštų būti idiotu. . .

Tačiau pasirodė dabar, kad 
izoliacionizmas nebuvo visai mi 
ręs, jis tik miegojo ar snaudė 
ir, vieną akį primerkęs, taria
mai snūduriavo, laukdamas pa 
tegaus momento, ikol vėl galės 
sunkti, nebijodamas būti išva
dintas idiotybe. Baigiantis 
1950 metams, jis tai ir padarė 
visai nemaskuotai ir labai- gar
siai. Nevertėtų klysti: jis pa
sirodė esąs dar gana galingas 
ir giliai įsišaknijęs. Užteko ne
sėkmės Korėjoje, kad izoliacio- 
nistai nuspręstų, jog atėjo me
tas ofensyvai.

„Civilizacijos Gibraltaro' ‘ 
koncertas.

Visų Amerikos izoliacionis
tu pareiškimus didžioji spauda 
yra pranešusi, ir jų pakartoji
mas mano straipsnyje nebūtų 
jokia naujiena. Vieną kitą sa
kinį tačiau galima pakartoti, 
nes jie išreiškia principus, ku
rie siūlomi dėti Amerikos poli
tikos pagnnduosna. O nuo to 
jau daug kas priklausytų.

Juk ne aš vienas su nusiste
bėjimu šiandien, paskutinę, jau 
praėjusių 1950 metų gruodžio 
31 dieną, Los Angeles Exami 
ner'y.je ką tik perskaičiau He • 
arsto spaudos kolumnisto Bru
ce Bartono žodžius: „Aš be
veik tiek pat bijau mūsų politi
kos, Įpareigojančios mūsų pini
gus ir mūsų kraują visame pa
saulyje, kiek aš bijau ir Stali
no“. . . Tokius žodžius dabar 
kasdien gauna paskaityti ar 
per radiją girdėti dešimtys mi- 
lionų amerikiečių. Ir, kai dau
gelis žino Korėjoje mirštant sa 
vo sūnus, gimines ar draugus, 
tokie žodžiai pasidaro, taip sa
kant, labai imlūs. . .

Izoliacionistu „atgimimo 
kampanijai“ pradžią davė tas 
pats Los -Angeles Examiner, 
vienas iš daugelio įvairių mies

tų Examineriu, kuriuos leidžia, 
Hearsto didžiulis spaudos kon
cernas ir kurių savininkas, la
bai senas ir labai ligotas milio- 
nierius karšinamas mūsų kai- 
mynisteje, Beverly Hills vi
loje. Tą vedamąjį, vardu 
„Mūsų amerikinė pareiga“, pa 
įkartojo visa Hearsto ir jo drau 
gų spauda. Taigi, dar gruo
džio 5 dieną tie žmonės parei
kalavo :

1. Atšaukti visas ginkluotą
sias Amerikos jėgas iš Korė
jos ir iš visų kitų pasaulio vie
tų, o kariškai stiprintis tik 
Amerikoje;

2. Pasitraukti iš Jungtinių 
Tautų Organizacijos, į kurią... 
tegu įeina raudonoji Kinija:

3. Tuoj liautis remti mark
sistinę Angliją ir Vakarų Eu
ropą, kuri pasirodė esanti „ne 
dėkinga ‘ ir todėl paliktina sa
vo likimui; tegul Europa žiūri 
savo reikalų, „o mes pažiūrėsi
me, kaip ji versis. Kai mes 
stovėsime vieni, mes turėsime 
išminties ir drąsos veikti vie
ni“. . .

Komentarai nereikalingi, at
simenant patį geriausią R. Taf 
to komentarą.

Bet tai buvo signalas koncer 
tui pradėti. Tokį pat kraštuti
nio izoliacionizmo kelią tuoj 
vėl suskato varyti pati bukiau- 
sia pulk. McCormicko spauda 
iš Chicagos. Ginti tik Ameriką 
ir galbūt dar Kanadą, — tai 
viskas. . . Prabilo ir kadaise 
buvęs Amerikos ambasadorius 
Anglijoje J. P. Kennedy, kuris 
mano, kad prie gynimo zonų 
dar galima pridėti Pietų Ame
riką. Vėliau kiti kalbėtojai ir 
rašytojai tą idiotizmo, — atsi
prašau, izoliacionizmo — plat
formą kiek švelnino, manyda
mi, kad Amerikai dar juk rei
kia domėtis Formoza, Japoni
ja, kai kuriomis Pacifiko ir At 
lanto bazėmis, fįiaip ar taip, 
patys principai lieka išdėstyti 
senelio Hearsto Exammeryj. ,

nors tik gražiau ir guariau su
formuluoti. Pvz., Hooveris tai 
pavadino: Vasarų hemisferoje, 
vadinasi, abiejų Ameriką kon
tinente reikia pastatyti „civili
zacijos Gibraltarą“.
„Daugiau jokių nuolaidų“...

Visų izolaicionistų nuotaikas 
be abejo geriausiai išreiškė bu
vęs prezidentas Herbertas Ho
overis savo radijo kalboje gruo 
džio mėnesį. Tą kalbą įsidėjo 
net Sovietų laikraščiai, nes tai 
jiems ne lik įdomi, bet ir malo 
m kalba. Hitleris džiaugdavo
si Amerikos izoliacionistu pra
kalbomis ir neutralumo įstaty
mais prieš karą, ne mažiau tuo 
dar džiaugiasi ir Stalinas. . .

Hooveris buvo gana nelai
mingas respublikonų partijos 
prezidentas, paskutinis respub 
likonas Baltuosiuose Rūmuose 
nuo 1932 metų. Respublikonai 
per tą laiką pasikeitė, bet bu
vęs prezdeintas tebeturi didelį 
autoritetą jų tarpe. Jo nuomo
nė nėra oficiali visos partijos 
nuomonė, bet jei ji būtų nepri
imtina, tai tiek daug respubli
konų jo mintimis nesidžiaugtų.

Pavojams didėjant, Hoove
ris pasiūlė amerikiečiams telk
ti jėgas į civilizacijos Gibral
taro ismūrijimą namie, pride
dant dar Filipinus, Formozą, 
Japoniją ir Angliją, jei ji nori 
bendradarbiauti ", o į Europą 
žiūrėti su „atidžių laukimu“.

Įdomiausia, jog jausdamas 
galįs būti pavadintas izoliacio
nistu, pats Hooveris dievaži
josi, kad tai nėra joks izolia
cionizmas, ir čia pat labai 
„energingai“ pasisakė prieš 
nuolaidas užsienio politikoje. 
Anot jo, nuolaidos (appease
ment) „neša daugiau pavojų, 
negu Dunkirkas. Nenorime 
daugiau Teheranu ir Jaltų“, su 
šuko buvęs prezidentas.

O juk pastaruosiuose žo
džiuose ii glūdi visa izoliacio
nistu oratorinė tragiką, neįti

kėtinas nenuosaikumas ir debe
sys naivių ar tik hipokritinių 
iliuzijų, tirštesnių už bet kurio 
kraštutinio internacionalisto 
iliuzijas.

Jie visi skelbiasi esą dideli 
bolševizmo priešininkai. Net 
angliškasis socializmas jiems 
jau yra komunizmo brolis (ne
lyginant, kaip tūliems lietuvių 
filosofams atrodo, jog liberaliz 
mas esąs tikrasis komunistų pe 
rėjimo fabrikas. . .). Jie smer
kia įtartinai beprotiškų nuolai
dų kelią, taigi Teheraną ir Jal
tą. Ir taip skelbdami, jie ne tik 
nereikalauja Jaltos ir Tehera
no ar Potsdamo padalinių a... 
taisymo, ne tik su ramiausia są 
žine, išdavę mihonuš žmonių 
ir dešimtis tautų bolševizmo 
vergijai, linkę palikti juos ir to 
liau genocido ženkle, bet jie 
šiandien jau nesivaržydami 
skelbia, jog bolševizmui atėjo 
laikas atiduoti daug daugiau, 
nei jis diįso reikalauti Jaltoje 
ar Teherane, — atiduoti jo įta
kai, o vėliau ir okupacijai visą 
Azijos žemyną ir visą likusį Eu 
ropos žemyną. Nes juk Ameri 
kos atsitraukimas į savo „civi 
licacijos Gibraltarą ‘ būtų iš 
vienos pusės daugiau nei paska 
tinimas komunizmui plėstis, iš 
kitos pusės — tikras europie
čių valios ir ateitimi pasitikėji 
mo žlugdymas.

Tokia yra keista Amerikos 
izoliacionistu programos logi
ka šiandien, kai tarptautinė rai 
da, rodos, kelia visai kitus už
davinius kraštui, kuriam atite
ko istorinė misija išlaikyti įr 
ginti mūsų civilizaciją.

Katra puse nusvers?
Toks klausimas yra ne tik 

įdomus, bet ir svarbus visiems 
mąstantiems žmonėms šiapus 
geležinės uždangos, stačiai gy
vybinis mūsų pavergtiems bro
liams už josios. Į. jį niekas ne 
galėtų atsakyti matematiniu 
tikslumu, net ir vartojant visus 
madingojo Galiupo instituto 
metodus. Internacionalizmo ir 
izoliacionizmo problema Ame
rikoje yra perdaug sudėtinga

(Nukelta į 6 pusi.)

Klaipėdos krašto ir miesto

ATVADAVIMAS
RAŠO SUKILĖLIŲ VADAS JONAS BUDRYS

II.
Apie 2 vai. po pietų iš Šilu

tės atvyko apie 600 vyrų. Jų 
vadas ii jo padėjėjas, abu ame 
rikiečiai, Z. Zamkus ir a. a. St. 
Darius, vos spėję atraportuoti 
atvykimą, sėdo prie stalo ir 
tuoj is nuovargio užmigo.

Apie 7 vai. vakaro visi jau
nieji-vadai paliko štabą, kiek
vienas grįždamas į savo vietą. 
Turėdamas galvoj, jog visą 
naktį teks budėti, liepiau savo 
pagelbimnkams pailsėti. Aš 
su savo pavaduotoju Pranu 
Klimaičiu, išėjome į laukus pa 
kvėpuoti oru. Šaltis truputį 
sumažėjo, bet pakilo smarkus 
vejas, kuris ėjo vis didyn ir di
dyn. Apie 10 vai. vėjas sunešė 
tiesiog kalnus sauso sniego, ki 
tur vėl liko tik plikas blizgan
tis ledas. Oras buvo nepalan
kus. Bet įsakymas duotas, pa
siruošimai padaryti, ir apie pa
keitimui negali būti kalbų. Štai 
10 vai., kaip numatyta, pasigir
do pirmieji šūviai dešiniame 
sparne ties Giruliais.

Jie neturėjo pulti, o tik at
kreipti į save dėmesį,- imituo
jant puolimą.

Tikras puolimas buvo numa 
tytas Sendvaryj vėliau.

Grįžome į pirkią. Visi buvo 
vietose, prie žemėlapio susikau 
pę. Pažiūrėjau į laikrodį -—11 
v. nakties.

■— Išsiųskite ant kelio „gu- 
sarus“ (taip mes praminėm sa
vo raitąjį būrį) pasitikti Bajo
ro. -

11 vai. 30 min. suzirzė tele
fonas.

Strelnekas praneša: „Pasiun 
čiau žmones Sendvario užim-

gali būti dar po 2—3 valandų, 
nes neturėjau supratimo, kokio 
mis susisiekimo priemonėmis 
jis gali pasinaudoti.

Po Iff — 15 minučių nejau
kios tylos pasigirdo granatų 
sprogimas ir šūviai: tai Strel- 
nekas, — supratome. Ilgai ne
teko laukti. Strelnekas grįžo 
prie telefono.

— Viskas tvarkoje. Girnius 
pasielgė neatsargiai: paimtus 
belaisvius suvarė į daržinę, o 
pats su kitais, palikęs tik porą 
vyrų, nuėjo kratyti dvaro, ar 
neras kokių pasislėpusių. Tuo 
tarpu žandarų grupė su dviem 
kulkosvaidžiais atėjo pagalbon 
ir apšaudė mūsiškius. Išvada- 
vom visus. Paimti nelaisvėn 
prancūzų karininkas, 3 karei
viai, 23 žandarai, keli civiliniai, 
keletas dešimčių šautuvų ir 9 
prancūzų kulkosvaidžiai. Kiti 
žmonės pabėgo.

— Sveikinu! Likite Sendva 
ry, belaisvius atsiųskite mums. 
(Mes jau turėjome jų paėmę 
anksčiau apei 30).
Įeinam į Klaipėdą. Mūšis prie 

prefektūros
3 vai. nakties su Sendvariu 

buvo baigta. Dėl to Goetzenfe-

vartai į miestą. Žinoma, pran
cūzai tai suprato ir, kiek jų jė
gos ir sąlygos leido, atitinka
mai jį buvo užėmę.

Pirmoji ugnis ir užėmimai.
Prancūzai pirmieji pradėjo 

ugnį. Į viršų paiklo . kelios 
prancūzų rakietos, kad apšvies 
tų puolančiuosius. Vėliau su
tarškėjo kulkosvaidžiai. Mūsiš 
kiai nesinervino, tyliai šliaužė, 
pagaliau prisiartinę, pradėjo 
ugnį iš dviejų kulkosvaidžių ir 
šautuvų. Po 25 — 30 minučių 
gynėjų ugnis sušlubavo. Spro
go kelios rankinės granatos. 
Po to sprogimo, matyt, keli 
priešingos pusės kulkosvai
džiai nutilo. Grįžau prie telefo 
no. Nors ir spėjau, kad Sendva no dvaro gynėjai atsidūrė di
ns užimtas,— klausiu Strelne- ’ " ”
ką telefonu, kaip yra. Jis turė
jo sekti puolimą iš arti: — 
„Taip, užimtas“, — atsako. 
Praėjo kelios minutės. Sendva 
ry pasigirdo šūviai iš keleto 
šautuvų ir dviejų kulkosvai
džių. Mūsiškiai neatsakė. — 
„Keista, argi vėl atėjo pagalba 
iš miesto. . . Kodėl mūsiškiai 
tyli?“ — galvojau.

Klausiau vėl telefonu Strei- 
neką, kas ten vyksta.

— Prancūzai kontraatakuo- 
ja, — visai įtikinamai atsiliepė 
jis.

— Bet kodėl gi mūsiškiai 
tyli, ar patenka į_spąstus? — 
klausiau.

Kulkosvaidžiai dirba nesu
stodami. Įpakiau Strelnekui 
įspėti kaimynines kuopas, o pa 
čiam su 50 vyrų eiti pirmyn, iš 
vaduoti Girniaus.

Pradėjau galvoti, jog iš esa
mų uoste laivų galėjo ateiti pa 
galba. Todėl su pagelbminkais 
tariaus, iš kur sutraukti nors

— Kas veda?
— Girnius.
Išeinu laukan. Įdomu pasi- vieną kuopą, kol Bajoras atves 

klausyti. Sendvaris, tai lyg savo žmones iš Pagėgių. Tai

— Jūs čia „tų žmonių“ va
das? — staiga kreipėsi į mane.

— Taip, aš.
— Ar jūs pripažįstate alian- 

tų autoritetą šiame krašte? — 
vėl klausė.

— Apie tai galėsime pasikal 
beti vėliau, laisvesniu laiku. Da 
bar norėčiau žinoti, ką jūsų 
žmonės planuoja kareivinėse: 
mano gintis arba nutraukė gy
nimąsi ?

Petisne pamatęs, jog jo tak 
tika nepasisekė, pakeitė toną 
ir, kaip geras vaidila, gana ma
loniai ir ramiai sako:

— Leiskite atvykti čionai 
karo vadui, su juo ir tarkitės.

— Gerai, tik aš tįkiu, kad jo 
atvykimas neužims daug laiko.

Kažkas iš mūsų ir vienas 
prancūzų leitenantų automobi
liu išvyko į kaųiivines atsiveš 
ti vadą.

Tuo tarpu prisistatė man vie 
nas civilis.

— Aš miesto burmistras 
Sį Įkartą jam pasisekė. 'Šultz. Vyriausio burmsitro aš 

nesurandu. Kokie bus tamstos 
nurodymai miestui? — stengė
si ramiai ir pagarbiai klausti 
senyvas žmogus.

— Matai, matai, štai lapė

tis, išsilakstė po miestą ir išsi
slapstė po privačius butus.

Prancūzai turėjo gerokai kui 
kosvaidžių, ir per visus dviejų 
aukštų langus kyšojo jų vamz
džiai. Abiejose gatvėse ties na 
mu negalima buvo pasirodyti, 
nes jų ugnis viską nušluodavo. 
Keli diąsuoliai jau užmokėjo 
savo gyvybe. Klaipėdietis Va
nagaitis, buvęs vokiečių .virši
la, drąsiai pasisiūlė Bajorui pra 
vesti savanorių dalį per sodus į 
prefektūios namo sodą. Tuo 
tarpu vienas jaunas kairninkas, 
Barkauskas, paėmęs rankinę 
granatą, prislinkęs prie namo 
mūro, mėgino įmetsi pro langą 
granatą, bet buvo pastebėtas ir 
krito vietoje negyvas. Kulka 
pateikė jam tiesiai į kaktą. Vie 
nok atsirado ir daugiau drąsuo 
lių. Du mūsų kulksovaidinin- 
kai pradėjo ugnį į prancūzų 
kulkosvaidininkus. Tuo pasi
naudojo vienas savanoris drą
suolis ir pakartojo Barkausko 
žygi- 1 ' ' _
Nuo sprogusios vidury namo 
granatos išbyrėjo visi langai 
Pasirodo, antrame aukšte būta 
paties Petisne su pagalbinin
kais. Kaž kas jų sugriebęs nuo 
stalo baltą staltiesę, iškišo ją jau pasigerina naujiems šeimi- 
pro langą: ženklas,.kad pasi
duoda.

Prancūzai sudėjo ginklus. 
Apie 12 v. dienos Bajoras pra
nešė man įvykusį faktą. Visos 
kuopos iš įvairių pusių įžengė 
į miestą, užėmė uostą, tiltus, 
stotį ir apsupo kareivines, lauk kuris mokėjo, nors ir nedaug, 
damos tolimesnių įsakymų. O 
tuo tarpu prefektūroje ėjo de
rybos.

Žmonių minios užplūdo gat
ves ir iaukė, kas čia bus toiliau.

Prefektūroje
Aš važiavau per miestą su 

Pranu Khmaičiu ir Bajoru ap
daužytam ir be durelių senam 
forduke. Iš minios, abiejose

desniam pavojuje. Noreikos 
kuopa nužygiavo pirmyn, dva
ro užimti. Dvaro gynėjai prisi 
leido puolančius gana arti ir 
tik tada pradėjo ugnį iš kul- 
koslaiclžių. Jau kuone pačiam 
dvare Noreika buvo užmuštas, 
o jo kuopa, perpus iš mokslei
vių sudalyta, pradėjo trauktis 
atgal. Tuo metu pasirodė Ba
joro žmonės. Tas narsus vadas 
tuoj paleido savo žmones į mū 
šį ir tiesiog nušlavė dvaro gy
nėjus. Gynėjų grupė iš Smel
tės priemiesčio, matyt, telefo
nu iš prefektūros jau buvo ga 
vusi žinią apie Sendvario ir Go 
etzefeno likimą ir skubiai pati 
pradėjo trauktis į miesto cent- gatvės pusėse buvo girdėti ga
rą. Mūsų (kuopos ėjo jų pė
domis. Kai tik bėgantieji mė
gindavo kur sustoti ir gintis, 
tuoj buvo paleidžiami mūsų kul 
kosvaidžiai, ir gynėjai vėl bė- žeisti gulėjo apraišioti, 
go. Apie 9 vai. Bajoras pasie
kė prefektūrą, kur 70 prancū
zų su keliais karininkais nuta
rė gintis. Kiti užsidarė karei 
vinėse ir pasiėmė savo žinion 
dar 150 žandarų. Kiti žanda
rai, netekę vilties ir noro gin-

na gausūs džiaugsmingi šauks 
mai — lietuviškai ir vokiškai. 
Įėjome į prefektūrą. Prancū
zai atsistojo. Keli, sunkiai su-

Pasi- 
kėliau į antrą aukštą. Ten'bu
vo 7 — 8 uniformuoti prancū
zų kairninkai ir pilna unifor
ma, kaip supratau, Petisne. Vie 
ni kitus saliutavome.

Petisne jau buvo atsigavęs 
ir' bandė pasikeisti rolėmis.

ninkams, — tarė Petisne pik
tai savo karininkams.

Jo kabineto šefas, kapitonas 
La Roche, nerodydamas savo 
jausmų, tylėjo. Jis tik buvo 
sąžiningas vertėjas.

Paprašiau burmistrą .Šultz,

triukšmo, kuo daugiau saugosi 
me ahantų prestižą, tuo naudin 
giau bus-- mums galutiniam 
Krašto likimo sprendime. Tad 
senam majorui atsakiau:

— Iš viso nematau, už ką 
gi jūs, prancūzai, čia mušatės. 
Patys iš Prancūzijos maršuoja 
te į Ruhro .kraštą, o čia kovoja 
te gindami vokiškumą. Aš bū 
čiau ne tik už taiką, bet už pil 
na nuoširdžią draugystę. Mes, 
lietuviai, pilni simpatijos pran
cūzams ir suprantame, kad čia 
Klaipėdoje jūs, prancūzai, esa
te blogos diplomatijos aukli. 
Negalite pasiūlyti taikos, kol 
diplomatijos susitars, lai būna 
paliaubos!

Labai trumpai tarėmės, su
rašėme ir pasirašėme paliaubų 
aktą. Jo turinys, trumpai su
glaudus buvo toks. Visas mies 
tas lieka mūsų žinioje. Išimtį 
sudaro kareivinės, kur- užsida
rė prancūzai. Petisne paprašė 
palikti ir prefektūrą. Gerai — 
sutikau. Majoras paprašė su
sinėsimo su laivais, iš kur jie 
gauna maistą. Paliaubų galia 
— neribotam laikui. Jos gali 
būti nutrauktos, 12 valandą iš 
anksto vienai pusei įspėjus ki
tą.

Aš pasijuokiau: — Gerai, 
mums užtenka 2 vai. pasiruoš
ti, bet jei jūs norite 12 — su
tinku. Be to, vaikščiokite, kur 
norite, po miestą, mes nekliu
dysime. Mes nežiūrėsime į jus, 
kaip į priešą.

Majoras Tubeaux, aktais pa 
sikeitus, prašė grąžinti jiems 
šautuvus. Iš savo pusės pasiū
lė atiduoti sunkvežimį, kuris 
ties Goetzefenu jiems pakliuvo.

Aplink stovėjo apie dešimtis 
prancūzų karininkų. Tik vie
nas Petisne, užkietėjęs biuro
kratas, laikėsi šaltai, rezervuo 
ai. Kairninkai gi aiškiai rodė 
mums simpatijų ir pagarbą. Aš 
užjaučiau juos. Negi šie 65 šau 
tuvai turi reikšmės! Ir tariau: 
„Gerai!“.

Prancūzai, atiduodami 
mums automobilį, pastebėjo, 
kad jis sugedęs, ir "čia pat jų 
mechanikai jį pataisė.

Mes apstatėme miestą ir uos 
to rajoną sargybomis, saugojo
me kareivines ir kiekvieną ju
dėjimą, ir dar tą pačią naktį

lietuviškai, kad būtų pas mane 
rytoj 10 vai. ryto krašto Direk 
torijos bute, kurį pasirinkau sa 
vo buveine. Petisne lyg norė
jo prieštarauti, ruošėsi ką sa
kyti, bet susilaikė ir numojo 
ranka.

Paliaubų prašymas
Greitai atvyko senyvas 

joras. Buvo susinervinęs, 
liutavo. Apsidairė aplink, kaip 
geras tėvas - vadas, jieškoda- 
mas akimis, ar netrūksta ko iš 
karių.

Po to kreipėsi į mane:
— Dalysime paliaubas?
Jausdamas visą atsakomybę 

už savo veiksmus, supratau, 
kad ir čia nėra strateginis kjau 
simas: paimsi kareivines, tai 
jau kraštas lyg laisvas, ir klau
simas baigtas. Anaiptol, jei Erd. Simonaitis įsikūrė krašto 
mes darysime kuo mažiau Direktorijos rūmuose. „K.“

ma-
Sa-
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Paskutinės atostogos Henrikas Hagys 8.000 radio valandėlių...
RAip DR. G.

E. Hemingway. Acro»» the 
River and into the Trees. New 
York. Charles Ccribners Sons, 
1050.'

Po dešimties metų tylos, E. 
Hemingway prabilo savo nau
jame romane, kuris amerikie
čių hteiatūrniiam pasauly šu
kele nepaprastai daug triukš
mo. šiam triukšmui pagrindas 
buvo n tebėra ginčas dėl vei
kalo meniškos vertės. Heming- 
way'aus šalininkai kiek įmany
dami kelia naująjį romaną. At 
siranda net tokių, kurie, šia 
proga, Hcmingway’u lygina su 
Shakscpcare u, tvirtindami, 
kad nuo Ibi6 metų, t. y. nuo 
didžiojo anglų dramaturgo mir 
ties, vien tik Hemingway te
galįs vadintis didžiu rašytoju. 
O'Hara prideda, kad ateity nė 
vienas žodis iš Hemingway'- 
-aus paskutiniojo romano m bu 
siąs užmirštas.

Hcmingwaj'aus priešininkai, 
išgirdę šitokio laipsnio He
mingway aus liaupsinimą, užvi 
rė priešingomis nuotaikomis. 
£aos grupes kritikų Heming
way’aus veikalas laikomas vi
siškai meąkaverčiu, pačiu blo
giausiu, kokį jis kada nors yra 
parašęs. Taigi, iš vienos pu
sės — pernelyg didelis vertini
mas, iš kitos — visiškas niekini 
mas.

Mūsų nuomone, Amerikos 
kritikai Hemingway aus atžvil 
giu naudoja netinkamą meto
dą. Didžiausias jam daromas 
priekaištas yra paties auto
riaus asmens sutapdinimas su 
romano herojų pulkininku Ri- 
ihard u Cantwell. Heming
way yra stambi literatūrinė as 
menybe, nevengianti viešojo 
gyvenimo. Savaime aišku, jis 
turi tam tikras manieras, posa
kius, judesius, tam tikrą savo 
viešąją išraišką. Kaip kiekvie
no įžymaus dsmens, taip ir jo 
gyvenimas yra sekamas, jo po 
..akiai kartojami, interpretuo
jami. Tad perskaičius naująjį 
jo romaną, daugeliai kritikų 
nepatiko, kad jie pas pulk. 
Cantwell'į rado lygiai tas pa 
čias pažiūras ir net manieras 
kaip ir pas patį autorių.

Hemingway gerai pažįsta 
karių gyvenimą ir jį mėgsta; 
pulk. Cantwell — taip [įeit. He 
mingway mėgsta pasaulį: me 
dzioklę, gerus vynus ir kitas 
žemiškas gerybes; pulk. Cant
well — irgi aistringas jų ger
bėjas. Pagaliau net ir Renata, 
Cautwell’io mylimoji, yra as
menybė, kurią Hemingway su 
kūrė pagal savo idealus: ji 
esanti jo svajonių padarinys. 
Tačiau Šitoks kritikos metodas 
— lyginti autorių su aprašo
muoju veikėju — visai netiks
lus. Atsiminkim, kad eiliniam 
skaitytojui niekada netąko He
mingway'aus matyti, nei, tuo 
labjau, jį pažinti. Skaitydamas 
jo romaną, jis visiškai negalvo 
ja iki kokio laipsnio romane 
autorius nupiešė save, o tik gė 
risi pačiu veikalu. Antra ver
tus, kiekvienas autorius turi 
teisę savo kūryboje duoti sa
vo asmenybės vaizdą vienoj ar 
kitoj formoj. Pavyzdžiui, pran 
cūzų rašytojai Andre Gide,

1. 21DONYTĖ.
Andre Maurois ar Henry de 
Montherlant yra rašytojai ego 
tistai aukštame laipsny; jų vei 
kaluose dažnai pagrindiniais 
veikėjais yra jie patys, pagel- 
bimar gi veikėjai — tėra tik fo
nas, tik visiškai antraeiliai see 
uos dalyviai. Tačiau jų veika
lai neaoejotinai yra vertingi, 
nes autonų asmenybės įdo
mios. Tad ir Hemingway aus 
romane kiitikas noturetų blu- 
sinėti autoriaus dorybių ar 
ydų, o nagrinėti veikalą kaipo 
tokį.

Romano pagrindinis veikė
jas, 51 metų amžiaus Amerikos 
pulkininkas Cantwell turi ne
pagydomą širdies ligą. Jam 
belikusios gyventi tik kelios 
dienos. Tačiau jis yra karys, 
stoiško charakterio, drąsiai gy 
venęs ir lygiai drąsiai pasiry
žęs numirti. Jis nusistatęs mir 
tį sutikti su šypsena. Šiuo tiks 
lu jis vyksta Italijon, kur, turi 
pasimatymą su Renata, devy
niolikmete (bet nuostabiai iš
mintinga.) grafaite, gražuole 
venecijiete. Dvi paskutiniosios 
Cantwell gyvenimo dienos Ve
necijoj, praleistos su jį karštai, 
be rezervų, pamilusia mergai
te, yra pagrindinis ir vieninte
lis veikalo siužetas. Malonus 
ir vertintinas Hemingway'aus 
knygos aspektas yra tas, kad 
jis nepnkemša scenos dešimčia 
ar daugiau antraeilių veikėjų, 
kad jo romanas yra itin indivi
dualistinis. Jame nėra per
daug istorinės, nei socialinės 
kronikos, kuria taip perpildy
tas šiandieninis amerikiečių ro 
manas.

Cantwell io ir Renatos meile 
įsiliepsnoja nepaprastai stai
giai ir greitai į didžiulį gaisrą. 
Jų pokalbiai, irstymasis gondo 
loję, intymios minutės — auto 
naus išjausti ir pavaizduoti 
subtiliai ir skoningai. Šios ug 
ningos gyvenimo akimirkos tu 
n gilų ir patetišką antspaudą, 
nes abu meilužiai junta artė
jančios mirties dvelkimą, kar
čiai išgyvena jų beribes laimes 
susidūrimą su neišvengiama 
lemtim.

Romane yra puikaus sąmo
jaus, grakštaus kalbos manie
rizmo. Siekiniai trumpi, kon
densuoti, Hemingway — sti
listas, mažai turįs sau lygių. 
Veikėjai, kaip sakėme, negau
sūs. Cantwell — labai vyriš
kas, kovose užgrūdintas, nepa
laužiamos valios karys. Jo gy
venimo esmė glūdi dvejuose 
dalykuose: kare ir meilėj. Net. 
ir intymiausiais momentais su 
renata, jo mintys ir kalba nuo
lat nukrypsta ne į ką kitą, o tik 
į karo lauką, kautynių išgyve
nimus, strateginius samprota
vimus, Nesiliaujantys Cant- 
well’io pasąkojimai Renatai 
apie praėjusįjį karą, naudojant 
dažnam skaitytojui nepažįsta
mą karinę terminologiją, ope
ruojant Įvairiais skaičiais, links 
lituojant dar tebegyvenančių 
karo vadų pavardes, romaną 
kiek silpnina. Turint galvoj, 
kad tai buvo jo ir Renatos pa
skutines džiaugsmo valandos, 
šio kario savo profesijos pamė-

RUDENS DIENA

Rudens diena giedra, kaip vaiko siela.
Liepsnoja topoliai, lyg angelo sparnai. 
Pro juos praplukdo saulę vėjo siekai, 
šnarėdami iš lėto irklais mėlynais...
Aruodan paneria žemėtą saują 
laimingas žemdribys. Srovena skambantys grūdai 
pro pirštus jo — geltonas žemės kraujas... 
Vienodai laša žemėn vakaro varpų aidai.
Tolybėj tyso vieškelio išblyškę rankos.
Iš tvenkinio burnos, prikritusios žvaigždžių, 
užtvinsta visą žemę o alto garo bangos. ..
Per kryžiaus medį Dievo ašara nurieda pamažu.

Nepamirškime mūsų 
tautos tikslo

Inžinierių rūpimais reikalais rašo G. Andriusaitis.

Gyvenimo politiniai įvykiai 
buvusią Lietuvoje inžinierių 
bei technikų šeimą išskirstė į 3 
dalis: raudonieji sovietiški Lie 
tuvos grobikai dalį išvežė į 
Sibirą; maža dalis Lietuvoje 
kenčia sovietų persekiojimo ir 
naikinimo jungą; ir trečioji vi
sų didžiausioji dalis nuo 1944 
metų yra šiapus uždangos.

Tremtiniai turi pačias ge
riausias veikimui aplinkybes. 
Todėl tremtiniai turi tai nepa
miršti ir išnaudoti kiekvieną 
dieną aktyviam lietuviškam 
bei profesiniam veikimui. Už
tenka tik prisiminti, kad gyve
name ne tik sau asmeniškai, rū 
pindamiesi kasdieniniais bei 
profesiniais reikalais, bet ir vi
sai lietuviškai bendruomenei— 
kenčiančiai mūsų tautai.

Tad ir kiekvienas daugiau ar 
mažiau patyręs inžinierius, 
kaip ir visi kitų sričių specia
listai, gali ir yra net įpareigo

gimas pavaizduotas pernelyg 
stipriu.

Nors ir kariško gyvenimo mė 
gėjas, Hemingway yru huma
nistas. Cantwclrio pasikalbėji
muose su šoferiu ar su viešbu
čio durininku —komunistu, jo 
santykiuose su kitais eiliniais 
žmonėmis, autorius parodo gi
lų žmogaus supratimą ir daug 
jautrumo. Cantwell io staigi 
mirtis palieka kiek slegiančio 
įspūdžio. Taci.iu jai netrūksta 
stiprios dramatinės išraiškos. 
Važiuodamas į Triestą, Cant
well jaučia besiartinančią mir
tį. Automobily užsitreiikia du 
ris, atsigula ant sėdynės ir tu- 
redamas šalia savęs Renatos at 
vaizdą, nė žodžio neištaręs, šo
feriui net nepastebint, mirš
ta. . .

Bendroje išvadoje, veikalas 
sklandus, neilgas, stiprus. Pa
vaizduoja vos dvi žmogaus gy
venimo dienas, kai jo jausmų 
ir valios įtempimas yra aukš
čiausiame laipsny. Patiekia 
tam tikrą gyvenimo sistemą, 
pagrįstą meile žmoniškam gro
žiui ir gėriui.

Mūsų įsitikinimu, šis, iš ei
les tryliktasis, Hemingway’aus 
veikalas garsiajam I Farewell 
to Arms (1929) ir For whom 
the Bell tolls (1940) autoriui 
pelnytai patikina vieną pir
maujančių vietų Amerikos li
teratūroj.

tas prisidėti prie busimosios iš 
laisvintos Lietuvos ūkio atsta
tymo planavimo. Reikia pasi
džiaugti, kad daugelis inžinie
rių prie šio darbo, vadovaujant 
prof. J. Kaminskui ir kitiems, 
gausiai prisideda ir ši darbo ba 
ra vis plečia, — kad pasirodė 
šių darbų vaisius— Planavimo 
Kom-jos liedinys „Išlaisvintos 
Lietuvos Ūkis ’. Šiuo metu bū 
simosios Lietuvos ūkio atstaty 
mo studijų centras iš Vak. Vo 
kktijos yra persikėlęs į JAV ir 
darbą be pertraukos tęsia to
liau.

Šiuo reiklau prof. S. Dirman 
tas, kuris yra Planavimo Ko
misijos bendradarbis, Chica- 
gos Lietuvių Inž. ir Arch. S- 
gos biuletenyje Nr. 1. gana pa
mokančiai rašo:

„Žmogaus vardo nevertas 
niekšas būtų tas, kuris būda
mas laisvas, nesiimtų savo tau
tą vaduoti, kuris nestotų ko
von Lietuvą laisvinti. Valsty
bei atkurti neužtenka maldų, 
norų bei pageidavimų. Reikia 
įtempto darbo, kietų pastangų, 
phępinio ryžto, kasdieninių pa
siaukojimų, vargingų žygių ir 
skausmingų ir kruvinų aukų. 
O atstatyti reikia Lietuvą lai
mingesnę ir tvirtesnę, negu 
kad yra buvusi.

Mes, inžinieriai ir architek
tai, tvirtai žinome: tautai ir 
valstybei pilnam gyvenimui 
yra reikalinga, be kita ko, ma
terialių gėrybių. Mums, kaip 
ūkio ir technikos darbuoto
jams, tenka pasirūpinti mūsų 
atstatysimos Lietuvos ūkinio 
fundamento tvirtumu, tautos 
ūkio našumu. Mums yra aiš 
ku, kad šiais laikais neįmano
ma vesti krašto ūkio be rūpes
tingai paruošto plano. Jei di
džiosios ir gamtos turtais gau 
šiai apdovanotos valstybės dai 
gali sau tą prabangą leisti, — 
tai mažosioms neturtingoms, 
juo labjau atsikuriančioms, — 
neplaningas, neapgalvotas ūkis 
būtų skurdas ir greita pražū
tis!"

Minėtame planavimo bare 
dirbančių balsus bei raginimus 
turime visi išgirsti ir prisidėt: 
kiek kas galime prie busimo
sios Lietuvos ūkio bei techni
kos sričių atstatymo planavi
mo. Ypačiai šiuo metu, kada 
esame išsisklaidę po visus aukš 
to technikos lygio kraštus, ka-

da kasdien vis daugiau susipa
žįstame su to krašto aplinkybe 
mis ir visų gyvenimo sričių lai
mėjimais, turime žiūrėti, ką ra
cionaliai galėtume pritaikyti 
mūsų krašto sąlygoms. Reikia 
visiems dirbti ir rezultatus dėti 
į vieną bendrą aruodą — minė
tą Planavimo Komisiją. Sis dar 
bu baras yra platus, neapibrė
žiamas — didelė dirva kūrybi
niam ir nedelsiant taip reika
lingam darbui.

Nepamirškime šiuometinio 
mūsų tautos tikslo — išsilais
vinti ir atsikurti, tada neragi
nami prisidėsime prie šio kil
naus bendro darbo.

Kas čia paminėta, tinka ne 
tik inžinieriams bei technikos 
sričių darbuotojams, bet ir ki
tų įvairių sričių žmonėms, vi
siems išeiviams lietuviams.

„MARGUC1O ’ SUKAKTUV LMS. PASIKALBĖJIMAS SU 
PROGRAMOS PRANEŠĖJU K. J. DEVEIK1U.

Plačiai žinomos Čikagos nesilieja dail. Vladas Vijeikis
„Margučio” lietuviškosios pro 
gramos pasiekė įsidėmėtiną 
8.000 skaičių, šia proga mūsų 
be.idradaibis kreipėsi į čikagie 
aims gerai pažįstamą „Mar
gučio” pranešėją Kazį J. De
veiki su eile klausimų;

— Gal malonėtumėt pasaky 
ti, kaip seniai dirbate „Margu
tyje“?

— Pradėjau dirbti 1937 m. 
rugpjūčio mėn. Dabar eina ke 
tunolikti metai.

— Kas buvo „Margučio“ 
steigėjas ir kas daugiausiai 
šiuo metu jį palaiko?

— „Margučio” darbas eina 
dviem kryptimis. Jis duoda 
kasdienines programas — kiek 
vieną vakarą 9 vai. 15 min. ir 
s'kmadieniais 1 vai. po pietų, 
o ketvirtadieniais papildomų 
programą duoda dar 7 vai. va 
karo. Ir leidžia gausiai ilius
truotą mėnesinį žurnalą „Mar
guti’ . Visa tat sukūrė ir ilgą 
laiką išlaikė kompozitorius ir 
buvęs Lietuvos valst. dramos 
aktorius Antanas P. Vanagai
tis, • kuriam staiga mirus visą 
šį dideli darbą paveldėjo p. L. 
Vanagaitienė. Jos vadovybėje 
darbas tęsiamas toliau. „Mar
gutį“ daugiausia palaiko žino
mi Amerikos lietuvių visuome
nės drbuotojai adv. Antanas 
A. Olis, adv. Antanas Lapins
kas, Juozas Baciūnas, Dr. Ste
pu. Biežis ir eilė kitų.

— Kiek „Margutis“ turi 
klausytojų?

— Sunku būtų bent kiek 
tiksliau atsakyti, bet drąsiai 
gaiiu tvirtinti, kad „Margu
čio programas kasdien klauso 
beveik visi Čikagos ir jos apy
linkių lietuviai. Tat sprendžiu 
iš gaunamų atsiliepimų, stebė
jimų vasaros metu gausiau lie
tuvių apgyventose vietose ir 
„Margučio” parengimų, ku
riuos aplanko net iki 10.000 
žmonių, kas įvyko praėjusią 
vasarą.

— Kas šiuo metu „Margu
čiui“ vadovauja ir kas yra jo 
nuolatiniai bendradarbiai?

— Vadovauja p. L. Vana- 
gailienė. „Margučio" žurnalą 
redaguoja ir tvarko adv. Petras 
Linkus ir dail. Vladas Vijeikis. 
Radio programas tvarko ir pra

ir as.
— Kuns svarbiausias „Mar 

gučio“ tikslas?
— Palaikyti lietuvybę gau

siai apsigyvenusiuose Čikagoje 
ir jos apylinkėje tautiečiuose, 
kelti jų kultūrinę ir medžiaginę 
gerovę, vesti akciją svarbaiu- 
sitins lietuvių Tautos tikslams 
pasiekti ir taip pat dirbti mūsų 
antrosios Tėvynės — Jungti
nių Amerikos Valstybių gero
vei.

— Ar turi „Margutis” ryšių 
su Jcitataučiais?..........................

— Labai daug. Jo štabo na 
liai aktingai dalyvauja šio kraš 
to politikoje ir palaiko artimus 
ryšius su žymiais JAV valsty
bininkais. Pats „Margutis" 
yra gyvas ir didelis lietuvybės 
šaltinis Clucagos kitataučių gy 
veuime. į jo parengimus daž
niausia kviečiami tarti žodį J 
A V valstybes ir visuomenės žy 
mcsmcji veikėjai, taip pat at
vyksta didžiųjų vietos laikraš
čių atstovai. „Margučio" ra
dio programos transliuojamos 
žymiųjų kitataučių radio sto
čių WHFC ir WEHS-FM. (vai 
riais lietuvių reikalais kitatau
čiai dažnai kreipiasi į „Margu
čio" raštinę — 6755 So Wes
tern Ave, Chicago, Ill.

— Ar susilauįnete paramos 
iš naujai atvykusiųjų lietuvių?

— Jie rodo daug prielanku 
mo „Mai gučio' darbams. Ra
šo žurnalui ir talpina savas 
nuotraukas. Dalyvauja radio 
programose. Jų veikla „Mar
gučio" pastangas labai pare
mia ir praturtina.

— Kaip pinigiskai „Margu
tis“ verčiasi?

— Šituos reikalus ne aš tvar 
kau. Ėinau, kad „Margučio* 
pagiindinės pajamos yra iš kas 
dien gaunamų skelbimų. Pa
žymiu, kad iš savo klausytojų 
„Margutis” jokių lėšų neko- 
lektuoja.

— Kurį liūdniausią ir kurį 
gaižiausią epizodą prisimenate 
iš „Margučio" veiklos?

— Be abejonės liūdniausias 
mano gyvenimo Įvykis buvo, 
kada aš m lemtą ketvirtadienio 
vakarą pranešinėjau „Margu
čio" žinias ir telefonu sužino
jau staigią mirtį mano mylimo 
šefo ir bičiulio Antano Vana
gaičio.

Maloniausia man buvo pačio 
je darbo pradžioje „Marguty
je' klausytis „Dėdės” Antano 
Vanagaičio pasakojimo apie lie 
tuvybę, musų kultūrą, Lietu
vos gerovę, apie aukštesniuo
sius lietuvių tikslus ir tt. Re
tai tai pasitaikydavo. A. Vana 
gaitis savų tikslų sieke sunkiu 
darbu,, bet maža apie tat kalbė 
davo. Labai retai ir tik man 
vienam pasilikus „Margučio" 
raštinėje, kada A. Vanagaitį 
pagaudavo ypatipga nuotaika, 
jis man savo sielos dalį atver
davo.

— Baigė pasikalbėjimą p. 
K. J. Deveikis. J. š.

SURASK NORS VIEN,)
naujtį skaitytoją, pade 
si padvigubinti “NL” 
prenumeratorių skaičių!

SIBIRE BUVAU SU
LIETUVIAIS

R. GŽYMALA

Esu lenkų žurnalistas, buvęs 
ilgametis „Gazeta Polska" Var 
šuvoj, „Dziennik Žolnierza“ ką 
ro metu ir „Tygodnik Ilustro- 
wany' tremtyje bendradarbis.

Ligi prasidedant karui, san
tykių su lietuviais neturėjau. 
Į Lietuvą ir lietuvius žiūrėjau 
Mickevičiaus, Sienkievičiaus ir 
Radzevičiūtės akimis. Toks 
idealistinis vaizdas buvo įsitvir 
tinęs mano vaizduotėje.

Pirmasis susitikimas su lietu 
viais įvyko prieš pat karą, kai 
Varšuvos Žurnalistų sindika
to buvau paskirtas pasveikinti 
ir pavaišinti atvykstančią į Var 
šuvą Lietuvių Žurnalistų eks
kursiją. Anuomet vyravęs po
litinis įtempimas sukliudė ar
timesnį Lietuvos ir Lenkijos 
spaudos žmonių susipažinimą 
bei suartėjimą.

Antrasis susitikimas įvyko 
taip jau nepalankioj aplinku
moj, kai mes, būdami jau pa
bėgėliai iš karo gaisro apimtų 
sričių, ptiiminejome Lietuvių 
žurnalistų mandagumo vizitą 
musų vargingoje pastogėje Vii 
niuje. Po to vizito pirmieji le 
dai buvo ištirpinti ir atsisvei
kindami skyrėmės jau ne kaip 
svetimi žmonės.-

Dabar, kai Londono gatvėse 
kartais susitiuku su lietuvių 
žurnalistais, tokiais pat, kaip ir 
aš tremtiniais be Tėvynės, daž 
nai prisimenu ir trečiąją mūsų 
santykių fazę — Sibiro kator
ga

1941 metų pavasarį Vilnius
išgyveno didelio įtempimo lai- drumzlės, sovietų agentai ir vi 
kotarpį. Iš vienos pusės Hitle- suomenės atmatos, kurios pa- 
rio svastika skleidėsi virš pla- ėmė į savo rankas administraci liaudies milicijos atstovas.

— Kur jūsų siųstuvas ir 
ginklas? — šovė majoras.

Tokių vizitų, tiifbūt, buvo 
daug Vilniuje tą niūrų rytą. 
Netrukus palikau sujauktą 
kambarį, kuriame jieškota tik 
jų vaizduotėje buvusių ginklų 
ir radijo siųstuvo. Atsidūriau 
sovietiniame sunkvežimy, ketu 
rių, ligi dantų apsiginklavusių, 
sovietų kareivių saugomas.

Mane nuvežė į Naująją Vil
nią. Ten, NKVD grandinės ap
suptoje geležinkelio stotyje, 
stovėjo traukinių traukiniai. Iš 
vagonų sklido klegesys, šauks 
mai, keiksmai ir maldos žo
džiai.

Į geležinkelio stotį važiavo 
vienas paskui kitą sovietiniai 
sunkvežimiai. Iš kiekvieno jų 

Pagaliau, vieną naktį, pary- vedė išblyškusius, sielvarto ap- 
čiu, mano kambario durys su 
trenksmu nukrito nuo vyrių.

Grubiai prikeltas iš miego, 
atmerkiau akis. Ties mano lo
va stovėjo NKVD majoras su 
„naganu" rankoje, o už jo du 
„boicai “ su durtuvais ant šau
tuvų. Užpakalyje, tarsi forma 
lumui atlikti, stovėjo lietuvių

čiau suterorizuotos Europos ją ir apsėdo valdžios įstaigas, 
kraštų, o i š kitos — įveikęs 
Suomiją, paglemžęs pusę Len
kijos, o paskui įjungęs Nepri
klausomos Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos respublikas, Stalino 
pjautuvas ir kūjis klojo blogį 
lemiantį šešėlį ant likusių, ligi 
tol dar laisvų kraštų.

Tais metais Vilniuje buvo ne 
paprastai šalta žiema, kuri dar 
labjau didino mūsų kančias. 
Nuolat alkam, apsirengę men
kais, iš labdaros įstaigų gau
tais pabėgėliškais drabužiais, 
vaikščiojom apledėjusiomis, su 
si irusiomis kaip, ir mes, siauro 
mis Vilniaus gatvelėmis ir su 
pasibaisėjimu stebėjome, kaip 
purvinas, sovietiškas batas vis 
labjau mynė miestą ir žemę.

įjungus Lietuvą į Sovietų 
Rusiją, miestas jau, tikrai pa
sakius, nebebuvo lietuvių val
džioj, ’kaip lygiai ir Lietuvą vai 
dęs „prezidentas’ — bolševikų 
pastatytas nusivalkiojęs Justas 
Paleckis, nebebuvo lietuvis. Į 
viršų išplaukė raudonosios

Vyko nuolatinės registracijos, 
kaip taisyklė, besibaigiančios 
suėmimais, naktiniai sovietų N 
KVD apsilankymai namuose, 
teroras, prievarta ir pasityčio
jimas. Rusija jau visiškai 
simetė kaukę, žinodama, 
karu su Vokietija užimtas 
sauhs neturi laiko kreipti 
niesio į jų šeimininkavimą oku 
puotoj Lietuvoj.

Pagaliau buvo nuspręsta „pa 
daryti mus laimnigus“, sutei
kiant Sovietų pilietybę.

Vilniaus miestas anuomet bu 
vo užtvindytas NKVD. Sovie
tiškos padugnės užpildė gat
ves, o laimės apimti gyventojai 
daugiausia tūnojo namuose du
ns užsidarę.

nu- 
jog 
pa- 
dė-

imtus žmones, vyrus, moteris 
ir vaikus. Jų tarpe buvo žila
plaukių senių ir net luošų. Tai 
buvo „liaudies priešai“, ku
riuos rusiškasis satrapas išplė
šė iš namų, iš artimųjų glėbio. 
Drebėdami iš šalčio (kai kurie 
buvo apsivilkę tik vasariniais

masė laukė naujojo „broliškų“ 
lietuvių - rusų santykių skirs
nio.

Blogį lemiąs nujautimas, tar 
turn gedulo skraistė, dengė mi
nią. Moterys minioj ėmė kuk
čioti. Pasklido garsūs koman
dos balsai. Tuščių vagonų pra 
rajos atsivėrė. Prie kiekvieno 
vagono stovėjo tankios enkave 
distų sargybos su nuogais dur
tuvais. Ėmė mus stumti į vago 
nūs. Bet kur) pasipreišinimą 
tramdė šautuvų buožės. Užda
rė ir skląsčiais užsklendė duris. 
Tamsiame vagone, kuriame ai 
sidūnau, pasigirdo mišrūs mai 
dos žodžiai. Girdėjau žinomos 
Aušros Vartų Panelei Šven
čiausiai litanijos žodžius. „Pa 
neic Švenčiausioji, pasigailėk 
mūsų“,,' — išgirdau lietuviškai 
tariant.

Taip prasidėjo trečias mano 
santykių su lietuviais etapas— 
bendrų kančių, ašarų ir nelai
mių kelionė — mūsų lenkiškų
jų ir lietuviškųjų protėvių iš
mintu taku.

___ ______ Taip prasidėjo mūsų bend- 
drabužiais, be skrybėlių), susi- ras kelias... kelias į Sibirą... 
jaudinusi ir suplakta žmonių Bus daugiau.
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IŠLEISTOS LIETUVIŲ

Jaunas muzikas V. Banaitis 
suharmonizavo eilę lietuvių 
evangelikų bažnytinių gies
mių, kurias tremtyje, Vokieti
joje išleido S. Vaišvila. Išleis
tos šios giesmes: 1. Gerą kovą 
išlaikiau, 2. Kur tiktai aš vaikš 
tinėju, 3. O giažiu, dangau, 4. 
O kaip sielos išganingos, 5. Pil 
nos rankos, 6. Pranašė, didis 
Kiekvienos giesmes kaina — 
pusė vokiškos markės. Gies
mės su gaidomis ir atspauzdin- 
tos atvirukuose, kuriuos gali
ma siųsti paštu.

Giesmių galima įsigyti adre
su: S. Vaišvila, (14a) Schwa- 
bisch Gmund, Germany.
PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ 

LAIKRAŠTIS
Paryžiuje rotatorium yra lei 

džiamas kas du mėnesiai laik
raštis „Darbo Rankos“, kurį re 
daguoja p. J. Navakienė - De
veikytė. „Darbo Rankas“ ga
lima išsirašyti pasiuntus vieną 
tarptautinį pašto kuponą ir vie 
ną vietinį kuponą. Adresas; 
M-mc J. Navakienė, 26 rue de 
Montholon, Paris 9-me, Fran
ce.

DAILININKO KASIULIO 
DARBŲ PARODA

Išgarsėjęs mūsų dailininkas 
Vytautas Kasiulis Paryžiuje su 
ruošė savo darbų parodą Barrei 
ro Stiebei galerijoje. Paroda 
'truko nuo gruodžio 9 iki sausio 
9 d. Paroda turėjo gerą pasi
segamą. Kasiulis Paryžiuje ga
li gyventi iš savo darbo.

LATVIŲ RAŠYTOJAS 
SKUJENIEKS

iš tremties atvyko Amerikon ir 
apsigyveno Clevelande. Jis yra 
didelis vienybės veikėjas ir lie
tuvių draugas. Jis pasižadėjo 
išversti Į latvių kalbą tą roma
ną, kuris bus premijuotas mace 
nuojant Čiurlionio ansambliui.

SKAUTŲ AIDAS
„Skautų Aidas“ 1951 metų 

sausio mėnesio (1 nr,) išėjo di 
delis, labai įvairaus turinio, 
gausiai ir įdomiai iliustruotas 
ir tikrai gražus. Puikus dail 
Telestoro Valiaus viršelis.Skau
tai gali džiaugtis turėdami to
kį laikraštį. Patartiną jis štai

Mokslo ir

EVANGELIKŲ GIESMĖS 
tyti visam jaunimui. Redakto
riaus adresas: St. Kairys, 716 
Landsdowne Ave, Toronto, 
Ont.; administratoriaus adre
sas : P. A. Pundzevičius, P. O. 
Box 1003, Station C., Toronto, 
Ont., Canada.

„KELEIVIO“ 
KALENDORIUS

„Keleivis“ nuo 1912 metų 
kasmet išleidžia kalendorių. Iš 
leistasis 1951-siems metams 
„Keleivio" kalendorius, turi 
šimtą puslapių. Turinys labai 
įvairus. Įdomų jo skyrių suda 
ro Lietuvos istorija paveiksluo 
se. Didokas informacinis sky
rius yia Lietuvių literatūra ir 
jos kūrėjai. Nauja — ameri
kiečiams įdomus skyrius yra 
1950 metų cenzas, kuriame 
duotos trumpos žinios apie 
Amerikos Jungtines Valstybes 
ir skyrium apie jų kiekvieną. 
Kelios abėcėlės: raidinės, vėle- 
vėlėmis ir rankų pirštais. Ir 
daug visokios kitokios įdomios 
medžiagos. Kaina 50 centų. 
Gaunamas „Keleivio“ redakci
joje : So. Boston, 27, Mas., 
USA.

NAUJOS LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

Argentinoje V. Rymavičiaus 
vedamas choras, dalyvaujant 
pianistui A. Kuprevičiui, įdai
navo kelias plokšteles, kuriose 
yra šie- dalykai: Lietuvos Him
nas, Rymavičiaus — Vasario 
16, Kntusiems tremtiniams, 
Ten, kur žaidžia Nemunėlis. J. 
Naujeiio — Ant kalno karklai, 
ir S. Šimkaus — Kas subatos 
vakarėlį. Du broliukai ir Saule
lė raudona.

MIRĖ PIRMASIS AMERI
KOS NOBELIO 

LAUREATAS
Šiomis dienomis susilaukęs 

senatvės mirė žymusis Ameri
kos rašytojas romanistas Sinc
lair Louis, kuris pirmasis iš 
Amerucos rašytojų gavo Nobe 
lio premiją.

— x-'erdinandas Vytautas 
Kauneckis - Kaunas, Lietuvoje 
baigęs medicinos mokslus, 
Amerikoje išlaikė gydytojo eg
zaminus ir, be to, gavo daktaro 
laipsnį.

technikos

BUDAPEŠTĄ ŠILDYS 
KARŠTI ŠALTINIAI

Vnegrijos sostinė Budapeš
tas turi gausybes karšto van
dens šaltinių. Prieš komunistų 
okupaciją šaltiniai būdavo pa
naudojami daugybei pirčių ir 
vonių, kurias lankydavo šimtai 

sveikatūkstančių jieškančių i 
tos.

Sovietams okupavus 
riją, užsidarė ligonių 
iras ir karštas vanduo 
giau žmonių gydymui nereika
lingas. Todėl Budapešto inži
nieriai dabar sumanė įvykdyti 
kitur jau naudojamą namų šil
dymą karštu vandeniu būdą. 
Ar jiems pasiseks sovietinėse 
sąlygose išplėsti miesto namų 
šildymą karštu iš šaltinių gau 
namu vandeniu, dar nežinia, 
bet tokio šildymo projektas 
padarytas.

PLIENO VIRINIMAS
Yra du būdai apjungti plie

no gabalus: kniedijimas ir viri
nimas. Anksčiau buvo žinomas 
ir plačiai vartojamas pirmasis 
būdas, bet ilgainiui įsigalėjo 
antrasis būdas — virinams ar
ba šveicavimas. Šis būdas yra 
parankesnis ir todėl dabar pla
čiai.vartojamas. Mechanikams 
jis yra naudingesnis, nes už vi
rinimo darbus mokama žymiai 
brangiau.

KLAUSIMAI
IR ATSAKYMAI

VEDA JONAS J. JUŠKAITIS

Veng- 
plauki- 

i dau-

is. Šeši metai kaip dirbu auto mechanikų. Savo amato dar
bus moku labai gerai, bet-darbdavys atsisako mokėti man 
daugiau kaip $ 1,00 už darbo valandą. Su manim tą pa
tį darbą dirbą kanadiečiai gauna $ 1,25. Kas daryti ir 
kaip gauti atatinkamą pažymėjimą?
(Atsakymas į p. B. Ž. klausimą, Pembroke, Ontario).

Parašius man anądien šiame 
skyriuje apie licencijos gavimą 
verstis laisva profesija, sušilau 
kiau nemažai laiškų. Juose 
klausiama, ar leidimus verstis 
savarankiškai amatu Kanadoje 
taip pat išduoda profesinės or
ganizacijos ir ar jie sunkiai iš
duodami. Man yra malonu at
sakyti į gerbiamo klausėjo laiš
ką ir suinteresuotiejns skaity
tojams duoti paaiškinimų.

Visoje Kanadoje pažymėji
mų ir leidimų išdavimas vers 
tis savarankiškai auto mechani 
ko, auto šloserio, kirpėjo ar ki
tu amatu išduuūa provincijų 
vyriausybės. Jūs, p. B. Ž., gy
vendamas Pembroke, esate On 
tario provincijos jurisdikcijo
je. Jums yra taikomas tos pro
vincijos „Mokymosi Laiko Įs-

M a r g u m y n a i
PARDUODAMOS MOTERYS...

to, o samojedas už savo dukte
rį reikalauja būrio elnių. Kai
ras už dukrą gauna, atsižvel
giant į jo šeimyninę padėtį, 2 
iki 10 karvių. Ugandoje tėvas 
už dukrą gauna 4 jaučius ir 6 
adatas. Kenijoje, kuri pasižy 
mi savo galvijais, vyras 10 — 
15 žmonų gauna už 80 ožkų, o 
Naujoje Meksikoje už moterį 
mokama 12 arklių. Būdinga, 
kad šalia kainų buvo prierašas, 
moterys pirkėjams pristato- 
ruoš tik viską sumokėjus. V.

MIRĖ DĖL PLAUKŲ
Čikagietė D. Baker beskalb

dama baltinius per neatsargu
mą prisilietė prie gręžtuvo, ku
ris pagriebė ilgus jos jilaukus, 
įsuko į mašiną taip, kad nelai
mingoji mirė vietoje. Vyras, 
sugrįžęs iš darbo, rado ją jau 
negyvą. Jis sako, kad žmona 
ketinusi rytdieną eiti į kirpyk
lą ir plaukus nusikirpti.

Indijoje tebevyksta moterų 
turgūs. Vidutinė kaina 100— 
200 rupijų. Neseniai ten už vie 
ną moterį buv oreikalaujama 
net 2000 rupijų, kaip už reto 
grožio bet, pirkėjui neatsira
dus, visu ketvirtadaliu sumą 
sumažino. Kinietis už moterį 
sumokėjo du paauksuotus žie
dus ir sidabrinius auskarus.

Timor saloje, pavyzdžiui, te
gali vesti tik tas, kuris turi pa
kankamai dramblio ilčių, o dar 
brangesnės moterys yra Indo
nezijai priklausančioje Alor sa 
loję. Tenai už moterį mokama 
tik tam vienam tikslui tenaudo 
įama dėžutė, vadinama Mokos. 
Tai varinė dėžutė, 20 — 100 
cm dydžio. Ji kainuoja nuo 5 
iki 5.000 guldenų (nuo 2 iki 
2.000 dolerių).

Prieš keletą metų išleistas 
moterų kainoraštis, kuriame 
tarp kitko sajeoma, kad totorė 
rrtoteris kainuoja centnerį svies

naujienos
RAKIETINĖS FOTOGRAFIJOS

Žmonės nesiliauja bandę nu
galėti žemės traujkos jėgą ir 
nuolat skverbiasi į atmosferos 
aukštumas. Tam tikslui nau
dojamos rakietos, kurių pagal
ba žmogus tikisi pagaliau atsi
plėšti nuo Žemės ir paskraijo- 
ti tarpšviesulinėse erdvėse. O 
jeigu tai pavyktų, pabandyti 
nutūpti kur nors kitoje plane
toje ir, gal, pasirinkti ten sau 
ramesnę gyvenamąją sodybą. . .

Tačiau lig šiol tokie bandy 
mai dar nepavyko. 1946 me
tais amerikiečių iššautoji rakie 
ta tepakilo 250 mylių arba apie 
400 kilometrų aukščio. 1950

čiai buvo iššovę rakietą, kuri 
krisdama į Žemę sudužo. Bet 
įdomu, kad 107 mylių aukštyje 
ji padarė foto nuotrauką, prie 
jos pritvirtintu foto aparatu. 
Kai nukilto aparatas, pasirodė, 
kad filmas išliko visai sveikas, 
todėl dabar jis yra tiriamas. 
Kol kas smulkesnių žinių dar 
nepaskelbta.

RODO FILMUS 
NEREGIAMS

Londone Anglijos aklųjų or 
gamzacija rodė filmus nere
giams. Neregiai galėjo girdėti 
muziką ir kalbą, bet kas dėjosi

Jei norite pirkti ar parduoti na 
mus Verdune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

C. E. DUPRAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO 0529

tatymas“, kurį galima rasti 
193 7 m. Peržiūrėtame Ontario 
Provincijos Įstatymų rinkiny
je, 192 Skyriuje. (The Appren 
tice Act, R. S. O. 193 7, Chap
ter 192). Tuo įstatymu ama
tininkų paruošimas, jų kvali
fikacijų nustatymas ir pažymė
jimų bei leidimų išdavimas yra 
pavestas darbo Ministerijai. Pa 
gal jos išleistus ir šiuo metu ga 
liejančius potvarkius auto ma
šinų remontavimo specialistai 
yra skirstomi į dvi pagrindines 
grupes.

Grupę A sudaro motorų me
chanikai. Jie specializuojasi 
motorus remontuoti, pagerinti, 
prižiūrėti ir kitus motorų dar
bus. Prie grupės B yra priski
riami auto šloseriai. Jie užsii
ma auto mašinų sparnų, radia
torių, durų ir vidaus išmušimų 
taisymu bei prižiūrėjimu.

Profesinė sąjunga yra nu
stačiusi miimmalūnį atlygini
mą, kurį darbdavys turi mokė
ti. Motorų mechanikams jis 
siekia $ 1,25 už valandą, auto 
šlosenams — $ 1,50. Norint 
gauti tą atlyginimą reikia ture 
ti Darbo Ministerijos galiojan
tį motorų mechaniko ar auto 
šloserio pažymėjimą. Toks pa
žymėjimas išduodamas, išlai
kius nustatytus egzaminus raš 
tu. Dvi valandas užtru'ka egza 
minai rengiami kartas nuo kar 
to didesnėse provincijos vieto
vėse. Ontario provincijoje ne
mokantiems gerai anglų rašyti 
nės kalbos kandidatams leidžia 
ma turėti vertėją. Vertėjui, 
kuris neturi nieko bendro su 
auto taisymo amatu, leidžiama 
užrašyti angliškai tai, ką egza
minus laikąs asmuo jam aiški
na savo gimtąja kalba, atsaky
damas į klausimus. O egzami 
nų klausmių būna apie 20. Ne 
išlaikiusiems egzaminų, leidžia 
ma juos pakartoti po 6 mėne
sių. Keikvieno egzamino mo
kestis yra 0 1,00.

Egzaminus laikyti leidžiama 
provincijos gyventojams, — pi 
iiičiams ir nepiliečiams — ku
rie pristato raštiškus įrodymus, 
kad jie yra buvę motorų me
chaniko ar auto šloserio moki
niais licencijuotoje dirbtuvėje 
penkis metus. Mokinių mini
maliais atlyginimas yra:

X

R

VICTORIA
& DYERS CO.

m lapkričio 21 dieną amerikie-ekrane, jiems buvo aiškinama.

PARDUODU TABAKO UKIUS
su mažais {mokėjimais 

Charles POCIUS - REAL ESTATE BROKER

and

INSURANCE AGENCY, TILLSONBURG, Ont.

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE-KALBINE PAGALBA
Tvarkome imigracijos, pilietybės, palikimų bylas; su
darome darbo, buto garantijas, dokumentus, patvirtin
tus vertimus; taipininkaujame nuosavybę perkant, par 
duodant; atstovaujame įmonėse, įstaigose; teikiame vi
sokeriopą informaciją; giname Kanados ir kitų kraštų 
lietuvių interesus. Jums patarnavrmus atlieįka teisinin
kai ir kalbininkai, studijavę Amerikos bei Europos uni 

versitetuose.

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

----------------- - - -

KAILINIAI PALTAI
IR PUSPALČIAI:

Karakuliniai $ 400.00 — 500.00
„ (kojyčių) $ 140.00—175.00 

Beaver $ 850.00
Garantuojamas geras ir greitas darbas. Vietoje gali
ma pasirinkti ir šių rūšių: Mink, Steinmarder ir kt. 

Galima ir išsimokėjimui.
A. KOTKAS.

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

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

* Edmond COURCHESNE
A dvokatas

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

TFI. HA 4607 MONTREAL.

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

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

H AND DELIVERY \ 
FUR AND GARMENT STORAGE

r

TR.

1- mais metais — 30% mecha 
niko ar šloserio atlyginimo,
2- rais „ —40%
3- čiais „ — 50%
4- tais „ — 60%
5- tais „ — 70%

Prileidžiant prie egzaminų 
yra užskaitomas ir mokymosi 
laikas, Europoje. Suprantama, 
kad ir tas laikas, kurį Jūs, p. 
B. Ž., dirbote Karališkųjų Oro 
Pajėgų (R. A. F.) dirbtuvėse 
okupuotoje Vokietijoje. Jeigu 
rekomendacijos rašytos ne ang 
lų ir pranzūzų kalba, ministeri 
ja reikalauja prisattyti patvir
tintus vertimus. Jeigu doku- 
me«tai yra dingę ar žuvę karo 
įvykių eigoje, bet kandidatas 
dirba savo specialybėje, reikia 
pristatyti notariškai patvirtin
tus vertimus. Jeigu dokumen
tai yra dingę ar žuvę karo įvy
kių eigoje, bet kandidatas dir
ba savo specialybėje, reikia pri 
statyti notariškai patvirtintą 
pareiškimą apie dokumentų ne
turėjimo pnešastis.

Neturinčius provincijos val
džios pažymėjimo, garažo ar 
remonto dirbtuvių savininkas 
negali priimti kaip motorų me 
chaniko ar auto šloserio. Jjs ne 
gali mokėti nei pilno atlygini
mo. Tam potvarkiui nusižen
gę darbdaviai gali būti npdeda 
mi piniginėmis baudomis. Ka
dangi Jūs, p. B. Ž. savo specia 
lybeje esate dirbęs 4 metus Eu 
ropoję ir 2 metus Š. Ameriko
je, Jūs padavęs prašymą Onta- 
r.o Darbo Ministerijao ir pri
statęs dokumentuotus įrody
mus apie savo profesinį paty
rimą, turėtumėte būti prileis
tas laikyti savo specialybes eg 
z.nninus. Juos išlaikęs ir sumo 
bėjęs $ 1,00, gausite pažymėji
mą, kuris suteiks Jums teisę 
gauti tokį pat atlyginimą, kaip 
ir kartu su Jumis dirbą kana
diečiai.

Jūs viename iš savo liaškų 
nusiskundžiate, kad dabartinis 
darbdavys nieko nei apie egza
minus, nei apie pažymėjimą ne 
minėjęs. Žinoma, jis tai darė 
egoistiniais sumetimais. Be 
abejo, jam buvo žinoma, kad 
Jūs, neturėdamas pažymėjimo, 
negalėsite gauti aukštesnio už
darbio. Jūs gi mechaniko dar
bus jam atliekate jau ilgiau 
ikaip metus.

Gal Jus kiek nuramins, jei
gu priminsiu, kad šiame kraš
te yra didelis skaičius mūsų 
tautiečių; kuire yra vienokiu ar 
kitokiu būdu išnaudojami. 
Lengva išnaudoti tik tuos, ku
rie nežino savo teisių ir privile 
gijų. Iš tos padėties yra išei
tis. Tai žinojimas ir kovoji
mas. Žinojimo mes turime pa
tys jieškoti. „Padėk pats sau, 
ir Visagalis Tau padės“ — yra 
vieno posakio mintys!

(Copyright)

U

MONTREALIS 2836 Allard

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vvriškus. 
taip moteriškus drabu
žius. Ta>p pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždedami jiems “Drex”, 
kad neperlelstų vandens 
ir duotu gražesnę iš
vaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūš*es karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas *r pan. Kiek
vieną orderį paimame iŠ 
namų ir pristatome į na
mus.
Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuos TRenmore 1135

t Kalima pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkei:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135

Edouard MONDOR
Notaras

10 ST. JAMES ST. W., KAM. 308.
TEL. LA 5022 MONTREAL.
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HAMILTON
KLB HAMILTONO AP. VALDYBOS POSĖDIS SU 

ORGANIZACIJŲ ATSTO VAIS.
Dalyvaujant, Sporto Klubą prie tos šventės surngimo, ly- 

„Kovas“ “, Lietuvių Katalikių giai savo darbu kaip ir susida- 
Moterų, Skautų, ateitininkų, 
socialdemokratų ir HLDMB 
„Aukuras“ atstovams, Sausio 
6 d. Hamiltone įvykęs posėdis 
su KLM Hamiltono ap. valdy
ba, praėjo labai taikingoje, 
uenaro susipratimo ir bendra
darbiavimo nuotaikoje, kas 
įduoda daug vilčių, kad Hamil 
tono lietuvių kolonijos tolimes 
nis gyvenimas eis greičiau tar- 
pusovio sugyvenimo ženkle, 
koks jis iki šiol ir buvo.

Perėjus prie paskirų posė
džio svarstytų dienotvarkės 
punktų, tektų išskirti šiuos, 
įdomesnius, apsvarstytus ir nu 
tartus vykdyti klausimus.

Kadnagi Hamiltone, iki šiol, 
pasitaikydavo po du parengi
mus tą pačią dieną, (kaip tai 
buvo dieną prieš posėdį), nu
tarta (sportinių rungtynių pa
vyzdžiu) sudaryti kultūrinių 
pramogų, pasilinksminimų, kon 
.ertų n pan. kalendorėlį, prane 
šant numatomų parengimų da- 
-as raštu KLB Hamiltono apy
linkės reikalų vedėjui — K. Ba 
ronui, 31 Spadina Av., bent vie 
ną menesi prieš numatomą pasi 
linksminimą ar koncertą. Šis, 
bendras nutarimas, įsigalioja 
nuo š. m. vasario mėn. 4 d. Iki 
tos datos, artimiausi parengi
mai yra šie: 13 sausio Daina
vos salėje (rengėjai) ir social
demokratų — Centrall Hali, 
20 d. lietuvių orkestro „krikš
tynos“, sausio 27 d. ateitinin
kų ir vasario mėn. 3d. — L 
KM blynų balius.

Perėjus prie mūsų didžiau
sios šventės — Lietuvos Nepri 
klausomybės minėjimo surengi 
mo, visos organizacijos nutarė 
glaudžiai bendradarbiauti su 
minėjimo organizatoriumi — 
KLB Hamiltono ap. valdyba, 
ir kiek sąlygos leidžia, prisidėti

riusiųjų išlaidų padengimui — 
finansiniai. Džiugu pažymė
ti, kad taip pat, principe, 
organizacijų atstovai, sutiko su 
„duokle" Hamiltono ap. val
dybai, kurios dydis 10% nuo 
kiekvieno parengimo gauto pel 
no. Šis nutarimas pradedamas 
vykdyti nuo š. m. sausio mėn. 
1 d.

Neužmiršta taip pat ir mū
sų, Vokietijoje, likusių tautie
čių. padėtis. Jiems pagelbėti, 
kaip pranešė Hamiltono LKM 
atstovė, yra nutarusi ši organi
zacija, tačiau prieita vieningo 
susitarimo: vadovaujant KLB 
Hamiltono ap. valdybai ir vi
soms organizacijoms padedant, 
nutarta iki Velykų pravesi rū
bų, maisto, avalynės ir pinigi
nę rinkliavą. Tiksli data ir 
rinkliavos pradžia, bus praneš
ta artimiausiu metu. Be kitų 
reikalų, buvo apsvarstytas ir 
lietuviškos „Dainavos“' salės 
klausimas. Jos įsigijimas yra 
jau per daug pasenęs dalykas, 
todėl čia neminėsiu. Tačiau 
jeigu is visų pusių (savininko, 
KLB Hamiltono ap. ir visų or
ganizacijų) bus jarodytas gra 
žus sugyvenimo ir bendradar
biavimo noras, ta kryptimi ir 
šis stabdis bus pašalintas.

Sektinas pavyzdys ir visoms 
lietuvių kolonijoms Kanadoje, 
pereiti prie realaus darbo, ka
dangi tam yra pats aukščiau
sias laikas. Kbr.

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMO 

MINĖJIMAS.
Sekmadienį, sausio 21d. KL 
Hamiltono ap. rengia Klaipė 

dos krašto atvadavimo minėji
mą, su dr. M. Anyso, iš Toron
to, paskaita ir menine dalimi.

Minėjimas įvyks „Dainavos“ 
salėje, 7 vai. vak. Kbr.

B

Port Alice, B. C. Ir mažam 
lietuvių skaičiui esant, čia bu
vo įgyvendintos lietuviš|kos 
tradicijos.

Prie gražiai išpuošto, p. Kar 
točienės lietuviškais valgiais 
stalo, buvo pakviesti Kūčių va
karienės lietuviai ir vietiniai 
kaimynai.

Žinoma, mums teko prisimin 
ti tėvynėje vargstančius. . .

Vėliau buvo laužomos ir da 
lijamasi tarp savęs plotkelės, 
kurias prisiuntė Vancouverio 

. parapijos klebonas kun. A. Ta 
raškevičius.

Pagaliau Londone tvarka
London, Ont. Ilgokai teko rių Londone veikiančių organi 

Londono lietuviams laukti, kol 
pagaliau liko sudarytas laikina 
sis apyhnkęs organizacinis ko
mitetas. Dėl vienos organiza
cijos valdybos, teisingiau pasa- 
ikus — del pirmininko, užsispy 
rimo Dei asmeneninių ambicijų 
ALOK-o sudaiymas veik me
tus laiko buvo kliudomas arba 
siūloma tuo reikalu nepaisyt' 
centrinio LOKo išleistų nuos
tatų. Tačiau praeitų rpetų pa
baigoje minėta vaidyba, kaden
cijai pasibaigus, atsistatydino 
ir išrinktoji nauja valdyba pir
mą savo darbų žingsnį pradėjo 
nuo ALOK-o sudarymo. Jos 
iniciatyva sausio 8 d. sušaukta 
me pasitarime ALOK-as vien
balsiai sudarytas iš vsių ketu-

zacijų atstovų.
ALOK-as, nors ir labai pavė 

luotai pradėdamas savo darbą, 
tikisi atlikti savo uždavinius ir 
tikslą pagreitintu tempu, nes 
pernai sudarytas iš 3 organiza
cijų ALOK-as praktiškai nega 
Įėjo veiKti dėl virš minėtų prie 
žasčių. Reikia manyti, kad nau 
jam ALOKui pavyks užsimo
tas siekis, nes Londono lietu
viškoji visuomenė jau seniai ir 
su nekentrumu laukia sutarti
nos, vieningos ir plačiausia to
lerancija paremtos lietuviškos 
veiklos. Linkėtiną, kad šie nuo 
širdūs troškimai išsipildytų. Bū 
tų tai dar vienas teigiamas 
žingsnis Kanados Lietuvių 
Bendruomenės organizavime.

Damulis.

KALĖDOS IR NAUJI
London, Onl. Vos vieną ki

tą savaitę prieš Kalėdas lietu
vių keibono rūpesčiu Londo
nan atvyko energingas vargoni 
nmkas — muz. Bagdonavičius. 
Jis tuoj pradėjo organizuoti 
bažnytinį chorą, kuris nors ir 
trumpą laiką repetavęs per Ka 
ledas gražiai ir darniai pagiedo 
jo kalėdinių giesmių. l odei da 
bar Londono lietuvių pamaldos 
visus nuteikia ir patraukia, 
kaip būdavo gimtinėse parapi
jose. Gieda ne tik choras, bet 
būna atliekama ir bažnytines 
muzikos kūrinių.

Tas pats mišrus choras tuoj 
po Kalėdų ėmė mokytis ir lie
tuvių kompozitorių dainų, ku
rias žada pagiedoti per Vasario 
16-tos minėjimą. Bandomas su

ME TAI LONDONE, 
organizuoti ir vyrų kvartetas.

Pp. Statkų salėje Londono 
lietuviai turėjo jaukias šv. Kū
čias. Paiapijos klebonas prie 
bendro stalo buvo apsuptas tik 
rai gausaus parapijiečių būrio.

Toje pačioje salėje vyko ir 
Naujųjų Metų sutikimas. Sa
lės šeimininkas per kelis kar
tus atsiprašinėjo, kad gausiai 
susirinkusių nebuvo galima ne 
tik sosodinti, bet ir statiems 
trūko vietos. Mat be lietuvių 
dalyvavo ir kitų Pabaltijo tau
tų ateiviai. Buvo ir svečių iš 
anglų visuomenės. Dėl tokios 
spūsties nė užsimotos progra
mos negalėta pilnai išpildyti.

L. E-tas.

Bendruomeniniai Sudburio reikalai

LIETUVIŠKOS KŪČIOS.
Laike vaišių nuoširdžiai pa

sipasakota apie Lietuvoje 
vusias Kūčias ir papročius, 
lyvavusieji buvo patenkinti 
čių valgiais ir daug dėkojo šei 
mininkei, ypač už taip skaniai 
pagamintus „šližikus“ su aguo 
nemis. Seniau atvykę lietuviai 

. pasakojo, kad per dvidešimt 
metų nėra valgę tokios vakario 
nės.

Ir pabaigoj, Kalėdų Eglutės 
šviesoje susirinkusieji pasida
lino Kalėdų Senelio atneštomis 
dovanomis. J. K-čius.

bu- 
Da 
Kū

tiekęs sąskaitą, prašydamas su
mokėti jam už sąryšyje su pas 
kaita parleistą darbadienį. . .

Senosios valdybos pirminiu 
kas p. Kriaučiūnas trumpai su
minėjo valdybos nuveiktus dar
bus.

Norėtųsi paminėti ir seną lie 
tuvišką paprotį. Dar Nepri
klausomybės laibais laikraščiai 
juokdavosi —- publika išbėgo 
kaliošų! — kaip tai kad būda
vo ir teatruose ir susirinki
muose, kai, uždangai nenusi
leidus ir susirinkimui nepasibai 
gus, liaudis spausdavo durų 
link. Taip ir čia buvo. (Aišku, 
reikia atleisti naktinėn pamai
noj ėjusiems). Bet kiti taip 
skubėjo, kad p. Lumbis nega 
vo nė progos padėkoti viseims 
už dalyvavimą susirinkime, nes 
maža dalyvių tebuvo likę, kiti 
jau stati išklausė rinkimų duo
menų, ir sudie!

Anksčiau įvykusioje rinklia
voje Tautos Fondui paremti 
sudburiečiai suaukojo per 400 
dol., o susirinkimo metu jie vėl 
parode, kad nelaimės metus sa
vo artimo jie neapleis. P. Po- 
deris, gausois šeimos tėvas, 
prieš kelias savaites buvo at
leistas, dėl sumažėjusios žie
mos metu statybos, iš darbo 
(žiemos metu gauti darbo suu 
koka).

TR. 8112
Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir 

pasiklausysite plokštelių muzikos

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

’682 EDWARD St. (kampas 6 av.), VILLE LASALLE.
v------  ■><• •><“ ------- y— ir

Sudbury, Ont. Sausio 7 d. K 
LB Sudburio skyriaus senoji 
valdyba baigė darbą. Visuoti
name narių susirinkime, sutrau 
kusiame tik neperdidžiausią 
„valdžios vrtėjų“ skaičių, bu
vo išrinkta nauja valdyba.

Senosios valdybos veiduose 
buvo aiškiai matoma, kad su 
tąja diena sunkus akmuo nusi
rito nuo jų pečių. Ir nieko nuo 
stabaus, nes — savam krašte 
pranašu nebūsi ir visiems ne 
įtiksi. Ką nors ypatingo pada
ryti yra sunkoka, juo labjau, 
kad kritikų yra nemaža, tačiau 
prie parengimų prisidėti noriu 
čių beveik neatsiranda. Pasek 
mėje, iš vakaro su programa, 
kaip kad viename iš pakvieti
mų buvo sakoma, pasidarė tik 
šokių vakaras su — ačiū p. 
Poderienės pasišventimui—vie 
nu vaikų suvaidintu vaidinime 
liu. Todėl ir nenuostabu, kad, 
nerandant bendruomenės nanų 
pagalbos, kiekvienas ir vengia 
būti išrinktu į valdybą.

Taip ir sausio 7 dienos susi
rinkime, p. Lumbiui pirminin
kaujant ir p. Beržinskui sekre 
toriaujant, priėjus prie dienot
varkėje buvusio naujosios val
dybos rinkimų punkto, buvo iš 
statyti 20 kandidatų, tačiau iš 
jų tfk dešimt tesutiko būti pa
dėtais ant bendruomenės auku 
ro. Rinkimų pasėkoje sudary 
ta nauja valdyba, į kurią įeina 
p. Stnška, p. Dženkaitis, p. 
Lumbienė, p. Bagdonas ir p. 
Povilaitis. Kandidatais lieka p. 
Paulaitis ir p. Gasiūnas.

Naują revizijos komisiją su
daro p. žižys, p. Juozaitis ir p, 
Siemaška. P. žižys, buvęs ir 
pereitų metų revizijos komisi
jos pirmininkas, šiame susirin- dys savo duosnumą. Jeigu mes 
kime davė labai puikų praneši 
mą apie valdybos finansinį sto 
vį ir kultūrinę veiklą. Kaip iš 
pranešimo aišku, valdyba įsigi
jo turto už beveik tris šimtus 
dolerių, plius geras pusšimtis 
likučio. Pranešime taip pat bu 
vo iškeltas įdomus reiškinys: 
Motinos dienos minėjimo metu 
paskaitą skaitęs prelegentas pa

P. Jasiusko vadovaujamas 
šeštadienio mokyklos tėvų ko
mitetas sausio mėn. 21 d. ren- 
gia vakarą su menine dalimi. 
Pelnas bus skinamas šeštadie
nio mokyklos labui. Reikia ti
kėtis, kad, matydami rimtą rei
kalą paremti mūsų prieauglio 
auklėjimą, sudburiškiai paro-

jau patys mokyklos neparemsi- 
me, tai kaip mes galime norėti, 
kad naujoji karta būtų tvirta, 
lietuviška? Aišku, lietuvybei 
visiškai užgesti-patys tėvai ne
leis, bet apie Lietuvą, jos isto
riją, geografiją, jos kalbą vai
kai sau žinias semsis mokyklo
je.

Rūras Borūnis.

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

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

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

sąžiningai.
210 Dorchester St. W., Montreal. Tel. LA 2958.

PONIŲ IR PANELIŲ DĖMESIUI !
Taisau mašina „Nylon“ ir vi šokių rūšių moteriškų šil

kinių kojinių nubėgusias akis.
Pataisymai be jokių žymių.

PIGIOS KAINOS: tik 10 centų už vieną akių nubėgi- 
mą. Galima siųsti ir paštu.

VALĖ IVANAU ŠKIENĖ

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
Que. Tet. 
laikrodžius.
Kainos že- 
garantuoja.

1062 Riverview Ave.. Verdun, Montreal, 
TR 2050, priima patajsymams įvairius 
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai 
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus

Kreiptis vakarais po 6.30 vai

MOKINKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skynu 
je Monlrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

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

Quebec

RENE BOURDAGES Reg‘d
MAMERTAS MACIUKAS

DIPLOMUOTAS VYRIŠKŲ tR MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS

Aukščiausios kokybės vyriškų ir moteriškų rūbų siuvykla.
Telef. FRontenac 9141. Res. CL 4746.

Kampas Mount Royal .£ Brebeuf, 
įėjimas: 4504 Brebeuf Street

AMERIKOS IZOLIACIONIZMO ATORŪGOS
(Atkelta iš 3 psl.) 

ir veikiama tūkstančio įvairiau 
siu faktorių.

Viena aišku: — Hooverio ir 
jo bendiaminčių siūlomą kelią 
šiandien Amerikos vyriausybė 
oficialiai atmetė. Demokratų 
partijos administracija juo ne
sivadovaus ir, kaip praktikoje 
matome, nesivadovauja. Prieš 
tokį kelią pasisakė didžiuma 
įtakingų demokratų partijos ir 
bent mažuma respublikonų par 
tijos politikų. Pasmerkė jį ir 
tokia įtakinga spauda, kaip 
New York Times ar Christian 
Science Monitor. Vargu tam 
būtų palanki ir didžioji meta
lurgijos industrija bei bankai.

Bet ką galvoja masės, ku
rios už dviejų metų rinks nau 
ją prezidentą?. . . Čia niekas 
nieko tikro negali pasakyti. Ma 
sės, kurios bijo naujų mokes
čių, karo suvaržymų, kurios 
taip jautrios dėl savo žūstančių 
vaikų užjūrių frontuose, turi 
jautrią ausį hooveriškiems mi
ražams.

Demokratų partijoje daugu
ma vadovaujančiųjų yra aiškūs 
internacionalistai, su kabutė
mis ar ir be kabučių. Respub
likonų partijoje yra aiški mažu 
ma internacionalistų, ir ne vi
sai aiški dauguma simpatizuo
jančių daugiau ar mažiau da
žytam izoliacionizmui. Abi par 
tijos turi šiokių ir tokių. Savo 
pajėgumu jos dabar beveik ly
gios. Su dabartiniu kongresu, 
kuriame demokratai turi mažy 
tę persvarą, Trumanas turės 
ne mažiau vargo, negu turėtų 
respublikonas prezidentas su 
tokiu pat kongresu. Galima 
prileisti, kad 1952 metų rinki
muose, jei ligi to laiko nebus 
dar pasaulinio karo, respubli- 
jkonai išeis su izoliacionistine 
programa. Ir dabar neneigti- 
nas rinkiminės propagandos slJ keliu, 
elementas visoje izoliacionistų 
akcijoje, siekiant pakirsti ma
sių simpatijas demokratams.

Respublikonų lyderis Dewey 
aiškus internacionalistas, ko
kiais taip pat yra gen. Eisenho

weris, iš dalies Stasenas ar ka 
liformetis Warrenas, galimieji 
respublikonų kandidatai į pre
zidentus. Bet jeigu persvertų 
Taftas, kurio prestižas dabar 
labai pakilęs, tai niekas neti
kės, jog jis dar sykį pakartotų 
savo posakį, kuriuo izoliacio- 
nistus pavadino idiotais. Atro
do, jog ligi to laiko jie dar ne 
syk jpavadins idiotais interna
cionalistus ir, kartą jau balsa
vęs prieš Atlanto pakto ratifi
kavimą, dar daug kartų bal
suos prieš jo įsipareigojimus. 
„Aš sutinku su daugeliu Hoo- 
verio pareikštų bendrųjų prin
cipų“, pareiškė Taftas jau da
bar.

Sutraukiant, gal būtų gali
ma taip pranašauti: 1. Hearsto 
koncerno linija niekad nelai
mės; 2. dėl sušvelnintos Hoove 
no linijos bus dar ilgai ir smar
kiai kovojama; 3. Trumano ir 
Dewey linija dabar yra oficia
lioji ir valstybinė Amerikos už- 
eisnio politikos linija, bet ji 
bus priversta adryti kompro
misus su izoliacianistine ten
dencija, ypač jei gyventojų ma 
sese ji stiprėtų.

Todėl artimiausiu laiku Ame 
rikos karinė politika ir diplo
matija vargu galės būti labai 
tiesi, griežta ir pagrįsta kuria 
aiškia koncepcija. Triukšmin
gas izoliacionizmo pasirody
mas pereitų metų gruodžio mė
nesį negalės būti greit užmirš
tas ir Europoje. Jis nepastū
mės Europos tautas greičiau ir 
ryžtingiau apsispręsti kovoti 
prieš komunizmą ir Rusiją. Eu 
ropos tautos pagrįstai jaus bai 
mę, kad Amerika ir tretį kartą 
kombinuoja įsijungti į kauty
nes tik tada, kai sąjungininkai 
jau bus perdaug nukraujavę. 
Bet visa keisis, jei Washingto- 
nas neis, kaip žada, kompromi-

Bet baikime tuos normalių 
laikų galvojimus. Amerika juk 
namie pasikelbė emergency pa
dėtį. Gi Korėjoje vis daugiau 
liejasi kraujas. O kraujo val- 
s sašaukia, kaip sako poetai.

f DOMAS BUČINSKAS
L GENERALINIS APDRAUDEJAS

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

Skambinkite telefonu arba u žeikite: 
Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak.
3664 St. Famille St. 

Montreal, Que.
Tel. Ha 6708

Kasdien: 
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844
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Išnaudokite žiemos laiką smulkesniems 
darbams.. Taip pat atliekami lubų ir

IŠLYGINIMAI
Geras ir žymiai pigiau kaštuojąs
Informacijai kvieskite tarp 6 — 8 vai. vak.

STANLEY PULKYS
TORONTO
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y yTelef. O L 2885.. »

sienų plyšių

darbas.

PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIŪNO AQENTUROJEl
MONTREAL ENTERPRISES REG‘D. «

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

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

»
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Ir vėl Kanados lietuvių spor korespondencijoje iš Anglijos
tinio gyvneimo ratai, įvažiavo 
į naujuosius, savo veiklos, me
tus su viltimi ir gal būt didelio 
sportininkų laukiama (jau nuo 
1947 m.) gražia gyvenimo pra 
džia. Tačiau, (nebūkime op
timistai ), kad jie mums, lygiai 
ir vsiam tremties sportui, tik
rai nieko gero nežada, juo lab- 
jau, .jeigu tokia pati padėtis, pa 
siliks Kaip ir praėjusiais me
tais.

Jau keletą kartų esu rašęs, 
kad Amerikos žemyno lietuviš
kasis sportas šaukiasi SOS 
ženklų, tačiau atrodo, kad mū
sų gyvenimo bangos jie nebu
vo užgirsti. Ir taip dieną die
non tas vėjo ir bangų mėtomas 
sporto laivelis, pamažu skęsta 
jūros gilumon, iš kurios vėliau 
nebus jokių priemonių jam iš
traukti.

Pridekime ranką prie širdies 
ir pasisakykime ramia sąžine 
— ar daugiau esame nuveikę, 
būdami Vakarų Europos sto
vyklose, ar čia, Kanados, ar 
Dėdės Šamo žemėje, turėdami 
žymiai geresnį gyvenimą ir 
taip svaibų sportininkui (ir 
lengvai išrišamą) maisto klau
simą? Atsakymas, be abejo, 
skambės neigiamas. O kodėl- 
taip yra? Argi sportininkui šis 
klimatas netinkamas, ar per
plaukęs jūrą, dar iki šiol serga 
jūros liga? Atrodo, kad ne.

Vieno lietuviško laikraščio

teko skaityti, kad su sportu 
(futbolu, boksu, krepšiniu ir t. 
t.) Anglijoje galima būtų žy
miai daugiau pasitarnauti Lie
tuvos propagandai ir jos išlais
vinimui, negu lenciūgėliais, 
grandioziniais koncertais ar 
įvairiais tautiniais pasirody
mais.

Aš tą patį šio laikraščio skil
tyse seniai esu pareiškęs. Ką 
gi teko tik išgirsti, kad tai yra 
sporto fanatiįko žodžiai, visiš 
kai nepriimtini mūsų nustaty
tai veiklos linijai.. Gaila, kad 
tie visi žmonės, yra užsidarę 
savo pasaulyje ir nemato, kas 
vyksta už jo ribų.

O šis pasaulis yra tikrai ki
toks, negu kad įsivaizduojama. 
Paimkime anglų spaudą: kiek 
puslapių yra skiriama sportui, 
kiek skiriama laiko sportui ki
no kronikos žiniose, kiek yra 
paskirų sporitnių filmų ir kiek 
žmonių, stovėdami prie iška
bintų (laikraščio redakcijos) 
svarbausių žinių, stebi politinę 
ir spdrtiuę jos dalį.

Taip, gerbiamieji, nebūkime 
akli savo gyvenimo srities sekė 
jai, paneįgią čia, naujajame 
kontinente, taip svarbią rolę 
vaidinantį sportą, matydami 
tik blogą jo įnašą mūsų trem
ties gyvenimui.

Kodėl yra susidariusi tokia 
padėtis? Atsakymas yra labai 
aiškus: stoka sportinipkų or-

ganizuotumo, kuris iškilo (da
linai dėl pačių sportininkų kal
tės) iš visiško apatiškumo spor 
tui, mūsų buvusių „sportinių 
šulų“. Tai yra didelė nuodė
mė, už kurią ateityje teks at 
likti didelę, didelę atgailą.
Pirm, negu kad vertėjo pasi
traukti į užkulisį ir gyventi tik 
„dolerio pasaulio“, kodėl nesi
stengta buvo įvesti į atatinka
mas vėžes, jaunuosius, busi
muosius sporto veikėjus, supa
žindinant juos su'visom soprti- 
nio gyvenimo paslaptim, o taip 
pat, kaip buvusiems N. Lietu
vos sportinio gyvenimo veikė
jams, turint geras pažintis su 
mūsų gyvenimo vadovaujan
čiais sluoksniais, jų tarpe atlik
ti paruošiamąjį darbą ir tik 
vėliau pasitraukti į „veteranų“ 
eiles! Taip, .gerbiamieji, tuo
met Jūsų neveiklumas būtų pil 
nai pateisintas! Sėdėdami žiū
rovų kėdėje galėtumėte di
džiuotis sportiniais laimėji
mais, kaip tik Jūsų nuopelnu.

Šiandien — šaindien dar vel-

karnas vežimas paskutinėmis 
jėgomis, kurių vieną dieną pri
truks ir tada. . . tada patys gė 
dinsimes savęs, kada šuolyje į 
aukštį pasieksime 147 cm, j tolį 
4,5 m., o krepšį mūsų kaimynai 
vėl perpildys vienu šimteliu. . .

Nepaslaptis yra, kad to viso 
sportinio gyvenimo stabdimi 
yra USA, kur susispietusi yra 
didžiausia lietuvių tremties ko
lonija ir tuo pačiu randamas 
yra didžiausias sportininkų ir 
sporto veikėjų skaičius.

Tik iš čia turėtų būti įduo
tas impulsas visam Amerikos 
lietuvių sportiniam gyvenimui, 
nepamirštant taip pat ir savo 
eilės, įtraukiant ir senuosius 
Amerikos lietuvių spotro veikė 
jus, kurie galėtų mums savo pa 
tyrimu ir pažintimis daug pa
dėti.

Šiandien USA miega! Ir, at 
rodo, dar ilgai miegos. Nors 
„Naujienų“ Nr. 306 p. Eduar 
das Šulaitis straipsnyje „1950 
metų lapą užvertus“ tikisi, kad

(Nukelta į 8 pusi.)

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

JONAS INDRELĖ 
siuva moderniškiausių fasoną vyriškus ir moteriškus 

kostiumus ir paltus.
DIDELIS PASIRINKIMAS 

geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 
SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.

Adresas: 202 St. Clarens Av e, Toronto.
Telefonas: ME 8522.
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I Lietuviška moterų kirpykla j 
g Daro šukavimą, pusmeti nius ir trumpalaikius fri- S 

žavimus, dažymą ir kt. g
§ Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ «

K (B. M. Dodon) 3
2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

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

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

Kreiptis po 5 vai. p. p. ir šešt.

PAIEŠKOJIMAI
— Petars Tūtlys, gyvenęs 

Fuldos stovykloje, Kanadoje 
dirbęs aukso kasyklose, prašo
mas atsiliepti Povilui Bružui, 
gyv. 17. Eekhoorentjes Str. 
Vucht-Eisden, Pr. Limb. Bel
gium.

— Jurg*° lr Emilijos Uigsių 
iš Naujapievių Klaipėdos kr., 
atvykusių į Kanadą praėjusiais 
metais, pajieško: Stropai, 6672 
Beaulien, Ville Emard, Mont
real, P. Q.

— Labai piašau atsiliepti 
Kanadoje gyvenantį Daugvilą 
Bronių šiuo adresu: Mr. J. 
Kuzmickas, Kingham Hill 
School, Kingham Oxon, Eng
land.

VEDYBINIS SKELBIMAS
Jieškau lietuvaitės vedybų 

tikslu. Išsilavinimas nesvarbu.
Tik su rimtais pasiūlymais, 

įdedant nuotrauką, rašyti. 
Martynas Bartminas, Furness. 
Saskatchewan, Canada.

VEDYBŲ TIKSLU 
mergužėle atsiliepki, nes vie
nam gyvenimas sunkus. Esu 
33 .metų amžiaus. Pageidauju 
kartu atsiųsti ir foto. Tik į 
rimtus laiškus taip pat atsaky
siu. 
P.O.Box 225. Creighton-Ont

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
1 LAIDOTUVIŲ v

DIREKTORIUS
J. H. B E H OI T

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

PADĖKOS
Visiems regaširdžiams Ka

nados lietuviams, reiškiame 
nuoširdžiai gilią padėką, už 
taip gausiai duosnias dovanas, 
Gauting'o sanatorijoje besigy
dantiems lietuviams džiovinin
kams.

Priimkite mūsų širdingą lie
tuvišką ačiū, kaip menką tru
pinį atpildo ir kaip įrodymą, 
kad daug džiaugsmo suteikėte 
mums.

Taigi dėkodami sveikiname 
Jus, mielieji broliai, su Kris
taus Gimimo Diena ir linkime 
iš širdies gelmių, kad išlaikytu 
me savyje tą didžiąją viltį, kad 
tikrai vėl kils laisvės Aušra lie 
tuvių tautai ir ji vėl kalėdinių 
varpų gaudesyje galės suklupti 
prie prakartėlės Gimusio Vieš
paties tėviškės bažnytėlėje.

O Naujieji Metai teneša 
Jums ramybę, džiugesį ir lai
mę, sugrįžti į žydinčią Nemu
no šalį.
Gautingo sanatorijos ligonių 

valdyba.
T ■ -4P*- --J.

B A L T I C K A
Lietuvis batsiuvį s. 

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave.. VERDUN 

Tel HE 4547.

H U
g

dėmesio
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisymai.

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

I
 LI ETUVIŠKA

BALDU KRAL1LVE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS PRIIMAME UŽSAKYMUS!

IR PATAISYMUS.

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

SAV. J, K AM I CH AIT1 S. PATARIMAI VELTUI §
| TEL. FI. 2682 , |

| Marche BOULEVARD Market
SAV. PAULGUDAS, |

| MĖSA, ALUS, GROSETERIJA, DARŽOVES. |

w 6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montieal. /

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

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

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

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS L IETUVTAMS!

x x  x— if— ir— it -ir it 

I
 Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS

I
 SIUVĖJAS

6920 Monk_ Blvd. Vjile Emai d, Montreal, Tramvajus 36,

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS j
S IMPERIAL AUTO COLLISSION į 
; i
• G K E RAITI S,
i Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį j 
j spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su- j 
: gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. į 
į ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. j 
t — Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — : 
(------- 561 — KEEL ST. TORONTO, Ont. — —;~-L-----------------/

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS I
! LIETUVIS LAIKRODININKAS <

i STINSON'S JEWELLERY į
■ 2186 DUNDAS ST. W. TORONTO :

Lietuviška krautuvė
„Richard’s Meat Market

SAV. POVILAS PETRONIS.
Lietuviškos gamybos devos, įvairių rūšių mcsos, 

daržovės, grosetenja.
J898 Verdun Ave., Verdun TR 0281

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS 

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

ATEITIS BE RŪPESCŲ.
ŠEIMA APP. ŪPINTA.

Geriausia proga apsirūpinti ateitimi ir išvengti gydy
mosi išlaidų jeigu laiku apsičrausi,

„THE MACCABEES INS.CO.“
kuri jau 72 metus sąžiningai patarnauja ir draudžia 
nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju ir specialiai 

mažamečius vaikus.
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka naujai pa

skirtas atstovas:
JONAS BERŽINSKAS,

88 Annette St., Toronto, Ont., telef, LY, 2816.
P. S. Draudimas atliekamas ir provincijoje gyvenan

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).

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

t --------------------------------------------------------------j

į AUKŠTA KOKYBĖ-ŽEMA KAINA j 
j Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus j 
j Europos kraštus, išskyrus SSRS j
j ' PER US PARCEL POST. j
? Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo , 
į vardą, pavardę, adresą, pakieto numerį ir jo kainą. j
( Kaina U. S. dol.
į 5 sv. mlt. p.kavos Nr. 14 

$ 6,75

Nr. 15

$ 5.20

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

Nr. 18 ; 
$ 9.80 •

į 2 sv. m. p. kavos 
j J4 sv. kakao 
: 14 sv. šokolado 
i % sv. arbatos 
( 11 oz. kompoto

/ 4 sv. m. p. kavos 
j 1 sv. kakao 
i 1 sv. šokolado 
j % sv. arbatos 
į 22 oz. kompoto 

( 2 sv. m. p. kavos 
j 1 s v. ryžių 
£ 4 oz. Salmon 
: 4 oz. Tuna 
j 6 oz. liežuvio 
: 1 % oz. j. pipirų 
į 4 oz. kokoso 
t 34 oz. kardamono 
( 1 % oz. cinamono 
į 1 oz. majorano 
j 1)4 oz. paprikos

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

Salmon
y2 sv. kakao
J4 sv. arbatos

Nr. 19 I 
$ 9.50 I

Nr. 20 j

$7.15 Į
Nr. 16

$ 8,90

Nr. 21 ;

$ 6.00

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

1 sv. saldainių 
% sv. kakao 
>4 arbatos

Nr. 17

$ 6.50 Nr. 22 ? 
$6.00 !12 sv. gr. k. tautų

Individualus pakietai '
ruošiami susitarus. t
Kava į visus pakietus de- ! 
dama po 1 sv. skardinėse. . (

) Pinigai: 100 DM $ 21.50 į Vakarų Vokietiją. Dėl kitų •
; kraštų prašome atsiklausi kurso.
j HONEST AID, REG D. 456 W. 63rd Street,
1 CHICAGO 21, ILL. USA. ‘ j

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv.Tūkytų lašinių 
2. sv." salami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarino (400 g)
Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos
Siuntinys Nr. 5 — $ 5.20
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado
2 sv. degintos kavos 
2 sv. cukraus 
1 sv. margarino

siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv.smiltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
: sv. degintos kavos 
t sv. šokolado
Siuntinys Nr. 12—$ 5.90
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos 
2 sv. cukraus

SOTUS ALKANAM PADEK
A>D OVERSEAS, INC., 2244 1V 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL., USA. 

Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo.

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

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

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

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

2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 21—$ 6.10
2 sv. rūkytų lašinių
2. sv. kiaulinių taukų
2 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado

14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualetinio muilo

Siuntinys N r. 23—$ 7.70
5 sv. rūkytų lašinių
5 sv. degintos kavos

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

Siuntinys Nr. 25
, ■ i. ■, ■

E. 10 sv. kiauliniu tau 
kų ..............$ 5.50

C. 15sv. kiaulinių tau
kų 7.40

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

vos 5 dėžutėse $ 6.75
C. 4 sv. deg. kavos

(į pr. zoną) . . $ 6.00

Siuntinys Nr. 94
A. 5 s v. šokolado $ 5.30 
C. 5 sv. kakavos. . $ 4.50 
I. 5 sv. margarino $ 3.70
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
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TAUTINIS DRABUŽIS AUKŠTAIČIŲ KRAŠTO - KAIŠYTINIS IR RINKTAS
dailininkų A. A. Tamošaičių Dailės Studijos kūrinys

BUS SPAUDOS BALIAUS LOTERIJOJE. TAI BUS VIENAS GRAŽIAUSIŲ TAUTINIŲ MOTERIfTKŲ KOSTIUMŲ, KURIS TEKS LAIMINGAI AR LAIMINGAM SPAUDOS 
BALIAUS DALYVIUI.

Baliaus pradžiai, gražiai ir linksmai nuotaikai sudaryti ir dienos rūpesčius išsklaidyti

Lietuvių Dramos Teatras Kanadoje
suvaidins AKTUALIĄ iš senųjų KANADIEČIŲ susitikimo SU DIPUKAIS Antano Gustaičio komediją SILKINIAI PANčIAL J

VISA TAI BUS Užgavėnių šeštadienį, vasario 3 dieną, SPAUDOS BALIUJE Visi tam baliui PASIRUOsKIME iš anksto ir tą vakarą REZERVUOKIME tiktai SPAUDOS BALIUI.

moMreal
PASIRUOšJMAS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTEI.

(kuri bus minima vasario 18 die 
ną, sekmadienį, Plateau salėje, 
eina visai sėkmingai. Nustato
mi kalbėtojai ir meninė progra 
ma, del kurios komitetas turėjo 
specialų posėdį.

RINKLIAVĄ TAUTOS 
FONDUI

Monttealio ALOrg. Komite
tas paskutiniame savo posėdy, 
sausio 14 dieną, nutarė Mont- 
lealio mieste pratęsti iki vasa
rio mėn. 18 dienos, t. y. — iki 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimo, kada rinkliava bus už
baigta. Rinkliavą vykdo visos 
ALOKą sudarančios organiza
cijos.
DLK VYTAUTO KLUBO 

akcininkų - šermonų metinis su 
sirinkimas šaukiamas šį sekma 
dienį, sausio 21 dieną, 2 valan
dą po pietų. Visi šermonai - 
akcininkai prašomi dalyvauti, 
nes metiniame susirinkime bus 
svarstomi svarbūs reikalai.

Klubo Valdyba.
ŠV. ONOS PAŠALPINĖ 

DRAUGIJA
sekmadienį, sausio 28 d., 4 vai. 
po pietų, šv. Kazimiero para
pijos salėje ruošia ypatingą 40 
metų sukaktuvėms nuo įsikūri
mo paminėti vakarienę. Įėji
mas $ 1.25, vaikams 50 c. Val
giai bus labai skaniai pagamiu 
ti prityrusių šeimininkių, gėri
mų įvairiausių, daug vertingų 
dovanų loterijoje.

Malonėkite visi atsilankyti, 
pavalgę ir pasišnekučiavę, ga
lėsite pašokti ir linksmai laiką 
praleisti. Kiekvienas prisimin 
site šį parengimą.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
DIENOS MINĖJIMAS

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
_>raugjios iniciatyva, Montre- 
įly sausio 14 d. buvo gražiai 
į iminėtas Klaipėdos ikrašto at 

.įdavimas ir drauge Mažosios 
metuvos diena.

Pine Avė mokyklos salėje sų 
sirinko gana didelis montrealie 
čių kiekis, užpildęs didoką sa
lę. Minėjimą atidarė Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos 
-entro komiteto pirmininkas 
adv. Br. Katilius, trumpai sumi 
nėjęs dienos programą. Bend
ro pobūdžio apžvalginę paskai
tą skaitė kūrėjas - savanoris 
adv. ir miškininkas p. Viliušis 
ir spcialę, nušviečiančią jūros 
reikšmę, dipl. inžinierius L.

Iš'NUOMOJAMI
du gražūs kambariai: vienas 
vienam asmeniui — kaina 23 
dol. menesiui ir kitas kambarys 
dviem asmenim, — kaina 30 
dol. mėnesiui. Kreiptis: 5874 
. . — 1 Ave. Rosemount. . .

IŠNUOMOJAMAS 
didelis, gražus frontinis kam
barys, su naudojimusi virtuve, 
vienai arba dviem mergaitėms, 
moterims ((pageidaujama). 
Kreiptis: 712 Rivenew Ave, 

Verdun.
. ~BL-' ILiB Oi ~i B ~,T-'. B

Balsys, šios abi labai įdomios 
paskaitos bus paskelbtos ,,NL*' 
ištisai, todėl plačiau apie jas ne 
minima.

Po paskaitų p. Čėsna perskai 
tė Lietuvos Generalinio konsu
lo New Yorke, USA, sveikini
mą.

Meninę dalį vedė ir pati da
lyvavo Lietuvos Dramos Te
atro Kanadoje aktorė B. Pū- 
kelevičiūte. Pirmuoju LDTK 
aktorius A. Dikinis paskaitė 
Donelaičio „Metų' ‘ ištrauką, ki 
to išėjimo jis deklamavo B. 
Sruogos Kazimiero Sapiegos 
monologą. Gražus tai monolo 
gas, padaręs stiprų įspūdį.

Irena ir Ramutė Ivaškevičių 
tės sėkmingai dainavo jų pačių 
pritaikytas duetams dainas. 
Pianistas K. Smilgevičius for
tepijonu grojo Bach-Busoni 
Tokatą, Ąopeno Noktiurną ir 
Debusi Varpus. B. Pūkelevi- 
čiūtė deklamavo A. Miškinio 
ištrauką apie jūrą iš Keturių 
Miestų ir gražiai pritaikytą 
Maironio baladę Kastytis-:.ir 
Jūratė. Mišrusis choras, veda
mas A. Piešinos, pagiedojo ke 
lias dainas ir koncerną užbaigė 
Mažosios Lietuvos ir Lietuvos 
Himnais, pritariant, kaip ir vi
same koncerte, p. Smilgevičiui 
fortepijonu.

Minėjimą užbaigė MLBD 
pirm. B. Katilius, padėkojęs pa 
skaitininkams, visiems meni
ninkams, visiems talkininkams 
ir visiems į minėjimą atsilan
kiusiems.

Pertraukoje buvo dar trum
pas J. Kardelio žodis, kuriuo 
tautiečiai buvo prašomi remti 
Lietuvių Namų statybos vajų, 
kaip dalį lietuviškos veiklos, 
taip reikalingos visiems lietu
viams Minėjimas buvo gražus

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
DRAUGIJA

Sausio 14 d. turėjo eilinį su
sirinkimą. Kadangi data suta
po su Klaipėdos krašto atvada
vimo sukaktuvėmis, tai pirmo
je eilėje buvo pagerbti kritusie 
ji už laisvę. Plačiau panagri
nėta Mažosios Lietuvos padė
tis ir susirūpinta, kodėl Mažo
sios Lietuvos atstovų nėra VL 
IKe? P. Petronis pranešė apie 
KLB-LOK. Vicep. p. Baka- 
navičius pranešė apie organiza 
cinę ir finansinę padėtį. Pasi 
rodo, kad LDD jau 1939 m. 
Klaipėdos krašto lietuviams pa 
siuntė pagalbos pinigų. P. Sta 
niulis pageidavo, kad organi
zacija išvystytų didesnę veiklą. 
Prisidėjus prie tos nuomonės 
ir W. Kiškiui, nutarta netru
kus šaukti platesnis susirinki
mas ir drauge sustiprinti lietu
vių darbininkų demokratinį, an 
tikomunsitinį veikimą.

Kaip žinoma, LDD yra re
gistruota valdžioje ir iš seno tu 
ri pasitikėjimą žmonėse. Da
bar jon dedasi ir naujųjų atei
vių. Geros sėkmės. Kor.

MONTREALIEČIŲ 
NELAIMĖS

Praėjusį penktadienį, sugrį- 
s iš darbo, Kazimieras Mar- 
vičius turėjo atsigulti ilges-

D. L. K. VYTAUTO KLUBAS

kiekvieną šeštadienio vakarą ruošia

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

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

Dėmesio! Dėmesio!
Montrealio Dr. J. Basanavičiaus Vardo Sįkautų Vyčių 
Būrelis savo dvejų metų įsikūrimo sukaktuvėms pami- 
rijėti, š. m. sausio 21 d. 4 vai. pp. Aušros Vartų parapi

jos salėje ruošia

laužą-vakarą
Programoje:

1. Trumpas sukaktuvių paminėjimas
2. Vanagų skilt. skautų kand. įžodis.
3. Linksmi skautiški pasirodymai.

Po programos — šokiai ir turtingą loterija.
Groja puikus šokių orkestras. Bilietų kaina 50 et.

Skautų Vyčių Būrelis.

Dar del lietuviu namu» —
Prasidėjusio Lietuvių Namų 

b-vės akejų platinimo vajaus 
pasiekti rezultatai jau dabar 
yra dziųgnantys.

Daugehs jau įsgijo Šerus, o 
jei kurie dar ir nespėjo jų įsi
gyti, pasižadėjo artimiausioje 
ateityje tai padaryti. Bendrai 
paėmus, susidaro įspūdis, kad 
plačioji lietuvių visuomęnė en- 
tuziastisicai remia šį užsimoji
mą ir yra pasiryžusi materialiai 
jį paremti, kai tik šėrų platini
mo akcija bus tiek išvystyta, 
kad pasieks kiekvieną tautietį 
patogiausiu jam laiku ir pato
giausioje vietoje.

Visai nepagrįstas yra vieno 
kito skeptiškai į šį užsimojimą 
žiūrinčio asmens teigimas, kad 
su L. N. statyba per ilgai už
delsta, nes per metus su vir
šum iaiko visiškai nieko nesą 
padaryta.

Kaip tik preišingai šiuo klau 
simu galvoja LN statybos ini
ciatoriai. Jų nuomone, sun
kiausias paruošiamųjų darbų 
periodas jau yra atliktas ir, 
net pačiam šėrų platinimo va
jui dar nepiasidėjus, šiam tiks 
lui yra jau sukelta stambi pini
gų suma. Čia niekas nesudaro 
sau iliuzijų, kad, atsižvelgiant 
į toki didelio masto užsimoji
mą, (kai LN statymo sąmata 
siekia 50—70.000 dolerių), vie 
nų metų laikotarpis paruošia
miesiems darbams ir akcininkų 
suverbavimui yra per ilgas. Be 
to, iki šiol akcijos buvo platina 
mos išiimtinai LN b-vės susi
rinkimuose, o į organizacijas ir 
visuomenę su šia mintimi buvo 

niam laikui, nes susirgo stipriu 
bronchitu. Jis yra DLK Vy
tauto klubo Pašalpinės narys.

Šiomis dienomis nelaimė iš
tiko ir mokytoją p. Ališauską, 
kuriam fabrike geležies gaba
las peimuše rankos nykšties są 
nario minkštąsias dangas.

O Povilas Kvietkauskas, ku 
ri laiką gydęsis ligoninėje, jau 
sugrįžo i namus ir visai taisosi.

Visiems linkime geriausios 
sveikatos.

SVEČIAI Iš USA.
Sausio mėn. 27 d. 7 vai. 30 

min. lenkų salėje 2721 Jolicoeur 
St. Viile Ėmard L. A. S. Mont 
realio skyrius rengia

Koncertą — balių.
Lietuviškų dainų ir operų 

arijų koncertą išpildys iš U. S. 
A. atvykę visiems žinomi: Vil
niaus operos solistė Z. Adomai 
tienė.- Pusdešrytė ir solistas 
St. Baranauskas.

Po Koncerto bus balius su šo 
kiais grojant „Lituanica“ džaz 
kapelai. Baliaus metu veiks bu 
fetas su įvairiais gėrimais.

Kviečiame nepraleisti šios 
progos ir patariame bilietus įsi 
gyti iš anksto per šiuos asme
nis: ■

kreiptasi vos prieš porą mėne- 
sių.

Žinoma, visas reikalas skau
džiai nukentės ir LN statyba 
dar iligau užsitęs, jei kiekvie
nas tautietis lauks, kol kiti 
pirksis šėrų ir kol statyba pra
sidės, o pats šėrų įsigijimą ati
dėlios iki paskutinio momento.

Kaip visi žinome, LN b-vė 
negalės rizikuoti pradėti staty
bos, kol nebus sudarytas rėika 
lingas pradinis kapitalas, t. y. 
25.000 dol.

Taigi, priklauso vien tik nuo 
mūsų pačių, kaip greit Lietu
vių Namai virs džiugia tikrove.

Nelaukime tat, kol kiti pra
dės! Jei šiam gražiam užsimo
jimui pritariame, įsigykime tuo 
jau Šerą arba, jei tuo tarpu ne 
pajėgiame, įmokėkime bent 
10% už jį.

Tenelieka nė vieno lietuvio, 
kuris ši reikalą laikytų svetimu 
ir į jį pasyviai žiūrėtų !

Kol bus suintensyvintas šė
rų platinimo vajus, tuo tarpu 
šėrų galima pirktis pas LN šė
rų sekretorių Aug. Kudžmą, 
181 — 3rd avė V. Lasalle, 
telef. HE 3567, pas p. Girinį, 
jo valgykloje, 749 Atwatev 
avė, tel. WE 0619, o jų nega
lint pasiekti, taip pat ir pas J. 
Knystautą, 183 — 3rd avė. Vė 
liau tikimasi aplankyti asmeniš 
kai kiekvieną tautietį ir pa
kviesti prisidėti į mūsų LN 
b-vės šeimą.

Tat nebelaukime tolimesnių 
skatinimų, prisidėkime tuojau, 
pačia pirmąja proga!

J. Laukžemis.

DLK VYTAUTO KLUBAS
Praeitą šeštadienį klubas ati 

darė naujai įrengtą barą. Ta 
proga buvo surengtas pobūvis 
— vakarienė, kuri praėjo labai 
sėkmingai ir pažymėtinai gra
žioje nuotaikoje. Klubiečiai ir 
neklubiečiai džiaugiasi svetai
nės pagerinimu, kur bus malo
niau praleisti vieną kitą liuos- 
laikio valandėlę.

SUSIORGANIZAVO 
„MELODIJA“

Muzikui p. A. Piešinai vado
vaujant, susiorganizavo džaz 
kapela iš 5 asmenų, kuri groja 
visus modernius ir visus lietu
viškus šokius. Ji skelbiasi, kad 
visiems mielai ir prieinama kai 
na patarnaus. Kreiptis į p. A. 
Piešiną telefonu: YO 0144.

IŠNUOMOJO
kambarį namuose netoli DLK 
Vytauto klubo ir lietuvių baž
nyčios. Galima naudotis virtu
ve ir telefonu. Teirautis po 6 
vai. vakaro arba šeštadienį jr 
sekmadienį visą dieną: 2319 
Neleda gat., telefons FA 5348.

TORONTO SK. VYČIAI,
be kitą ko užsimojo retkarčiais 
surengti viešus pasilinksmini
mus lietuviškai jatįnuomenei. 
Tokią pradžią praeitą šeštadie 
nį, YMCA salėje padarė Perku 
no būrelis. Nors tuo pat metu 
buvo koncertas kitur, kur dau 
gumos dėmesį patraukė iš 
Montrealio atvykęs Lituanicos 
orkestras, bet ir pas skautus 
prisirinko gausiai publikos, ku
ri jaukioje nuotaikoje,. skautų 
bičiulių daugumoje, praleido 
keletą nuotaikingų valandėlių.

Sekmadienį sk. vyčių drau
govė dalyvavo kanadiečių skau 
tų iškilmėse, kur geras lietu
vių bičiulis Mr. Frank buvo ke 
liamas į skipper laipsnį. Sk. V.

DAR VIENAS LIETUVIS 
BAIGĖ ŽEMĖS KELIONĘ

1951 met. sausio mėn. 8 die
ną 9 vai. vak. negailestinga mir 
ties giltinė sumažino Toronto 
lietuvių koloniją, išplėšusi tau 
rų tautietį — Praną Jakubaus
ką. Pranas Jakubauskas jau 
buvo atgyvenęs 65 metus am
žiaus. Kanadoje išgyveno 35 
metus. Savo kietu ir rūpestin
gu darbu įsigijo dvejus name
lius, kuriuos paliko savo myli
miems dukrelei ir sūneliui. Ve 
lionis ilgą laiką dirbo Masi Ha

ri įmonėje kaip formanas ir tu 
rėjo išsidirbęs gerą simpatiją 
darbdavių ir darbininkų tarpe. 
Pranas Jakubauskas mirė vė
žio ligos palaužtas. Pranas Ja 
kubauskas vis dar tikėjosi 
pireš mirtį grįžti į tėvynę ir 
tik ten savo kaulus palaidoti. 
Tačiau likimas sutrukdė.

Amžinąjį atilsį Toronto ka
puose. Vacius Venckus.

TUŠČIAS PASIGYRIMAS
„T. 2.“ sausio 11d. laidoje, 

rašydami apie transliacijas lie
tuvių Kalba ir sakydami, kad 
„Ištiktųjų šitokią programą 
transliuoti progą gavo „Tėviš
kės Žiburiai“, tuščiai giriasi. 
Redakcijos paskelbta žinia sa
ko, kad patys ta „privilegija“ 
nepasinaudoję, pasiūlė ją ki
tiems. Tai tuščias pasigyrimas 
ir pūtimas miglų į akis nežinau 
tiems tikrosios padėties. Ka
nadoje radio stotimis, kurios 
yra pusiau valstybinės, pusiau 
privačios, gali pasinaudoti as
menys, fiimos ar bendrovės, su 
tinkančios ar galinčios sumokė 
ti atatinkamą susitartą pinigų 
sumą už užleidžiamą laiką. Nė 
reikalingos jokios protekcijos, 
nei rekomendacijos, (kor.)

J. Lukoševičių — 6951 Ma
zarin St., Ville Emard, tel. HE 
7877, A. Žilinską — 6141 Ha
milton St., Ville Emard, tel. 
6582. J. Pakulį — 1078 Osbor
ne Ave, Verdun, tel. HE 2230. 
Povilą Jocą — 3223 St. Urban 
St., tel. BE 4710 ir A. Kudž
mą — 181—3rd Ave, Ville La
salle, tel. FIE 3567.

Rengėjai.

ĮŽENGUS Į 1951 
Atkelta iš 7 pusi.

tai, kas nebuvo padaryta 1950 
m. (o žinomas tremties — 
Augsburg veikėjas— p. Pr. M. 
tikėjosi 1950 m.!) pasiseks at
likti 1951 m. taip pat, dėdamas 
daug vilties — kompententin- 
gų asmenų žygių, sukoordinuo 
jant visą JAV sportinę veiklą
— kaip man suprantamą, arba 
Sporto Sąjungos pagelba, arba 
VFASK veiklos (ir tikros veik 
los, ne ant popieriaus!) atgaivi 
nimo.

Duok Dieve, kad p. E. Šulai 
čio baisas nepaliktų tyruose 
šaukiančio ir galų gale, iš JAV 
stipriai organizuoto gyvenimo, 
įkelk spinduliai kristų ir į Kana
dos lietuvių kolonijas.

O Kanados lietuvių sporti
nis gyvenimas, man atrodo, nė 
kiek nesiskyrė nuo 1949 m. 
Daug buvo planų ir mėginimų 
suburti Kanados Lietuvių Spor 
to Sąjungą, bet. . . bęt tas vis
kas ir paliko tik pasikalbėji
mais, ir laiškų formoje, planų

VĖL KRĖTĖ KOMUNISTUS
„The Gazette' ‘ praneša, kad 

saugumo organai šiomis dieno
mis vėl krėtė „pregresyviųjų"
— komunistų lizdus. Rasta 
daugybe nelegalios priešvals
tybinės literatūros, Stalino 
portretų, atsišaukimų ir tt. Ko 
munistų centre, 254 St. Catheri 
ne East, 25 ir 26 kambariuose 
rasta apie 20 tūkstančių viso
kių priešvalstybinių raštų. Sau 
gumo organai iš itų radinių ap
čiuopia visą komunistinį perdė
tosios kolonos Kanadoje tink
lą.

STATYS TELEVIZIJOS 
STOTĮ

Montrealy, kai tiktai galima 
bus pradėti statybą, žiemai bai 
giantis, tuojau bus pradėta sta
tyti didelė televizijos stotis.

-SIUS METUS
ir veikios gairių nustatymu.

Ir toliau, Kanados lietuvių 
sportiniame pasaulyje, pirmu 
smuiku, grojo Toronto LSK 
„Vytis", kaip viena veikliausių 
sportinių organizacijų ne tik 
Amerikos žemyne, bet ir viso 
pasaulio lietuvių tremties gy
venime. Garbė šiam klubui, 
garbė jo vadovybei ir visiems 
sportininkams.

Rimčiausiu konkurentu, 
nors neskaitlingoje kolonijoje, 
buvo Hamiltono LSK „Ko
vas' . Šių, abiejų kaimyninių 
sportininkų susitikimas, baigė 
si trijuose frontuose torontie- 
čių laimėjimu : krepšinis — 47 . 
30, stalo tenisas — 5 ;4 ir šach
matai 3J/2 :2Įz-

Montrcalis, ši didžiausioji 
Kanados lietuvių kolonija, be. 
veik jokios sportinės veiklos ne 
parodo. Kas yra to priežasti
mi, iki šiol nepavyko išaiškinti.

Taip pat, Vancouveryje, įsi
kūręs Sporto Klubas „Tau
ras“, atrodo, užgimęs, mirė. 
Gaila, kad tolimos vakarų Ka
nados lietuviška sportinė tvir
tovė, turėjo taip greit išnykti 
iš žemės paviršiaus.

Londone, Ont. pasirodę 
1950 m. sportinio gyvenimo 
simptomai, taip pat išnyko.

Bendrai, darydami 1950 m. 
Kanados sportinio gyvenimo 
balansą, negalime juo, kaip 
minėjau, didžiuotis. Jis yra 
labai silpnas ir jeigu tokia pa
dėtis ilgiau tęsis, o ypač ne
įtraukus jaunųjų į savo eiles, 
po keleto metų sportinę kny
gą teks uždaryti su dideliu pa
syvu.

Tad tegul 1951 m. būna 
mums sportinio gyvenimo per- 
silaužymo metais, po kurių, 
seks laiminga ir graži ateitis 
Nepriklausomos Lietuvos spor 
to gyvenimui tarptautinėje, 
arenoje. Kbr.

K. L. B. St. Catharines apylinkės komitetas, š. m. sausio mėn. 27 d. 7,30 vv., šeštadie
nį Ukrainiečių salėje (177 Niagara Str.) rengia šiais metais pirmą prieš užgavėninį

ŠOKIŲ VAKARĄ j
Šokiams grieš puiki muzika, veiks turtingas bufetas, su gardžiais užkandžiais, kietais ir 

minkštais gėrimais.

Iš tolimesnių ir artimesnių apylinkių kviečiame atsilankyti ir smagiai praleisti vakaro
galą.

Komitetas.
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