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Vasario 1 dieną Jungtinių 
Tautų Uiganizacija 44 baisais, 
9 susiianiius ir z balsuojant 
pries priėmė jungtinių Ameri 
įkos Valstybių rezoliuciją 
tuom

Kinijos komunistus pripa
žino agresorium.

Tokiu oudu pasibaigė ligai tru 
kusios deiybos, kuriomis buvo 
bandoma susitarimu baigti ka
rą Korėjoje. ixmijos komunis
tai, diriguojami Maskvos, ne
sutiko taikytis, lodei karas 
Korėjoje perejo į naują fazę.

Bet Kas gi bus toliau?
Jeigu Kinijos komunistai pri 

pažinti agresorium, tai 
savaime turėtų sekli jiems 

sankcijos.
Deja, JTO dėi sankcijų visai 
nesusitaria. Dėi to sis klausi
mas yra visai aptilęs. Diploma 
tija, ministerijos jį ne viešai ju 
dina. Ir ciar turės praeiti nema 
žai laiko, kol kas noi s bus at
siekta.

Tuo tarpu
Maskva sugalvojo jau nau 

ją Vakarams rūpestį.
Ji siunčia satelitams ginklus ir,

ir

kaip spėjama, ruošiasi užpulti 
Jugoslaviją, o per ją bandyti 
prieiti prie Viduržemių jūros, 
l odei Amerika, kaip praneša 
„NYT neoficialiai pradėjo pa 
sitarimus su Turkija, Graikija, 
Jugoslavija, Didžioji Britanija, 
Prancūzija ir kitomis valstybė
mis del pr-eimonių, kaip reiks 
gintis nuo užpuolikų.

Pavojus taikai rimtas.
Žinios iš Maskvos ir sateli

tinių kraštų rodo, kad komu
nistinis ūkis visai pairo. Qre- 
sia ūkinė katastrofa visuose sa
telitiniuose kraštuose neišpil
dyti penkmečio pianai. Darbi 
mukai varo sabotažą. Tiktai 
karas gaii įnešti tūlo atsinauji
nimo, todėl Maskva visur pla
nuoja karus.

Gen. Eisenhoveris
įteikė JAV valdžiai iš kelionės 
po Euiopos sostines laportus. 
Pareiškimai jos gana optimištiš 
ki, bet Europos gynimą jis pa
tarė sustiprinti. 'lodei JAV 
siunčia Europos valstybėms 
ginklus, o gal pasiųs ir kariuo
menėse

Kore- 
Nors 

skait-

KINUA-AGRESORIUS, BET KAS TOLIAU?
SANKCIJŲ KLAUSIMAS |<>ALO. MASKVA VAKARAM SUGALVOJO NAUJĄ RŪPĖSI į. KANADA 

RUOŠTASI GINUS.
Kanada susirūpinusi 

rimtai gintis nuo užpuolikų. 
Kanados saugumo ministeris 
įnešė pai iainen tau plačią gyni
mosi pi ogi amą, kuriai prašo 5- 
kių nnhardų dolerių.

Žmonija tebesikankina ko
munistų sukeltoje prieškarinė
je agonijoje.

Karas Korėjoje.
Visą praėjusią savaitę 

joje vyko dideli mūšiai, 
priešas yra šimteriopai
tingesnis, bet ir jo nuostoliai 
šimteriopai didesni. Mūšiai mo 
meiliais {gaudavo žiaurų pobū
dį.

Vasario 1 d. tuikų dalinys 
net durklais išmušė priešą. Va 
sario 2 d. priešas neteko 3.500 
kanų ir turėjo užleisti pozici
jas. Vasario 4 d. mūšiai buvo 
ypatingai kieti. Vasario 5 d. 
piiešas neteko 2.000 karių. Va 
sario 7 d. Amerikos lakūnui pa 
siūlius priešui po bliūdelį ry
žių, nelaisvėn pasidavė 125 iš
badėję kariai.

Pozicijos* dabar yra 8 km 
nuo sostinės Seoulo.

— Meksika grąžino karo 
metu Konfiskuotus Vo/kietijos 
turtus.

— Rytinės Vokietijos komu 
nistai galutinai atidavė Lenki
jai rytinę Vokietiją. Komisija, 
kuri tyrė sienas, pasirašė Ode 
rio - Neisses linijos sieną.

— Piancūzijos vyriausybė 
uždraudė tarptautinės komu
nistinės profsąjungų federaci
jos veikimą Prancūzijoje.

— 'lokio policija, didžiau
sioj pokarinėj medžioklėj, iš
krėtė 424 slaptas komunistų su 
sirinkimų vietas ir suėmė per 
400 jų vadų.

POLITINIS VEIDRODIS O pagal
naujausį NEWSWEEK periskopai^x

faršo fa, Aušrotas-^- w a i
Satelitai smogs pirmieji

Vakarų planuotojai mano, 
kad Rusijos Balkanų satelitai 
pirmieji puls Jugoslaviją, kai 
tik Kremlius bus patenkintas, 
kad jie vienu šlavimu galės nu
skinti Tito, šis sampiotavimas 
semiamas tuom, kad greitu 
smūgiu Balkanai ištrauks iš ug 
mes Maskvos riešutus, atidary 
darni kelią į Graikiją ir Arti
muosius Rytus, mažiausiai ri
zikuojant įvelti sovietus į visuo 
tinį karą. Balkanų stebėtojai 
pranašauja, kad satelitai bus

Išjudina sustingusią emigraciją
Musų bendradarbio oro paštu.

Po Naujų Metų kiek pagyvė lančius tremtinius is jų dar pa 
jo emigracija i uzjurius. i_ud- 
vigsburgo ir Kituose emigraci
niuose centruose pučia nauji 
vėjai. Buvę anksčiau madoje 
atiaėiiojimai ne nepasikartoja: 
area atmetama (paliekant tei
sę Kitus Kiastus pasirinktij, 
arba {jungiama { voKiecių uių 
(taip pat paliekant teisę cmi- 
giuotij. is vienos tik Traun- 
stemo stovyklos vienu trans
portu išvyko apie zūb emigra
cijos Kandidatų. liek USA, 
tick Kaiiacia n;. Kili klastai būk 
dabar lengviau pialeisią. Duo
sis maty ti.
Žmonių kankinimas nesiliauja.

Bavarijos kainynuose žiema 
salta. Tačiau, pav., li<O‘o sto 
vykioje 1 raunsteine patalpos 
bemaž visą laiką ncKŪrenamos. 
Vaikai, ligoniai, seneliai ir visi 
k. dreba n.uo šalčio dieną ir nak 
tį, o direktorius susauKęs ša-

sityciojo, girdi kacetuose buvę 
dar blogiau.

Apie galimą karą
Europoje žmones kalba vis 

labjau tokiomis nuotaikomis, 
lyg su neišvengiamu galimumu 
vis laojau apsiprastų, 
vo himno neišbėgsi, 
tebeperka atsargas, 
uz savo dalyvavimą 
vakarų gynyboje nori išsiderėti 
kuo daugiau naudos, bet kai 
reiks Kariauti, kariaus.

J. Ėuruhamo įspėjimas 
amerikiečiams, išdėstytas jo 
reikšmingoje knygoje „baltojo 
kai o strategija “, antibolševiki 
įname f tunte labjau panaudoti 
tremtinius ir jų organizacijas, 
manoma neliks be pasėkų. Jei 
vakarų aiiantai po šio karo bū
tų Tabjau paklausę nukentėju
sių nuo sovietų tremtinių va
dų ir jų spaudos {spėjimų ir pa

Nuo sa- 
Vietiniai 
vokiečiai 
bendroje

Lietuviai, Tautos Fondas saukiasi/^ 
jusy paramos

Artėja vasario 16-ji. Atsikū,davnį, — suvienytomis jėgo- 
rusios nepi įklausomam politi
niam gyvenimui Lietuvos isto
rijai ta diena siejama su mūsų 
tautos nepamirštamu žygiu pa
tiki inti sau laisvę n lygiateisiu 
nariu įsijungti į laisvųjų tautų 
šeimą. Vasaro 16-osios aktas, 
paskelotas iš po okupanto lete
nos ir prieš jo valią, reiške mū 
su atkakliai iškovotą laimėji
mą, žymėjo mūsų ateities tvar
kymosi gaires ii darė mus pa
čius atsakingus už tolimesnius 
mūsų pasisekimus. Ir tuomet 
žinojome, kad stojame preš di
delius uzdavniius, kuriems te
sėsime tik savimi atsidėdami ir 
savimi pasitikėdami.

Žiaurus likmas mums skyrė 
skaudesmus bandymus, kaip 
galėjome tikėtis. Paskutinis de 
šimtmetis virto lietuvių tautai 
kruvina Golgota. Kas pragy
venti, metai nešė kartų taupytų rnos padėties tragizmą, 
vertybių grobimą ir jų naikini 
mą. Lietuvių tauta šiurpiais 
maro ii praeities karų metais 
nebuvo tiek nukraujinama, 
kaip per dabartinį sovietų pa
vergimą. Pasaulinų įvyjkių ban 
ga vėl mus atbloškė į tą išeina 
mąjj tašką, kuriame esame bu
vę prieš trisdešimt su vršum 
metu r vėl mus stato prieš už>_

tarimų, tikriausia būtų išveng
ta ir Korėjos ir panašių nema
lonumų. Amerikiečių profeso
riaus n politiko j. Burnhamo 
dabartiniai patarimai yra vėlo
ki, tariant 5 minutes prieš 12, 
tačiau ne per vėli. Už nepai
symą tremtinių jspejimų ir pa
tarimų Amerika ir kitos laisvos 
tautos turi dabar apmokėti 
tūkstančiais karių gyvybių ir 
milionų žmonių varginimu.

Kai generolas Eisenhoveris 
atvyko organizuoti Europos 
gynimą, kai Vakarų Europos 
dangų vis dažniau raižo pasiu
tiško greičio amerikiečių 
sprausrnimai lėktuvai, kai krau 
tuvese cukraus pristingsta ir 
brangsta batai ir vilnonės me
džiagos, kai tuštinamos ir ruo 
šiamos vis naujos kareivinės, 
kad jau ir čia išleistos knygu
tės kaip apsisaugoti nuo ato
minių bombų padalinių, kai at
sargios šeimininkes ieško jau 
žibalinių lempų — tai ir aklam 
neįmanoma prieš tuos laiko 
ženklus akis užmerkti. J.

— Ties Halifaxsu sudegė di 
delis vienuolynas.

mis, pasišventimu ir nepalau
žiamu atkaklumu patikrint sau 
laisvę.

Nežiūrint visų patirtų smū
gių, nesame palaužti, kad ir 
trumpas nepriklausomo gyve 
nirno laikotarpis, ča neminint 
darytų klaidų, sustiprino mu
myse orą ngų įsitikinimą, kad 
lietuvių tautoje slypėjo mūsų 
pačių nežinotos jaunos, kūry
biškos jėgos, kurios leido nuga 
lėti naujakurio sunkumus ir su 
pavydėtinu veržlumu kūrė tau 
tos ūKnų ir kultūrinį gyveni
mą. Nesame palaužti ir dabar, 
kol tautos kamienais—lietuviš 
kasis kaimais, — prievartauja
mas ir niekojamas, tepasilieka 
įaugęs kojomis ir siela į gimtą 
ją žemę.

Bet visi mes suprantame esą
. Lietu 

va nuteka krauju, ir to mes, at 
sidūrę Vakaruose, neprivalome 
užmiršti nei vienam momentui. 
Jei ir iki šiol gyvenome skau
džiu netektos Tėvynės ilgesiu, 
jei ir iki šiol kuo galėdami dė
jomės talkininkauti namie ko
vojantiems ir žudomiems, tai 
dabartiniu metu turime dešim-

(Nukelta į 8 pusi.)

Organizuojasi Vilniaus krašto lietuviai
Atsakydami į lenjkų generolo 

Anderso ir kitų politinių akci
jų Vilniaus miesto ir krašto rei 
kalu, kuria siekiama Lietuvos 
sostinę Vilnių ir gretimas sri
tis įjungti į būsimą Lenkijos 
valstybę, pirmieji čia pakėlė 
balsą JAV gyvenatieji Vil
niaus Krašto lietuviai, susiorga 
nizavę ii Čikagoje įsteigę Vil
niaus krašto Lietuvių S-gą. 
Gausus ten susirinkusių lietu
vių skaičius, kilusių iš Vilniaus 
prasto, nutarė daryti žygius su 
jungti visus lietuvius vilnie
čius kovai už Lietuvos nepri
klausomybes atstatymą, su sos
tine Vilniumi, budėti Vilniaus 
krašto reikalų sargyboje, at
remti neatsakingų imperialistų 
siekimus Vilniaus reikalų. Be 
to, sąjunga pasistatė vienu sa
vo didžiausių tikslų visomis iš
galėmis remti VLIKą ir ALT, 
kaip vadovaujančius veiksnius 
už Lietuvos atstatymą, akty
viai bendiadarbiauti su visomis 
lietuviškomis organizacijomis. 
Nusistatyta palaikyti glaudžius 
ryšius ii su ukrainiečiais, ku
riems gresia panašus pavojus, 
kaip ir lietuviams. Laikinojon 
valdybon išrinkti: A. Dundu
lis, A. Stankus ir S. Šimkus; 
statutui ruošti komisijon: S. 
Lapelis, Untulis ir Zavadskas.

— Čekoslovakijos „preziden 
tas“ Gottwaldas, po stipria sar 
gybos priežiūra 
namuose.

— Sąryšyje 
kadrų valymu,
slovakijos ministerijos pašali
no iš tarnybų 240 valdininkų.

— Dėl gręsiančios komunis 
tų invazijos, 75 Amerikos pilie J- Rutkauskas

čiai įskaitant ir aukštų diplo
matų šeimų narius apleido 
HongKongą ir išvyko į J. A. V.

— Karo meto vokiečių 5 
mil. dol. vertės amunicijos im
perijos bosas Allred Krupp su 
kitais 28 karo nusikaltėliais, 
ameiikiečių paleistas į laisvę.

— Indokinijoje komunistai 
smarkiai sumušti.

— Berlyne esančios okupaci 
nės komisijos surinktomis ži
nomus gyvenimas rytinėje Vo
kietijoje labai sunkus. Rusai 
globia visa, verčia dirbti pri
vestinus darbus, tebelupa repa
racijas, tvaikos jokios, maisto 
trūksta.

— V. Vokietija priėmė 
Prancūzijos kvietiiną tartis dėl 
dalyvavimo Europos gynime...

laikomas savo

su komunistų 
įvairios Čeko
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Karštosios politinės raidos apžvalga
N. 1. Times: Sovietų dele

gacija Wasingtone pranešė, 
kad ji nedalyvausianti tolimes
niuose pasitarimuose dėl Rusi
jai karo metu paskolintų laivų 
ir kt. priemonių.

„W. B. Telegraph “, soc. dm. 
laikraštis Berlyne rašo, kad ba
landžio rnėn. pradžioj laukiama 
registracijos karo tarnybai So
vietų zonoje Vokietijoje.

New Republic: Pentagone 
numatoma glaudi karinė sąjun
ga su Ispanija, priimant ją į 
Atl. pakto nariu tarpą ir dali
nių pasiuntimas prie Jugoslavi 
jos sienos eventualiam jos ar
mijos parėmimui užpuolimo at 
veju.

W. 5. Journal: Pranešama, 
kad organizuojama V. Euro
pos aprūpinimas per Prancūzi
jos uostus. Iki šiol naudoti 
Hamburgo ir Bremeno uostai, 
užpuolimo atveju iš Rytų, būtų 
užimti per labai trumpą laiką.

Gen. Eisenhoveris: Aš esu 
įsitikinęs, kad laisvos Ameri
kos išlaikymas reikalauja mūsų 
prisidėjimo ginant Ėuiopą, Pa 
sisekimą gali laiduoti sutari
mas ii veiklos vieningumas. 
Reikia būtinai siųsti dalinius

Europon ir Azijon, tačiau svar 
blausias mūsų įnašas turi būti 
amunicijos ir kt. karo priemo
nių gamyba.

T. Dewey: Kodėl keizeris 
puolė 1914 m? Nes jis tikėjosi 
laimėsiąs. Kodėl Hitleris puo
lė 1939 m.? Nes jis tikėjosi lai 
mesiąs. Kada Stalinas pradeda 
savo didįjį puolimą? Kai jis 
manys, kad gali laimėti. JAV 
reikia 1,5—3 metų pajungti

mai didesniuose miestuose, ma
sinė registracija kariuomenėn, 
priešlėktuvines apsaugos orga
nizavimas kiekvienoj tirštai ap 
gyventoj vietovėj ir paruošti 
pirmosios pagelbos punktai 
amerikiečių bombardavimų at
veju.

Resp. W. Judd: Turiu pa
grindo tikėti, kad vyriausybė 
rimtai svarsto Foimozos daly
vavimą kovoje prieš Komunis- 

pramonei masinei sunkiųjų tan tus kinijoj, tuo nukreipiant jų 
jėgas nuo Korėjos ir Indokini- 
jos.

J. Reston: Achesonas dabar 
pastatytas prieš labai sunkų 
klausimą — kaip nubausti ki
nų komunistus nepraleidžiant 
progos juos kiek galint atskelti 
nuo Maskvos.

W. S. Journal: Pramonės ir 
prekybos įmonės JAV skuba 
papildyti turimas atsargas 
prieš tai, kol prasidės „karo 
meto trūkumai“. Sandėlių tal
pumas iki šioi dai niekad nebu 
vo taip pilnai išnaudotas. Tas 
ypač liečia metalo ii elektiri- 
nius gaminius. Iš kitų sandė
liuojamų dalykų svarbią vietą 
užima cukrus, vilna, konser
vai. Septimus.

kų ir bombonešių gamybai. Iki 
šiol buvę visiškai patikimi ži
nių šaltiniai sako, kad po Ju
goslavijos užėmimo šią vasarą, 
Sovietai pradės didįjį puolimą 
Europoj po derliaus nuėmimo 
rudeių, kada keliai dar geri.

C. Altlee: Kinų atsakymas, 
nežiūrint jų suteiktų papildo
mų paaiškinimų yra nelabai 
aiškus, taip kad jų tikrieji tiks

M. Higgins: Kariniai stebė
tojai mano, kad vis didinama 
jau 6 mil. turinti armija gali ko 
voti kai tu Korėjoj, pAeš For- 
mozos invaziją ir „savanoriš
kai ‘ užpulti Indokiniją. Kinų 
tauta dabar yra praktiškai ka
ro padėty — tą rodo suvaržy-

pakankamai pajėgūs pulti šį pa 
vasarį.
Stalinas dar nėra pasirengęs

Tikima, kad Stalinas bijo 
pradėti visuotinį karą todėl, 
kad Rusija neturi pakankamai

■ degalų. Pagai patikimus prane
■ Šimus, sovietams labai trūksta 
I — aukštojo oktano — aviaci

nio benzino. Todėl Vakarų ste 
bėtojai labai atydžiai seka įvy
kius Tirane ir Arabijoje., kad

' galimai geriau {spėtų Rusijos 
1 planus ir įvykių laiką.

Iš JT gyveninio
Manoma, kad Malikas yra Ii 

gotesms, negu kad spėjama. 
Po paskutinio širdies smūgio 
jis buvo lovoje dvi savaites, ta 
čiau rusų diplomatas greičiau
sia grįš į JTO, tačiau jo arti
mieji nciaukia, kad jis ten ilgai 
pasiliktų. . . Yra buvę kai ku
rių ženklų, kad Lake Success 

• rusai nebuvę supažindinti su 
raud. Kinijos veiksmais ir buvę 
nustebinti paskutinių karo pa
liaubų manevru. . . Tie kurie 
mano, kad JTO posėdžiuose 
kalbos yra šiurkščios turėtų pa 
siklausyti privačių pasikalbė
jimų arabų - azialų pasitari
muose. Kada, atiodė, kad vie
nas atstovas baisuos už nutari
mą smerkiantį Pekingą, tada 
kitas naiys į jį piktai pažvelgė 
ir pavadino „kiaulės vaiku“.
Užkulisių karo vejai Europoje

Noi vegijos komunistų vadas 
Johan Strand Johansen buvo 
ramiai išvežtas i Maskvą „gy
dyti' . oiuo metu Maskvoje be 
jo „gydomi dar du lyderiai: 
prancūzų Thoręz ir italų Tog
liatti „sergą“ panašiomis ligo
mis. . . Britų daibiečių vyriau 
sybė nenori to viešai pasakyti, 
bet jie tuu kitas mintis, dėl vo 
kiečių apginklavimo. Jie ne
galėję su tuo iškarto sutikti, 
nes toks žingsnis nebūtų popu
liarus Anglijos daibrninkų tar
pe.
Kieti turkiškieji sąjungininkai.

Turkija kuo toliau tuo lab- 
jau tampa iabjausiai atsidavu
siu JAV sąjungininku. Ankara, 
ne tik kad nesirauko, dėl žiau
rių turkų nuostolių Korėjoje, 
bet net papiašė JAV leidimo"“ 
nusiųsti papildymus. Gerai iš
mankštinta ir JAV ginklafs ap 
rūpinta turkų 600.000 vyrų ar 
mija su 400.000 atsarginių gali 
sudalyti rimtą raudoną jai agre 
sijai kliūtį Art. Rytuose.
Užkulisių 'karo vėjai Azijoje.
Pagal britų žvalgybos nuo

monę, kuriai pilnai pritaria 
Pentagonas, jeigu čiangkaiše- 
ko armija būtų įskelta Kinijo
je, tada didelė dalis jo karių 
dezertnuotų { namus. . . Kini
jos komunistai, nesigarsindami 
pataisė ir atidarė naudojimui 
garsųjį 250 mylių Burmos plen 
tą, jungaintį pietvakarių Kini
ją su strategine Burma. Nenau 
dojamas nuo 1946 metų šis 
plentas pavirto džiugiomis.

Netaupūs naudotojai
Apie tai buvo mažai rašyta, 

bet V. Vokietijos pramonė ir 
dabar siunčia strategines gyny 
bos medžiagas į komunistų vai 
doiną rusų zoną, kūnų metinė 
verte siekia apie 250.000.000 
dol.

Rytų kryptimi siunčiamas 
plienas, sunkvežimių dalys, raa 
šinų įrankiai ir chemikalai. Va 
karines zonos, kaip atlyginimą, 
gauna tokius nesvarbius daly
kus kaip kojinės, ornamentus 
ir pan. JAV pareigūnai tuo la 
bai susirūpinę, bet to nugali už 
drausti. Vokiečiai aiškina, kad 
Vakarų valstybes ir dabar tie
s’a’ Rusijai.
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Reikšmingas metas
Vasario 16 diena yra brangi 

ne tiktai kiekvienam Kanados 
lietuviui patriotui kaip Lietu
vos nepriklausomybės ir visa
pusiško viešpatingumo švente, 
bet dar ir tuo, kad tą dieną bu
vo išleistas bendruomeninis 
laikraštis „Nepriklausoma 
Lietuva“, kuris per leidėją — 
Kanados Lietuvių Tarybą — 
jungė visus Kanados lietuvius 
demokratus. Tatai įvyko prieš 
dešimti metų — 1941 m. — 
kaip tiktai tuo metu, kai Lietu
vos nepriklausomybė visomis 
baisiausiomis priemonėmis se
nojo — Rusijos — okupanto 
buvo žudoma.

Su šia data šiemet reikšmin
gai jungiasi ir kiti svarbūs „Ne 
priklausomos Lietuvos" egzis
tencijoje faktai, del kurių yra 
būtina su mielais skaitytojais 
pasidalinti mintimis.

Vienas reikšmingiausių „Ne 
priklausomos Lietuvos ‘ egzis
tencijoje faktų yra savojo na
mo pastatymas, liesa, jis dar 
nebaigtas. Teks jį statytis, gal, 
net ilgesių laiką, bet dėka mie
lų skaitytojų ir nuoširdžių tau
tiečių didelės paramos, taip jau 
susiklosto sąlygos, kad reikš
mingąją tautai savaitę mes pri 
valome keltis į Sp. b-vės „Ne
priklausoma Lietuva namus. 
Jeigu GG skaitytojai po šio nu 
merio vieną savaitę . negaus 
„Nepriklausomos Lietuvos“, 
tai reikia žinoti, kad ji keliasi i 
savo namus.

Tai yra reikšmingas sutapi
mas. Prieš dešimtį metų „Ne
priklausoma Lietuva“, tuo 
reikšmingu pavadinimu, kaip 
demokratinių Kanados lietu
vių kovos vėliava, ji iškelta ir, 
tų g1 garbingųjų Kanados lie
tuvių nenuilstamai ir ryžtingai 
nešama visą dešimtį metų. Ar 
tai ne gajumo, pasiryžimų ir 
pasiaukojimo Didiesiems Tau
tos tikslams įrodymas?

Aplinkybėms taip suside- 
dant, kad didysis „Nepriklau
somos Lietuvos“ dešimtmečio 
minėjimas tenka nukelti vėles
niam laikui (eventualiai balan-

tuviams, kurie tą Lietuvos ne
priklausomybės vėliavą iškėlė 
neviltingomis Lietuvos dieno
mis ir kurie ją Ilgšiai ryžtingai 
neša, talkinami jau naujųjų lie
tuvių.

Ir trečias, kad ir ne taip 
reikšmingas, bet vis dėlto įdo
mus dėl sutapimo faktas: (ke
liantis i savo namus, išleidžia
mas 200-tasis „Nepriklauso
mos Lietuvos' * numeris.

Per aešimt metų — 200 nu
merių, tai žinoma, nedaug. Bet 
tiktai tie žmonės, kuriems „Ne 
priklausomos Lietuvos“ vėlia
vą teko neštis visą dešimtmetį, 
žino, kiek tai kainavo darbo, rū 
pėsčių, pasiaukojimo ii nemalo 
numų.

Ir jeigu tai tesėta, jeigu ne
suklupta, jeigu išaugta ligi to
kio laipsnio, kad prisimenant 
dešimties metų sukaktuves ir 
išleidžiant 200-nį numerį, (ke- 
liamasi i savo namus, tai reikia 
atiduoti didžiausią pagarbą vi
siems patrotiingiems ne tiktai 
Kanados lietuviams, bet ir vi
siems mieliems skaitytojams 
visame pasauly, o ypač Ameri
kos Jungtinių Valstybių lietu
viams, kurie gana gausiai akci
jomis - Šerais parėmė „NL“ na 
mo statybą. Be skaitytojų, ku
rie vertina laisvą nuo partinių 
užmačių laisvę ir visus, visokių 
įsitikinimų lietuvius, lygiomis 
gerbiantį ir visų darnios vieny
bės siekiantį laikraštį,—be nuo 
širdžios paramos tikrai negali
ma būtų atsiekti šių, mūsų tau 
tai didelių ir reikšmingų tikslų.

Baigiant šiuos trumpus kons 
tatavimus, tenka pasidžiaugti, 
kad „Nepriklausomą Lietuvą“ 
remia visokių politinių pažiūrų, 
visokių religinių įsitikinimų, vi 
šokių Kanadoje esančių partijų 
ir visai niekam nepriklausą tau 
ticčiąi patriotai. Reikia ypač 
pasidžiaugti, kad tarp „NL“ 
skaitytojų daugumos ir visų 
KLCT remiančių organizacijų 
nėra jokios trinties. Mus visus 
darniai jungia Didieji Tautos 
tikslai ii uždaviniai. O tai yra 
tvirčiausis ir viltingiausis „N.

1922 m. pavasari .pirmą kar
tą nuvykau } Klaipėdą apsižval 
gyti. Teko susipažinti ir su 
vienu kitu vietiniu veikėju. 
Nors lietuviai ir skundėsi, kad 
jų teisės paglemžtos vokiečijį 
naudai, bet mintis apie sukili
mą dar nebuvo kilusi. Rugpjū
čio pradžioje pasklido gandai, 
kad Paryžiuje pagaliau ruošia
masi prie greito Klaipėdos teri 
tonjos paskelbimo Laisvu 
Miestu. Tada tai pas vieną ki
tą drąsesni ir kilo mintis, kad 
žodžiais ir peticijomis nepagel- 
bejus, tenka demonstruoti gy
ventojų norus veiksmais, kad 
ir sukilimu. Vieni išsigando to 
išsprukusio žodžio, kiti pradė
jo rimtai svarstyti tokias gali
mybes.

Erdmonas Simonaitis kreipė 
si į mane tų nepabūgusiųjų vai
du. Sutikau ir persikėliau tam 
reikalui į Klaipėdą. Nuo rug
pjūčio mėnesio abu su Erdmo- 
nu važinėjome po kraštą, nuo 
veikėjo pas vąkėiją, kad galė
tume juos pažinti, išaiškinti ga 
limybes ir sulig to išdirbti vei 
kimo pianą. Dalykai nėjo nei 
lengvai, nei sklandžiai, ir teko 
ruoštis su didžiausiu atsargu
mu. Prancūzų prefektūra tu
rėjo gerą žvalgybą. Vieninte
lis žmogus, su kuriuo galėjau 
atvirai kalbėtis, buvo Erdmo
nas Simonaitis. Su juo tai ras 
davome vietą, kur galėdavome 
nekliudomi kalbėttis ir pasitar 
ti. Turėjau laikytis nuošaliai 
nuo visų viešų susiunkimų, nes 
tik neprityrę nepastebėdavo, 
had ne tik didesni mitingai, bet 
ir mažesnių grupių pašnekesiai 
buvo sekami. šiaip ar taip, 
gruodžio mėn. viskas buvo pa
ruošta, bet galvą laužėme dėl 
būsimo sukilimo vado. Sutik
damas padėti broliams klaipė
diečiams, aš turėjau omeny jų 
karštus norus ir bendrus mūsų 
tautos ir valstybes troškimus. 
Vadovauti gi, ir veikti turėjo 
vietiniai žmonės. Lietuva jau
na, vos vos pradėjusi gyventi 
savanoriškai, turėjo savo sun
kumų. Su daug didesne kaimy 
nine Lenkija, nors karo veiks
mai ir buvo nutraukti, bet tai
kos nebuvo. Ji tykojo ir būtų

mielai pasinaudojusi tinkama 
proga.

Teko imtis visų priemonių, 
kad tokios progos neduotume. 
Iš tų sumetimų prašiau Erdmo 
ną nurodyti bent poią kandida 
tų. Jis nurodė pasiturintį ūki
ninką, buvusį viršylą, pakeltą 
pirmame Kare į karužas, buv. 
vokiečių okupacijos metu Prie 
nų miestelio komendantą, Bud
rų. Nuvykome pas jį į svečius. 
Prie vakarienės issiaalbėjome; 
stengiaus jį pažinti. Po vaka
rienės aš pasišalinau, o Erdmo 
nas bandė atviriau pasikalbėti. 
Kalba tęsėsi porą valandų, bet 
Erdmonas atėjęs gulti (mes 
ten nakvojome) pasakė, kad su 
tikimo negavo. Sekantį rytą 
pasikalbėjimas buvo irgi be pa 
sėkmių. Grįžtant į Klaipėdą, 
mes su Erdmonu nutarėme: 
pradėsime patys ir paskelbsime 
Budrų vadu. Už dienos, kitos, 
kai pasiseks, dabar neryžtin
gas jis eis su mumis, o aš lik
siu, kaip ir sutikau, „pagelbi- 
ninku“.

Per Naujus Metus Erdmo
nas Simonaitis, Jurgis Bruvelai 
tis ir aš, pasislėpę vienoje mo
kykloje, suredagavome „Mani
festą“. A. a. šuahnskis turėjd 
spaustuvėlę ir-jis su pora pasi
ryžėlių jaunuolių pas save jį 
ir surinko. Žodžiu, 1923 m. 
sausio 5-6 dd., visi pasiruoši
mai buvo užbaigti ir turėjome 
pradėti. Bet ir vėl įvyko svyra 
vimai, mtrygos ir viskas kabė
jo ant plauko. Pagaliau viską 
nugalėjome-u sausio 11d. nak
tį pradėjo paskirtose vietose 
rinktis pasnyželiai.

Mano planas buvo papras
tas : samprotavau, kad Klaipė
dos miestas yra administraty 
vinis centras ir prancūzų įgula. 
Vien tik miestas su apskričiu 
sudaro didesnę pusę krašto gy
ventojų. Miestas vokiškiausias, 
čia tai ii svarbiausia mūsų už
duotis. Nei Pagėgių, nei Šilu
tės apskrityse įgulų aų šiaip pa 
sipriešinimo pavojaus nebuvo 
matyti. Pagėgiuose tad nuta
riau laikyti porą šimtų, jei tiek 
susirinks, kad neprileistų bet 
kokios pagalbos iš Tilžės, iš bet 
kokių vokiškų patriotinių orga

mzacijų. Šilutei pridaviau dar 
mažiau reikšmes: gero būrio 
tam pačiam tikslui užteks.

Svarbiausias kariškas apizo- 
das — Klaipėdos miesto apguli 
mas ir paėmimas, „NL“ jau ap 
rašytas. Iš viso, visam žygyje 
viskas daugiau priklausė nuo 
politikos, nepažeisti be reikalo 
alijantų autoritetą.

Paėmus miestą, norėjau susi 
siekti su mūsų numatytu vadu 
Budrum, gal dabar jis sutiks 
perimti tas pareigas, bet suži
nojau, kad jis sukilimo pradzio 
je išvyko į Vokietiją. Taip 
man ir teko iki galo pasilikti 
tuo Budriu, tik jis buvo Bud
rus, o as pasirinkau Budrys.

Dar mažas epizodėlis apie 
lenkų laivo „Marszalek Pil
sudskį“ pasirodymą. Prancū 
zų valdžia, gavusi pranešimą 
apie sukilimą, telegrafu įsakė 
savo karo attache Varšuvoje, 
gen. štabo pulkininkui Trous- 
gen. št. pulk. Trauson nuvykti 
į Klaipėdą, kad turėtų vieto
je didesnį ekspertą nesurištą 
su politika, iššaukusį sukilimą. 
Lenkija pasisiūlė jį nuvežti sa 
vo laivu. Pulkininkas Trous- 
son suspėjo atvykti jau tik po 
miesto paėmimo. Kada laivas 
įplaukė i uostą iš jo buvo pa
klausta, kieno miestas, ir ga
vus atsakymą — sukilėlių ran
kose, — ųcsusilaikęs laivo ka
rininkas pasakė: „Za puzno“ 
—per vėlu. Pulkininkas Trous 
son iš laivo nuvyko pas Petis- 
nė ir tuoj panorėjo susipažinti 
su manim. Kalbėjomės pra
džioje dalyvaujant Petisnė, vė
liau vieni. Jį paklausiau, kaip 
turiu žiūrėti į Lenkijos laivo 
pasirodymą. „Tai tik mano ir 
mano padėjėjo majoro Rougė 
susisiekimo priemonė — jis 
tuoj uostą apleis“. Visgi paty
ręs jau apie valdžios pasidalini 
mą, nepasitenkinau vien pulk. 
Trousson pareiškimu, pasiun
čiau Petisnė savo reikalavimą 
raštu, ikad laivas apleistų uos
tą, arba mes, sukilėliai, imsi
mės priemonių patys. Jau iš- 
siuntus tą raštą, atėjo iš uosto 
savanoris Kostas J ui gėla su 
pranešimu apie laivą ir klausė 
ką daryti. Pavedžiau ir jam per 
duoti tą reikalavimą laivui be

tarpiai. U z pusės vai. Petisnė 
pats paskambino man telefonu, 
kad laivas tuoj išplauks, ir po 
dviejų valandų tikrai išplaukė.

Paėmus kraštą ir miestą dar 
toli gražu vargai nepasibaigė. 
Erdmonas Simonaitis sudarė 
Direktoriją iš lietuvių ir pra
dėjo kraštą valdyti. Jam admi 
nistravrmas ne naujas dalykas, 
bet aplinkybes buvo sunkios. 
Kiekviena grupe ir pavieniai as 
menys norėjo išspausti kuo dau 
giau. Teko neatstumti ir vo
kiečius, ypač kai krašto padėtis 
vien pei sukilimą nebuvo legali 
zuota. Sukilimas tik turėjo 
tikslą suardyti Freistato pla
nus ir atkreipti signatarų dė
mesį.

Situacija iškėlė ir man dau
gybę nenumatyto darbo. Keli 
šimtai savanorių (kuone ne pu
se) prasėsi paleidžiami namo, 
nes turį grįžti prie savo norma 
lauš darbo, profesijų, šeimų. 
Mes gi negalėjome likti be jė
gų, nes viską, kas iškovota, ga
lėjome prarasti. Atsilaisvinti 
nuo kai kurių pareigų, visas sa 
vanorių gi upes suvedžiau į 
vieną pulką ir paskyriau jam 
vadovauti pasižymėjusį prefek 
tūros paėmime savanorį Bajo
rą.

Sausio 26 d. Į Klaipėdą atvy 
ko alijantų - signatarų komisi
ja: pirmininkas Clinchant, 
prancūzas; baronas Aloisi •— 
italas, ir Frey — britas. Jos 
užduotis buvo, bent jų žings
niai taip rode: ištirti, kas įvyko 
ir „atstatyti tvarką“. Lietuva, 
kaipo užinteresuota įvykiais ir, 
be abejo, krašto likimu, atsiun
tė savo nepaprastą atstovą An
taną Smetoną, kuris atvyko su 
patarėju Antanu Merkiu. Ali- 
antų komisija gyventojų akyse 
panorėjo tapti autoritetu ir, ne 
siskaitant su įvykiais, vieti
niam vokiečių dienraščiui įte- 
kė savo atsšaukimą, prašantį 
gyventojus užsilaikyti ramiai 
ir tt., ignoruodama ir sukilė
lius ir Krašto Direktoriją. Ma 
no pastatytas miesto. komen
dantas Martynas Lacytis pra
nešė apie tą jau ruošiamą pir
mam puslapiui atsišaukimą. 
Liepiau atsišaukimą nedėti, rin 
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džio 28 d.), dabar trumpai rei
kia atiduoti didelę ir užtarnau 
tą pagarbą visiems Kanados lie

L.‘ ateities pagrindas!
„NL ‘ — su visais patriotin- 

gais lietuviais! J. Kardelis.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE 
APLINKRAŠTIS NR. 1.

visiems lietuviams, organizaci joms ir jų skyriams Kanadoje.
I.

Lietuvos nepriklausomybės 
paąkelbimo Vasario 16-tosios 
išvakarėse Tautos Fondo Ats 
tovybė Kanadoje skelbia vajų 
visam- krašte Tautos Fndui lė-

krašte. Atstovybė iš anksto dė 
koja už pastangas ir linki orga
nizacijoms geriausios sėkmės 
vajų pravedant.

II.
Geresniam Tautos Fondo
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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 beiKlrovė rų - akcijų, statybos reikalams, 
„Nepriklausoma Lietuva“ sta- pii kimus, štai ir jų sąrašo tę-
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Mielus mūsų narius

JADVYGĄ VOLODKAITĘ 
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MYKOLĄ JUODVIRšĮ,
sukurus lietuvišką šeimą, nu oširdžiai sveikina

Kanados Lietuvių Bendruome nės Montrealio
A. L. O. Komitetas. JJ
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Kanados Lietuvių Tautinės S-gos Sekretorę

Panelę JADVYGĄ VOLODKAITĘ 
rr Poną MYKOLĄ JUODVIRėį, 

sukūius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikina

Kanados Liet. Tautinės S-gos Valdyba ir nariai.

SPAUDOS APŽVALGA
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tybos reikalams paskelbė 3.000 sinys:
161. Strodomskis Julius, Delhi, Ont.......... ........................$ 10,—
162. Kvedaras Vytautas, Hamilton, Ont..................... 10,—
163. Jankaitis Juozas,_ Montreal ...................................... ,10,—
164. Dagilis Viktoras, Toronto ........................................„ 10,—
165. Lmkūnas Dominikas, Montreal ...............................„ 10,—
166. Naginionis St. (sen.), Montreal .......................... „ 10,—

Aukos: Jocaitis Bronius, Toronto..........................„ 1,—
Ačiū tautiečiams už atsilie- liepti ir visus malonius „NL“ 

pilną ir maloniai prašome atsi- skaitytojus.
Sp. b-ve „N L“ ir KLCT.
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JUOKDARIAI. . .

šoms sukelti.
Vajus tęsis 2 mėnesius iki 

balandžio men. 16 d. Vajaus 
metui užsibaigus atstovybė 
duos apyskaitą.

Atstovybė kreipiasi į visas 
organizacijas, jų skyrius ir vi
sus Lietuvius vajaus pravedi- 
mo reikalu, Vasario 16-tosios 
minėjimuse rekomenduojamos 
aukos Tautos Fondui. Pagei
daujama aukas rinkti su aukų 
lapais, jei yra reikalas apsilan
kant ir namuose.

Atstovybė manytų, kad vi
sos kolonijų organizacijos ko
lektyviai pajėgtų surengti kon 
certą ar kitokį parengimą, ku
rio pelną paskirtų Tautos Fon
dui. Minėjimo parengimo pel
ną siunčiant visų geresnei 
orientacijai pageidaujama ren
gimo apyskaita. Atstovybė ti
ki, kad vajus Tautos Fondui su 
silauks pilno algai šio visame

Atstovybes ryšių palaikymui 
su organizacijomis — visos lie
tuviškos organizacijos prašo
mos pranešti centrų ir turimų 
skyrių adresus. Jei kurių vietų 
lietuviai nėra organizuoti, pra 
šomi pranešti vietos adresą.

UI.
Norint Tautos Fondo reika

lus plačau paskleisti, Atstovy
bė pradeda leisti aplinkraščius. 
Jie bus išsiuntinėjami organi
zacijoms. Mūsų laikraščai „Ne 
priklausoma Lietuva“ ir „Tė
viškės Žiburiai“ prašomi juos 
spausdinti, už ką Atstovybė 
reiškia padėką.

Marija Arlauskaitė, 
T. Fondo Atstovė Kanadoje. 
6642 —3rd. Ave. Rosemount, 
Montreal 36, Que. Canada. 
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VIS KĄ NORS PUOLA 1
„Tėviškės Žiburiai“ visada 

neklaidingi ir visada teisingi, 
— kaip ir jų partija. O visi ki 
ti Kanados lietuviai blogi.

Paskutiniu metu „T. Ž.“ kaž 
ką, kieno vardo atvirai nepasa
ko, dėi I autos Fondo“. Ir čia 
pat apgailestauja T. F. vedėjos 
p. M. Ailauskaites. . . sunkų ir 
bejėgišką likimą. . .

Įdomu, iš kur p. M. Arlaus
kaitei, kuri visą laiką gražiai 
T. F-dą veda su p. Leonu Gi
riniu, abu KLCT išrinktus pa
gal VLIKo pageidavimą, — to 
kia užuojauta?

„T. Žab.“ partija tiktai prieš 
du mėnesius p. Arlauskaite ne 
pasitikėjo ir apie dvejus metus 
išlaikė pas save p. Sidzikausko 
lankymosi metu surinktus T. 
F-dui pinigus. i. |.j

Ii staiga ta pati p. Arlaus-

R KĄ NORS GINA...
kaitė jau gera ir vcita užuojau 
tos naoa’gė, o kažkas kitas jau 
negeras. . .

Mes labai atsiprašome gerb. 
p. Ariauskaitę už jos vardo pa 
naudojimą, bet ji, mūsų supra
timu, labai nedžentelmeniškai 
ir visai be reikalo panaudojo 
savo partijos bizniui „Tėv. Ži
buriai’ ', kurie, tur būt, už tai 
ir atsakomybę pasiima.

Mes p. Arlauskaitę pasitikė
jome visą laiką ir mums nėra 
reikalo dėl to „bažytis“ į krū
tinę. Nebent liktai taip reikia 
įsuprasli „T; Ž.” Bet kam tada 
pulti visus kitus, kurie visokiu 
atveju dirba „T. F.“ akcijai ir 
„T. F.“ atstovybei talkina?

Matyt, „T. Ž.“ tikisi pasinau 
doti dar senųjų romėnų princi
pu: divide et impera — skal
dyk ir valdyk?

Pruseika „lozoriaus“ rolėje.
Tikri juokdariai tie progre

syvieji Ypač jų vadai.
Kad sugraudintų savo drau

gus, kurių piniginės vis sanda
riau uždaromos, Pruseika „Vil
ny" suvaidino „lozorių“. Gir
di: draugai — blogai! Neturi 
me popieriaus ir jus negausite 
„popieriaus”.. . Atidarykit pi 
nigines i . .

Dabar popieriaus jau esą, ir 
draugai „popierį’ gauna, tiktai 
PruseiKa ųeskelbią aukotojų są 
rašo. . . Matyt, aukotojai toli 
ir nespėjo prisiųsti sąrašo. . .

„Naujovįnė demokratija“.
Atgiedojęs,„lozorių“, Prūsei 

ka žavisi „naujovinc demokra
tija

„Naujovinės demokratijos“ 
sąvoka pagal Pruseiką yra aiš
ki: tai sovietinė „demokrati
ja“.

Ir yra kuo žavėtis: tūkstan
čiuose priverčiamojo darbo sto 
vykiose Rusijoje ir satelitiniuo 
se kraštuose kankinami badu, 
nepakeliamu darbu ir šalčių mi 
lionai žmonių, kurie savo lavo
nais yra nukloję visą, rytinę ir 
vidurinę Europą u pusę Azi
jos. Ten viešpatauja negirdė
tas teroras ir pricvaita. Visi 
žmones priversti už tas „malo
nes“ gatb’nti įr

naraiiKį Staliną.
NieKO sau „riaujovinė demo 

kiatija’.
Dulkes pučia į akis.

Pruseika, pasiremdamas tū
lo Millerio,, atsilankiusio Var
šuvos „taikos kongrese“ pa
sakymu, kad šis į Varšuvą iš Či 
kagos nuvežęs rožančių, — tei 
gia, kad ten pilna sąžinės lais
vė. . .

Pruseika tačiau, pažymėjęs, 
Lead Miileris rožančius į Varšu
vą nuvežė, sąmoningai nutyli, 
kad Mūieris. . . tų ložančių ne- 
įteikė.

Mat, kaip Piuseika savo „po 
pierio' skaitytojams pučia į 
akis dunces apie tikybos laisvę.

Lietuviai — ne korėjiečiai...
„Vilnis“ graudinasi, kad Ko 

rėjos karo metu atsiianda daug 
pabėgėlių, kurie turi pakelti 
baisius vargus.

Tas teisybė. Tiktai Įdomu, 
kad „Vilniai“ labai gaila korė
jiečių, o negaila tokioje ugnies 
nelaimėje atsiradusių lietuvių. 
Gal touėl, kad lietuviai ne korė 
jiečiai?

Kodėl mūsų progresyvieji 
klausia lietuvius: „Ko jūs bė- 
gote?“ ir kodėl neklausia korė
jiečių ko jie bėga?

Mandrapypkis.
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AMERIKA IR REZISTENCINIAI SĄJŪDŽIAI
1950 m. gruodžio mėnesio pa 

čioje pabaigoje daugelis Ame
rikos laikraščių smulkiomis 
raidėmis paskelbė United 
Press pateiktą žinutę, jog res
publikonų senatorius Alexan
der Wiley pasiūlė Amerikos 
valdžiai sukurti strateginę ta
rybą, kurios uždavinys būtų. . . 
kelti revoliucijas anapus gele
žinės uždangos.

Mr. Wiley yra įtakingas res 
publikonų partijos narys Sena
to užsienių reikalų komisijoje. 
Įdomiau tačiau yra ne tiek pat
sai pasiūlymas, kiek jo moty
vai. Senatoriaus nuomone, jei 
Jungtinės Valstybės sugebėtų 
sukurstyti tikrus neramumus 
Rusijoje ir satelitiniuose kraš
tuose, lai žymia dalimi būtų ga 
Įima atstumti trečiojo pasauli
nio karo grėsmę. . . Rusija per 
daugelį metų savo pinigais, 
ginklais n sabotažo priemonė
mis rėmė sąmokslininkus įvai
riuose kraštuose, tad dabar bū 
tų teisinga tokiomis pat prie
monėmis pavartoti ir prieš ją. 
Taryba turinti būti sudaryta iš 
karo, ypač partizaninio karo 
mokslo žinovų, ji turi glaudžiai 
veikti su vyriausiuoju kariuo
menės štabu, centrine žvalgy
bos įstaiga ir valstybės depar
tamentu.

Ta proga senatorius pažo
džiui išsireiškė: „Juo daugiau 
rusai bus užsiėmę savo pačių 
vidaus sunkumais ir neramumų 
židiniais, tuo mažiau jie jus ga 
lį pasikliauti savo pačių ir sate 
litų liaudimi, ir tuo atžvilgiu 
karo grėsmė bei įtampa bus su 
mažinta' *.

Kiek ir išviso toks pasiūly
mas duos apčiuopiamų vaisių, 
jūsų bendradaibis negali žino 
ti. Bet jis jaučiasi galįs pasa
kyti, kad toks pasiūlymas ar, 
tįksliau, toks galvojimo būdas 
yra tipiškas Amerikos pažiūra’ 
i rezistencinius sąjūdžius uz 
geležinės uždangos. Ta pras
me jis gana įdomus mums lietu 
viams ir vertas panagrinėjimo. 
Rezistencijos galybė ir mitas.

Lotynų kilmės žodis rezis
tencija ^pasipriešinimas, spyri 
masis) įgijo savotišką prasmę 
ypač ano Antrojo pasaulinio 
karo metu, nors pats metodas 
iš pogrindžio bei iš užnugario 
vesti kovą prieš okupantą ar 
kokį kitą tironą yra tūkstančių 
metų senumo. Bet gal niekad 
jis nebuvo tokiu plačiu ir sėk
mingu būdu panaudotas, kaip 
per praėjusį ikarą. Vakaruose 
garsėjo prancūzų, belgų, olan
dų, norvegų rezistenciniai są
jūdžiai. Rytuose jugoslavų, 
lenkų, lietuvių, ukrainiečių. Ka 
rui baigiantis, net italai ir net 
dalelytė vokiečių turėjo savo 
rezistenciją.

Rezistencinių sąjūdžių veik
los metodai priklauso nuo kiek

vienos vietos ypatingų aplin- Rusiją 
kybių. Jie buvo susieti su špiošiams, 

nažu, sabotažu, slaptų karinių 
grupių telkimu, atviru partiza
niniu karu, ekonominiu ir mo
raliniu okupanto žlugdymu, 
gelbstint savo žmones ir turtą 
nuo sunaikinimo ir tt. Rezis
tenciniai sąjūdžiai veik visur 
buvo pirmieji, kurie davė admi 
nistraerjų išvaduotajam kraštui 
ir vardino svarbiausią rolę iš
vadavimo metu.

Kai okupantas yra labai stip 
rus ir veikia beatodairiškai, re 
zistentai niekad negali turėti 
vilties patys vieni savo krašte 
laimėli kovą. Tojkie bandymai 
baigiasi tragiškai ir kaikada 
net beprasmiškai. Rezistencija 
tačiau visuomet tampa svarbi 
ir reikšminga, kai ji gali sude
rinti savo veiksmus su didžiųjų 
pajėgų veiksmais prieš bendrą 
priešą arba kai tie didieji pa
sistengia suderinti savo planus 
su priešo pogrindžiu taip, jog 
šiam būna įmanoma parūksti 
savo jėgą stipriausiu būdu ir 
su mažiausiais beprasmingais 
nuostoliais. Pereito karo me
tu apsčiai buvo neigiamų ir tei 
giamų tokio bendradarbiavimo 
pavyzdžiu. Rezistencijos vei
kimas poginidyje ir tos veiklos 
derinimas su lemiamaisiais f ak 
toriais be abejonės yra tapęs 
atskira bei sudėtinga karo ir 
politikos mokslų šilką.

Šalia praktinės apčiuopia
mos veiklos, rezistencija visuo 
met turi ir tam tikro psicholo
ginio mito elementų. J

RAŠO MŪSŲ BENDRADARBIS AMERIKOJE BRONYS RAILA.
žįstamais diskutavo, ne kartą laukta valandos, kai galės pra- 

gavo išgirsti, pvz., tokį nomen 
tarą:

— O, brolau, čia gana pai
nus klausimas. Paūetics logika 
reikalautų, kad Kmcrixa uutų 
teigiamai nusistačiusi rezisten
cinių sąjūdžių ir veiksmų at- 
žvlgnu anapus geležines uždan 
gos. Bet toKs reiKaius pirmiau 
imi Puti apsvarstytas Kongre
so komisijose, paskui kongre
sas turi paskirti alitiiu<amas lė
šas ir tt. Čia, matai, demuKra- 
uja, visKas turi eiti legaliai, tau 
tos atstovai tun būti ĮsitiKinę 
reikalo rimtumu, turi jį gerai 
išnagrinėti. . .

Daugiau patyręs rezistentas 
nesunKiai nuvokia, ką toks me- 
touas reiškia. Jis žino, kad da
lykas bus svarstomas ir spau
doje, n Įvairios, vietose, ir 
Kongreso Komisijose, ir specia
liuose „neannguose", po ko vi
si pianai sudarys popierio krū
vas, o juos kartais gaus pavar
tyti koKS dar likęs Hisso bičių 
lis Valstybės departamente, 
koks nors kvakenų draugas, 
ruošiantis planus, kaip pasiekti 
susipratimo su Rusija, ar kokia 
nors Koplanaites pusseserė Tei 
singumo departamente, prof. 
Batnnorės ar Reiningtono drau 
gai kitose žinybose. . . Visi 
gudriausi suplanavimai „vyk
dyti revoliucijas“ anapus gele
žines uždangos Maskvoje bus 
žinomi anksčiau, negu suspės 
sunkiais keliais nueiti instruk
cijos ir priemonės revoliucio
nieriams. Be abejo, visa tai bus 
pranešta ir per Voice of Ameil 
ca, idant pavergtoji bolševikų 
liaudis iš anksto žinotų, kaip ir 
kada jos issiiaisvmimo kovai 
čia rimtai ruošiamasi padėti.. .

Tokius komentarus, pusiau 
rimtas, pusiau pašaipingas pa
stabas ne kartą yra girdėjęs jū 
sų bendradarbis ir tikriausiai 
ne jis vienas, ir ne paskutinis. 
Take it or leave it, ■— bet tai 
pavaizduoja tam tikrą atmosf 
įerą apie šias švelnias materi
jas.

Tačiau senatoriaus ir Sena
to užsienių komisijos nario 
Wiley pasiūlymas mane sudre
bino. Ne tiek pats pasiūlymas, 
Runs keliamas gal jau laiku ir 
gal net labai išmintingai, kiek 
to pasiūlymo motyvai. O jie 
juk'yia stačia šiurpūs. Ir to
kie aiškūs, kad dviprasmiškai 
neiškomentuojami. Rezistentai 
Rusijoje ir satelitiniuose kraš
tuose aukoja savo gyvybes, ne 
rizikuoja, bet yra tikri, jog už 
tai jų giminės atsidurs Sibire, 
tūkstančiai jų tautiečių bus iš
tremti ir išžudyti, — bet juk 
tam, kad tautų atsparumas ne
būtų galutinai palaužtas, kad 
žmonės nenustotų paskutinės 
vilties, kad būtų iškentėta ir su

ir geruoju, 
pasiduoti enkavedisto 

valiai ?
Ar tam reiklainga laisvės 

kovotojų auka?
Kiek vienas doras žmogus, 

patekęs šiapus geležinės uždan

kaip ver-gos ir galvodamas apie savo 
tautos likimą bolševizmo ver
gijoje, be abejo ne sykį sau sta 
tesi klausimą: kiek mūsų lais
vės pastangoms gali padėti 
Amerika, kurios priešininku ta 
po ta pati Rusija? Ir kas tokį 
klausimą viešai statė ar su pa

Pavergtoje Lietuvoje
RAŠYTOJAI AGITACIJOS DARBE

PasKutiinų linkimų proga iš vatus asmenys jas turėjo suneš 
lietuviu rašytojų buvo sudary
ta agitatorių brigada, į Įkurią 
įėjo Churginas, Jankauskas, A. 
Gricius, J. Paukštelis ir poetas 
Šalelionis. Rašytojai lanko 
Jurbarko, Kėdainių, Jonavos ir 
Kaišedoiių rajonus.. Kaip pa
stebi l'.)50. X. 25. „Tiesa*, 
„Jie rinkėjams skaito savo kū
rinius, skutus didžiosios spalio 
socialsitinės revoliucijos istori
nėmis pergalėmis“. Šia proga 
bolševikų spauda puola kai ku
riuos kitus rašytojus, jų tarpe 
ir J. Grušą, kad jie permažai 
įsijungę agitaciniame darbe. Ir 
jaunieji Vilniaus rašytojai: A. 
Baltrūnas, V. Kadaitis, V. Ku
bilius, A. Skinkys, A. Mratinai. 
tis, T. Rostovaitė nesą paslan
kūs agitaciniame darbe.

Degina lietuviškas knygas.
Lennų katalikų spauda trern 

tyje praneša, kad pastaruoju 
metu Lietuvos ir Latvijos įvai
riose vietovėse iškilmingai bu- 

gmio mito elementų. Kartais ,vus\°s deginamos lietuviškos ir 
ji daugiau padaro dvasiškai, latvisKos knygos. Jau pireš ku 
nei su bomba ar kulkosvaidžiu. ri bolševikų partinės bei 
Kartais gi bomba ir partizano PtoPaSan<^in^s įstaigos sudarė 
gyvybės auka daugiau lemia,. drauįzii,r^ųjų..?kaity^ kny^4 
nei romantiškiausios ir karš
čiausios propagandos žodžiai. 
Bet visuomet ji būna ir lieka 
paskui, kaip vienas iš pačių kil
niausių ir stipriausių dvasinių 
mitų, — laisves, kovos ir gar
bės etika, didvyriškumo gies
mė, pasiaukojimo kilnybės mal 
da, drąsos ir pasitikėjimo vers 
mė, be ko viso jokia tauta ne
gali svajoti įgyti ir išlaikyti ne
priklausomybę.

Po šio karo padėtis kiek pa
sikeitė. Išvaduotos tautos Eu
ropos vakaruose ir Azijos bei 
Afrikos kolonijose greit užmir
šo apie rezistencijos prasmę. 
vo daroma taip, kad karą pa- 
sunknitų, visur reikėjo naudo- 
O mūsų broliai Europso ry
tuose rezistenciją tęsė, jiems 
karas nepasibaigė, jis tik šim
teriopai pasunkėjo. Dar ir dėl 
to, kad laisvasis pasaulis mūsų 
rezistencijos nebeparėmė, jos 
nesuprato, kartais iš jos net šai 
pėsi. Ar tas pusntro miliono 
antikomunistinių pabėgėlių ,ka 
da nors galės užmiršti, kaip de 
mokratinių kraštų vyriausybės 
juos ragino ir net vertė grįžti į

sąrasus, į kuriuos įėjo beveik vi 
sos gerosios knygos, išleistos 
nepriklausomoje Lietuvoje. Už 
draustos lietuviškos knygos bu 
vo išrinktos ne tiktai iš mokyk 
lų ir ktių bibliotekų, bet ir pri-

ti į komunistų partijos paskir
tas tokių Knygų surinkimo vie
tas. Deginimų metu labai nu
kentėjusi Lietuvos religinė lite 
ratūra.

Alstamoma Virbalio stotis
Kaip praneša „Tiesa“, dar 

tik šiuo metu Lietuvoje esanti 
atstatoma karo metu sunaikin
ta Virbalio geležinkelių stotis. 
Kadangi bolševikai neturi lėšų 
pasisamdyti darbininkus, staty 
bos darbai atliekami talkos bū
du, surenkant gyventojus 
Kybartų ir kitų apylinkių.

Propagandinis filmas 
lietuviškai

Bolševikų įsteigta LTSR kro 
nikinių — dokumentinių filmų 
kino studija baigė perdirbti so 
vietinį filmą. „Jie turi savo tė 
vynę‘ . Kaip žinia, šis filmas 
yra sukurtas Soįvetų Sąjungo
je ir yra nukreipta prieš anglus 
amenkeičius už tai, kad šie glo 
boja tremtinius. Propagan.dos 
sumetimais, sumanyta šią fil
mą perkalbėti lietuviškai. Dar 
bas buvo pavestas režisieriui S. 
Čaikauskui. Pagrindinius vaid 
menis Įkalbėjo Petraitis, Juody 
tė, Miroųaitė, Derkintis, Lie- 
tuvaitytė ir kt. ((TB Nr. 45).

iš

KAS „NL‘f prenumeruoja, 
TAS už Lietuvos laisvę kovoja.

Šešiolika studentų iš įvarių pasaulio kraštų lanko 
trijų savaičių kursus vienintelėje pasauly gazo- 
-turbinų Technologijos Mokykloje Farnboroug- 
h‘e. Nuotraukoje instruktorius S. G. Allberton 

su studentais prie modelio.

Siuvu pasKUtniis tool vadavi
mas, kaioant oejokio pagrązi- 
nuuo, kai prasidės didysis ka
ras pues tautų Kalėjimo tiro
nus, grasinančius šianuien vi
sam pasauliui. Rezistentai nė
ra vantai, ir jų aaugcits, gerai 
supranta, Kati tąK taua ateis lai 
nitjiinas, Kai Kremliaus dikta
toriai bus pakviesti ne proKuro 
rais, Dėt atsakovais į iNiurnber- 
go teismą.

O senatorius motyvuoja, 
kad štabas revoliucijoms kelti 
uz uždangos reikalingas suda
ryti tik aisiKersijant Rusijai uz 
jos diversiją demokratiniuose 
kraštuose ir tąm, kad bolševi
kų kariuomene bei ivlDV gau
tų tiek darbo namie, jog jiems 
kuriam laikui praeitų noras r.ci 
ti „trubeiius ’ užsieniuose ar 
planuoti naują kaią. Kitaip sa
kant, jo žodžiais, rezistenc.ja 
tenai reikia vesti tam, kad bu
tų galima jei ne išvengti, tai 
juo daugiau atitolinti tretįjį Ka 
rą ai bent sumažinti jo grėsmės 
įtampą!. . .

Klaiku ir pagalvoti, jei tokie 
šio svaibaus pasiūlymo moty
vai jau buvo alieieruoti per 
Voice of America partizanams 
anapus geležinės uždangos. 
Reta girdėti, kas taip nuošir
džiai n šiurkščiai planuotų 
pirkti taiicinuis MVD švinui. . . 
taikos išlaikymo ir karo atitoh 
nimo tikslu.

* SįS *
Visi prisimename, kaip Hit

lerio pats didžiausias priešas 
Europos Rytuose buvo psicho 
loginių karo priemonių ignora
vimas ar stačiai nesugebėjimas 
jomis pasinaudoti. Viskas bu
vo daroma taip, kad karą pa
sunkintų, visur reikėjo naudo
ti pliką jėgą ir pagaliau žūti 
nuo jos. Ir Amerikoje mėgsta
ma kalbėti tik apie materiali
nės jėgos santykį bei galimą 
persvarą. Tautinės, politinės, 
dvasines rytų Europos tautų 
problemos mažai judinamos. 
Pasitikima plika jėga, taigi, 
ryžtamasi eiti pačiu sunkiausiu 
keliu.

Rezistencinės nuotaikos žmo 
nės šiapus geležinės uždangos 
tebemato prieš save didelį už
davinį išaiškinti rezistencijos 
prasmę ir metodus tautoms bei 
jų politikams, kuriems dar nie
kad neteko rezistencijoje daly
vauti, taigi ir Jos suprasti. Ant
rą veltus, taiptautinių įvykių 
raida rodo, kad atėjo metas mū 
sų rezistentams ir savitarpyje 
daug ką atgaivinti, suvienyti, 
persitvarkyti, paliekant nuoša
ly, ką nelaiminga emigracija 
pndrumzlino, santarmingai su
sitelkiant prie uždavinių ir ke
lio, kurio prošvaistės jau rodo 
darganuotasis rytojus.

Vilnius dviejų okupantų 
rankose

Nusijuokėme su draugu. Bet 
turiu prisipažinti, kad kažkaip 
nejučiomis pagalvojau: „O ko
dėl ne?'. Juk kiek kartų lenkai 
yra klastingai mus apgavę ir 
pasinaudoję susidėjusiomis po
litinėmis sąlygomis, kiek įvai
rių nelaimių mūsų tautai už-

kaimynai, geibs mūsų tėvynės 
neutralumą ir neperžengs jos 
ribų. Taip pat girdima yra, 
kad Vokietija siūlė Lietuvai 
užimti okupuotą sostinę ir Vil
niaus Kraštą. Lenkai su pajuo 
ka atsiliepia ir mes, gyvenan
čios 5 lietuvių šeimos vienoje

(Žiupsnelis

Vilnius: Kiek daug prisimi
nimų jis riša! Juk čia gimiau, 
užaugau, mokiausi lietuvių 
„Ryto'' pradžios mokykloje 
„abc ' ir vėliau, kiekvieną die
ną ėjau šalia šv. Onos, Bernar 
dinų, sv, Mykolo, bažnyčių, 
siauru ir vingiuotu Bernardi
nų skersgatviu, ękur gyveno 
poetas Ad. Mickevičius^), Pi
lies, Gedimino ir Jakšto gtavė- 
mis — į Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnaziją. 1 ai buvo gra 
žiausios mano gyvenimo die
nos, lygiai kaip ii kiekvienam 
jaunuoliui, augančiam be jokių 
rūpesčių tėvų globoje, šian
dieną, tie Vilniaus vaizdai, tos 
praleistos Gedimino pilies kal
ne malonios vasai os valandos, 
mano atmintyje, mano širdyje 
paliks visam gyvenimui.

Ir šiandieną, būdamas toli 
nuo senelio Vilniaus, tačiau be
veik kasdien jį prisimenu. 
Klausydamas radio žinių, ar 
skaitydamas karo pranešimus, 
dažnai prisimenu Vilnių Il-ojo 
pasaulinio kai o dienų išvaka
rėse ir sunkias jo karo meto 
dienas.

atsiminimų)
Gražus ir paskutinis rugpjū 

čio mėn. vakaras. Rytoj pra
sideda mokslas. Nevaržomas 
jokios uniformos (visos Lenki
jos gimnazijos turėjo vienodą 
uniformą, kuri privaloma buvo 
ir vienintelei lietuvių gimnazi
jai), nueinu su draugu į kiną. 
Vėlai vakare, eidami Gedimino 
gatve (tuomet A. Mickevicza) 
namo, dalinamės Įspūdžiais, ta 
čiau nežinau kodėl, širdyje ir 
man ir draugui labai neramu. 
Tas vakaras atrodo toks tvan
kus ir sutinkamų žmonių vei
dai per daug susimąstę. Ne
nuostabu. Juk nepaslaptis yra, 
kad politinis įtempimas tarp 
Li-nkjios ir Vokietijos yra 
aukščiausiame laipsnyje. Vil
niaus kariuomenes pulkai yra 
išvystę į Pamarį ir daugelis vy 
rų paliesti mobilizacijos. Su
tinkame pažįstamus lenkų gim
nazijos mokinius, tačiau daugu 
mas jų yra optimistiškai nusi
teikę: kilus kai ui, Vokietija 
Lenkijos tikrai bus nugalėta, 
na bet ir iš pasalų, pakiša 
mums mintį, kad ir lietuviai ta 
proga mėgins Vilnių atgauti.. ,

traukę. Tiesa, mes esame ma
ža tauta, mūsų balsas yra pa
prastai nustelbiamas veržles
niųjų n skaitlingesniųjų kai 
mynų. Bet juk ir mažos tautos 
nori gyventi ir reiįkalauti tos 
pačios teisybės, kuri yra taria
mai skelbiama Lietuvos kaimy
nų“.

Rytą, lugsėjo 1 d., pasuku 
radio. Po valso išgirstu keistą 
pranešimą: „Uwaga, uwaga, 
nadehodzi“ (dėmesio, dėmesio, 
ateina). Nesupratau, ką tai 
reiškia ir tik apie 11 ,val. išgirs 
tu apie kilusį tarp Lenkijos ir 
Vokietijos karą, o šie „uwaga, 
uwaga, nadehodzr yra prane
šimai apie besiartinančius prie
šo bombonešius.

Vienos Vilniaus lietuvių or
ganizacijos raštinėje (kur tilpo 
„Vilniaus Žodžio" redakcija ir 
administracija) susiienka dau 
gelis okupuoto Vilniaus krašto 
veikėjų, politinės situacijos iš
diskutuoti. Pi įeinama vienin
ga nuomonė: Lenkija žlugs, 
tačiau į karą įsitrauks Anglija 
ir Prancūzija. Vienu žodžiu, 
karas Europoje prasidėjo. Svar
biausia — ar kovoję Lietuvos

gatvėje turime ne kartą išgirsti 
jau ir taip priprastus šmeižto 
žodžius Lietuvos adresu.

Pirmą kartą rugsėjo mėn. 1 
d. aptemdomas Vilnius ir pir
mą kartą, rodos, rugsėjo mėn. 
3 d., jis puolamas dienos melu 
vokiečių lėktuvų. Į daromas 
įvairių „LOPP" (Priešlėktuvi 
nės apsaugos) viršininkų pasta 
bas slėptis į rūsį ar griovius, 
esu kuičias ir stebiu aukštai 
skrendančius daugiausiai puo
lusius Vilniaus aeiodromą, vo
kiečių lėktuvus. Ir tie puoli
mai pasikartoja beveik kiekvie 
ną dieną — kartais didesnėm 
jėgom, kartais tik maža lėktu
vų grupe.

Diena dienon vokiečių arijai 
ja užima vis naujus Lenkijos 
miestus ii žemės plotus. | Vil
nių atvyksta pabėgėliai maši
nom, traukiniais, kurie negai
lestingai puolami vokiečių lėk
tuvų, atrodo labai liūdnai.

Vilniaus gatvėse girdima 
dažnai lietuvių kalba. Tai šven 
čionių, Dūkšto, Ignalinos, Tve 
rėčiaus, Varėnos, Valkininkų 
ir kt. Vilniaus krašto vietovių 
lietuviškas jaunimas, mobiliza

cijos šaukimais, atvykęs į Vil
niaus garnizoną. Grupės vyrų, 
dainuoja graudžias lietuvių dai 
nas, bet lenkai visa tai toleruo
ja. Juk Lenkijos gyvenimas 
yra visiškai pakrikęs, kariuome 
nė traukiasi, arba sumušta, tad 
ir tie „chami htwini" yra ge
ri ir labai leikaiingi. Nuotaiką 
kiek pataiso Anglijos ir Pran
cūzijos karo paskelbimas Vo
kietijai. Per radiją, ši žinia 
kartojama beveik kas dešimt 
minučių, tačiau tas nei kiek ne
sulaiko vokiečių, kurie beveik 
be jokio pasipriešinimo, žygiuo 
ja pirmyn.

Sekmadienis, rugsėjo mėn. 
17 d. apie 6 vai. lyto pažadino 
mane lėktuvų ūžimas (jau jo
kių aliarmo sirenų Vilniuje ne
sigirdėjo.) ir tiumpas prieš lėk
tuvinės artilerijos veikimas. Iš 
bėgau į kiemą ir pamačiau tolu 
moję sklaidančius } rytų pusę 
apie 50 lėktuvų, bet ne vokiško 
tipo. Isgiistu vėl naujieną: 
Sov. Sąjungos armija įžengė 
į Lenkiją ir dabar, visam Vil
niui aišku buvo, kad jį užims 
Raudonoji Aimija. Vienos Vii 
niaus gyventojų tautybės nuo
taika lauai pakyla, nors daugu 
mas gyventojų dabar geriau no 
retų tų „chamų"' lietuvių. Dau 
gelis lenkų ateina į namus, tei
raujasi, ar Lietuva tikrai nežy 
giuos į Vilnių, ką kalba Kauno 
radijas ir pan. Kaip keista, dar 
tik prieš keletą savaičių, Lietu

vos adresu siunčiami buvo pik 
čiausi žodžiai ir šiandien, kada 
Lenkija žlunga, as tikiu, kad 
ne tik Vilnių lenkai su mielu 
noru mums grąžintų, bet gal 
net pusę Lenkijos. Lietuva 
jiems atrodė, kaip ramus uos
tas laivui, po didelės audros jū 
roję.

Po pietų Vilnių pasiekia be- 
sitrauKiančios iš rytų pusės 
Lenkijos armijos, KOP (Ker
pus Ochiony Pogranicza), po
licijos »r kiti kariški formaci
jos daniiiai, kurie, paskubomis 
suka arba į Žaliojo tilto pusę 
(Ukmeigės link) arba į Pane
rius — Vievio link.

PasKUtinės Lenkijos valsty
bės valandos. Įvainos Vilniaus 
įstaigos (vaivadija, savivaldy
bė, Bank Polski ir kt.) degina 
svarbius dokumentus, visiškai 
nekreipdami dėmesio į aptem 
dymą. Viskas atliekama prie 
apšviestų langų. Vėjas, sude
ginto popieriaus likučius, išmė
to ant aplinkinių namų, gatvių 
ir sahgatvių. Eidamas galvo
ju : tiki įausiai jų tarpe mėtosi 
įvairūs galingi įsakymai ir raš 
tai, lietuviškų mokyklų, drau
gijų, skaityklų ir kt. kultūrinių 
įstiagų uždarymui. Viskas pra 
eina ir šiandien, tie skaudūs po 
pienai, ne vienam lietuvių iš
spaudę ašarą, ne vieną lietuvį 
pasiuntę į kalėjimą ar ištrėmi
mai) Lenkijos gilumon, mėtomi 
lengvučio vėjelio, mindžiojami 
žmogaus kojos... (d, b,).
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HENRIKO RADAUSKO * Henrikas NAGYS

„STRĖLĖ DANGUJE"
ŽIEŽIRBOS

(Musų kultūrinio gyvenimo paraštėje)

Svečių koncertas 
Montreaiy

Aš — kaip strėlė, kurią stiprus ir jaunas 
Medžiotojas į praskrendanti arą 
Paleido, bet į paukštį nepataikė - 
Ir sužeidė didžiulę seną saulę 
Ir visą vakarą krauju užpylė, 
Ir numirė diena.

Strėlė danguje, 22 psl. 
Aš ieškau nieko nepametęs.

, Randu žodžius, randu rimus.
Džiaugiuos, kaip geležėlę radęs. 
Aš vaikštau vienas, neramus, 
Neprijaukinamas, kaip katės.

S. D., 15 psl.
Ilgai lauktas Henrijko Radausko naujasis eilėraščių rin

kinys yra vienas įdomiausių leidinių, pasirodžiusių ne tiktai 
1950-ųjų metų grožinės literatūros knygų tarpe. Jį atsivertę 
mes* patenkame į kultūringą ir gryną tikros kūrybos pa
saulį, kuris esmingai skiriasi nuo ano rėksmingo ir menka- 
dvasio turgaus, kuris šiandien verda beveik visų mūsų laik- 
laščių puslapiuose, prisidengęs literatūros vardu. Šiam laik
rašty spausdintoje praeitų metų mūsų literatūros apžvalgoje 
minėjome, kad beveik nei viena tais metais išleista knyga (iš
skyrus Vinco Krėvės „Dangaus ir Žemes Sūnūs “) negali būti 
vertinama visuotinėje literatūroje įprastais kriterijais; Ra
dausko poezijai tokių mastų taikymas yia nenuginčijamas it 
suprantamas dalykas. „Strėlė Danguje“ yra subrendusio ir 
savo kelią suradusio poeto knyga, todėl žemiau patiekiamą jos 
išsamesnį nagrinėjimą — laikraščio apimties ir pobūdžio ri
bojamą — reikia, visdelto, laikyti daugiau ar mažiau frag
mentiniu, palieįkant rinkinio nuodugnią kritiką literatūros 
žurnalams. Tenorime pastebėti, kad tokios rimtos kritikos 
Henriko Radausko eilėraščiai yra visais atžvilgiais verti.

Henrikas Radauskas debiutavo 1935 metais. Jo poezijos 
knyga „Fontanas“ buvo kritikos pavadinta tipinga estetiztno 
atstove, kurioje tilpo negausus kiekis geriau ir silpniau pasi
sekusių griežtai taisyklingos formos eilėraščių. (Paminėtini 
taip pat Radausko vertimai iš rusų, lenkų, prancūzų ir vokie
čių poezijos ir beletristikos. Jo vertimai pasižymi nepapras
tai tiksliu ir gerai pajaustu svetimosios literatūros atkūrimu. 
Paminėsime: Martin du Gard „Senoji Prancūzija", romanas; 
Prosper Merimee novelė „Lokys“; Baudelaire, Verlaine, Va
lery, Jurgio Baltrušaičio ir daugelio kilų poezija). Iš „Fonta
no“ dar nebuvo galima pasakyti, kiek stipriai poetas pajėgs 
eiti šalia tuo metu dominuojančių ir kūiybiškai .jau subrendu
sių mūsų lyrikų: J. Kossu-Aleksandravičiaus, A. Mišknio, S. 
Neries ir B. Brazdžionio. Praeitų metų pabaigoje pasirodžiu
si „Strėlė Danguje“ reprezentuoja Radauską kaip biandaus ir 
savito žodžio poetą. Radikalus estetizmas, kuris „Fontane“ 
buvo tik nujaučiamas ir atspėjamas, šiame rinkiny yra kon
sekventiškai ir su nepaprastu rūpestingumu įgyvendintas. Mi
nėdami estetizmo sąvoką, norime’ pasakyti, kad, Radauskas 
taikytinas vienu iš daugelio, prancūzų poezijoje Verlaine pra
dėtojo ir vėliau kitų persiimtojo, muzikalios ir auksakališkai 
išbaigtos poezijos kulto pasekėju. (Ji, įvairiai varijuotą, dar 
atstovavo Prancūzijoje Rimbaud, Sautier, Mallarme, Valery, 
Heredia ir eilė kitų, Vokietijoje — Stephan Geoige su savuo
ju sąjūdžiu „Blaetter fuer die- Kunst'-, H. von Hofmannsthal 
ir dalinai Rilke, Anglijoj — Swinburne, Oscar Wilde, Danijoj 
— Jens Peter Jacobsen etc.). Š io plataus poetinio sąjūdžio 
pagrindinės tendencijos: griežtos ir taisyklingos formos rei
kalavimas, vokalinės žodžio vertės susimbolinimas, išgavimas 
galimai gausesnio melodingumo, kalbos grynumas ir taisyk
lingumas, intelekto pirmavimas prieš jausmą. L art pour Tart 
įmenąs menui), literatūros mėgėjų nudėvėtas ir išgarsintas jų 
šūkis, mums pasako, kad šie poetai yra užsidarę dramblio kau
lo bokštuose nuo kasdienybės ir minios. Jie niekad nėra jieš- 
koję (ir nerado!) visuotinų ovacijų, nėra šaukę kovon tautų, 
nėra išėję viešumon nei kaip pranašai, nei kaip agitatoriai. 
Kad ši laikysena labai artima Henriko Radausko po.etiniam 
keliui, jis pats pasisako savo pirmajam eilėraštyje, nubrėžian
čiam viso rinkinio pagrindinę tendenciją:

Aš nestatau namų, aš nevedu tautos, 
Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos, 
Ir vėjas dangiškas į jo lapus atklysta. 
Ir paukštis čiulbantis joj suka savo lizdą, 
Ir skamba medyje melodija tyli, 
O aš klausausi jos ir užrašau smėly, 
Ir vamzdį paimu, įr groju, ir dainuoju 
Su vėju ir paukščiu ir su medžiu baltuoju, 
Ir ūžia debesys nežemiškos spalvos 
Virš tos dainuojančios ir grojančios kalvos.

S. D., 7 psl.
Ta pati mintis autoriaus pakartojama dar visoj eilėj pir

mojo skyriaus eilėraščių (Pavasaris, Sugrįžimas, Atradimai, 
Apolonas, Laiškai pačiam sau, Strėlė Danguje). Estetinis 
Radausko credo, sąmoningas atsiribojimas nuo betarpinio są
lyčio su gyvenamuoju laiku ir pačiu gyvenimu, minėtuose kū
riniuose išsakytas aiškiai ir nedviprasmiškai:

Negaliu nė vienam padėti 
Ir padėti man neprašau. 
Negaliu nežydėt, neliūdėti 
Ir sau laiškus — eiles rašau. (18 psl.J.

Dar labjau išryškės Radausko grynosios poezijos estetiš
kas ir hermetinis pobūdis, panagrinėjus jo eilių formą ir te
matiką.

Henriko Radausko eilių formalini apipavidalinimą galime 
nedvejodami pavadinti virtuozišku. Skambūs ir taisyklingi 
rimai, turtinga metrikos skalė, gausios aliteracijos, išjieškoti 
ir subtilūs asonansai, skoningai panaudojama originali vaizdi 
nė medžiaga — visa tai randame „S. D.“ ilgai ir kruopščiai 
dailintuose posmuose. Poetas pažįsta žodžio vertę ir žino kur 
ir kaip jį pasakyti; jis jaučia savo gimtosios kalbos išraiškines 
galimybes ir tiksliai panaudoja jos žodinį turtą. Tokiems 
tvirtinimams ilgai jieškoti pavyzdžių netenka: visam Radaus
ko naujam rinkiny užtinkame gausybę panašių melodingų ii 
spalvingų posmų, kaip keletas mūsų cituojamųjų :

Mes nuklystam į juodas alėjas, 
Į pražydusių medžių kvapus, 
Kur mėnulis liūdėdamas liejas — 
Kaip aliejus į liepų lapus. (S. D., 38)
Kiekvienas tavo plaukas, kaip žvaigždė, 
Man pro pirštus tekėdamas, mirgėjo, 
Ir Ikaip auksinė didelė katė
Per krūmus mėnuo į medžioklę ėjo. (S. D., 42) 
Bet aš jo neklausau, bet aš neatsakau,
Aš nuogas kaip ruduo, aš visko netekau,

Lietuviškoji spauda mus 
šaukia!

Jeronimas Cicėnas, vienas ne 
nuilstančių kovotojų už tiesą, 
mums rašo šiuos įsidėmėtinus 
sakinius „Nemuno“ 3-4 nr., 33 
psl.: „Lietuviškoji spauda — 
mano akys į šviesą ir tiesą. Už 
spausuintą gimtąjį žodį grū
mėsi, kentėjo n mirė knygne
šių vardą gavę pirmatakai, ne
gi aš oailys ir niekšas, negi aš 
abuojas spaudos reikalams?“

—__

LIETUVIS GAVO GYDYTO
JO TEISES.

1950 m. spalių mėn. Montre 
alio universitete išlaikė labai 
gerai medicinos valstybinius 
egzaminus ir gavo teisę verstis 
gydytojo paktika hamiltonietis 
gyd. di. Leonas Levinskas.

Gyd. Levinskas atvyko į Ka 
nadą 1949 m. ir pradėjo dirbti 
Hamiltono Šv. Juozapo Ligoni 
nėję. Savo sugebėjimais ir 
energija iš pat piadžių ligoni
nės medicinos personalo tarpe 
įsigijo didelį pasitikėjimą ir po 
puliarumą.

Dabar, nugalėjęs visiems ge
rai žinomus nepaprastai sun
kius, ypatingai svetimšaliams, 
praktiKos teisės egzaminus, ža
da artimu laiku pradėti priva
čią praktiką 26 Grant Ave. ir 
tuo pasitarnauti skaitlingai Ha 
miltono lietuvių visuomenei.

Hamiltono lietuvių visuome 
nei yra labai mainu turėti tau
tietį gydytoją, kuriuo galima 
visai pasitikėti ir kartu, be abe 
jojimo, džiugu, kad gyd. Le- 
vinsko pasisekimas prisideda iš 
viso prie lietuvių vardo populia 
rūmo Kanadoje.

Hamiltonietis.

Tikras žvilgsnis į literatūrą.
„Jeigu kartais dėl mano kū

rinio samparos kyla ginčų, tai 
jie kaip tik atskleidžia meno kū 
rimo vienaprasmiškumą. Gin
čas juk yra pastanga surasti 
tikrąją prasmę. Todėl ne 
gamta yra didžioji mūsų buvi
mo strėlė į anapus, bet menas, 
poeziją ir apskritai visa žmogiš 
koji kūryba“. Cituotoji ištrau
ka paimta iš prof. A. Macei 
pos originalaus ir giliai įžvel
giančio straipsnio apie poeto 
būti n kūryba „Aidų“ 10 nr. 
454 psl.

* * *
Lietuvių Dramos Teatras 

Kanadoje tebegyvas!
„Nepi įklausoma Lietuva“ 

nr. 4, 1951. I. 25. „Nenuosta
bu, kad Lietuvių Dramos Teat
ro egzistencija Kanadoje yra 
dar sunkesnė. Tačiau, kad ir 
nedidelis dramos aktorių būre
lis susibūręs Montrealyje, lig 
šiol gaibingai ir sėkmingai ne
ša dramos vėliavą pirmyn“. Po 
savotiško teatrinio triukšmo, 
kuris mūsų ausis pasiekė iš Či
kagos, norėtum mūsiš
kiam teatrui palinkėti tiktai 
vieno: neškite savo vėliavą ty
liai, bet ryžtingai, kaip ligi 
šiol.

* * *

Keli posmai pripažintų 
autorių.

Kad aš turėčiau mažą butelį 
mažoj gatvelėj švento Ignato, 
tai ten gyvenčiau, laimingas

būčiau, 
tai ten gyvenčiau tūkstantį

metų.

O šaltą žiemą manio butely 
malkos spragsėtų krosny 

didžiulėj; 
aš atsilošęs knygas skaityčiau 
arba stebėčiau mielą mėnulį.

Trokšti mažo, patogaus bu
telio — žmoniška, ir linkėtina, 
kad tasai troškimas išsipildytų. 
Bet taip pat linkėtina, kad to- 
Ųcie smulkūs pageidavimai būtų 
spausdinami skelbimų skyriuo 
se.
Tu jau tada žinojai, kad epoc- 

chos miršta 
Ir kad ateina naujos pro akro

polius ir gladijatorių eiles. . .
Kad kitas balsas tyruose ir 

sostinėse pasigirsta, 
Sutrumpindamas puotų ir kan

čių eiles.
Siūlome skaitytojui atkreip

ti dėmesį į šio posmo tobulą 
formą: įvairius rimus, ritmo 
sklandumą, grandioziškus vaiz 
dus ir niekad negirdėtas min
tis.

Sausio 27 dieną suruoštasis 
LAS koncertas Montiealio len
kų salėje yra vertas dėmesio ir 
nors trumpo aptarimo.

Montreal) aplankė svečiai iš 
kaimyninės Amerikos, dauge
liui mūsų jau gerai žinomi, dau 
geliui ir pažįstami, bet dauge
liui nei žinomi, nei pažįstami 
dainininkai — Lietuvos operos 
solistė Sofija Adomaitienė ir 
solistas Stasys Baranauskas, 
kuriems fortepionu talkino 
montreaiietis Kazys Smilgevi
čius.

Visi jie, vertinant Lietuvoje 
priimtu mąslu, yra dar jauni 
menininkai. I'a jaunatvė lai
mingu ar nelaimingu būdu už
sitęsia. Netekus tvirtojo tėvy
nės pagrindo, ji negalėjo būti 
žymiau subrandinta, nes savo 
muzikiniam darbui jie neturi 
bent kiek tinkamesnių darbo są 
lygų. Visiems jums tenka dirb 
ti darbus, kurie toli gražu ne
patarnauja sudaryti nors mini 
mahai tinkamas sąlygas; at
virkščiai, dirbant fizinį darbą, 
kuris kartais turi menininkui 
net labai žiauiias sąlygas, me- 
minis jų augimas savaime stab 
idomas, o kartais net ir žaloja
mas. Deja, šių žymių jau ten
ka pastebėti, ir dėl to tenka ap 
gailestauti.

Konkrečiai kalbant, miška- 
kntis arba plytų nešiotojas pia 
nistų arba tapytoju geru jau 
negah būti, nes pianisto, tapy
tojo rankos turi būti šviežios ir 
jautrios. Dainininkas, dirbda
mas dulkiną darbą arba šalty 
po avtnu dangum, negali išsau 
goti tyro ir visai sveiko balso. 
Kaip pianistui arba tapytojui 
rankos, taip dainininkui gerk 
lė yra labai jautrus ir opus ins 
trumentas, kurį, jei norima, 
kad jis veiktų visu savo pajė
gumu, reikia labai saugoti ir 
prižiūrėti. Norint, kad jis visiš 
kai būtų tvarkoje, reikia net at 
sisakyti daugelio žmoniškųjų 
malonumų, štai kodėl mūsų 
menininkai, neturėdami tokių 
sąlygŲ, kartais neturi, kaip sa
koma, geros lomios.

Mūsų svečiai koncertantai 
buvo vieni iš tokių, kurie pra
gyvenimą tuii užsidirbti fizi
niu darbu.

Stasys Baranauskas, kurį te, 
ko girdėti ir anksčiau, ir šį kar 
tą patvirtino, kad turi puikią 
balso medžiagą — galingą dra 
matini tenorą* Jo vertybė di
dėja nuo to, kad balsas visoje 
plačioje skalėje yra lygus ligi 
pačių aukštumų, kurios yra lais 
vos ir lengvos. Ir šiame kon

certe jo išpildytieji dalykai, bal 
so prasme, buvo lygiai ir lais
vai atlikti. Tačiau šiam didžiai 
vertingam balsui dar reikia 
dviejų dalykų, kad jis galėtų 
būti vertinamas meniškuoju 
mastu. S. Baranauskui nepa
kanka turimos mokyklos, kad 
galėtų liasvai naudotis didele 
balsine gamtos dovana, ir mo
kėjimo meniškai dainuoti, at
sieit — muzikinės kultūros. S. 
Baranauskas koncertą laimėjo 
tiktai savo balso medžiaga. To 
dėi šia pioga norisi kelti reika
lą, kad Amerikos lietuviai pa
sirūpintų sudaryti S. Baranaus 
kui bent tokias sąlygas, kad jis 
gautų kokį ne taip kenksmingą 
jo balsui darbą, kaip „karpen- 
terio“ ir taip pat galimybes dar 
pasilaviali. Yia pagrindo bai
mei, kad šis vertingas balsas 
gali sunykti, o tokių balsų ne
daug yra iš viso, o lietuviams 
brangesnis reiškinys. Šia pro
ga prisimenama Antano Sodei
kos tragedija. A. Sodeika ture 
jo nepaprasto grožio baritoną, 
bet neturėjo mokyklos ir balsą 
prarado. Tiesa, jis dar ir dabar 
Lietuvoje dainuoja, bet kas iš 
to, kad jau seniai jis neturi gra 
žiojo baritono. Toks pavojus 
yra ir S. Baranauskui. Palygi
nus su ankstyvesnių jo daina
vimu, dabar jau jaučiamos ne- 
muzikalmės prie balso priemai 
šos. Ir viršūnės pasunkėju
sios. Tai pirmasis skambutis, 
kad reikia balsu susirūpinti. Di 
delis būtų mums nuostolis ne
teikti tokio puikaus balso.

Kai šalia jo atsistojo, nors la 
bai kontrastingas jam lyrinis 
mezzo — Lietuvos operos so
listė p. S. Adomaitiene, ji lais
vai galėjo pasirodyti šalia ga
lingojo dramatinio tenoro. Ly
rinis jos, švelnus, lengvas mez 
zosopranas skambėjo visu įtiki 
namumu. Ir frazė, ir gyva dina 
miika, ir įsijautimas, ir muzikali 
nės prasmės suvokimas lydėjo 
jos dainavimą, t. y. — muziki
nė kultūra. Imponuojančiai ji 
išpildė visiems jau daug kartų 
girdėtus dalykus, ir ypatingu 
susidomėjimu teko klausytis 
naujų, dar negirdėtų kūrinių. 
Nenuostabu, kad S. Adomaitie
nė darė simpatingą muzikinę 
kultūrą turinčios dainininkės 
įspūdį, nors ir ji jauna dar dai 
nininkė.

Pianistas K. Smilgevičius šį 
kartą tiktai akompanavo. Jam 
tai vyko nebe sunkumų, nes jis 
turėjo akompanuoti su viena 
tiktai didelės ir nelengvos pro
gramos repeticija.

J. Kardelis.
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Per juodą dykumą tylėdamas einu
Su nuobodžiais balsais verksmingų vandenų.

(S. D., 87)
Poetas yra įstengęs ištisus eilėraščius taip sustyguoti, 

kad jie vienu kuriuo topu (labai dažnai balsėmis ė, u, a ir 
vibruodami, perduotų visą kūrinio nuotaiką. Jis neretu atveju 
pavartoja asonansus arba net grynuosius rimus vidury eilu
tės, tokiu būdu išgaudamas ypatingą muzikaliu) efektą:

Nors žinai, kad jau niekas negali
Atsitikti, žibuokles segi 
Prie širdies ir dediesi vualį 
Ir veidrody veidą seki.

Radausko eilėraščiuose sutinkame daug negirdėtų mūsų
poezijoje, naujų ir spalvingų vaizdų ir palyginimų: 

O skruzdėlių būrys, laimingas ir ramus, 
Baigia statyt kaip dangų išlenktus namus. (10) 
O žvaigždžių, neužgyjančios žaizdos
Pro pavasarį žiūri į mus- (38)

• Ir nutarė nelaukusi pražyst gėlė gera,
Ir plyšo drėgno pumpuro žalia skara... (51) 
Nuo kalno upėn ritasi peizažas.
Dangus ir saulė tySka į šalis. (39).
Lietus plonom stiklinėm kojom
Po visą sodą bėginėja. (64).
Valdo šalį galingas vyras.
Suka girnas juodi vergai.
Teka kraujas, nuodai ir vynas,
Skamba kardas ir pinigai. (80).
Tai tik, šąlančią šaką iškėlusi, 
Rėkia eglė metalo balsu. (95).

Kaip matome iš cituotųjų pavyzdžių, Radausko poezijos 
vaizdai yra kondensuoti ir dinamiški; o tai kaip tik ir yra 
gero poetinio vaizdo ypatumai. Taip pat ir palyginimai šioje
knygoje, didele dalimi, yra drąsūs ir originalus:

Plaukai geltoni, kaip mėnulis, 
O akys žydros kaip lietus. £29).
Ir kaip auksinė didelė katė
Per krūmus mėnuo į medžioklę ėjo. (42).
IŠ voko mėlyno — tavų akių spalvos —
Išskrido lapas, baltas, tartum siela tavo. (46). 
O lapuose paklydęs, cypia mažas,
Geltonas kaip viščiukas spindulys. (39).
Ir rytas leidžiasi skaudus,
Kaip ledo durklas, — mums j sirdis.

Daugumas Radausko vaizdinių n stilistinių priemonių

yra susiformavę prancūzų ir bendrai vakarų poetinėje tradici
joje, kuri autoriui yra gimininga ir sava.

„Strėlės Danguje“ formalinis nagrinėjimas nebūtų pilnas 
ir išsamus, jei nepaminėtume kai kurių šitos tobulumo ir ab
soliutaus skambumo siekiančios formos, nepasisekimų. Jų 
nėra gausu, bet tokios tendencijos poezijoje jos dvigubai ryš
kesnės ir sunkiau pateisinamos. Taip pav. Radausko poezijos 
urnų tarpe .yra labai didelis kiekis rimojamų daiktavardžių su 
daiktavardžiais (brolis — tolis, šakų — plaukų, dienas — 
dainas, pieną — dieną, vežikai — katalikai, žirgelius — dar
želius, aras — karas, pelenai — namai, merginos — mando
linos, rugiai — drugiai) ir veiksmažodžių su veiksmažodžiais 
(skubėjo — virpėjo, padėti — neliūdėti, nuriedėjo — pradėjo, 
lot — kvatot, išdalino — užrakino, nulijo — nebijo, gaudyt — 
nusimaudyt, audžia — griaudžia). Toks rimavimas yra apro
buotas kitų tautų (pav., vokiečių) poezijoje, tačiau mūsų poe 
tika panašių rimų neįskaito tobulųjų eiiėsna.

Kaikurie vaizdai ir palyginimai dėl jų drąstiškumo arba 
prozaiškumo arba ir dėliai pertolimos asociacijos iškrenta iš
eilėraščio visumos; pav.:

Kad negaliu nepaminėt,
Jog jis sudarė foną lapų. (8).
O, kaip tos mandolinos duoda. . . (25).
Šlapioj žolėj prabėgo fortepijonas. (28).
Pavasaris, per snukį mušdamas
Visiems, kurie nenori keltis. . . (31).
Pridrėbusios putų alyvos. . . (35).
Ant stogo nukritusios, tampa
Raketom akacijų kasos. . . (67).

Aš brendu per rasas, per stiklini vidurnakčio vyrią. (94).
Kaikurios vaizdinės priemonės Radausko eilėraščiuose 

yra dirbtinos: poetas aliteracijai, rimui arba asonansui, atro
do, paaukoja vaizdo arba palyginimo vientisumą ir logiką:

Gėlių galingas mėlynumas. (73).
Vandens melodija gera. (73).
Kaip karštas kirvis kerta kalinius, 
Jis šiidį perkerta žmogaus.

(Kalbama apie vėją. M. p., 103).
Šiomis keliomis pastabomis apie kaikurias abejotinas vie

tas Henriko Radausko eilėraščių elegantiškuose ir žėrinčiuose 
šarvuose, nenorime atšaukti pr adžuoje akcenjtuotos nuomo
nės apie tų eilių visumos tyrą ir skambią poetinę išraišką. 
„Strėlė Danguje“ yra pasiekusi mūsų poezijoj reto formali
nio išbaigimo: ir muzikalumo, ir metrikos, ir vaizdinio išra

dingumo prasme.
Jeigu apie R. e’lėrn^m forma galima pasakyti labai
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KULTUR1A/Žodžio galiūnai Montrealy
TELESFORAS VALIUS PA

KVIESTAS PARODON
Žymusis mūsų grafikas pro

fesorius Telesforas Valius Ka
nados gialikų sąjungos yra pa 
kviestas dalyvauti Kanados me 
no apžvalginėje parodoje, kuri 
ruošiama kovo - balandžio mė
nesiais.

VYTAUTO DIDŽIOJO 
PORTRETAS

Dailininkas prof. Telesforas 
Valius sukūrė DLK Vytauto 
Didžiojo portietą, kuris bus at 
spausdintas ir platinamas. Por 
tretas netrukus žada psirodyti 
spaudos rinkoje.

RYŠKIAUSIOJI LIETUVIŲ 
ASMENYBĖ

Pasiuaigė pirmoji XX šimt
mečio pusė. Tai gcia grogą iš 
kelti nuopelnus tų lietuvių kul
tūrininkų, rašytojų, pedagogų, 
politikų, visuomenininkų ir ki
tų, kurie daugiausia nusipelnė 
1900—1950 metų laikotarpyje. 
Tam reikalui:

Dienraštis „Draugas“ skel
bia konkursą: Ryškiausioji Lie 
tuvių asmenybe. Konkursui 
skirtas straipsnis turi būti įteik 
tas iki 1951 m. gegužės mėn. 1 
dienos.

Už tris geriausius straips
nius skiriamos premijos: I — 
50, II — 30 ir III — 20 dole
rių.

Premijuotimems kūriniams 
nustatyti teisėjų komisiją suda 
ro: konsulas dr. P. Daužvar- 
dis, dr. K. Draugelis, red. E. 
Kubaitis, dr. O. Labanauskaitė 
ir prof. B. Vitkus.

Konkurse dalyvaujančiam 
autoriui paliekama teisė pasi
rinkti lyškiausią lietuvių asme
nybę (iš gyvų ar jau mirusių), 
ir ją apibūdint}. Pageidauja
ma, kad straipsnis būtų para
šytas mašinėlė n nebūtų ilges
nis kaip keturi puslapiai (palie 
kant atrpus tarp eilučių—daub 
le space), geriau trumpesnis.

Autorius gali siųsti kelis 
straipsnius apie kelis jo pasi
rinktus ryškiausius lietuvių 
tautos asmenis, pasirašydamas 
tuo pačiu slapyvardžiu. Pre
mija tegalės būti skinama tik 
viena tam pačiam autoriui.

Sprendimo bešališkumui pa
tikrinti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame už
darame voke pažymėti savo tik 
rąją pavardę ir adresą, taipgi 
įrašant siunčamų rašinių pava 
dimmus n pasirinktą slapyvar
dį.

Straipsnius siųsti adresu: 
Stiaipsnio Konkurso Komisi
jai, „Draugas“, 2334 So. Oak
ley Ave, Chicago 8, Ill., USA.

TAMOŠAIČIAI KURIASI 
KINGSTONE

Dailininkai proi. Antanas ir 
Anastazija Tamošaičiai, persi
kėlę iš Montrealio į Kingstoną 
(R. R. 1, Kingston, Ont.), da
bar ten jau galutinai įsikuria. 
Ten jie perkėlė Dailės studiją, 
kurioje bus audžiami tautiniai 
drabužiai, juostos, staltiesės, 
kaklaraiščiai ir tt. ir mezgami 
visokį megztiniai dalykai — 
pirštinės, megztukai ir tt.

Ponai Tamošaičiai yra pasi
ryžę Kingstone įsteigti, kaip 
jie vadina, „Lietuvišką kaime
lį-'. šiuo atveju jie pageidauja, 
kad Kingstone apsigyventų ir 
daugiau lietuvių. Kol kas tebu 
vo žinoma, kad Kingstono uni 
versitete dirba mokslo darbą 
biologė p. Rimšaitė.

PUTINAS NUBLOKŠTAS 
VEIDU Į ŽEMĘ

Sovietine spauda praneša, 
kad Mykolaitis - Putinas išlei
dęs eilėraščių knygą, kuri turi 
simbolinę antraštę — „Veidu į 
Žemę-*. Matyti, dabar Lietuve 
je kūrybos sąlygos yra tokios, 
kurios poetą nubloškia veidu - 
žemę.

MIRĖ LATVIŲ RAŠYTOJAS
Vokietijoje, tremtyje, mirė 

senas latvių rašytojas didelis 
lietuvių draugas, nuolatinis lie 
tuvių - latvių kongresų lanky
tojas Pavils Grazna, sulaukęs 
73 metų amžiaus. Peinai mirė 
jo žmona taip pat rašytoja.

Pavils Gruzna buvo pravos
lavas, baigęs popų seminariją, 
bet atsisakęs būti kunigu. Dir 
bo banke ii, turėdamas geras 
sąlygas, daug rašė. Ypač jis 
buvo išgarsėjęs feljetonais, bet 
yia parašęs apysakų, novelių, 
scenso paveikslų ir tt.
LIETUVIAI INŽINIERIAI 

AMERIKOJE
Jų yra keli šimtai. Daugu

mas jų dirba savo specialybės 
darbą — kaip inžinieriai. Bet 
kita jų dalis yra profesoriai 
AmeriKos universitetuose. Štai 
apytikris ju sąrašas: prof. J. 
Čiurlys, prof. Kolupaila, prof. 
Gabrys, prof. Mačiūnas, inž. 
Labanauskas, inž. Jurskis, inž. 
Darnusis ir |kt. profesoriauja.

— Spalio 7 dieną Adelaidės 
lietuvių choras, kuriam vado
vauja muz. V. Šimkus, minėjo 
metines savo sukaktuves.

— Brooklyne dirbdamas fab 
rike rašytojas Žitkus - Runcė 
Dandierinas susižeidė koją.

— Prof. J. Čiurlys vis dar 
tebeserga, nors jau pamažu tai
sosi.

Visa Amerikos spauda pri
pažįsta, kad artistas Henrikas 
Kačinskas, poetas laureatas 
Bernardas Brazdžionis ir rašy
tojas humoristas Antanas Gus 
taitis yra tikri žodžio galiūnai.

Du pastarieji patys rašytojai 
ir patys skaito savo kūrinius. 
O Henrikas Kačinskas — artis 
tas, kuris puikiai skaito gra
žiausius parinktus kūrinius. 
Todėl juos vieni vadina Trim 
Didžiaisiais, kiti juos vadina žo 
džio galiūnais. Bet esmėje šie 
pavadinimai tiktai papildo vie
nas kitą.

Kas juos matė ir girdėjo, tas 
jau nepraleis progos pamatyti 
ir išgirsti kitą kartą ir, bend 
rai, keikvieną kartą, kai tiktai 
susidaro proga. Taigi, Montre 
alio visuomenė tuiės geriausią 
progą šių metų kovo mėnesio 
17 dieną, kada jie atvyksta į 
Montreal} ir čia duos žodžio 
koncertą arba literatūros vaka
rą.

Tylų gavėnios vakarą, kada 
nei a nei šokių, nei kitokių pasi-

turės 
šiuos

skai-

linksminimų, Montrealis 
didelį malonumą išgirsti 
žodžio meisterius.

Bernardas Brazdžionis
tys savo eilėraščius, už kuriuos
jis Lietuvoje buvo gavęs pre
miją, paskui Vokietijoje gy
vendamas gavo kitą premiją. 
Jis, reikia pasakyti, n? tiktai 
poetas, bet ir gerai skaito.

Rašytojas Antanas Gustaitis, 
pramintas peklnunku, yra es
mėje rašytojas humoristas. Jo 
sąmojus tiek gyvas ir gyveni
miškas, kad klausytojai, jam 
skaitant turi didelio pasitenki
nimo ir daug gardaus juoko.

Artistas gi Henrikas Kačins 
■kas taip meistriškai paskaito 
eilėraščius arba prozos gaba
lus, kad jis prajukdo ir pravirk 
do kiausytojus. Tokia jo 
džio ir išraiškos galia.

Todei atsiminkime, kad 
vo 17 dieną, šeštadienį, 
trijų žodžio galiūnų bus kon
certas Montrealy. Visi lietu
viai tą dieną rezervuoja jų kon 
certui.

žo-

ko
šių

Mokslo ir technikos 
naujienos 

PERSODINO INKSTUS
Gydytojai jau seniai daro 

bandymus persodinti žmonėms 
organus arba net kaikurias kū
no dalis. Taip imta vienam 
žmogui iš kito persodinti daulų 
dalis, odą, perliedinėti kraują 
ir tt. Tokiu būdu bandoma ša
linti tulus kūno trūkumus, de
fektus.

Neseniai sugalvota dirbtinė 
širdis, kurią bandoma bent lai
kinai pakeisti tikrą, bet suge
dusią žmogaus širdį.

Šiomis gi dienomis Prancū
zijos gydytojai padarė labai di 
delį ir rizikingą .bandymą, eks 
perimentą.

Prancūzijos teismas buvo nu 
teisęs vieną žmgų už sunkius 
nusikaltimus mirties bausme. 
Tuo tarpu viena mergaitė sirgo 
sunkia inkstų liga. Gydytojai 
tada susitarė su nuteistuoju 
mirti, kad jis sutiktų leisti po 
to, kai jis jau bus pakartas, iš
imti jo inkstus ir persodinti 
juos inkstų liga sergančiai mer 

’ gaitei. Nuteistasis mirti suti-

ko, ir tie gydytojai padarė ope 
; raciją: iš .pakartojo tuojau iš • 

pjovė inkstus ir įstatė inkstų 
liga sergančai mergaitei, ku
rios inkstai tos operacijos me
tu buvo pašalinti.

Kur} laiką po operacijos mer 
gaitė sunkiai siigo, bet po vie
nos dienos ji atsigavo ir pradė
jo taisytis. Tokiu bildu vieno 
žmogaus, inkstų persodinimo 
operacija kitam žmogui yra 
laikoma pasisekusia. Persodin 
ti inkstai gerai runkcionuoja.

PERSODINO AKIS
Amerikoje, Philadelphijoje, 

• automobilio katastrofos metu 
buvo sunkiai sužeistas 7-nių 
metų berniulkas S. Kollgaard, 
kuris ligoninėje mirė. Jo tėvai 
sutiko, kad sveikos ir gražios 

. jo akys būtų panaudotos akių 
reikalingiems žmonėms. Viena 
jo akis buvo įdėta akies nete
kusiai 19-kos metų mergaitei, 
kita — akimis sergančiai mote 
nai. Operaciją padarė dr. H. 
G. Scheie.

Skautai kryžkelėje
MOMENTO PASTABOS

Su prieš porą mėnesių įvyku 
siu Amerikos lietuvių R. katali 
kų kongresu, kurio nutarimai, 
kažkodėl, išleidžiant skautiškų 
daiį, pasirodė torontiškiam „T. 
žiburiai-*, paaštrėjo skautų są
jungos klausimas. Šį gražų 
nuopelną jaunimo 
turinti organizacija yra pasta- : 
tyta prieš dilemą: visiškai įsi- 1 
jungti Į kat. akcijos frontą ar- ! 
ba priešingu atveju gresia bet • 
kokios paramos nutraukimas. 1 
iitos sąlygos pastatytos aiš- 1 
kiai: skautų vadovais gali būti ; 
tik sąmoningi katalikai ir pa
čius sąjungos skyriai turi glaus : 
tis prie paiapijų ir vienuolynų.

Į tokio staigaus posūkio rei
kalavimą yra jau pasigirdę ats
kirų balsų. Pamatuotas ir lo
giškas pasisakymas tilpo „Nau 
jienų“ 282 nr. Jame skautas B. 
Tarvainis nurodo, 'kad tokį 
principą bus sunku pritaikyti 
skautų organizacijoj vien dėl 
to, kad jos eilėse telpa įvairių 
religijų nariai, kurie yra ištiki
mi skautiškam obalsiui „Die
vui ir Tėvynei“ ir dideli tole- 
iantai savų tarpe. Dėl skautų 
vadų negali būti jokių abejo
nių, nes jau 4-tos išugdytos va 
du kartos, ant kurios pečių gu 
la sunkiausioji tremties našta, 
rodomas ryžtumo ir veržlumo 
pavyzdys, nepasukant nutautę 
jimo ir savo tikybos suniekini- 
mo linkme, įrodo, kad skautų 
organizacija savo pagrinde yra

auklėjime

sveika ir gaji. Dėl to nereikia 
abejoti ir dėl būsimų vadų, ku 
riuos išaukles skautiškos tradi
cijos.

Labai priešinga nuomonė 
tuo įiclausimu pasirodė „Drau
go * 297 numeryje,, kur tėvas 
jėzuitas J. Vaišnys įrodinėja, 
kad skautiškam jaunimui grę- 
sia didelis nutautėjimo pavo
jus, nes jis žinąs atsitikimų, 
kad du mažamečiai .skautukai, 
pabuvoję savaitę amerikiečių 
skautų stovykloje, jau nenori 
kalbėti lietuviškai ar ką nors 
girdėti apie Lietuvą. Taip pat 
kažkokios sf.iautininkės dukre
lė, kurį laiką-pabuvusios libera 
lios vadovės globoje, kuri, tie
sa, išpažįsta kažkokį vyriau šią 
Tvarkytoją, dabar nenorinti ei 
ti f bažnyčią. Dvasios vadų pir 
moji pareiga būtų rūpintis, 
kad skautai turėtų gerus vac us 
ir tik tada jie pajėgtų vykdyti 
nuoseklią auklėjimo statybą.

Iš paduotų nuomonių ryškė
ja, kad skautiška problema su
ka į aštresnę pusę, nes reiškia
mas nepasitikėjimas skautų 
vadais ir jų pareigos aprėžia- 
mos labjau susiaurinta linkine, 
šitoks reikalo sprendimas gali 
radikaliai pakeisti nusistovėju
sį skautų organizacijos veidą, 
ir iki kokio laipsnio tai vyks, 
parodys ateitis. O tuo tarpu 
skautai pastatyti kryžkelėm

i Algirdas Pulkys.

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.

DOMINION AGENCIES BUREAU
16 Woolworth Bltlg.,

PORT ARTHUR,Out.,CANADA
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canadą, prašau kreiptis } mūsų įstaigą, kuri jau il
gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

PARDUODU TABAKO UKIUS
su mažais įmokėjimais

Charles POCIUS * REAL ESTATE BROKER
and

INSURANCE AGENCY, TILLSONBURG, Ont.

daug gero, žymiai sunkiau seksis, mūsų nuomone, kiekvienam , 
iccenzentui aptarti poeto kūrybinį portietą (dėl jo dvilypu- . 
mo), pradėjus gilintis tematikon. Radauskas sąmoningai ne- s 
nori ko nors pasakyti: jis pats tai yra, kaip minėjome, jaa- ( 
skelbęs savo pirmojo skyriaus vedamuosiuose eilėraščiuose. ( 
lačiau žodis — poeto kūrybinė medžiaga —- šalia savo gryno- £ 
sios vokalinės vertės (skambesio) ir šalia savo vaizduojamo- 
sios galios (spalvinio ir aprašomojo momento) turi ir trečiąją j 
— sąvokinę dimensiją. Tokiu būdu, poetas, kad ir nesi- i 
stengdamas būti mintytoju arba kokios nors tiesos skelbėju, Į. 
vis dėlto savo kūriniuose nenoromis apreiškia skaitytojui sa- 
vo vidinį pasaulį, savo santykį su tikrove. Ir Radausko poezi- , 
joje toks pasaulis yia išsakytas — nudailintuose R. lyrikos kū I 
rimuose mes jį girdime ir jaučiame1. Neišaiškinamas rašytojo 3 
dvasios su skaitytoju bendravimo fenomenas nėra atsitiktinis, | 
bet būtinas kiekvienos tikros kūrybos faktorius. Jis neiššaukia 1 
mas nei vian formos, nei vien turimo, bet šių abiejų sintezės. f 
Šia proga išrašysime prisimintinus J. W. Goethe's — vieno 1 
nuostabiausiųjų vokiečių poezijos formų virtuozo — žodžius. 9 
„Aš gerbiu ir ritmą ir rimą, nes tiktai jų dėka poezija tampa I 
poezija; bet tikrąją gelmę, kuri mus esmingai paliečia, kuri su I 
kuria žmogiškąją tiesą ir ją atskleidžia, mes randame poeziją | 
išvertę prozon. Tada lieka grynas ir pilnutinis turinys, kurį * 
spindinti išorė dažnai (kai poezijoje trūksta turinio) nuduo- I 
da, aroa esantįjį aptamsina*'. jį

„Strėlė Danguje“ tematikai yra įvairi. Knygos tematinę 
kondifikaciją patiekia pats autorius, padalinęs knygą į keturis U 
skyrius. „Dainos gimime-* autorius išsako savo kūrybinę ge- , 
nezę ir poetijiį credo. (Iš skyriaus visumos aiškiai iškrinta 
ironiškai mieščiomškas „Girtuoklis giįžta namo“). „D. G.“ 
kūrėjas įvairuojančiomis formalinėmis figūromis ir gausiomis 
metaforomis bei simboliais atskleidžia savojo poetinio pašau- ’ 
kimo supratimą: dainiaus, skambinančio dievų dovanotąja ly 
ra tylias ir svaiginančias melodijas, girdėtas, kasdienybės 
žingsnių nepaliestoje amžinosios poezijos saloje, sau pačiam. > 
Vienintelis šio skyriaus nerimuotas eilėraštis „Strėlė danguje’’ 
minėtąjį credo išsako Ąebe vien tik impresionistiškais paly
tėjimais, bet giliau atveria tokios laikysenos esminguosius mo- y 
mentus. Grynoji giesmė gema kuriančiojo žmogaus dvasioje 
panašiai kaip vaiko sieloje nuostaba, kai jisai praregi pirmą t 
kartą žydinčio pasaulio nepaprastumą. Poeto vaizduojamoji ) 
gaiia, kaip legendarinio medžiotojo strėlė, sužeidusi saulės ru- į 
tūlį, sulydo žemiškąją realybę su amžinąja į vieną nebepraei- 1 
nantį, grandiozinį poetinį pasaulį. Trečioji Radausko metafo- j 
la kalba apie problematikos beprasmiškumą, galimas dalykas, j 
apie šio pasaulio beprasmiškumą iš viso. s

Bus daugiau. t

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

I LIETUVIŠKA

Į BALDU KR ALI IAE 
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

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

I SAV. J, K AM I CH AIT I S. PATARIMAI VELTU’

MK

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apskustus nuo lietaus 
uždedami jiems "Drex”, 
kad neperle-stų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūš‘es karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), {siuva
me sagas *r pan. Kiek
vienų orderi paimame iš 
namų ir pristatome j na
mus.

Už mūsų atliktų darbų 
garam uo jame.

'e. uitomiavijų (įrašome 
ei<-tonuoti l'Reuniore H3S

(ga hm« pašaukt i liet u v tškai.

Lietuviai navininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

MONTREALIS 2836 Allard T r. i 135

VICTORIA CLEANERS 8c DYERS CO.
EXPERT CLEANING S DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIPE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

į
X

X

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

Skambinkite telefonu arba u keikite: 
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

&

Edmond COURCHESNE
Advokatas

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

TEL. HA 4607 MONTREAL.

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

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

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

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

Edouard MONDOR
Notaras

rū-

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

i 
I 
t <
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HAMILTON
HAMILTONO LIETUVIŲ GYVENIMAS 

NE BE NESKLANDUMŲ.
Gruodžio -2 d. „Naujienos'* 

Nr. 283, hamiltonietis Vytas 
Dunda rašo: „Savo natūralaus 
likimo neišvengė ir Hamilto
nas. Jame gyvena tieji lietuviai 
dar 1949 m. norėjo turėti tik 
vieną ir stiprią lietuvių organi
zaciją — Hamiltono Lietuvių 
Draugiją. Tačiau gyvenimas 
nuėjo savo keliu. Hamiltone, 
kaip M’cntrealy, Toronte etc. 
prisisteigė įvairių organizacijų. 
Čia, kaip ir visur kitur, tos di
ferenciacijos priežastimi pirmie 
ji buvo katalikai: jie, negalėda
mi esamoms diaugijoms vado
vauti, tuojau pradėjo greta esą 
mų kuiti ii savąsias —katali
kiškas organizacijas. O kitur 
vėl nebenoiėjo užsileisti. To
dėl šiandien Hamiltone jau tu
rime keliolika lietuvių orga-, 
nizacijų, rodos, apie 8—9 vei
kia savistoviai. ..“.

Rouos, ir Vytas Dunda į Ha 
miltono miesto lietuvių koloni
ją atvažiavo 1949 m. 1 pusmetį. 
Ir todėl nėra nuostabu, kad 
taip rašo. Bet tenka padaryti 
didelę pataisą. Iš surinktų da
vinių, štai kaip tikrovė atrodė. 
Hamiltono Lietuvių Draugija 
1949 m. gegužės mėn. 22 d., 
persiorganizavo iš buvusios, P. 
Juodelio, įsteigto 1948 m. ge
gužės mėn. 9 d., Kanados Lie
tuvių Tarybos, Hamiltono sky
riaus. Hamiltono Lietuvių 
Draugija savo gyvavimo laiko
tarpyje neturėjo net draugijos 
statuto. Ir ta draugija 1950 m. 
sausio mėn. 15 d., vėl persiorga 
nizavo į Kanados Lietuvių 
Bendruomenę, Hamiltono apy
linkę.

O, jeigu Vytas Dunda rašo, 
būk, esą: „norėjo turėti tik 
vieną ir stiprią lietuvių organi
zaciją — Hamiltono Lietuvių 
Draugiją...“. Tai tikroj švie
soj, taip atrodė, kad 1949 m.

gegužės mėn. 22 d. iš buv. K. 
U T-dos Hamiltono skyriaus 
pasivadino Hamiltono Lietu
vių Draugiją. 1949 m. bir
želio 2b d., buvo parapijos sa
lėje šaukiamas sportininkų 
steigiamasis susisrinkimas. 
Sporto klubo įsteigimo reikalu 
f„N. L.'* Nr 25(11 i). Ir 1949 
m. leipos 27 d., įvyko steigia
masis susirinkimas Lietuvos At 
gimimo Sąjūdžio, Hamiltono 
skyriaus („N. L." Nr. 34 
’(126). O, 1949 m. spalio 2 
d,, įvyko Steigiamasis Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugijos su 
sirmkimas.

Pasirodo, kad Hamlitono 
Lietuvių Draugija gyvavo, nuo 
1949 m. gegužės 22 d. iki 1950 
m. sausio 15 d., tame laikotar
pyje isisteige trys organizaci
jos. Taigi, pasirodo, kad anuo 
met visų norima darni vienybė 
jau pradėjo griūti. Ir išdava 
aiški: nebuvo sutarimo pačioje 
draugijoje. Kai kurie asme
nys darė intrygas.

O, jeigu Vytas Dunda su
rinktų duomenų iš tų lietuvių, 
kurie apsigyveno nuo 1948 m. 
pradžios, tai tikrą vienybės 
vaizdą gautų. Tą laikotarpi, 
kaip geios valios senieji, taip ir 
nuajai atvažiavę lietuviai, dar 
ir šiandien vadina: „vienybės 
laikotarpiu". Iš surinktų duo
menų, štai, kaip anuomet at
rodė. 1948 m. pradžioje, t. y. 
sausio, vasario, kovo ir tt., ka
da pradėjo atvažiuoti naujieji 
lietuviai į Hamiltono miestą, 
čia rado iš seniau apsigyvenu
sius keliasdešmit šeimų, ar pa 
vienių, vad. senųjų lietuvių. 
Tarp naujai atvažiavusiųjų ir 
geros valios senųjų lietuvių už
simezgė bičiuliški ryšiąi. Ne- 
paslaptis, maža dalis Stalino 
garbintojų lietuvių laikėsi 
nuo naujai atvažiavusių lietu-

KAILINIAI PALTAI
IR PUSPALČIAI:

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

Beaver $ 850.00C
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

vių nuošaliai. Ir jeigu susitik
davo— įvykdavo žodžių dviko 
va. Taip, anuomet, atvažiavu
sių abiejų lyčių jaunimo, būta 
įvaiarus išsilavinimo. Nuo pra 
džios mokyklos iki universite
to. Bet tas nekliudė geriems bi 
čiuliškiems santykiams su se
nais geros valios lietuviais.

Anuomet, kas mėnuo, vis di
dėjo Hamiltono mieste naujų
jų lietuvių skaičius. Ir tarp 
išsiskaidžiusių po Hamiltono 
miestą — jaunimo taipe nebu
vo pažinčių. Todėl 'vienas iš 
naujai atvažiavusių lietuvis 
ėmėsi asmeniškos iniciatyvos 
su geros valios lietuviais: pp. 
Pundziais, Kaneva ir Uikiu, or 
ganizuoti šokių vakarus, kad 
avtažiavęs žvalus jaunimas sa
vo tarpe susipažintų. Senieji, 
geros valios lietuviai, matyda
mi iš naujai atvažiavusių nuo
širdų bičiuliškumą, suruošė šau 
nią — susipažinimo vakarienę. 
Senieji, geios valios lietuviai, 
per vakarienę naujai atvažia
vusius pasveikino. O naujai at
važiavusių vardu gražią kalbą 
pasakė A. Ruzgyji.

Laikui slenkant energingas 
jaunimas nepasitenkino vien šo 
kių vakarais. Bet visų bend
ras noras buvo įsijungti 
į Ikultūrinį darbą. Susijungti į 
vieną kultūringą organizaciją. 
Tiesa, Hamiltono mieste, jau iš 
seniau veikė Sūnų ir Dukterų 
pašalpos oiganizacija, o taip 
pat Literatūros Draugija. Bet 
naujai atvažiavusiems lietu
viams buvo žinoma, kas joms 
vadovauja. Ir todėl buvo ne 
prie širdies. Nė vienas naujai 
atvažiavęs lietuvis nenorėjo nie 
ko bendro turėti su minimomis 
organizacijomis. Todėl tas žva 
lusis jaunimas vėl prašė tų 
energingų lietuvių, kad steig
tų, Kanados Lietuvių Tarybos 
Hamiltono skyrių. Ir glau
daus bendradarbiavimo, tarp 
geros valios senųjų ir naujai at 
važiavusių lietuvių -— vaisius 
buvo tas, kad 1948 m. gegužės 
mėn. 3 d., įsisteigė minima or
ganizacija, su obalsiu: „Už iš
tikimybę Kanadai! Už Lietu
vos išlaisvinimą!’’ Dalyvavo 
steigiamame susirinkime Toron 
to visuomenininkai: pp. Dervi- mo klubas“, nors finansiniai vie 
nis ir Jokubynas. Kad valdy- no asmens remiamas, turėjo su

bos ir skyriaus veikla būtų 
energinga ir gyva, valdybą su 
darė tiys senieji lietuviai: — 
A. Pundžienė, P. Vilnonis ir 
Uikis, o iš naujai atvažiavusių- 
P. Juodelis, Pr. Kungytė ir Ot. 
Tamašauskas. Ne tįk, kad bu
vo įvykdyta įvairūs parengi
mai, bet Kanados Liet. T-bos 
Hamiltono skyriaus valdyba ir 
skyrius iš narių tarpo suorgani 
zavo vyrų chorą. V. Babeckui 
vadovaujant, vyrų choras buvo 
plačiai žinomas ir už Hamilto
no ribų.

O kur šiandien vyrų choras, 
kurių, K. L. T-bos Hamiltono 
skyriaus valdyba ir nariai ug
dė kaipo kultūrinį, brangų vie 
netą?

Bet energingas jaunimas ne
pasitenkino kultūrine veikla. 
Norėjo ii lietuvių katalikų baž
nyčią tuiėti Hamiltono mieste. 
Ir vėl tas lietuvis, anuomet, p. 
Antanaitienės bute turėjo pasi
tarimą ąu kun. dr. J. Tadaraus 
ku, — dar gyvenusiu Toronto 
mieste. Pasitarime, be lietu
vio kun. j. -
dalyvavo pp. Antanaitienė, dvi ka^nūaiy. Valgom bendrose 
jos duKros: btela ir Vita, Kun
gytė ir Panava. Ir 1948 m. ge 
gūžės mėn. 13 d. įvyko pirmos 
pamaldos Hamiltono miesto lie
tuvių Kolonijoje — moterų vie
nuolynu koplytėlėje. Geros va
lios senieji lietuviai nuošir
džiai bendradarbiavo su naujai 
atvažiavusiais. Ar tai buvo 
įvairiuose parengimuose, ar 
skyriaus susirinkimuose, ar 
bažnyčiose. Visi bendrai, — 
visur gausiai dalyvavo. Visą 
savo nuoširdumą buvo atidavę 
— pp. Pundzių šeima. O taip 
pat p. Milaševičius, gautoj baž
nyčioj, be atlyginimo, sutvarkė 
altorių, perdirbo suolus ir tt. 
Taip pat bažnyčios laiptų sta
tyboje dirbo, "kaipo žinovas p. 
Stuka.

Senieji, geros valios lietu
viai, labai daug padėjp naujai 
atvažiavusiems, matydami K. 
L. T-bos, Hamiltono skyriaus 
energingą veiklą. Grupelė žmo 
nių panorėjo išardyti tą darnų 
vieningumą. Bet kolonijos lie
tuviai tam ardomam drabui ne
pritarė. Ir įsteigtasis „Jauni-

Kaip gyvename ir kuriamės 
ALICEPORT

Port Alice, B. C. 1950 m. ga 
le ir šių metų sausio mėn. „N. 
L.“, buvo įdėtos koresponden
cijos, liečiančios lietuvių gyve 
nimą Port Alice. Tas kores
pondencijas norėčiau šiek tiek 
papildyti.

Port Alcie yra Vancouverio 
salos šiaurinėj daly, mažam slė 
nely, tarp miškais apaugusių 
kalnų, bitam miestely yra pri 
siglaudę 11 lietuvių. Keturi se 
niau atvykę emigrantai ir šeše
tas naujųjų: vienas iš jų vien
gungis ir dvi šeimos.

Visi dirbam čia pat esančiam 
popieriaus fabrike įvairius dar
bus. Bendrai paėmus, lietuviai 
čia įsitaisę neblogai ir turimais 
darbais yra patenkinti ar bent 
nesiskundžia.

Gyvenimo sąlygos viengun
giams yra neblogiausios. Gy- 

Dr“ J. adarausko, venarn bendrabučiuose, po vie- 

valgyklose, kur maistas kaštuo 
ja 1,50 dol. dienai. Butas kaš
tuoja 11 dol. mėnesiui.

Viengungiui pakliūti į šį fab blogos, nes 
nką yra lengva, jei visi kūno 
organai veikia tvarkingai.

Vedusiems ir norintiems gy 
venti kartu su šeima pakliūti 
sunku, beveik neįmanoma, nes 
nėra namų, kur galima būtų gy 
venti su šeima, btai pora pa
vyzdžių kaip yra sunku gauti 
butą šeimai: 1. pp. Vileitai var 
go apie pusantrų metų, kol ga
vo namuką. Turėjo gyventi at
siskyrę vienas nuo kito, (žmo
na dirbo valgykloje, tai gavo 
kambarį, padavėjoms skirtame 
name, kitaip negalėjo būti ta
me pačiame miestely, kur vy
ras dirba ir neturi atskiro namo. 
Bedarbių nelaiko), buvo persi
kėlę į salą, esančią prieš fabri
ką, į vieno kambario namuką. 
Bet toje vietoje nėra elektros 
ir kt. patogumų, nes ta sala ne

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

$ 100

silikviduoti — palikdamas tik 
atgarsį.

Šiandie Hamiltono lietuvių 
kolonijos veidas yra labai paki 
tęs, turi įvairaiusių organiza
cijų. Be to, reikia manyti, dar 
jų sakiems padidės. O bažny
čioje tik matosi vienas, kitas 
iš senųjų lietuvių. Ir lietuvių 
kolonijoje vyksta nemalonios 
intrygos. Ambo.

—3£==5?

priklauso bendrovei, todėl nie
kas ja n nesirūpina.

2. Pp. Kartočiai jau šešetas 
mėnesių kai gyvena atskirai . 
(žmona dirba valgykloje) ir 
vyras pas žmoną gali pasisve
čiuoti iki 10 vai. vakaro. Mo
teriškėm, kad ir pas nuosavą 
vyrą, gyvenantį vyrų bendrabu 
ty, lankytis draudžiama. Su
laužius šį potvarkį gali policija 
pareikalauti apleisti miestelį, 
kaip jau yra keletas atsitikimų 
buvę. Todėl vedusioms ir neno 
rintiems, kad ir laikinai atsi
skirti, šioje vietoje darbo jieš 
koti nepaatrtina.

Bet viengunigiai gali bandy
ti, jei yra notas. Reikia kreip
tis Į BC Pulp and Peper Co. 
Employment oflice", esančią 
602 Wsct Hastings St., Van
couver, B. C. Is VancouveriQ 
atvykti į Port Alice galima lėit 
tuvu ir laivu. Patariama vykti 
laivu ir dai antra klase, nes pi
giau kaštuoja. Mažiausias at
lyginimas yra 1,18 dol. už dar
bo valandą. Darbo sąlygos ne

■ „bosai nelipa ant 
kuinų". Miestelyje yra: ligoni 
nė, bankas, pašto įstaiga, kavi 
nė, šokių sale ir kinas, kur fil- 
mos mainomos du kart per sa
vaitę. 'l ai tiek apie darbą ir 
■sąlygas. $ n

Kūčių vakarienė, kaip yra 
priimta, buvo ruošiama abiejo
se šeimose.

Kūčiose dalyvavo: vyras su 
žmona ir vienas seniau atvykęs 
lietuvis, (turiu galvoje lietu
vius), kurie po kiek laiko atsi
rado pas pp. Vikitus, kur buvo 
susirinkusi dauguma lietusių 
praleisti Kūčias. Kūčių vaka
rienių pas pp. Vileitus praėjo 
lietuviškoje nuotaikoje, bera
gaujant šiemininkes skaniai pa 
gamintus įvairius Kūčių val
gius, kaip antai: šhžikus, šilku 
tęs, grybus ir kitus skanumy
nus.

Kalėdos ir N. Metai buvo 
praleisti pakilusio) švenčių nuo 
taikoj, garbinant įvairiausiam 
laipsny „Bachą *. N. Metų iš
vakarėse buvo suruošti šokiai, 
kuriuose dalyvavo visa lietuvis 
koji bendruomenė. Be to į šo 
kius buvo atvykę ir pp. Jozė- 
nai, kurie gyvena už keturių 
mylių, vienoje kempėje.

Portalietis.
1 įc~' --iC "~it- "

Lietuviška krautuvė
,,Richard9 s Meat Market

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

daržovės, grosetenja.
5898 Verdun Ave., Verdun TR 0281

ir daugiau grąžintų 1950 metais Įniokėjimų. Žinoma, 
šiais metais ir Jūs galite būti laimingųjų tarpe. Pajamų 
mokesčių blankus užpildo ir kitus su mokesčiais susiju

sius reikalus sutvarko prityrę specialistai.
Užeikite arba parašykite

JONAS J. JUSKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS ĮSTAIGA

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

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

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

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

kamą darbą.
PAPIGINTOS KAINOS L IETUVIAMS!

Jei norite pirkti ar parduoti na 

mus Verdune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

C. E. DU PR AS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO 0529

NAUJA MODERNI LIETUVIŠKA

!

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS į

IMPERIAL AUTO COLLISSION I
G K E R A 1 T I S, į

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

ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. į 
— Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — : 

------- 561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.--------- į

Pel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

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

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

NUOLAIDOS LIETUVIAMS 10 %.

Nuo š. m. vasario 10 d. dėl vilnų pasaulyje trūkumo, 
vilnoniams rūbams kainos bus labai daug aukštesnės.

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

TE L. Hy 9624.

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. salami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk
1 dėŽ. margarino (400 g)
Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv, margarino
1 sv. kiaulienos mėsos
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. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40 
Z sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
Z sv. degintos kavos
1 «v. iokolado
Siuntinys Nr. 12—$ 5.90
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos 

2 sv. cukraus

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

SOTUS ALKANAM PADEK
A’D OVERSEAS, INC., 2244 W. 23rd PLACE, CHICAGO 8. ILL., USA.

14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualetinio muilo

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

C. 15sv. kiaulinių tau
kų ........$ 7.40Aid 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. 23—$ 7.70
5 sv. rūkytų lašinių
5 sv. degintos kavos 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._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. 14—$ 5.70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv.cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo

Siuntinys Nr. 19—$9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4y2 «v. 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

Siuntinys Nr. 94
A. 5 sv. šokolado $ 5,30 
C. 5 sv. kakavos. .$4,50 
1. 5 sv. margarino $ 3.70 
B 8 sv bičių med. $ 5.00 ---- - ■■.

Siuntinys N r. 25
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Pranešimai
MIELŲ TAUTIEČIŲ 

DĖMESIUI.
Š. m. vasario mėn. 16 dieną 

nuo 20 — 20,15 vai. pel" Brant 
ford'o radio stotį C. K. P. C. 
(banga 1380) bus trumpas Lie 
tuvos Nepriklausomybės akto 
paskelbimo minėjimas. Progra 
moję bus patiekta trumpa lie
tuvių tautos istorija jjnglų kal
ba, solistas p. Juozas Rimkus 
padainuos kelias liaudies dai
nas, pritaikytas dienos nuotai
kai, o kanklininkas p. Antanas 
Padolsikis paskambins kanklė
mis keletą lietuviškų dainų.

Po programos numatomas 
surengti bendias apylinkės lie 
tuvių pobūvis.

Minėjimą ir pobūvį rengia 
Paris ir Brantfordo lietuviai.

VVINNIPEGIEČIŲ 
DĖMESIUI!

K. L. E. Winnipego Apyl. 
valdyba kviečia visus Winni
pego lietuvius į Vasario 16 d.

APiE KAIPĖDOS...
Atkelta iš 2 pusi.

kinį išardyti, ir kitą rytą laik
raštis išėjo su švaiiu pirmu 
puslapiu, kurio apačioje liko 
trys pavardės. Įdomu, kad vo 
kiečių redaktoiiai neprieštara
vo ir su šypsena stebėjo ar su
kilėliai išdrįs nepraleisti tą at
sišaukimą. Jie nerodė jokių 
jausmų ir laukė tolimesnių įvy
kių vystymosi. Po to net vokie 
čių akyse sukilėliai pakilo’, o 
komisijos prestižas nusmuko ir 
gyventojai pradėjo dar dau
giau skaitytis su mumis, b. d.

MŪSŲ ^SPORTAS
Minėjimą s. m. vasario 18 MONTREALIO SPORTUOJANTIS JAUNIMAS

Minėjimo pradžia 11 vai. ry praėjusį sekmadienį, vasario 4 
to St. Pauls College koplyčio
je. Po iškilmingų pamaldų bus 
malda už žuvusius ir žūstan
čius dėl Lietuvos laisvės ir 
Tautos Himnas. Pamaldų me
tu bažnyčioje bus tautinė vė
liava.

Antroji minėjimo dalis, Lie
tuvių klube, 240 Manitoba 
Ave. 19 vai. Čia bus trumpa 
paskaita n istorinis dramos vei 
kalas „Mirga” ) Vytauto išlais 
viniinas iš kalėjimo).

Pne įėjimo bus renkamos au 
kos Tautos Fondui.

K. L. B. Winnipego Apyl.
Vaidyba.

WINNIPEGIEČIŲ
SUSIRINKIMAS.

Kovo 4 d. 2 vai. po pietų, K. 
L. B. Winnipego Apyl. Valdy
ba šaukia visuotinį ųarių susi 
rinkimą.

Svarbiausias dienotvarkės 
punktas yra naujos valdybos 
rinkimai.

Kviečiame visus dalyvauti
K. L. B. Winnipego Apyl.

Valdyba.

dieną, Aušros Vartų bažnyčios,

s
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TE L. FI. 2682

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ HAMILTONE.
Paskutiniame BLB Hamilto 

no ap. valdybos posėdy buvo

nustatyta ši programa: vąsario 
mėn. 16 d., penktadienį, 7 vai. 
vak. lietuvių parapijos bažny
čioje, pamaldos už visus kritu
sius dėl Lietuvos Nepriklauso
mybes.

Sekmadienį, vasario mėn. 18 
d. 11 vai. ryto, toje pačioje baž 
nyčioje, iškilmingos pamaldos. 
6 vai. vakaro lenkų veteranų 
salėje (754 Barton Str. Ė. — 
pirmas tramvajaus sustojimas 
už Sherman g-vės) iškilmingas 
minėjimo ąktas, su tai dienai 
pritaikyta paskaita, Z. Čiurlio
nienės „Aušros sūnūs“ II veiks 
mo pastatymu ir koncertine da 
limi.

Visi hamiltoniečiai kviečia
mi šioje didžioje mūsų tautos 
šventeje dalyvauti, pakvietus 
drauge ir pažįstamus anglus iš 
savo darbovietės.

Be to, primenama visoms Ha 
• miltono lietuvių

joms kad jos apie numatomus 
savo parengimus, praneštų K 
LB Hamiltono ap. reikalų ve
dėjui — K. Baronui, 31 Spadi- 
na Av. raštu, o ne telefonu, 
kaip tai jau yra atsitikę. Te
lefoniniai pranešimai nebus 
imami dėmesin. Kbr.

cyganizaci-

BA LT I CKA
Lietuvis batsiuvį s.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave., VERDUN

Tel. HE 4547.

Marche BOULEVARD Market
SAV. PAUL GUDAS,

mėsa, alus, groseterija, daržoves
ft

6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal. §

ATEITIS BE ROPE SCŲ.
ŠEIMA APRŪPINTA.

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

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

mažamečius vaikus.
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka

skirtas atstovas:
JONAS B ERŽI NSKAS,

ir draudžia 
ir specialiai

naujai pa-

83 Annette St., Toronto, O it., telef. LY. 2816.
P. S. Draudimas atliekamas ir provincijoje gyvenan

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).

—.-it--------------- įg

TR. 8112
Skaniai užkasite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir 

pasiklausysite plokštelių muzikos

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 EDWARD St. (kampas 6 av.), VILLE LASALLE
-------------. ->f- ir if -------- st ir

parapijos salėje, neatvykus uk 
rainiečių krepšininkų koman
dai, tuiėjo draugiškas krepši
nio rungtynes tarp senesniųjų 
ir jaunesniųjų krepšininkų, ku 
rios baigėsi 29 — 18 jaunųjų 
naudai.

Po krepšinio seko stalo teni
so rungtynės su ukrainiečių ko 
manda, kuriai pralaimėta re
zultatu 7 : 2.

Mūsų stalo teniso komandą 
sudarė: Ramanauskas, Bukaus 
kas, Pečaitis, Paulius, Ivanaus
kas, Remeika.

Taškus pelnė vienete: Rama 
nauskas ir dvejeti Ramanaus
kas - Remeika.

Kaip krepsinyje, taip ir stalo 
tenise matėsi treniruočių sto
ka, nors dabar to ir neturėtų 
būtų nes turime bažnyčios sa
lę, kuria galime naudotis du 
kartus savaitėje, t. y. trečia
dieniais nuo 8 vai. ir sekmadie
niais nuo 3 vai.

Visas Montiealio sportuo
jantis jaunimas, kaip vyrai taip 
ir moterys, prašome kuo gau
siau lankytis į treneruotes.

Tuo pačiu pranešame, kad 
yra ruošiamas stalo teniso tur
nyras. Norintieji dalyvauti 
prašome . registruotis pas p. 
Vyt. Žilinską šiuo adresu: 
6141A Hamilton Str., Ville 
Emard, telf.: FI 6582.

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 4ešt.

PADĖKOS
VIEŠA PADĖKA

Jei daugelis geros širdies ir 
norų žmonių nebūtų prisidėję 
savo daibu, tai Hamiltono Lie
tuvių orkestro „Aidas ' pirmas 
pasirodymas nebūtų buvęs 
toks įspūdingas ir .gausus. To 
dėl šia proga reiškiu viešą padė 
ką viso kolektyvo vardu: „Nau 
jienų“, „N. Lietuvos” ir kitų 
laikraščių redakcijoms, Hamil 
tono Liet. Bendruomenei/ kun. 
Dr. Tadarauskui, už palanku
mą n pranešimą — pagarsini
mą, foto-report. Ed. Gumbele- 
vičiui už nuotraukas ir visoke
riopą paramą teikiant nemoka
mai susisiekimo priemones; p- 
lėms Subatninkaitei ir Čerškiū 
tei už darbą kavoje; už Coctai- 
lio Baro organizavimą ir darbą 
Emiliui Beržaičiui ir Alf. Go
deliui; p-lėms B. Pundžiūtei ir 
R. Vyšniauskaitei už progra
mos išpildymą; p. Zabulioniui 
už suteikimą nemokamai salės 
repeticijoms; žurnalistui Kl. 
Prieigauskui už spaudos infor 
mavimą. pp. A. J. Petkūnams, 
K. Vyt. Skributėnams, A. Gu
tauskui, A. Mmgėlai, A. Niko- 
lajc\ui ir visiems kitiems, ku
rie šiokiu, ar lokiu būdu padė
jo organizuoti orkestro pirmąjį 
pasirodymą. Ypač širdingas 
dėkui tenka V. Briqkui už or
ganizacinį ir programos prave
damo darbą. Mieli Bičiuliai, 
Jums visiems lietuviškas ačiū!

Stasys Joįkubaitis,
Hamiltono Lietuvių Orkestro 

„Aidas“ Vadovas.

* * *
Bėgdamas nuo gresiančio 

bolševizmo mažu laivu, nese
niai atvykau iš Europos i Ka
nadą neturėdamas vizos. Tei
sininkas P. Jonas J. Ju&.<aitis iš 
Toronto man, nepažįstamam, 
ir neturinčiam nei giminių, nei 
pažįstamų šiame krašte, daug 
padėjo moraliai ir materia, iai 
uzstatydamas didesnę pinigų 
sumą ir tvarkydamas mano šei
mos atvykimo reikalus. Dabar 
gautas pranešimas, kad aš ga
liu pasilikti Kanadoje ir mino 
šeimai leista atvykti iš Švedi
jos.

P. Juškaitis atsisakė priimti 
bet kokį atlyginimą už savo pa 
tarnavimą. Aš šioje vietoje teis 
kiu Jam viešą gilią padėką už 
jo kilnų ii altruistišką darbą.

Jonas Šimkus.
Toronto, Ont.

* * f-

Nuoširdžiai dėkoju už neti
kėtą siurpryzą — gimimo die
nos proga š. m. sausio mėn. 20 
d. savo a tsilankymu, gražiomis 
rožėmis, bei kitomis gėlėmis ir 
dovanomis apdovanojusiems, 
nuoširdžiais linkėjimais ir il
giausių metų daina nuskaidri
nusiems mano gimimo dieną : p. 
p. M. G. Stanėnams, V. St. Bur 
dipavičiains, J. Černiauskui ir 
jo šeimai, St. .Šešelgiui, Bd. Be 
darfui ir Ant. Kesiūnui. Jūsų 
atsilankymas man bus neišdil
domas ilgai, ilgai širdyje. Dar 
kartą tariu ačiū.

Jums dėkinga A. Miliūnienė.

VANCOUVER,B.C.
Perimu D-ro D. McLellan'o praktiką vasario mėnesiui 

Office: 410 Medical Dental Building
Georgia Str. Tel. MA 1441. Res.: BA 0985.

DR. A. GAILIUS.

f?

Lietuviška moterų kirpykla
Daro šukavimą, pusmeti nius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

(B. M. Dodon)
2521 Centre St.. Mon. real. Tel. FI 0208

n K H n nn
H n n j 
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Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS 

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apylinkes lietuviams!

Ekspertas radio ir elektnnių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisymai.

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

~M........ 11 H "M ’ " M " 1 M*- ' H~' • '
Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Riverview Ave.. Verdun, Montreal, Que. Tei.
TR 2050, prjjma pataisymams įvairius laikrodžius.

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai Kainos že
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.

Kreiptis vakarais po 6.30 vai

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geliančių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

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

Telefonas: ME 8522.
4f—........  — K ------- W----------------K-

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

į

AUKŠTA KOKYBE-ŽEMA KAINAI 
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus ( 

Europos kraštus, išskyrus SSRS (
PER US PARCEL POST. į

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

Kaina U. S. dol,

J

5 sv. mlt. p.kavos Nr. 14 
$ 6.75

2 sv. m. p. kavos 
Yz sv. kakao Nr. 15
Yz sv. šokolado 
Y\ sv. arbatos 
11 oz. kompoto

$ 5.20

4 sv. m. p. kavos
1 sv. kakao Nr. 16
1 sv. šokolado 
Yz sv. arbatos 
22 oz. kompoto

$ 8,90

2 sv. m. p. kavos
1 sv. ryžių
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna Nr. 17
6 oz. liežuvio 
lYz oz. j. pipirų 
4 oz. kokoso 
Y oz. kardamono 
1 Yz oz. cinamono 
1 oz. majorano 
13/ą oz- paprikos

$ 6.50

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

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

Nr. 18 
$ 9.80

5 sv.m. p. kavos
10 sv. cukraus
12 plyt, bulijono

Nr. 19 
$ 9.50

3 sv. g. k. taukų 
(skardinėje) 
2 sv. m. p. kavos
1 sv. Aliaskos 

Salmon 
sv. kakao

% sv. arbatos

Nr. 20 

$ 7.15

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

1 sv. saldainių 
/2 sv. kakao 
% arbatos

Nr. 21 

$ 6.00

12 sv. gr. k. taukų
Nr. 22 
$ 6.00

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

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

9 
$ 
!
i 
y 
y 
y
y 
M
y
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DAŽYMO *Išnaudokite žiemos laiką smulkesniems DAŽYMO y 
darbams.. Taip pat atliekami lubų ir sienų plyšių y

I Š LYGI NIMAI
Geras ir žymiai pigiau kaštuojąs
Informacijai kvieskite tarp 6 — 8 vai. vak.

STANLEY PULKYS
TORONTO Telef. OL 2885.

darbas.

¥ 
y 
y 
y 
y 
M
8

J. H. BENOIT
Funeral Director

NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO8ES PADĖTI

AMherst 0«942102 FULLUM ST.

I

MOK1NK1MES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skynu 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
d^’erius mėnesiui.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg d., P O. Box 294. Westmoui^t, 

Quebec

(f, %

RENE BOVRDAGES Re£‘d
MAMERTAS MAČIUKAS

DIPLOMUOTAS VYRIŠKŲ 'R MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS

kukščiausios Ikokybės vyriškų ir moteriškų rūbų siuvykla.
TM FRontenac 9141. Res. Cl. 4746.

Kampas Mount Royal .» Breb euf, 

įėjimas: 4504 Brebeuf Street.

PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APŠIŪRA USKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIŪNO AQENTUROJE
MONTREAL ENTERPRISES REG'D.

vienintelė lietuviška apdraudos agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, 
■usirgimų ir kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkimas, dokumentų vni 

mais statybai paskolomis ,r ti. Skambinkite telefonu arba ūžėkite:
Kasdien:
5505 13th Avė. Rosemount,
Montreal, Que 
Tel. AM 0342’

Kasdien rytais iki 9 vai. 
Pirm., antrad. ir ketvirtad. 
Vakarais nuo 6 iki 10 v&l.

i 
v

v
5
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MOWmreAl
VASARIO 16 DIENOS MiNĖJIMO PROGRAMA

Lietuvos Nepriklausomybės kalbą, apibūdinęs „N“ tikslus 
šventė bus švenčiama vasario ir nurodęs, kad balius yra ski- 
18 dieną, 
tyta ši:

Jos programa nusta riamas visos lietuviškos spau
dos propagandai. Jis nurodė 
salės vietą, kur buvo pastaty
tas spaudos platinimo stalas, 
pažymėtas Kanadoje išeinan
čių lietuviškų laikraščių plaka 
tais — „NL“, „T. žib.“ ir 
„Laisv. Liet.“.

Po to Lietuvių Dramos Te
atras Kanadoje suvaidino A. 
Gustaičio komediją „šilkiniai 
pančiai “. Baliaus dalyviai tu
rėjo gardaus juoko, kuris aud
rojo visą vaidinimo laiką. Bet 
apie vaidinimą teks dar sky
rium parašyti.

Vaidinimui pasibaigus, vyko 
balius ir loterija, kuri šiemet 
buvo ypač turtinga. Šokiams 
giojo gera kapela, kuri buvo 
stropi ir netingėjo,—todėl vieš 
mos ii svečiai buvo patenkinti.

Loterijos didžiausį fantą, p. 
p. Tamošaičių sukultą tautinį 
drabuži išlošė p. Leokadija Če 
sukaitė, ji labai patenkinta lai 
mikiu. P. Luko kelionę į New 
Yorką išlošė bcdiordietis p. Al. 
Bnlvicas, p. Kvietkausko pado 
vanotą kostiumui medžiagą iš
lošė pp. Liaudinskai ir tt.

Bailaus nuotaika buvo labai 
graži, atiodė, kad jis sudarė vie 
ną malonią akimirką.

Montreaho lietuviams už to 
kj gražų prijautimą priklauso 
didele ii nuoširdi padėka.

DIDELĖ GRIPO 
EPIDEMIJA.

Montreaiy nuo praėjusios 
vaites pradėjo siausti gripo epi 
demija. Įstaigose ir fabrikuose 
trūksta darbo jėgos. Pirmadie
nį į kaikuriuos fabrikus neatėjo 
apie trečdalis darbininkų. Ser
ga ir KLCI bei KLB-LOKo 
pirmininkė p. Petronėlė Juške
vičiene ir daugelis kitų lietu
vių; p. Lukas, LDTK aktoriai 
— B. Pukelevičiūte, A. Diki
nis ir kt. Linkime visiems grei 
to pasveikimo.

Gripo epidemija, spėjama, 
persimetė iš Europos, kur ji į 
kapus nuvarė daug žmonių.
R. IVAŠKEVIČIUI PADA

RYTA OPERACIJA.
Visuomenes veikėjui p. Kos

tui Ivaškevičiui Victorijos li
goninėje padaryta apendicito 
operacija. Ligonis jau sveiksta. 
Linkime greito sustiprėjimo.
ŠEŠTADIENINĖ MOKYK

LA ROSEMOUNTE.
Nuo šio šeštadienio, Rose- 

monte, pradeda veikti šeštadie 
ninė lietuvių mokykla, kurioje 
bus mokoma lietuvių kalbos, 
Lietuvos istorijos, geografijos, 
t. y. — tų dalykų, kurių miesto 
mokyklose nemoKoma.

MoKytoju bus agf. p. Jankai 
tis, į kuią mokyklos reikalais ir 
prašoma kreiptis.

VESTUVĖS
šeštadienį, vasario 3 d. Auš

ros Vartų bažnyčioje sutuok
tos keturios poros: agr. M. 
Juodviršis su p. J. Valodkaite, 
Algirdas Kirkihonrs su Janina 
Kilikauskaite, Pr. Montvila su 
p. Nagunonyte ir viena pora 
latvių katalikų.
PAMINĖTOS VEDYBINĖS 

SUKAKTUVĖS.
Užpraėjusį šeštadienį, Auš- 

. ros Vaitų parapijos salėje gra 
žiai paminėtos pp. Bendžaičių 
o šį šeštadienį DLK Vytauto 
Klube net labai iškilmingai at 
švęstos pp. Ambrazų vedybi
nes sukaktuvės.

I.
18 d. 10 vai. ryto iš 
pamaldos Aušros

Vasario 
kilmingos 
Vartų parapijos bažnyčioje, 
377 Wrliibrord Ave., Verdun. 
Pamaldas laiko kun. dr. J. Ku
bilius. Pamaldose organizaci 
jos dalyvauja su vėliavomis. 
Pamaldų metu giedos op. so
liste E. Kardeliene, smuikuos 
p. Juazentuvicius ęjie, lydimi 
p. Tiesiuos vaigoii^, išpildys 
Tercy B. Kaliu „Avė Maria“) 
ir muz. Plėšiuos vedamas cho
ras.

II.
Po piet 4 valandą Plateau sa 

Įėję, 3 710 Colixa-Lavallee La- 
iontain parke, iškilmingas ak
tas - koncertas. Kalbės KLB- 
LOKo pirmininke P. Juškevi
čiene, Ausros Vaitų klebonas 
dr. J. Kutulius. KLB Montrea 
lio ALOKo atstovas S. Kęs
gailą. ,

Meninėje dalyje dalyvauja; 
op. sol. E. Kardelienė, sol. B. 
Ząganavičiūtė, solo šokėja B. 
VailKunaite, pianistas K. Smil
gevičius, Lietuvių Dramos Te
atro Kanadoje aktoriai — B. 
Pūkelevičiūtė, A. Dikinis, L. 
Barauskas, Akad. sambūrio 
tautinių šokių grupė, vedama
J. Akstino, mišrus choras, ve 
damas muz. A. Piesinos. Sce
na bus papuošta A. Akstino ir
K. Veselkos.

III.
Prieš pat minėjimą, 3 vai. 

45 mm. tiksliai, Montreaho ra 
dio stotis CKAC (banga 730) 
duos radio transliaciją, kurioje 
bus stoties radio kalbėtojo 
prof. C. A. Bouigeois žodis, op. 
sol. E. Kardelienes, p. K. Smil 
gevičiui palydint fortepijonu, 
dainavimas ir p. Daukšos žo
dis. Transliacija bus perduo
ta Plateau salėje, 15 min. prieš 
4 vai. Kas nori ją išgirsti, tesu 
sirenka Plateau salėn punktu
aliai 3 vai. 45 min. pp.

GRAŽIAI PASISEKĘS 
SPAUDOS BALIUS.

Kaip buvo tikėtasi, KLCT ir 
NL ruoštasis Spaudos Balius 
pasisekė visu šimtu procentų. 
Baliun susirinko giažios visuo
menes, ypač šaunaus ir links
mo jaunimo, kurio buvo suva
žiavę ir iš kitų Kanados vietų 
— net Saskačevano. Daug bu
vo ir seniau atvykusių. Salė bu 
vo tiek pilna, kad daugiau jau 
negalėjo talpinti. Ypač sunku 
buvo gauti stalą ir kėdę. Tai 
dar vienas įrodymas, kad tuo
jau reikia susirūpinti Lietuvių 
Namų statyba. Kitataučiai iš 
mūsų tik pelnosi.

Baliaus įžangą padarė red. J. 
Kardelis, pasakęs trumpą pra-

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys miesto centre, ramiai 

moteriai.
1191 Crescent St., Apt. 5, 

Tel. UN 1003.
Kreipus kasdien po 6 vai.

IŠNUOMOJAMI DU 
kambariai šeimai naujame bute 
(galima ir su vaikais) taip pat 
gali kreiptis ir viengungiai.

AM 7419 Mrs. Skučas.

išnuomojamas 
KAMBARYS 
dviem asmenims.
6920 Monk Blvd., 

Vrile Ernard. HE 4114.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys vedusių porai ar 2 
asmenims. Galima naudotis 
virtuve ir duodamas atskiras 
šaldytuvas. Privažiuojama 

tramvajum 29, 83 ir65.
4861 Bartlei Ave., Apt. 8, 

Montreal.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys vienam arba dviem 
vyrams ar moterims, arba vedu 
šiai seimai. (Pageidaujama, 
kad šeima galėtų pasaugoti vie 
ną berniuką 8 vai. per dieną). 
Kreiptis. 5738 Mallet str. Ro
semount (prie pat Frontenac 

streekario).

sa

LIETUVIŲ ORKESTRAS „AlDASn HAMILTONE.

iš kaires dešinėn: orkestro vedėjas St. Jokūbaitis, Alf. Priel- 
gauskas, Alf. Liepa, Ant. Rakauskas, Darius Slavinskas ir 
Vyt. Babeckas. (Fo to-repert. E. Gumbelevičius).

perteikia lietuvių 
nuteika

Tėvynės

(Ši. m. sausio 20 d. Hmiltone 
įvyko pirmas viešas HLO „Ai
das“ pasiiodymas. Kitaip ta
riant jo „krikštynos“. Per ga 
na trumpą laiką orkestrą suor
ganizavo p. St. Jokūbaitis, ku
ris visuomeniniame darbe nebe 
ra naujokas. Jis savo laiku 
daug dirbo Danijoje lietuvių 
tremtinių tarpe. Ten jis turėjo 
suorganizavęs platesnio mąsto 
meno kolektyvą: muzikos, dai
nos, taut, šokių, vaidybos ir li
teratūros ir kitas sritis apiman 
tį. Lietuviai turėjo progos pa
sirodyti danams ir net dalyvau 
ti radio — programose.

Tas darbštus ir energingas 
St. JoKubaitis subūrė Hamilto
ne esančius muzikos mylėtojus 
ir šiandien jau turime gana dar 
nų vienetą. Tai antras orkest
ras po Montreaho (br. Lapi-

nų), kuus 
meliodijas ir puikiai 
lietuvius tremtinius 
garsais.

Pirmasis orkestro 
mas turėjo didelio pasisekimo. 
Atsilankė rekordinis žmonių 
skaičius — apie 600. Salė to
kiam žmonių susibūrimui bu
vo per maža. Todėl svečių nu- 
siskudimai yra pagrįsti, kad 
jiems trūko vietos ir sunku bu 
vo pašokti į taktą puikiam or
kestrui.

Orkestras visais atžvilgiais 
publikai patuko n gerai užsi
rekomendavo. Programa ypa
tingai buvo nuotaikinga ir liet, 
muzika žavėjo nė tik jaunus, 
bet ir senus dalyvius._ Nors va
landėlę pagyvenome lietuviška 
nuotaika ir muzika!...

Aig. Girdvanis.

pasirody-

Tautiečių dėmesiui
Niagara I alls, Ont. Lietuviai 

norintieji persikelti į Niag. Fal 
Is, Ont., dabar galėtų pasinau
doti proga. Jau piasidėjo nau
josios elektros jėgaines statyba 
ir nemažas skaičius lietuvių (at 
važiavusiųjų iš kitų vietovių) 
jau gavo darbo. Ypač mielai 
priima jau anksčiau dirbusius 
pile elektros jėgainių statybos. 
Pageidaujama įvairių statybos 
darbininkų. Staliams pradžio
je moka po 1:40 dol. už vai.

Numatoma priimti net 8-nis 
tūkstančius naujų darbininkų. 
Be to, spėjama, darbąs tęsis 
mažiausiai 5-kis metus. Taigi, 
kurie anksčiau norėjo apsigy
venti Niag. Falls —Ont., dabar 
galėtų pabandyti lai įgyven
dinti !

Suinteresuotieji kreipkitės į 
H. E. P. C. oi Ontario informa
cijos raštinę, kuri yra netoli 
geležinkelių stoties. V. M.

DĖMES1O SESĖS AKADE- 
MIKĖS IR FILISTERĖS!
Išsiskirstėme po visus konti

nentus, po įvairias šalis ir mies 
tus. Šių dienų emigracinio 
judėjimo apyštovose sunku 
mums susirinkti į vieną šeimą. 
Tik korespondcnciniu keliu be 
galime pasikeisti mintimis, pa 
sidalinti rūpesčiais ar laimėji
mais, tačiau ir šis mūsų tarpu-

savio ryšio palaikymo priemo
nė nekartą nutrūksta.

Kad galėtumėm 
dirbti, padėti viena kitai, — 
reikalingas tampius tarpusa
vio ryšis.

Tuo reikalu Studenčių Skau 
čių Draugovės vadija praveda 
naują visų sesių — SSD-vės na 
nų registraciją.

Registracijai reikalingos 
siųsti žinios:

1. Vardas, pavardė.
2. Gimimo data ir vieta.

Patyrimo laipsnis. 
Vyresniškumo laipsnis. 
Ar esi tikroji narė, kandi
datė, ar lilistere.

6. Einamos pareigos.
7. Paskutinė skautavimo

ta.
Priklausė dr-vei Lietuvoje, 
Vokietijoje ir šiuo 
kitur.
Ar gauni akademinį 
tis“ laikraštį ar ne.

10. Adresas.
Rcgistiuotis prašome 

seses, pavienes ii priklausan
čias SSD skiltims. Žinias siųs
ti kiek galima greičiau. Ter
minas — š. m. vasario mėn. 15 
d.

Registracijos lapus siųsti 
šiuo adresu:

Danutė Eidukienė,
6918 S. Artesian Ave., 

Chicago 29, Iii. U. S. A.

vieningai

pri

3.
4.
5.

8.

9.

LIETUVIAI, TAUTOS FONDAS ŠAUKIASI...
(Atkelta iš 1 pusi.) 

teriopai sustiprinti mūsų pas
tangas. Mus skatina padėtis 
krašte ir mūsų viltis vėl gaivi
na diena iš dienos didėjąs san
tykių Įtempimas tarp demokra 
tinio ir totalinio pasaulių, 
jų lemiamomis imtynėmis 
susijęs r mūsų likimas.

Pcnkeri palšos tremties 
tai, emigracijos sunkumai ir 
kartu jos vilioją pavojai daug 
kam mūsų pradeda abejojimais 
pavilkti tai, kas iki šiol buvo 
mūsų siekimu svarbiausias tu
rinys. Dažnas ima jau dvejbda 
mils planuoti savo ateitį ir Lie 
tuvos laisvinimo uždaviniai pra 
deda jam netekti esminės savo 
reikšmes. Laiku susigriebkim, 
nes tuiime pagrindo manyti, 
kad mūsų kovoj artėja jos kri-

Su 
yra

AUKOJO „N. L.“
Liudas Merkelis, T'-to ...1.00
Dionizas Stukas, H-ton . .1.00
Ant. Karpičius, P. George 1.50 tiškiausias momentas. Artėjąs
J. Mastavičius, Mtr..........1,30
Lethbridge L. A. O. K. 10.00 
V. Zinai lis, C. Patricia ..1.00
St. Bielskienė, Mtil. ....1.50
St. Giigaliunas, T-to . . . .1.25
St. Naginionis, Mtil......... 1.00

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys merginai ar moteriai. 
Kambarys su baldais, galima 
naudotis vntuve. Kama $ 22 

mėnesiui.
3518 Colonial Avc. (tarp Sher 

brooM.e ir Prince Arthur) 
Montreal.

vasaro 16-iosos minėjimas te-
X----------XX- XX------------XX1.......... >

PAJIEŠKOJIMAS
Tamašauskas Kazys, gim. va 

sario 2, 1913, anksčiau gyve
nęs 266 Clinton Street, Toron
te, prašomas atsiliepti. Žinan 
tieji jo dabartinį adresą prašo
mi pranešti. Liečia palikimą 
jo vardu U. S. A. n jam artimų 
žmonių atvykimą iš užjūrių. Jo 
nas J. Juškaitis. Teikinės - Kai 
binės Pagalbos Įstaiga. 907 
Dundas Street West, Toronto 
3, Ontario.

vie-

metu

Vy-

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS
šiemet Nepnkiausomybės 

šventė Toronte bus minima di 
dziausioje ir gražiausioje Eato 
no auditorijoje, nes visos kitas 
esančios mažesnes salės jau 
permažos lietuviams.

Netenka abejoti, kad kiekvie 
nas lietuvis pajus savo pareigą 
atvykti į šį minėjimą, taip, kad 
ir ši erdvi salė bus permaža.

Minėjimą ruošia LOK'as, į 
kurį įeina visos lietuvių orga- 
niz. išskiriant Clacmont pasto
gėje susispietusius ir ištikimai 
tarnaujančius Lietuvos paver
gėjų interesams.

Minėjimą paįvairins p. So
deikos ansamblis „Dainava' * 
iš Čikagos ir kitos žymios me
ninės jėgos, kurių išgiisti tiki
masi svečių ir iš apylinkių.
TORONTO SK. TUNTAS, 

kaip ir pernai, iškilmingoje su
eigoje minės Nepriklausomy
bės šventę. Minėjimas įvyks 
parapijos salėje vasario mėn. 
11 d. 2 vai. p. p.

Kanadiečiai jūros skautai, 
sužinoję, kad mūsiškiai jūrinin 
kai jau net du laivus turi (vie
nas motorinis, kitas būrinis), 
pasiryžo ir jie bent vieną įsi
gyti. Ateinančią vasarą, prie 
Torontu, Ontario ežero saloje 
numatoma bendiomis jėgomis 
statyti krantinė ir laivams pa
stogė. S. M.
KANADOS LIETUVIŲ AMA 
TININKŲ, PREKYBININKŲ 
BEI PRAMONINKŲ S-GOS 

„VERSLAS“ 
visuotinis — metinis narių 

susirinkimas, 
įvyksta 1951 m. vasario mėn. 
25 d. 404 Bathurst st. (Ukrai- 
ncičių salėje) 3 vai. po pietų ap 
švaistyti sekančią dienotvarkę:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Praeito susirinkimo protoko 

lo skaitymas.
4. Valdybos pranešimas ir 

apyskaitos už 1950 metų.
5. Įvykusio 1950 m. gruodžio 

mėn. 2 d. Toronte, „Čiurlio 
nio“ ansamblio koncerto 
apyskaitos svarstymas.
Revizijos komisijos praneši
mas.

7.. Vaidybos ir Revizijos 
misijos rinkimai.

8. Einamieji reikalai.
Pastaba: Susirinkimo kvoru

mui nustatytu laiku nesusi- 
rinkus už vai. t. y. 4 vai. su
sirinkimas įvyks nežiūrint 
dalyvaujančių narių skai
čiaus ir skaitytis teisėtas.

Valdyba.
S. L. A. 236 KUOP. NARIŲ 

ŽINAI
Vasario 11 d. 2 vai. po piet 

404 Bathurst str. įvyks narių 
susirinkimas. Visi nariai pra
šomi dalyvauti, ypač tie, ku
riems laikas mokesčius sumo
kėti.

Naujai įstojusiems ir dar ne- 
atsiėmusiems apdraudos liudiji 
mų dalyvavimas būtinas, nes 
liudijimai per ilgai neįteikti dėl 
narių neatsilankymo į susirin
kimus.

Šiuo metu kuopoje tik vie
nas ligonis K. Urbšas, kuriam 
atsinaujino buvusi liga kojo
se ir dabar jis vėl yra Sunny- 
brook ligoninėje.

Trumpą laiką sngę St. Če
pas, J. Kondrotas ir J. Barsė- 
nas, jau pasveiko ir. į pašalpą 
net nebesiregistravo.

6.

Ko-

visas

būnie mums gyvas vanduo iš
tverti kovoje iki galo ir ją lai
mėti. Tebūnie jis mums trimi
tas, primenąs, kad esame nete 
kę netolimos praeities laimėji
mų, kad dėl prarasto esame ir 
patys atsakomingi ir kad mes 
esame čia, Vakaruose tie, nuo 
kieno pasiryžimo kaip tik da
bartiniu metu — bent dalimi 
pareis Lietuvos ateitis.

Įvykiai žada virsti lemiamais 
ir mūsų ateičiai. Būkime veik
liais jų dalyviais. Dalyvauda
mi bendroj demoki alinio pašau 
lio jėgų mobilizacijoj taikai ir 
tautų laisvei patikrinti, mes 
kartu turime mobilizuoti mūsų 
jėgas Lietuvos reikalui. Turi
me pasiruošti galimiems lemia
miems įvykiams. Turime pa
tikrinti laisvinimo kovai vado
vaujantiems veiksniams — VL 
IKui ir Vykdomąja! Tarybai— 
jų sustiprintai veiklai būtinas 
materialines sąlygas.

Ir del to šių riictų vasario 
16-osios turi būti ypatingas mi 
nejimas. Tautos Fondo resur
sai yra kuklūs. Reikia turėti 
galvoj, 
Veiksmams 
nys gal teks vykdyti ūmai pa- 

i sikeitusiose ir pasunkėjusiose 
1 sąlygose. Reikia neužmiršti, 
i kad įvykių eigoj gali būti nu

trauktas ryšys su mūsų emigra 
• cijoa atskiromis kolonijomis ir 

kad mes gal būsime priversti

kad vadovaujantiems 
pavestas uždavi-

veikti izoliuotai ilgesnį laiką.
Del to aukų vajui, minint va 

sario 16-ąją, šiais metais tenka 
skirti ypatingo dėmesio. Jis 
turi sudaryti tolimesnei kovai 
reikalingas lesų atsrgas. Po 
platųjį pasauli išblaškytieji Lie 
tuviai, Tremtiniai, senieji ir 
naujieji emigrantai, Tautos 
Fondo Valdybos vardu krei
piuosi {jus su priminimu ir 
prašymu:

Minėdami vasario 16-ąją die 
ną ir suprasdami gyvenamojo 
momento reikšmę, su nuošir
džiu duosnumu atlikime savo 
pareigą kovojančiai Tėvynei. 
Gal dar niekuomet Jūsų vienin 
ga parama Lietuvai laisvinti 
nebuvo tiek reikalinga ir veiks 
minga, kaip šiuo metu.

Prof. J. Kaminskas, 
Tautus Fondo Valdytojas.

Tiemtis, 1951. L 16 d.

Dar kartą prašomi, visi na
riai, pakeitę adresus, pranešti 
skubiai fm. raštin. telefonu ME 
8522, nes dažnai, kuopos na
riui pasiųsti įvairūs pianešimai 
grįžta nesuradę adiesato, ir 
tuo nepasiekiamas narys, kad 
ir skubiausiais ar svarbiausiais 
reikalais.
K. L. M. B. TORON TO APY

LINKĖS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS.

Kaip jau pastebėjome „N.
L. “, ši kiini moterų oiganizaci 
ja šaukia narių susirinkimą va 
sario mėn. 25 d. 404 Bathurst^., 
saleje 3 vai. po piet.

Torontiečiams jau žinoma, 
kad f šią oi ganizaciją telpa įvai 
nų pažiūrų ir įsitikinimų lietu
vės, kurioms rūpi riešališki ir 
kilnūs tautos reikalai. Tai jos 
giliai įrodė savo gražiais dar
bais, kaip tai. Lietuvos konsu
lo p. V. Gylio pagerbimu, pra
dedant jam savo pareigas, die
nos minėjimo suruošimu, su re 
ta ir tikrai įdomia koncertine 
programa, kurią pildė Metro
politam op. sol. O. Kaskas, at- 
kvietimu iš Montiealio Lietu
vių Dramos Teatro su premje
ra „Živile'“ ir kitais darbais.

Iš atliktų darbų, visuomenė -į" 
aiškiai mato, kad gautą pelną*, 
jos skyrė irgi nešališkiems ir 
svarbiems tikslams, jau dukart 
skirta po 50 dol. Vokietijoje 
esančiai .lietuvių gimnazijai.

Kad daugiau būtų tokių or
ganizacijų, tai tų jaunuolių 
vargo dienos tikrai būtų skais
tesnės.

Brangindamos ir vertinda
mos Lietuvos kovų tikslus, jos 
nemažą dalį — 140 dol. skyrė 
ir Tautos Fondui, kuriam ir 
ateity pasiryžę teikti savo tal
ką. Neliko jos nepastebėjusios 
benamių, apleistų ir našlaičių 
vaikučių, kuriuos globoja lietu 
vės vienuolės ir ten paskyrė 
apie du šimtus dol.

Žinodamos, kaip sunku lie
tuviams be savos salės, kurios 
neturėjimas, tiukdo lietuviško 
darbo vystymą, o svarbiausia 
stumia nejučiomis mūsų jauni
mą į svetimas sales, kuriose 
jaunuoliams tenka susidurti su 
kitataučių jaunimu ir radus 
svetimųjų tarpe malonumą, mū 
sų vaikai nenoromis nutolsta 
nuo savųjų.

Greičiau pašalinti ir šias kliu 
tis K. L. M. B. Toronto Apyl. 
pirmoji, bene iš visų organiza
cijų skyrę Tautos Namo Fon
dui auKą 75 dol. linkėdama, 
kad šio tikslo sumanytojai sėk 
mingai įvykdytų daibą.
i Nenumojo ranka ir į LOKo 
atsišaukimą — padėti jam vi
suomeniniam darbe ir tuo tar
pu skyrė 25 dol. Nepamiršo 
jos nei „Nepriklausomos Lie
tuvos“ laikraščio, kuris nuošir 
džiai pildo nešališką Lietuvosir 
ir Tautos darbų eigą, kuri rnie^ 
lai remia ir šios organiz. tiks
lą, skn damos „NL“‘ nuosavo 
namo Įsigijimui 30 dol. Iš Čia 
suminėtų tik kelių jų darbo 
žygių vaizdžiai matyti jų nuo 
sirdus nešališkumas, kurio re
gis, šiais taip skaudžiais lietu
viams laikais privalėtų visi la
kytis, o vis dėlto, K. L. M. B. 
Toronto Apylinkės narės vos 
tik pradėjusios savo kilnų dar 
bą, buvo puolamos tam tikros 
grupės žmonių ir nesąžiningai 
buvo koliojamos net bažnyčio
je.

Nežiūrint, kaip skaudi buvo 
joms si pikta neteisybė, jos nu
tarė, nepaisant pikto, eiti ti® 
šiai ir dtąsiai užsimotu keliur 
tik kaipo lietuvės, tik kaip jau 
čiančios privalą atlikti savo pa
reigą esant svetimoje šalyje. 
Ir jos tai sąžiningai ištesėjo.

Jų darbą remia visuomenė, 
jų dar no tikslus remia kiekvie 
na lietuve — išeivė tapdama 
nare ir aktyviai stodama pati į 
darbą.

Tad visos, kurios dar nesa
me K. L. M. B. naiės, ateikime 
į susirinkimą vasario 25 d. ir 
padidinkime jų skaičių. Kilnių 
darbų daug, tik juos reikia nuo 
širdžiai atlikti. Ateikime į 
šios or6amzacijos talką atviro
mis širdimis ir nepalaužiama 
jėga, nes šitokių darbų dar 
daug, daug nelaimingų mūsų 
brolių ir sesių laukią.

Būsianti narė.
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