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CHURCHILLIS TARIASI SU TRUMAN U
SAVAITINĖ POLITINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA 

POLITINĖ KOMISIJA PRI 
ĖMĖ REZOLIUCIJA UŽ KO 

LEKTYVINĮ SAUGUMĄ, 
kurią perduoda pilnačiai pa
tvirtinti. Rusija su paverg
tais kraštais pasisakė prieš tą 
rezoliuciją. Rusija rėkia apie 
taiką, bet kai tiktai prieinama 
prie jos vykdymo, Rusija atsi
sako.

Kadangi iš Rusijos laikyse
nos matyti, kad su ja susitarti 
neįmanoma, laisvasis pasaulis 
rūpinasi saugumu, todėl sausio 
11 dieną

SUSIRENKA SPECIALI KO 
NFERENCIJA DĖL RYTŲ 

IR PAC1FIKO SRITIES 
SAUGUMO

Dalyvauja: JAV, DB, Kana 
da, Australija, Prancūzija ir 
Naujoji Zelandija. Čia bus tę 
siamas tolimesnis Pacifiko sri
ties saugumo vystymas.

Tūlo susijaudinimo buvo su
kėlęs Rusijos pasiūlymas Korė 
jos taikos klausimą perkelti į 
JTO Saugumo Tarybą, bet 
Amerikai pasisakius, kad tuo 
būdu taika Korėjoje tada bus 
galutinai palaidota, nes atpuls 
ir tai, kas jau yra dideliu var
gu sutarta, SSRS siūlymas at
mestas. Bet kadangi Maskva 
trukdo derybas ir ten, tai

KORĖJOS DERYBOS SU 
STOJO VIETOJE IR NEJU 

DA PIRMYN.
Tuo tarpu vyksta gana dide 

Ii mūšiai, nes komunistai visą 
laiką puola. Jie ir taikos de
rybose rūpinasi, kaip apeiti pie 
tiečius. Derėdamieši dėl pa
liaubų, jie vis reikalauja sau tei 
sės ties frontu statyti naujus 
aerodromus. Kadangi Maskvai 
labai svarbu, kad karas Korė
joje nesibaigtų, tai Maskvos di 
lektyvas pildydami, komunis
tai nesitaiko.

Kas mums svarbu, tai kad 
anglų su amerikiečiais derybų 
momentą išnaudojant,

Šią ir ateinančią savaitę po- 1 
litinių įvykių centre yra ir bus i 
Didžiosios Britanijos premjero 
pasitarimai Amerikoje. Tai, be ; 
abejojmų, yra svarbūs pasitari 
mai, apie kuriuos plačiai rašo
ma ir kalbama.

Jau iš pirmųjų abiejų didžių 
jų pasiakymų išplaukė viena 
stipri tendencija, kad
TARP ANGLIJOS IR AME 
RIKOS TURI BŪTI NĖRA 

SYTA SĄJUNGA
Tokį šūkį iškėlė Churchillis 

ir tam pritarė ir Trumanas.
Kad pasitarimai yra svarbūs, 

rodo abiejų šalių delegacijų 
gausumas ir rimtumas. Taigi, 
atvyko ne vienas Churchillis 
kalbėtis su vienu Trumanu.

ŠALIŲ DERYBINES DELE 
GACIJAS SUDARO:

DB užsienio reikalų minis-ris 
Anthony Eden, Commonwe- 
altho reikalų ministeris gen. 
lordas Ismay, iždo ministeris 
lordas Cherwell, imperijos ge
neralinio štabo viršininkas mar 
salas W. Slim, admiraliteto pir 
masis lordas Rh. McGrigor, ka
bineto sekretorius Norman. 
Brook, ambasadorius Washing 
tone Sir Oliver Franks.

Iš amerikiečių pusės be pre
zidento, pirmajame susitikime 
dalyavvo viceprezidentas Bark 
ley, valstybės sekretoriai: už
sienių reikalų Acheson, iždo 
Snyder, karo LovetJ, senato
riai Willey (resp., Wis.), Gre
en (dem., R. L.), laivyno admi 
rolas Leahy, vyr. štabo virši
ninkas gan. Bradley, ir JAV 
ambasadorius Londone Walter 
Gifford.

PIRMOSIOS ŽINIOS APIE 
PASITARIMUS

daugiausia kalba apie Churchil 
do susitikimus su Trumanu. 
Tuose susitikimuose juodu yra 
aptarę, apžvelgę, visus aktua
liuosius klausimus, kurie susie 
ti su taikos išlaikymu ir būti
numu apsiginti nuo Rusijos im 
perialistinės agresijos. Oficia
lūs komunikatai trumpai pra
neša, kad jie jau aptarę Atlan
to pakto, artimųjų, vidurkių ir 
tolimųjų Rytų saugumo klau
simus, kuriuose ypatingas dė
mesys atkreiptas į Egiptą ir 
Iraną, taipogi’ TBurmai, Indo
kinijai ir tt. Aptartas ir Ko- 
lejos karo klausimas. Jų uždą 
vinys paremtas principu, kad 
tiktai glaudžiai bendradarbiau
jant galima bus išlaikyti rimtį 
ir taiką.

CHURCHILLIS ŠĮ PENKTA 
DIENI ATVYKSTA Į 

OTTAWĄ
Čia turės didelį pasitarimą, 

kuris truks ligi antradienio —■ 
sausio 15 d. Pirmadienį Chur
chillis su savo palydovais tu
rės didelį susitikimą su Kana
dos ministerių kabinetu. Žino
ma, ir Otawoje, kaip ir JAV, 
bus aptariami tie patys klau
simai ir reikalai, kurie bus sten 
giamasi suderinti tarp šių vals 
tybių.

EDENAS NEW YORKE CO 
LUMBIOS UNIVERSITETE 
sekmadienį dalyvaus įteikime 
jam skirto garbės doktorato— 
Doctor Honoris Causa.

Churchillio derybos Ameri
koje į antrą vietą nustūmė 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos pilnaties posėdžių svarbu
mą. Bet ir JTO daro gana 
gražių žygių, nors tai nėra 
lengvai prieinama. Paskutiniu neprieinamuose rūmuose posė- 
metu. džiaujantiems delegatams, kad

PAVERGTŲJŲ ŠALIŲ ATS 
TOVAI CHURCHILLIUI SU 
TRUMANU ĮTEIKĖ MEMO 

RANDUMĄ, 
kuri pasirašė pavergtųjų vals
tybių atstovai.

Ir iš Paryžiaus gautos nau
jausios žinios, kad ir ten jau 
jungtinių Tautų Organizacijos 
pilnaties susirinkimas pradėjo 
gauti lietuvių protestus prieš 
sovietinę okupaciją, prieš ge
nocidą ir reikalavimus, kad Ru 
sijos okupacija 
vos pašalinta.
TAUTIEČIAI, 
ŠYKITE JTO

Adresas yra 
Pandilla Nervo, Palais Chail
lot, Paris, France.

PRANCŪZIJOS KABINĘ
TAS PASITRAUKĖ

Pleveno kabinetas parlamen 
biudžeto negavo pJsiti-

Prezi-
nau

būtu iš Lietu-

BŪTINAI RA 
PROTESTUS, 
šis: Mr. Louis

te dėl 
itejimo ir atsistatydino, 
dentas Auriolis tariasi dėl 
jo kabineto sudarymo.

Eduardas Eriot išrinktas 
josios sesijos Prancūzijos 
lamento pirmininku.

DRAKONIŠKAS ĮSTATY 
iViAb DARBININKAMS

VENGRIJOJE
Komunistinė Vengrijos val

džia išleido įstatymą, kad dar- 
oininkas be valdžios sutikimo 
neturi teisės keisti darbo. Be 
co, kas į darbą pasivėlina ke
lis kartus, baudžiamas ligi dve 
jų metų kalėjimu arba koncen
tracijos stovykla.
EUROPOS KARIUOMENES 

VADAS
Gen. Eisenhoveris pareiškė, 

kad jis yra respublikonas ir kad 
ligi vasaros iš dabartinių pa
reigų nepasitrauksiąs. Jis, kaip 
žinoma, yra respublikonų kan
didatas į JAV prezidentus.

— Korėjos komunistai atme 
tė JTO karo vadovybės siūly
mą pasikeisti sergančiais ka
ro belaisviais.

nau 
par

Vilniaus radiją 
klausant

Nauja kolchozų pirmininkų 
grupė.

Vietoj Kalėdų švenčių, Grig. 
Povlovicius Lietuvos kolcho
zams padovanojo 45 kolch. pa
baisas, kurių nemaža dans, 
kaip J. Karalius, baigė pažy
miu „očen chorošo“. Pavlovi- 
čiaus žinioj lektoriauja prof. 
Kriščiūnas, Žebenka, Spring, 
Meškauskas ir kiti. Baigusie
ji paskirstyti Vilniaus sričiai.

Vilniaus rajono Aurora kol
chozo pirmininkas Ignatij Den 
gin gruodžio 22 d. atšventė Au 
roros „godovščiną”. Jis per 
metus įsigijo 18 partijos narių 
ir pradėjo statyti „zamečatel- 
nyj dom‘‘.

Nuo sausio 1 d. Vilniuj iš
leidžiamas naujas kolchozinin- 
kams laikraštis; šalia rusų ir 
lenkų kalbos, laikraštis išeis ir 
lietuvių kalba. Sporto trene-' 
rių instruktorius Vilniuj Niko 
iaj Kudajev turi paprotį pra
džioj mankštos surikti „ra- 
iniai-smirno!“, vėliau mokiniai 
pradeda rėkalioti: „adin, dva, 
tri“ ir t. t. Vilniaus gelež. depo 
viršininkas Aieks. Ciiramostov 
labai vertina „amaturščiką“ 
bavčuk, Radavičių ir Ivaškevi
čių. Rusnės „imeni Telmana“ 
žuvų fabrike po pusantros nor 
mos išpildo Ivanovičius, Ze- 
iionka, Pavel, Jurgelevičius ir 
Snarskaitė.

Gudai gastroliavo Vilniuj
Gudai gruodžio 20 d. Vil- 

naius Dramos teatre išpildė 
,,Eug. Onieginą“. Olgos par
tiją atliko operos solistė Vil
niuj Marija Aleškevičiūtė. 
Prieš grįždami į Minską, gu
dai džiaugėsi gavę pažinti K. 
Petrauską, J. Petraškevičiūtę 
ir kitus.

Kaip žinoma, Vilniaus Te
atro ir Operos rūmai, Basana
vičiaus gatvėj, po prieš kelius 
metus įvykusio prekių stoty 
sprogimo smarkiai nukentėjo 
ir ilgesnį laiką juose nevyko jo 
ki spektakliai. Prekių stotis ir
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AUSTRALIJOS LIETUVIO 
VALIA

LĖKTUVU IŠ AUSTRALUOS
Suvažiavimas atkreipė ypatm 

gą dėmesį į darnesnį lietuviškų 
veiksnių bendradarbiavimą Lie 
tuvos laisvinimo darbe ir tuo 
klausimu priėmė rezoliuciją. 
1 am labai kliudė vienos parti
jos pora fanatikų.

Buvo priimtos ir rezoliuci
jos genocido, kultūrinės veik
ios klausimais

Pasiųsti sveikinimai: vargs
tančiai ir kovojančiai Tautai, vi 
siems mūsų diplomatams, Viri 
Kui, Mažosios Lietuvos Tary
bai, ALTui, Australų Vyriausy 

Jau pasiruošta bės Galvai, Emigracijos Minis
terial, Itvių, estų, lenkų, tikrai 
niečių, gudų ir rusų tauti
nėms bendruomenėms.

Iškelta daug gražiųsumany- 
mų bei darbų.

Džiugu, kad tarp įvairių sro 
viii atstovų vyravo graži draus 
mė ir susitarimas mūsų tautai 
svarbiais klausimais, tik keli 
dešiniojo sparno atstovai kė
lė erzelį ir triukšmą, norėdami 
sukliudyti jiems nepalankias 
rezoliucijas ar nutarimus. 
VYRIAUSIAM LIETUVOS 

IŠLAISVINIMO 
KOMITETUI

Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Tarybos su
važiavimas įvykęs 1951 mt. 
gruodžio mėn. 29—30 dieno
mis, Melbourne, atkreipia ypa 
tingą dėmesį į mūsų naikina
mos tautos išlaisvinimą subu
riant ir suvienijant tam visus 
lietuviškus veiksnius.

Būdami neskaitlingi ir labai 
išblaškyti, turime visu rimtumu 
rūpintis kaip nors išlaikyti ga
limai tampresnį tautiečių tar
pusavį ryš ir didžiausią vieny
bę, nes visiems mums yra aiš
ku, kad tiktai visi drauge glau 
džiai ir nuoširdžiai sugyvenda
mi bei dirbdami ir vieningai ko 
vodami galėsime daugiausia at 
siekti ir laimėti. Yra neabejoti 
na ir būtina susitarti, suglaus
ti visas gyvąsias tautos jėgas 
vienam darbui.

Šiaip ' žiūrėdami i VLIKą, 
mes trokštame jame matyti 
konsoliduotoją ir vadovą.

Mes, A. L. B. Tarybos na
riai, manome, esant tikslinga:

1. Baigti partinius nesutari
mus ;

2. VLIKan įsileisti Mažo
sios Lietuvos atstovą;

3. Nedelsiant ratifikuoti su
sitarimą, rugsėjo 2—12 dieno
mis pasirašytą su Nepriklauso
mos Lietuvos Diplomatais;

4. Rasti būdų bei priemonių 
sueiti į glaudesnį kontaktą su

Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Tarybos šuva 
žiavimas įvyko gruodžio 29— 
JO dienomis Melbourne. Jame 
dalyvavo 45 atstovai iš įvairių 
Australijos vietovių.

Krašto Valdybos pirm. J. 
Vaičaitis, suvažiavimui padarė 
išsamų pranešimą apie nuveik
tus darbus. Iš pranešimo aiš
kėja, kad lietuvių bendruome
nė didžiumoje suaugo i vieną 
glaudžią organizuotą šeimą, ir 
užmegsti bendradarbiavimo ry 
šiai su visomis lietuviškomis or 
ganizanijomis.
suregistruoti visus tautiečius 
Australijoje. Pasidžiaugta kul 
tūriniais 
dainos ir 
Pasigesta 
spaudos, 
lietuvių 
spauda nelaisva 
įtakų.

Suvažiavimas svarstė krašto 
statuto 
ateinantiems 
Valdybos 
o Tarybą 
pietiečiai į

Krašto
V aičaitis, 
Bogužas,

laimėjimais scenos, 
kitose meno srityse.

platesnio akiračio 
tarnaujančios vietos 
reikalams. Esamoji 

nuo srovinių

pakeitimus, nustatė 
metams Krašto 

būstinę Sydnejuje, 
suvažiuoti pakvietė 
Adelaidę. 
Valdybon 
Kmitas, 
Kazokas,

išrinkti: 
Kemešys, 
kandida

tais: Saudargas, Masiokas ir 
Pilka. Garbės Teisman išrink
ti : Kalvaitis, Garbaliauskas, Lu 
košiūnas, Jansonas ir Maželis.

----—,.tt ......
Pulgio Andriušio 

SUDIEV, KVIETKELI
dar galima gauti „Nepriklauso 
moję Lietuvoje”. Platintojams 
duodama 25 centų nuolaidos 
nuo 1,50 et. knygos kainos.

---- jį--------- ,-įf---- ----------------, 

visa apylinkė ir šiandien teikia 
nušluoto ploto vaizdą. Buv. 
lenkų Liutnios teatre įsteigtas 
rusu dramos teatras, lenkų te
atras1 yra Vilniaus gatvėje.

BOMBARDUOJA JUNGTINES TAUTAS
Jungtinių Tautų nariai — 

tai savarankiškos, nepriklau
somos valstybės. Kiekviena jų 
pagal savo materialines išga
les, savo politinę galią ir no
rą siunčia atitinkamo dydžio 
delegaciją. Jos nariais, ypač 
tose valstybėse, kur valstybi
nio gyvenimo tradicijos yra gi 
lios, tai dideli trap tautinės tei
sės žinovai arba šiaip labai pa
sižymėję asmens. Atrodo vis
kas tvarkoje. Eiliniam, ramiam 
piliečiui tikrai nėra ko daugiau 
norėti, jei valstybė', duodama 
savo delegatams atatinkamas 
instrukcijas, remia J. T. au
toritetą savo dalyvavimu, o rei 
kalui esant ir ginklu.

Rodos, tik belieka laukti šio 
pasaulio didžiūnų sprendimo. 
Žinant gerai, kad kas kas, bet 
J. T. tikrai nėra reikalingos nė 
jokios privačios iniciatyvos, pa 
ramos ir ypač byle kurio jai ne 
priklausančių asmenų ar orga
nizacijų kišimosi.

tik toliaruojama, bet ir iš- 
ypač piliečių tų valstybių, ku 
rios dar nėra J. T. nariais, pa
sirodo, kad

privati iniciatyva yra ne 
tik toliaruojama, bet ir iš
naudojama, dargi laukiama.
Kaip gražiausi tos privačios 

iniciatyvos pavyzdį, skamban
tį, kaip įspėjimas, ten kaž kur

LĖKTUVU IŠ PARYŽIAUS.
žmonės juos seka, vienaip, ki
taip reaguoja, tenka laikyti ga 
na Įdomų laišką, surašytą dvi
dešimties ūkininkų, gyv. Mont 
lerand lygumoje, netoli Kler- 
inon Ferano (Clermont Fer- 
and) Prancūzijoje. Tai moti
nos ir tėvai, kaip jie patys save 
vadina. Šis laiškas buvo viena 
me radijo pranešimui paskaity
tas p. Ruzveltienės: „Mes gy
vename nesibaigiančiame ne
tikrume, — skambėjo jos bal
sas,„Jau išgyvenome du karus. 
Dar neužgijo buvusių karų žaiz 
dos, jau kalbama apie tretįjį 
karą. . . Pagrindinis J. T. tiks
iąs yra saugoti taiką, priversti 
gerbt žmogaus teisių deklaraci 
ją“ ir tt. Atrodo, kad faktiš
kai, USA delegacijos' pirminin 
kas, rado reikalo šio laiško ke-

Skaitytojų dė mėšlui
GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI ĮSPĖJAMI, KAD JEIGU 
KAM YRA SUNKU IŠKART SUMOKĖTI PRENUMERA 
TA UŽ VISUS METUS, GALIMA MOKĖTI PAGAL 
PUSMEČIUS ARBA METŲ KETVIRTIS. ŽODŽIU MO 
KĖJ1MO BŪDAS NĖRA KLIUVINYS „NEPRIKLAUSO- buvo mūsų pasididžiavimas ir 
MA LIETUVĄ" KAS SAVAITĘ GAUTI REGULIARIAI, tik šioje srityje mes esame im

perialistai.
Vos pasibaigė Graikijos klau 

simas pasipylė kiti, o jų proga 
gaunamų raštu pageidavimų 
skaičius augo. Daug sulaukė 

Nukelta į 8 psl.

lis sakinius paskaityti ne vien 
pabrėžimui, kad žmonės neri
mauja ir reikalauja aiškesnių 
sprendimų, nutarimų tam ne
tikrumui pašalinti bet ir atiduo 
Ii pagarbą privačiai iniciatyvai.

Tokių privačių pareiškimų 
yra begalės,

vien generalinis sekretorius 
gauna šimtais per kiekvieną pil 
naties sesiją. Tie jų, kurie at
siunčiami apdraustu laišku, yra 
įtraukiami, tam tikslui specia
liau paruoštan leidinin.

Jų skaičius priklauso nuo 
gvildenamo klausimo aštrumo 
ar įdomumo. Pav., kai buvo 
SSSR skundas prieš Graikiją, 
ciėl komunistui persekiojimo, ir 
kitokių imperialistinių SSSR 
žygių, spaudos skyrius

buvo stačiai užpiltas Graikijos 
komunistų ir ypač kalinamų 
laiškais, visokio turinio, viso
kio pobūdžio skundais pagrą
žintų. Jų laiškai pagal visus 
reikalaujamus formalumus at
siųsti, nors atrodo, kad dalis ra 
šiušių vargu net ar gerai ra
šyti moka, buvo SSSR delega
cijos pasiūlyti ir J. T. sąskaiton 
multiplikuoti.

Tie laiškai buvo labai skep
tiškai priimti tų, kurie pažįsta 
komunistų metodus, bet buvo 
ir tokių, kurie ten paskelbtas visa organizuotai kovojančia 
mintis skelbė, platino, tuo lab- 
bai sunkindami Graikijos pa
dėtį.

Graikija laimėjo, prabildama 
savo atstovo lūpomis:

— Mes gyvenam jau dau
giau kaip tris tūkstančius me
tų mūsų žemėje. Mes vieno te- 
norim — ramiai gyventi mūsų 
tėvynėje. Bet kovosim, kaip vejančius už Didžiosios ir Ma 
iki šiol visad kovojom su tais, žosios Lietuvos susivienijimą 
kurie mums norėjo nepriklau- vienos valstybės sudėtyje, 
sornybę paveržti. Per tuos il
gus tūkstančius metų mes nie
kad neturėjom imperialistinių 
siekių ir jų neturim. Kultūra

lietuvių visuomene.
MAŽOSIOS LIETUVOS 

TARYBAI
1951 m. gruodžio 29—30 die 

nomis Melbourne Įvykęs Aust
ralijos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos suvažiavimas sveikina 
Mažosios Lietuvos lietuvius, ko

MA LIETUVA” KAS SAVAITĘ GAUTI REGULIARIAI. 
BE" TO, NAUJAI ATVYKĘ I KANADĄ TAUTIEČIAI 
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ GAUNA BARGAN ; JIE 

ATSILYGINA TADA, KAI GAUNA DARBĄ IR UŽSI
DIRBA. IR MOKANT NE IŠKART UŽ VISUS METUS 
IR NAUJAI ATVYKUSIEM S GAUNANT LAIKRAŠTĮ 
BARGAN, JO KAINA NEKINTA „N. L.“ Administracija.

Mes su pasigėrėjimu sveiki
name Mažosios Lietuvos Ta
rybos pastangas išlaikyti gyvą 
lietuvybę Prūsijos lietuvių tar 
pe, kad griuvus okupantų dik
tatūrai ir keliantis pavergtoms 
tautoms, galėtų keltis ir mūsų 
Lietuva abiejose Nemuno pu
sėse.
Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais ir turime būti!

Jūsų kor.
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Mažlietuvių tragedija
Kažin kurios kitos tautos li

kimą galėtume palyginti su lie 
tuvių tautos likimu, ir ypač su 
jos dalies — mažlietuvių liki
mu?

Kaip teigia mokslininkai, lie 
tuviai savo gyvenamąsias sri
tis yra užėmę dar akmens ga
dynėje, prieš keliasdešimt tūks 
tančių metų. Jstumti į 
vešlius, tankius miškus, apraiz 
gytus lėniomis upėmis ir suriz 
gūsiuose jų (Nemuno, Dniep
ro, su stambiais prieupiais) 
aukštupiuose, sunkiai pereina
momis pelkėmis, — lietuviai ii 
gus tūkstančius metų buvo už 
siėmę vien ramiu civilizacijos 
kūrimu. Taikingi ir ramūs, 
jie pradžioje nežinojo karų, už
puldinėjimų. Tiktai vėliau, ki
tų puolami, turėjo gintis. Kai
mynų spaudžiami, greit supra
to tiesą, kad laimi tas, kas su
geba pereiti ofenzyvon, — to
dėl, iš pasyvios būsenos paža
dinti, jie mokėjo pereiti ofen
zyvon, ir istorija su nustebimu 
turėjo konstatuoti, kad Vytau 
to Didžiojo laikais lietuviai pa
siekė Juodosios jūros krantus 
ten, kur dabar Odesa, kur Kry 
nio Sevastopolis ir pasiekti pa 
maskvius.

Tačiau tuo pačiu metu lietu
viai, nusigręžę į rytus, pradėjo 
jo apleisti vakarus, ir pradėjo 
prarasti net savo tautos gyve
namas sritis. Ir taip žlunga iš 
tisos tautos giminės: jotvin
giai, skalviai, nadruviai, prū
sai. . .

Mūsų tautos proistorija ir is 
torija taip nepalankiai vystėsi, 
kad galų gale belikome tiktai 
aukštaičiai, dzūkai, žemaičiai ir 
mažlietuviai. . .

Civilizacijai išsiplėtojus, 
mūsų gyvenamosios sritys at
sidūrė, „kaip žirnis prie viešo
jo kelio“: kas praeina, tas ir 
raško. Iš didžiulės ir giminėmis mą, tautinį kietmą, kurio ne
skaitlingos tautos, užėmusios 
didelius gyvenamuosius plo
vus, mes galų gale atsidūrėme 
nutartos sunaikinimui tautos 
padėty. Jau kai kas buvo pra
dėjęs rašyti mums nekrologus. 
Tai yra tragiška! Deja, mes 
sios tragedijos vis dar ir dabar 
nenorime suprasti, ir nenorime 
.et matyti.

Bet tragingiausioje padėty 
yra žiauriai naikinamoji mūsų 
tautos mažlietuvių šaka.

Reikia tiktai stebėtis, iš kur 
mažlietuviuose tiek gyvybingu 
mo? Iš kur tiek savaimingu
mo? Iš kur tiek atsparumo? Iš

kur tiek jėgos priešintis ir ne
pasiduoti, kai net 
tiktai nepadeda, bet 
ja naikinimui?

Prieš 600 metų 
mažlietuvius jau buvo atidavęs 
Kryžiokams. Paskui sekė ki
tokį „pasidalinimai“, ir vis maž 
lietuvių nenaudai ir piktam jų 
išnaudojimui. Ir trypė mažlie 
tuvius visokie okupantai ir pa
vergėjai. Bet, — nuostabu, — 
„lyg ąžuols drūts prie Nemu
nėlio“, jie „nieko neatbojo“. 
Jų teisės per 600 metų buvo to 
lydžio siaurinamos, jų kalba 
atimama ir draudžiama. Paga
liau mažlietuviai prigyveno li
gi tokių laikų, kai lietuviška 
tautybė buvo įskaityta kaip 
priešvalstybinis nusikaltimas, 

j ų vardai ir pavardės kacetų ug 
nimi 
džiai 
cinis 
mas 
lietuvio vardas buvo grėsmė 
mirti! . . Ir vis dėlto mažlietu 
vis, gyvendamas didžiulę kraš 
tutinio netikrmo tragediją, vis 
dėlto neišsižadėjo savo tauty- 
oės, neatsisakė lietuvio vardo! 
ir ligšiol mažlietuvis gyvas ir 
kovoja, ne tiktai su pavergėjų 
tautos priešais, bet ... ir su sa
vo tautos jų teisių neigėjais!

Ar begalima dar rasti kitą 
kur nors Žemės rutulio krašte 
tokį pavyzdį, kur taip žiauriai 
dalis tautos kentėtų, nepripa
žįstama lygių teisių, kaip tai 
yra su mažlietuviais?
gali būti didesnė šios Lietuvių 
giminės tragedija, kada per 
šimtmečius svetimųjų pavergi
me būdama sugebėjo išlaikyti 
savo kalbą, būdą ir papročius, 
— turi kovoti dėl teisių- su sa
vo tautos žmonėmis?

Dideliu nuostabumu žiūrė
dami į mažlietuvių gyvybingu-

savieji ne 
patarnau-

Vytautas

išdeginamos; jų vietovar- 
nuodyte išnuodijami. Na- 
priešlietuviškas siautėji- 

pasiekė tokį laipsni, kad

Ar be-

įveikė per kartų kartas, per 
šimtmečius, okupantas, viską, 
kas lietuviška, pasiryžęs sunai
kinti, — mes šiandien galime 
tiktai didžiuotis mažlietuvių 
valia ir kartu su svetimtaučiu 
Sauerveinu, pastebėjusiu šią 
nuostabią mažlietuvių savybę, 
— nuoširdžiai drauge sakyti:

„Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt!“ 
Tai mūsų bendras tikslas ir 

bendras siekis, nes Didžioji ir 
Mažoji — viena Lietuva!

J. Kardelis.

M Gilią užuojautą reiškiame
poniai ELZBIETAI STANKEVIČIENEI, 

u iš Ville Emardo, sunkiai sergančiai General Hospital’y 
J ir linkime greit pasveikti.

Julius Rudžiauskas ir šeima.

Gruodžio 20 d. Lietuvos, Es- mačiusi. JT organizacijos sta- 
tijos, Latvijos diplomatiniai tuto įžangoje vakarų valstybės 
atstovai, ir atstovai taikinių 
vengrų, lenkų, rumunų ir če- 
koslovakų komitetų buvo pri
imti JTO generalinio sekreto
riaus padėjėjo B. Cohen, ku
riam buvo įteikti memorandu
mai dėl sovietų vykdomų iš jų 
kraštų deportavimų.

Lietuvą šioje grupėje atsto
vavo min. p. Lozoraitis ir Lie- žintų, jog deportavimai iš mū- 
tuvos atstovas Paryžiuje Dr.
Bačkis.

Visų susirinkusiųjų JTO sek 
retoriate vardu kalbėjo min. Lo 
zoraitis, kuris pasakė, kad p. 
Cohen mato prieš save diplo
matus ir politinius atstovus tų 
kraštų, kurie, pažeidžiant tų 
tautų aiškų norą būti nepriklau 
somais, vis dar yra sovietų oku 
puoti, ar šiaip pajungti.

— Mes, norėtumėm čia ypa
tingai iškelti du dalyku,—paša 
kė p. Lozoraitis:

1) Kad sovietų vykdomos 
deportacijos sudaro mūsų tau
toms nepataisomų, o kai kada 
net milžiniškų nuostolių, kaip 
tai Pabaltijo valstybių atveju;

2) Kad ši sovietų vyriuasy- 
bės akcija yra brutališkas pa
žeidimas ne tiktai JT organi
zacijos statuto ir pagrindinių 
žmogaus teisių, bet taip pat vi
suotiniai pripažintos tarptau
tinės teisės nuostatų. Tai yra pintas dėka p. Lozoraičio pa- 
klasiškas pavyzdys genocido, kartotinų demaršų JTO Gene- 
vykdomo sistemingai ir tokiu ralinės Asamblėjos Prezidiume 
mastu, kokio istorija dar nėra ir Generaliniame Sekretoriate.

* p. ALFONSĄ BUDRIŪNĄ
« ir g
g p. ADELĘ JESUTELYTĘ, g
§ sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikinu ir linkiu § 

saulėtų dienų. g
a Leonas Černyšovas.

Apie mirusius. A. LAIKŪNAS.
ANTANĄ SMETONĄ PRISIMENANT

Pirmojo ir ketvirtojo Lietu- meto spaudoje, ji taip pat pasi 
vos Respublikos prezidento An liko kelrodžiu per visą jo veik
tam? Smetonos, kurį čia prisi- lą tiek iki Lietuvos nepriklau- 
mename jo mirties aštuonerių 
metų sukakties proga, veikla 
yra ankštai susijusi su kultū
riniu lietuvių tautos atbudimu 
ir nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimu.

Gimęs 1874 m. rugpjūčio 10 
d. Užulėny, Ukmergės ap., A. 
Smetona savo kultūrinį, visuo
meninį ir politinį darbą pradė
jo praėjusio amžiaus pabaigo
je, baigęs universitete teisės 
mokslų studijas. Šiam darbui, 
kurio vyriausias tikslas buvo 
visuomeninė gerovė, jis pasili
ko ištikimas iki pat savo tra
giškos mirties 1944 m. sausio vinių buvo paruošti ir įvykdyti 
9 d. Clevelande, Ohio, USA. 1917 m. konferencijos nutari-

Periodinė spauda buvo tik- mą — Nepriklausomybės ak- 
rasis ginklas, kuriuo A. Sme- tą, kurį A. Smetona kartu su 
tona, būdamas pats ne vieno 19 kitų Valstybės Tarybos na- 
laikraščio steigėjas ir redakto- rių pasirašė 1918 m. vasario 16 
nūs, sėkmingai kovojo su ano d. Metais vėliau, 1919 m. ba- 
meto Lietuvos okupantais dėl landžio 4 d., jis buvo išrinktas 
kultūrinės ir politinės savo tau- pirmuoju Lietuvos respublikos 
tos laisvės. Tai ypatingai at- prezidentu, 
sispindėjo kartu su kitu žymiu 
ano meto visuomenininku, ra
šytoju kan. J. Tumu-Vaižgan- 
tu 1907 m. pradėtame leisti 
„Vilties” laikrašty. „Vilties“ 
išvarytas baras buvo gilus ir estetikos ir filosofijos istorijos 
platus, jis rėmėsi ne beatodai- paskaitas. Nuo 1926 m. Lietu- 
rišku vienos kurios politinės vos Respublikos prezidentu A. 
srovės pirmavimu, bet siekė ap
jungti plačiuosius sluogsnius, 
kuriems pirmoje eilėje rūpėjo 
gyvybiniai visos tautos reika
lai. Šioji plačia prasme supras 
ta tautos vienybė reiškėsi ir to
liau gausiais A. Smetonos pub prieš bolševikų panaudotą klas 
licistiniais straipsniais vėlesnio tą ir prievartą.

yra įrašiusios, kad jos patvir
tina savo pasitikėjimą žmo
gaus garbe ir verte, o taip pat 
didelių ir mažų tautų lygybe. 
Mūsų tautos taip pat tiki šiais 
principais ir jų vardan jos per 
mus šiuo kreipiasi į JT organi
zaciją.

Mes prašome, kad JT pripa

Kanada labai prisidėjo prie 
UNICEF (the United Nations 
International Children's Emer 
gency Fund — Fondas sušelp
ti pasaulio vaikus), kuriam 
gruodžio mėn. suėjo penekri 
metai.

Kanados vyriausybė šitam 
fondui suteikė penkias aukas, 
kurios sudaro 7.293.000 dol. 
Kanada stovi ketvirtoje vieto
je, pirmose vietose stovi Aust 
ralija, Islandija ir N. Zelandi
ja^

Šalia vyriausybės aukų ka
nadiečiai prisidėjo maždaug su 
1.500.000 dol. Tie pinigai bu
vo panaudoti pirkimui pieno, 
mėsos, žuvies, žuvies taukų, ka 
kaos ir mediciniškų reikmenų 
vaikams iš daugelio kraštų.

Milionai vaikų iš 60 kraštų, 
Afrikos, Azijos, Europos ir Pie 
tų Amerikos, pasinaudojo UNI 
CEF labdarybe.

1 milionas vaikų buvo aprū
pintas vystyklais; 6 mil. gavo 
paltus, batus, kostiumus, suk
neles, vilnones kojines ir ant
klodes ; 7 milionams buvo duo
ta pieno, kurio dauguma gavo 
ištisiems mėnesiams. Mėsos, 
margarino, ryžių, kviečių duo 
nai ir žuvies taukų buvo duota

spndulių aparatai, 
ir svarstyklės bu- 
vaikų ligoninėms,

KANADA PADEDA KITŲ KULTŪRAI KILTI 
Kanada ir UNICEF

Rentgeno 
termometrai 
vo išsiųstos
motinų centrams ir vaikų prie
glaudoms.

Vien Europoje 4 milionai 
vaikų pasinaudojo šita parama. 
Tokia pat parama dabar duo
dama Pietų Amerikai ir rytinei 
Viduržemių Jūros sričiai.

REKORDINĖ KANADOS 
PLIENO GAMYBA.

Iš turimų 11 mėnesių rezul
tatų sprendžiama, kad Kana
dos plieno pramonė pastatys 
naują 1951 metų rekordą plie
no gamyboje: 3.440.000 tonų, 
tai yra maždaug 5 proc. virš 
ankstyvesnio rekordo, kuris bu 
vo pastatytas 1950 metais, pa
gaminus 3.298.069 tonas. 1949 
m. buvo pagaminta 3.059.626 
tonos ir karo metų rekordas 
buvo 1942 m. — 2.958.906 to
nos.

DERLIAUS VERTĖ —
2 BILIŪNAI DOL.

. . Statistikos biuras pranešė, 
kad 1951 metų laukų derlius 
turės per 2 bilionus dol. brutto 
vertės, tai yra didžiausias Ka
nados istorijoje.

Įvertinimas apima 20 skir
tingų derlių: kviečių, kukurū
zų, miežių, rugių, bulvių, šak
niavaisių, daržovių ir cukrinių 
runkelių.

Visos provincijos rodo der
liaus padidėjimą, išskyrus Que 
bec'o provinciją, kurioje der
lius sumažėjo 14.697 dol.

Saskatchewan© provincija 
rodo didžiausią priaugimą, bū
tent 166.941.000 dol.
--- xx xx

su kraštų yra dalykas liečiąs 
JT Organizaciją, kad toji or
ganizacija pareikalautų iš So
vietų Vyriausybės ir kitų ati
tinkamų okupacinės ar kitokių 
valdžios įstaigų sustabdyti de
portavimus ir kad JTO depor
tavimus pasmerktų.

— Mūsų kovoje mūsų tau
toms apginti ir grąžinti jų Ne
priklausomybę mes pasitikime 
JT Organizacija ir su šio pasi
tikėjimo jausmais įteikiame 
Tamstai mūsų memorandu
mus, — baigė savo žodį p. Lozo 
raitis.

Po to trumpai kalbėjo atski
rų tautų atstovai.

Be kita ko gen. sekr. pav. 
Cohen pasakė, jog jis yra lietu 
viškos kilmės, jo protėviai bu
vo išemigravę iš Lietuvos į Pie 
tų Ameriką!
riką!

Šis pasimatymas buvo išrū- dieną iš dienos dar daugeliui mi 
honų.

UNICEF taipogi išdalino 
BCG skiepų, penicillino, sterp 
tomicino ir toxoidu prieš difte- 
riją ir kosulį. Šimtai tūkstan
čių buvo išpurkšti DDT, kad 
apsivalytų nuo parazitų ir kitų 
ligų platintojų. Milionai na
mų buvo išpurkšti DDT, kad 
sunaikintų malariją nešiojan
čius moskitus.

.......--------------~xk~.....~ —~~~>

PAWZIMKGAS ZHKAVeiHSTAi,
BET IR TAS TURĖJO BĖGTI...

kad pasidarytų įtartinas“, Ho
ra aiškino. „Užtenka, jei jis 
pasako: „Gyvenimas dabar yra

__ ;_ >c

somybės atgavimo, tiek ir vė
liau sekusiais laisvės laikais.

Pirmojo pasaulinio karo 
(1914-18) metu jis buvo vienas 
iš vadovaujančių asmenų lietu 
vių tautai siekiant atkurti ne
priklausomą valstybę. Jį ma
tome vienu aktyviausių daly
vių 1917 m. rugsėjo 18—21 d. 
Vilniuje įvykusioje Lietuvių 
Konferencijoje, kurioje buvo 
nutarta reikalauti Lietuvai ne 
priklausomybės. Konferencija 
išrinko A. Smetoną Valstybės vėją turi pranešti, koks pirki- 
Tarybos nariu ir pirmininku. 
Valstybės Tarybos vienas uždą

Šnipų knibždėte knibžda
Hora esąs užrekrutavęs sep

tynis šnipus per vienus metus. 
Jis spėja, kad laisvalaikių SNB žavėtinai geras“, jei js itai pa- 
agentų yra „daug daug tūks- sako keletą kartų, ar pergrei- 

Jie rankasi visose dirb tai, ar pripolamai. Tokie žmo- 
įstaigose, krautuvėse, nės yra tikrai pavojingi“.

SNB be to dar remiasi infor- 
laikraščių macijomis, gautomis i, 250.000 

redakcijose, telefono ir telegra agentų, vadinamų „žmogus nu 
fo įstaigose, bankuose ir kavi- meris dešimtasis“, kurių parei- 
nėse. Mokyklų vaikams įsaky- ga yra sekti kiekvienus devy- 
ta pranešinėti apie jų mokyto- uis kompartijos narius. Jie kont 
jus, profesoriams apie studen
tus. Cigarų krautuvės parda-

t ančių'
tuvėse, 
viešbučiuose, klubuose, restora 
nuošė atstovybėse,

kas perka brangesnes cigare
tes. Pardavėjas turi pranešti, 
koks svečias sėdi ilgiau resto
rane ar kavinėje.

Šiandien nėra reikalo sakyti 
.,Gyvenimas dabar yra baisus“,

Sekančiais metais, toms pa
reigoms išrinkus prez. Al. 
Stulginskį, A. Smetona atsi
duoda moksliniam darbui ir 
skaito Lietuvos universitete

roliuoja žmones namuose, įstai 
igose, dirbtuvėse, ir pranešinė 
ja artimiausiai vietinei organi
zacijai, kuri savo ruožtu infor
maciją persiunčia į SNB. Pra
hoje tokie „žmonės Nr. 10“ 
yra dažniausi anamų sargai. Jų 
uolumas yra nepaprastas, kaip 
ir jų bukumas. Straipsnio au
torius pasakoja, kaip sykį bū
damas Prahoje jis su draugu 
amerikiečiu užėjo į vieną kavi 
nę, ir amerikietis, norėdamas 
pasirodyti komąs ečkiškai, pa- 
šakęsu „tri kavy“. Vieton pra 
šytos kavos beregint prisista
tė du slaptieji policininkai, ku
riuos pardavėjas pašaukęs, ma
nydamas, ,kad „try kavy“ reiš 
kia kokį nors sutartą slaptažo
dį. Ir trukę laiko, kol „nesusi

Smetona išbūva iki pat savo 
mirties.

Bolševikams okupavus Lie
tuvą 1940 metais, A. Smetona 
pasitraukė iš savo tėvynės, tuo 
pačiu išreikšdamas protestą

Kaip didelė politinė asmeny
bė, A. Smetona turėjo daug ša
lininkų ir pasekėjų, tačiau ir 
politinių priešų. Daug apie jį 
buvo kalbėta, nemažiau įvairio 
mis sukakčių progomis rašyta, 
tačiau tikrą jo asmenybės pa
veikslą ir objektyvų jo plačios 
veiklos įvertinimą tegalės pa
teikti tik istorikas, žvelgdamas 
į gyventą epochą iš atitinka-, pratimas“ buvo išaiškintas, 
mos laiko perspektyvos. Bus daugiau.

Kiti taip rašo:
„NAUJIENOS“.

„Dr. K. Griniaus Lietuvių tys savo veikimą norėtų vysty- 
Organizacija darbuojasi lais- ti vartodami totalitarinius, tai 
vos nepriklausomos, demokra- yra mūsų tautos priešų, meto 
tinės Lietuvos atkūrimo labui, dus. Ne tik raudonasis, bet ir 
Siekdama šio kilnaus tikslo, ji rudasis ar kitokia spalva nuda 
mato reikalo viešai pabrėžti žytas totalitarizmas yra mūsų 
Urugvajaus lietuvių visųome- tautos priešai. Taip galvoja tuvių Bendruomenės organiza- mokratiškai Europai, 
nei, kad Lietuvos išlaisvinimas ir ta prasme vykdo savo darbą 
rišasi su demokratijos princi
pų stiprėjimu lietuviškoje są
monėje ir su demokratinio pa
saulio laimėjimu kovoje prieš 
raudonąjį, juodąjį ar kuria ki
ta spalva nudažytą totajita,- 
rizmą.

Lietuvių tautos rėmėjas, jos lietuvių kovojančiai tautai.. Tai 
kovoje prieš Lietuvos okupan- gi demokratinių visuomeninės 
tus, yra demokratinis pasaulis, veiklos principų privalėtume 
jau vien dėl to būtų nesąmo
nė, jei lietuviai, glausdamiesi

Didžiojo skausmo valandoje, netekus mylimojo vyro ir 
švo geno

A. A. VIKTORO PAKŠČIO
p. O. PAKŠTIENEI ir pp. M. ZAVADSKAMS

reiškiame gilią užuojautą J. ir G. Rukšėnai.

O Maskvos „kultūrtregeriai“?
L. Pruseika rašo: „Kiek žmo 

nių Afrikoje ir Azijoje išžudė 
Britanijos kultūrtregeriai per 
ilgus savo viešpatavimo me
tus?“

O mes paklausime L. Prūsei 
ką: O kiek gi per palyginti 
trumpą viešpatavimą Stalinas, 
Jagoda, Ježovas, Dzieržynskis, 
Berija išžudė Rusijos žmonių 
ir paskutiniais keliais metais 
Lietuvos žmonių? Kieno gi 
kraujo upelis turi gilesnę va
gą?
„Vilnis“ spjaudo savo durne

liams į akis.
Tikri juokdariai tie fanatiš

kai sukvailinti komunistai. Štai 
„Vilnis“ rašo: „Ir „Vilnis“ gau

Čibiras įteikia Urugvajaus Lie atstatyti krikščioniškai ir de- 
~~ ' Pasku

tiniam komitetui protesto laiš tiniame savo biuletenio nume- 
ką dėl to, kad j U. L. Bendruo ryje ji aprašo didžiausius šių 
menės narius priimti „Naujie- laikų krikščionis politikus. Pir 
nų“, „Keleivio“ ir „Argenti- moję vietoje yra aprašytas šio 
nos Lietuvių Balso“ bendradar tarptautinio susivienijimo pir- 
biai. Tai esąs baisus skanda- mininkas vengras prelatas J. 
las“. Kozi-Horvath, o antroje vie-

„K. K. LAIVAS“. toje — lietuvis prel. M. Kru- na kalėdinių dovanų, nors jos 
„Centrinės Europos Krikš- pavičius. Toliau eina prancū- nieko bendro neturi su tomis 

čionių Demokratų Sąjunga, ku zas Bidault čekas prel. J. Sra- legendomis ir sentimentais, ku
ri dabar yra įsikūrusi J. A. Vals mek, lenkas Karol Popiel ir rie gimė izraelių žemėje, Ro- 
tybėse, gražiai bendradarbiau- italas garsusis jų krikščionių moj ar senovės Byzantijoj“. 
ja su lietuviais krikščionimis

prie demokratinio pasaulio, pa zuitų veiklos metodams p, K. demokratais. Jie ruošia kelius Sturzo“.

mūsų tautos vadovybė — VLI 
Kas ir Amerikos Lietuvių Ta
ryba. To privalėtų laikytis vi 
sur ir visada tie lietuviai, ku
rie sakosi kovoją už laisvos, 
nepriklausomos Lietuvos atkū 
rimą. Kas to nesilaiko, trukdo

laikytis ir čia Urugvajuje.
Uoliai pritardamas tėvų jė- demokratų įkūrėjas Don. L. Taigi: L. Pruseika taip ir 

spjaudo savo skaitytojams į

akis, išvadindamas juos nesu
sipratėliais, o šie, tiki Kalėdas 
ir „Vilniai“ vis vien siunčia ka 
ledines dovanas. . .

Bolševikai bando kultūrėti?
Amerikos lietuvių bolševi

kai, derindamiesi prie vakarų 
kultūros, kurią keikia ir kone
veikia Stalinas ir jo klika, at
rodo Amerikoje bando eiti va 
karų kultūros keliu. Dėl to, at 
rodo, kad Amerikos bolševikai 
yra paklydę tarp dviejų ber
žų: visaip niekina Vakarų kul 
tūrą, o tuo tarpu patys neran
da nieko geresnio net jų ger
biamoje Maskvoje, bet kultūri 
nes vertybes randa tiktai vaka
ruose. Štai Bimba didžiuojasi, 
kad Brooklyno lietuvių komu
nistų vad. „Liaudies teatras“ 
naujus metus pradeda Šilerio 
veikalu „Klasta ir meilė“. Tai
gi, ne Demjanu Biednu, bet 
„prakeiktųjų“ vakarų rašyto
jo Šillerio veikalu.

Mandrapypkis.
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Mažosios Lietuvos 
likimas

„Mūsų tėvyųė, kaip jūrų sesutė, 
Vilnys ir bangos iš visų šalių!
Gresia griausmu ir ją dau .o audringai!“

Vydūnas „Likimo Bangos“.
gas už Rytų Vokietijoje pra
rastas sritis ir pristeigę eibes 
organizacijų suburti visus iš 
Rytų Vokietijos iškraustytus 
vokiečius. Per laikraščius, žur 
naius, knygas, parodas, mitin
gus palaiko „Drang nach Os- 
ten“ idėją savo žmonėse. Jų 
įtaka yra milžiniška ne tik į v o 
kiečius, bet ir į užsieniečius.

Antrąjam pasauliniam karui 
besibaigiant, 1945 m. Potsda
me susirinko trys didieji — 
Churchiins, Stalinas ir Truma- 
nas — ir mėgino išsiaiškinti po 
kariniais Europos Krausimais. 
Dėl diametrališkai priešingo po 
litinio nusistatymo tArp Stali
no iš vienos pusės ir Churchi) 
lio - Trumano iš kitos netoli 
pažengta. Bet vieno krašto Ii- Jie savo propagandą nė kiek ne 
kimas tada nekėlė jokių abejo- 1 
nių, t. y. Rytprūsių atskyrimas j 
nuo Vokietijos. Tiek vakarai, 
tiek rytai sutarė, kad Lenkijai i 
reikia garantuoti išėjimą į jū
rą Vokietijos sąskaiton. Taip 
pat aišku visiems konferenci
jos dalyviams, kad už Lenkijos 
negalima palikti Vokietijai pri
klausoma salelė, dėl ko kilo 
antrasis pasaulinis karas. Tat 1 
visi Rytprūsiai turi būti iš
skirti iš Vokietijos teritorijos, 
perleidžiant vakarinę jų dalį 
lenkams, o rytinę dalį — žino
mą kaip Prūsų arba Mažąją 
Lietuvą — daugaiusiai preten
zijų į ją reiškiančiai — Sovie
tų Sąjungai.

Pasaulis labai nustebo tokiu 
sprendimu, jog Sovietų Sąjun
ga niekad nėra buvusi tiesiogi
nė Vokietijos kaimynė, jog Ma 
žoj Lietuvoj slavų padermės 
niekad negyvenusios. Tur būt 
ir Sovietai patys nustebo, gavę 
taip lengvai kraštą, apie kurį 
net patys nesapnavę.

Tuo krašto likimu sovietai 
susirūpino tik prieš Potsdamo 
konferenciją. Neturėdami pa
tys jokių istorinių teisių, jie 
gudriai pasinaudojo lietuviš
kais daviniais ir įjungė lietu
vių komunistinę spaudą užsie
nyje kovoti už Mažosios Lietu
vos atskyrimą kuo Vokietijos 
ir prijungimo prie Sovietinės 
Lietuvos. Vakariečiai nesusi- 
gaudydami sovietų machinaci
joje, principiniai ir sutiko per
leisti Mažąją Lietuvą jos etno
grafinėse ribose sovietų valdy
mui. Iš pradžių Sovietai delsė 
įjungti Mažąją Lietuvą į Tary 
binį sąstatą. Bet po poros me
tų, matydami, kad su vaka
rais taikos sudaryti,, nepasiseks 
Stalinas atvirai parodė savo kor 
tas. Visą Mažąją Lietuvą pri
skyrė prie Leningrado adminis 
tracijos, Karaliaučių ir kitus 
Mažosios Lietuvos, miestus pa 
krikštijo sovietiniais pavadini
mais ir į tuščias mažlietuvių 
sodybas privarė marias kolcho- 
zininkų iš Rusijos gilumos.

Šiandien visiems aišku, kad 
Stalinas į jokias derybas neįsi
leis, kad tokiu būdu Mažosios 
Lietuvos perėjimas tikriesiems 
šeimininkams neįmanomas. 
Tad Mažosios Lietuvos likimas 
liko neišspręstas ir lieka tamp
riai susijęs su vakarų ir rytų 
pasaulio galutiniu susidūrimu ir 
su mūsų valstybės atstatymu.

Padėčiai pasikeitus, ko mes 
visi laukiame, vėl suaktualės 
Mažosios Lietuvos tolimesnis 
likimas. Jos atskyrimas nuo 
Vokietijos yra įvykęs faktas. 
Priklausomybė Sovietų Sąjun
gai turi būti atitasiyta kaip ne 
teisėtas ir apgaulingas aktas.

Nežinia, kas tada prie dery
bų stalo sėdės ir kieno balsas 
bus svaresnis. Tik žinia, kad 
tam rėkia ruoštis ir jau dabar 
išnaudoti visas galimybes pa
veikti pasaulio opiniją. Taip 
pat aišku, kad tuo kraštu susi 
domėję artimiausieji jo kaimy
nai ir nė kiek nemažiau vieti
niai gyventojai.

Kas bus Mažosios Lietuvos 
kaimynai, sunku pasakyti. Ne
abejojama, kad Lietuva ir Len 
kija paliks, o Sovetų Sąjunga 
ne. Klausimas kyla, kur vokie 
čiai sustos.

Oderio — Neisės linija jau 
dabar atgyvenusi svajonė. Net 
ir patys lenkai būgštauja, kad 
per toli į vakarus pasistūmėjo 
ir bijo, kad po šio karo teks ge 
rokai grįžti.

Vokiečiai visas pastangas
dės, o šiandein tam rimtai ruo prie jūros visa Lietuva! . . 
šiasi, atgauti 1937 m. sienas, t. T _ . ’ ‘ \
y. rytuose iki Nemuno, f ...

blogiau išvysto, kaip Hitlerio 
laikais. Tat ar netenka mums 
jų propaganda susirūpinti ir ar 
nėra vilties vokiečiams grįžti į 
Mažąją Lietuvą?

Prileiskime, kad vokiečiai su
stos ties Vysla. Ir tada dar Ma 
zoji Lietuva mums ne prinokęs 
obuolys. Aršiausias varžovas 
lieka Lenkija. Lenkams besi
traukiant iš vakarų ir sovietams 
apleidus Mažąją Lietuvą, šis 
kraštas liks tuštuma, į kurią vi
somis išgalėmis įsispaus lenkai.

Jau dabar, ypač užsienyje, 
lenkai aktingai veikia diploma
tines sferas. Yra gi faktas, kad 
po pirmojo pasaulinio karo len 
kai visokiais būdans stengėsi 
pakreipti Klaipėdos krašto li
kimą savo naudai. Per gražią
ją lytį ir savo gražbylystę jie 
ne vieną diplomatą buvo paga 
vę į savo pusę. Prisiminkim 
tik ir tokį pokštą, kad po Ver 
salio taikos Klaipėdoje prancū
zo aukštojo komisaro vertėjas 
buvo lenkas, nors Klaipėdos 
krašte nė vienas žmogus nesu
pranta lenkiškai. Nėra paslap
tis, kad ir šiuo metu lenkai 
ruošiasi į Mažąją Lietuvą. Jų 
balsas ne toks stiprus kaip vo
kiečių, jų teisės dar menkes
nės, bet iš geografinio ir dip
lomatinio taško žiūrint, Lenki
ja yra rimtas partneris įsibrauti 
j Mažąją Lietuvą.

Kokios mūsų perspektyvos? 
Priešistoriniais ir senesniais is 
toriniais laikais Mažojoj Lietu

■ voj yra gyvenusios įvairios bal
■ tų padermės. Mūsų rašto isto- 
: riniais laikais lietuviai siekė Ka 
' raliaučiaus miestą. Paskuti-
■ niais šimtmečiais lietuviai pra- 
• dėjo smarkiai nykti, bet dar 
> prieš penkiasdešimt metų lie

tuviai sudarė arti pusės visos 
Mažosios Lietuvos gyventojų, 
šiuo metu iš vietinių gyvento 
jų, kurių labai maža beliko,

pusė tikrai bus lietuvių kilmės, lietuvių bendruomenių organi-
Remdami savo teises į Mažą zacijos nėra pakankamai įsijun 

ją Lietuvą kraujo giminyste su 
vietiniais gyventojais, turime 
žinoti, kaip vietiniai žmonės 
galvoja apie susijungimą su Di 
džiąja Lietuva.

Ryškiausias Mažosios Lietu
vos lietuvių valios reiškėjas 
yra Mažosios Lietuvos Tary
ba, kuri jau po pirmojo pasau
linio karo reikalavo atskirti vi 
są Mažąją Lietuvą nuo Vokie
tijos ir prijungti prie besiku
riančios Lietuvos Respublikos. 
Šavo tvirtąjį nusistatymą pa
kartojo po Antrojo pasaulinio 
karo 1946 m. Puidoje. Ji ir 
toliau kovoja už šitą savo aukš 
čiausį tikslą — susijungti su 
savo tautos kamienu bendroje 
Lietuvos valstybėje.

Aršiausiųjų vokiečių 
mes puikiai žinome.

Mažoji Lietuva istorijom
(.perspektyvoje

gę i Mažosios Lietuvos gyven 
tojų šelpimą.

Labai puikų pavyzdį parodė 
neturtinga, bet ryžtinga Vene- 
zuelos lietuvių bendruomenė, 1 
skirdama ketvirtadalį surinktų ' 
aukų Mažajai Lietuvai. Tas 1 
ketvirtadalis labai būdingas, 1 
nes tiek plotu, tiek gyventojų ■ 
skaičium Mažoji Lietuva apy
tikriai sudarys ketvirtadalį vi
sos Lietuvos Respublikos.

šiuo metu Mažosios Lietu- 
gyventojų šalpos leikahn- 
bus bene daugiau nei kitų • 

lietuvių. Aišku, kad visų pa
tenkint! neįmanoma. Bet kodėl 
daromas skirtumas, šelpiant 
tik iš Didžiosios Lietuvos kilu
sius PNepamirškime, kad šalpos 
reikalingą žmogų šalpa, kari ir 
menka, šimtą kartų daugiau pa 
veiks ir suteiks jo naudai, nei 
marios gudriausių propagandi 
nių išvedžiojimų. Koks stiprus 
ginklas lietuvybės išlaikyme ir 
simpatijų įsigijime yra šalpa, 
matome jau iš minėtos Naujo- 
ko kalbos.

Dar liūdnesnis vaizdas se
kant Mažosios Lietuvos politi
ni gyvenimą. Mažlietuviai, 
gyvendami šimtmečiais atskirą 
gyvenimą, sukūrė savas politi
nes partijas. Visos jos jau 
kelis dešimtmečius susivienijo 
n veikia toliau, kaip Mažosios 
Lietuvos Taryba. Bet mūsų po 
litiniai veiklos organai nesuge- 
oėjo jos įjungti į bendrą lietu
vių žemių laisvinimo kovą.

Nenoromis prisimenu kartą 
vadovaujančio asmens atsaky
mą, paklausus jį, kodėl Mažo
sios Lietuvos Tarybos atstovas 
neįleidžiamas į Vliką. Girdi, 
jei įsileisim Mažosios Leituvos 

1 arybos atstovą, tada reiks įsi
leisti taip pat ir Gudijos bei 
Ukrainos atstovus. Kitaip, ta
riant, Mažoji Lietuva mums 
tiek pat rūpi, kiek Gudija ar 
Ukraina.

Šitas aklas Mažosios Lietu
vos gyventojų išjungimas iš 
vyriausiojo Lietuvos laisvini
mo organo gali turėti skaudžiai 
ir nemalonias pasekmes atei
tyje. Nėra paslaptis, kad mė
ginta sudaryti atskira Mažo
sios Lietuvos Valstybė ir kad 
tuo reikalu įteiktas memoran
dumas Prezidentui Trumanui. 
Bet, ačiū Dievui daugiau tuo 
klausimu nerašyta ir nieko ne
daryta. Nemanau, kad lietuvių 
tauta palankiai žiūrėtų į tokį 
žingsnį ir sutinktų su tokiu abe 
jingu Mažosios Lietuvos poli- 

(Nukelta į 6 psl.)
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tarp lietuvių ir vokiečių didelė > 
masė be aiškaus nusistatymo. , 
Tai lietuviško kraujo žmonės i 
su vokišku išsiauklėjimu. Jei . 
ir lietuviškoji sąmonė užmigu- ■ 
si, tai prabočių šešėliai dar ne- 
apleidę jų. Lietuviai ir krauju 
ir gyvenimo būdu artimesni 
jiem nei lenkai.

Paskutiniais metais lemia
mos reikšmės turėjo Mažosios 
Lietuvos žmonių globojimas ir 
tūkstančių nelietuvių išgelbė
jimas nuo bado ir mirties Di
džiojoj Lietuvoj. Toks kilnus 
gestas iš vargą kenčiančios Lie 
tuvos neliko nepastebėtas ir į 
vakarus atsidūrusių vokiečių. 
Net vokiečių dvasios šulą ver
čia tai pervertinti savo nusista
tymą Lietuvos ir lietuvių atž
vilgiu. Neseniai įvykusiame 
rytprūsiečių suvažiavime rašy
tojas R. Naujoks šit kaip atsi
liepia apie lietuvius. „Lietuva 
kaipo vienintelė tauta iš mūsų 
ouvusių rytinių kaimynų atsiri 
bojo nuo brutalių priešo naikini 
mo būdų. Nežiūrėdama savo 
pačių vargų, toji tauta parodė 
pavyzdį ir prisipažino prie kri 
kščioniškos Vakarų kultūros. 
Aš manau, kad jau vien šita ne
turėtų būti užmiršta ir kad tai 
turėtų mums palengvinti paša
linti atgyventus priešingumus 
ir rasti naujų galimumų tei
singam sugyvenimui“.

Kas mūsų daroma laimėti 
Kraštą ir žmonių palankumą? 

. Taip, kaip kenčiančioj Lietu
voj tik pavieni žmonės parodo 

• artimo meilę, taip ir išeivijoje. 
■ Sekant „Keleivyje“ duotas pa

dėkos ištraukas matyti, kad 
šalpa užsiėmę tik atskiri žmo
nes, privačios organizacijos, 
ypač Mažosios Lietuvos Bičiu
lių draugijos.. Nei Baltas, nei

NEVĖŽIO JUOZAS

PAJŪRIAIS
1936 metų vasara. Gražiau 

sias mūsų tėvynės Lietuvos lai
kas — birželio pabaiga ir lie
pos pradžia. ..

Pamylti savo jūrą ir jos mei
lę padalinti saviesims, plaukia 
visos Lietuvos gimnazijų atsto 
vai prie Baltijos, prie gražiųjų 
pajūrio Girulių.

Panevėžio trejetukas, po vie 
nos paros traukiniu kelionės, iš 
lipa ties vietove Kopūstai, kad 
galima būtų pakeliauti pės
čiom ir pažint geriau Klaipė
dos krašto žemę, kurią narsūs 
šio krašto sukilėliai 1923 sau
sio 15 d. grąžino vėl prie Lie
tuvos kūno.

Nauji palapinių miestai iš
dygsta prie Baltijos, kuri visa 
laiką apsiputojusi skelbė tėvy
nės dalią ir kovą už ją.

Girulių pušys linksta nuo 
lietuviškų sutartinių,© kiekvie
no vakaro laužų liepsnos dažo 
jūrų veidą.

Vakarinės maldos, rytmečio 
giesmės ir mūsų priesaikos žo 
džius lydėjo laisva 
tija: „Tenūdžiūsta 
nė, negu aš Tavęs 
o, Baltija!“ . . .

* *
Ir kai Klaipėdos gatvėm žy

giavo mūsų stovykla,, klegant 
džiaugsmui, akomponuojant 
mūsų laisvai Baltijai ir skam
bant dainai: „Prie jūros aukš
taičiai, prie jūros žemaičiai,

Kaip daugel kur Rytų Euro ; 
poj, taip ir Nemuno žemupyje : 
didelių lietuviškų kraštų liki- 
mas dar neišspręstas. Tie kraš i 
tai — tai Maž. Lietuva. Nau- • 
jausiu laikų žemėlapiai šitą bu . 
busiu Rytprūsių šiaurinę dalį 
vadina Kaliningradu. Tačiau 
prie naujojo rusiškojo pavadi
nimo pridėti (kad ir suvokie- j 
tinta forma) senieji lietuviški ■ 
pavadinimai: Tilžė, Ragainė, , 
Skaisgiriai, Pilkalnis, Stalupė
nai, Įsrutis ir tt.

Ir kas bent kiek tą kraštą 
pažįsta, žino, kad ten ne tik 
miestai, bet ir bemaž visi kai- , 
mai, miškai, upės, ežerai, net 
liūnai, lankogaliai ir tt. turi 
lietuviškus pavadinimus. Taip 
visas kraštas nusėtas tokiais 
skambiais lietuviškais vieto
vardžiais. O dauguma gyven
tojų vadinosi bemaž nesuga
dintais lietuviškais asmenvar
džiais.

Šiandien yra aiškiai moksli
ninkų nustatyta, kad lietuvių 
kraujo ir kalbos protėviai į Pa 
baltijj atėjo jau akmens gadynė 
je (neolito laikais), ir nuolat 
gyvendami ten tūkstančius me 
tų, jie kraštą sukultūrino ir lai 
rnėjo ji gražiam žmogaus gy
venimui. Mokėjo jie ir apsi
ginti nuo priešų ir likti laisvi, 
kol viduramžių pabaigoj šar
vuoti ritieriai dalinai juos pa
vergė.

Maž. Lietuvos kraštus ordi 
nas pradėjo užkariauti apie 
1270 m. Tais laikais ten gyve 
no senos lietuvių giminės sū
duviai, nadruviai ir skalviai. Jie 
turėjo gintis vieni, nes po Min 
daugo mirties, suirutės laikais 
iš Lietuvos kunigaikščių jie ma 
žai tesusilaukdavo pagalbos. 
Tai ordinas ir galėjo Maž. Lie 
tuvos istorijoj Įsteigti savo pi
lis Įsruti, Tilžę, Ventę, Ragai
nę ir kit. Tik sustiprėjus Lie- 
iivai Vytenio laikais, ordino 

veržimasis buvo kiek sustab
dytas. Tačiau kovos nesibai
gė ; ritierių puolimai ir lietuvių 
priešpuoliai eidavo per Maž. 
Lietuvą. Tai kraštas buvo nai- 

l kinamas per pusantro šimto 
‘ inetų. Dalis gyventojų žuvo 
■ kovose, kiti pasitraukė į Lie

tuvą. Tada ir tikybinis cent
ras Ramovė nuo Ramintos 
upės krantų buvo perkeltas kur 
nors prie vidurinio Nemuno. 
O apytušti kraštai tarp Ne
muno, Pregliaus ir iki Suvalki
jos užžėlę tankumynais, ne
pereinamais miškais, prisivei
sė žvėrių, pasidarė dykuma —- 
Wildnis.

Melno ežero taikos derybo
se (1422) Vytautas sutiko tą 
„Wildnis" pasidalinti su ordi
nu. Riba pravesta tokiu bū
du: nuo Vištyčio ežero į šiau
rę iki Širvintos (ties Smalinin
kais), tada pagal Šventąją 2 
mylias į šiaurę ir nuo čia ly
giagrečiai Nemunu į vakarus 
iki Jūros, nuo čia vėl 1 mylią 
į šiaurę ir tada vis trijų mylių 
atstume nuo Nemuno, Rusnės 
ir Marių krantus iki už Klaipė
dos. Taigi, riba tarp Maž. ir 
Didž. Lietuvos buvo sudaryta, 
galima sakyti, mechaniškai 
skristuvo ir liniuotės pagalba.

Ilgus laikus ta siena liko pro 
vizoriš'ka, per ją laisvai ėjo lie
tuvių grįžimas Į jų iš senovės

apgyventus kraštus. Ordinas 
neturėjo nei jėgų, nei lėšų ko
lonizuoti, tai lietuviai ne tik už 
ėmė nadruvių, sūduvių ir skal
vių kraštus, bet slinko ir to
liau Į vakarus. Apie 1500 rn. 
jų yra nemažai ir Karaliaučiu
je ir net Piliavos apylinkėje.

Lietuvninkai kruopščiu dar
bu tą „Wildnis“ panaikino. Jie 
vėl iškirto miškus, atstatė so
dybas, ir yra neginčijamas fak 
tas, kad jie antrą kartą kraštą 
laimėjo kultūrai.

Ryšiai tarp Maž. ir Didž. 
Lietuvos buvo palaikomi kol 
ordino kraštas buvo Lietuvos- 
-Lenkijos karalių vyriausioj 
valdžioje, ordino meistras bu
vo tik jų vasalas. Po išsilaisvi
nimo iš to suveriniteto (17- 
amž.) ir lietuvių elementas pra 
dėjo mažėti, siena pasidarė 
efektyvi, o vėliau (jau rusų 
laikais) net riba tarp abiejų 
kultūrų. — Tada jau Maž. Lie 
tuvos lietuvninkai gyveno ats 
kirą savo istorijos laikotarpį, 
kuris baigėsi su Ad. Hitleriu.

Maž. Lietuvai dabar prasi
deda naujas istorijos lapas. 
Vokiečiai išėjo: kaip matome, 
istoriškai, etnografiškai ir geo 
logiškai miant, kraštas turėtų 
grįžti prie Lietuvos, kaip tai 
reikalauta Didž. Kunigaikščio 
Algirdo ir ypatingai pabrėžta 
Vytauto, ir kaip Maž. Lietu
vos Tarybos pirmininkas rei
kalavo Versalio taikos derybo
se po I-jo Pasaulinio karo.

Visus tokius argumentus pa 
naudojant Potsdamo Konferen 
cijoj ir buvo Rytprūsiai pada
linti. Tik partneriai pasikeitė: 
Maž. Lietuvos didžiausi plotai 
nepriskirti Lietuvai, o laikinai 
pavesti valdyti — rusams, ku
rie jokių teisių į tą kraštą ne
turėjo ir neturi.

Tuo ir ant Maž. Lietuvos nu 
sileido geležinė uždanga, ir ma 
žai mes bežinome, kas ten da
rosi. Prasiskverbia viena ki
ta žinia, ir galima susidaryti 
tokį apytikrį vaizdą: kraštas 
tarp Priegliaus ir Nemuno pa
darytas milžinišku kariuome
nės tramplynu. Pajūris sutvir

' tintas. Į Samlando pajūrį ir 
rusų kareiviai gali vykti tik 
ypatingu leidimu.

Derlingoji žemė apdirbama 
tik keliose vietose (apie 10%). 
Vietomis visai nėra gyventojų. 
Laukai apaugę usnėmis, iš ku
lių jau kyla ir krūmai — daro
si tankumynai.

Nemuno žemupyje pylimai 
išgriauti, vanduo apsemiąs la
bai vertingas pievas. Upės va 
ga prinešta dumblo, taip kad 
ajarai, švendrės, dudulės žydi 
viduryje žiočių.

Reiškia: krašte darosi vėl dy 
kurna — Wildnis. Ir kas to
liau? Iš paskutiniu laiku su
darytų taikos sutarčių matyti, 
kad nustatnat sienas nusveria 
ne tiek istoriškai - etnografiš
kas, kiek politiškai - ekonomi
nis principas, (pav. lenkai iki 
Oderio).

Maž. Lietuvos ekonominė 
reikšmė Lietuvai yra nepapras
tai didelė. Ji išplaukia, kaip 
visur, iš geopolitinės padėties: 
visas kraštas yra natūralus tę 
sinys visos lietuviškai - baltiš
kosios teritorijos. Abi upės, 
Nemunas ir Prėglius suima vi
sų tų upių vandenis ir neša 
juos per Maž. Lietuvos plotus 
į jūres - mares. Pagal tai gra 
vituoja ir susisiekimas ir visas 
ūkiškas

Maž. 
rą savo 
riausiai 
Europoje— kaip tai danų, olan 
dų arba kai kuriems Pietų 
Švedijos kraštams.

Paminėsiu tik keletą daly
kų : — Plentų tinklas ten 3 
kart tankesnis negu Didž. Lie
tuvoje, o geležinkelių (įskai
tant ir siauruosius geležinke
lius) net 4 kartus. — Vandens 
keliai buvo gerai pritaikinti 
transportui, vandens jėga gami 
no elektros visam kraštui.

Maž. Lietuva su tinkamais 
uostais pakeltų ne tik visos 
valstybės ūkinį pajėgumą, bet 
būtų ir svarbus tranzitinis fak
torius plačiam Lietuvos užnu- 

. gariui Europos Rytuose.
Instras.

švelniom liepos mėn. bangom...
Ten, kur, kaip laumės juos

ta, nešasi gražusis Nemunas, 
kur išdidūs Jėsios krantai, kaip 
Niagara — Aukštojoj Panemu 
nėję dungsojo raudoni mūrai, 
kurie ugdė tėvynės sargybai va 
dovus.

Už rūsčių IV forto pastatų, 
tęsėsi šiaurinė baterija, kur 
„amžinai įsivaizduotas“ priešas 
buvo pasislėpęs.

Po energingo puolimo tą ry 
tą, pasnigtam šviežiam sniege 
buvo matomos „sumušto“ prie 
šo skeveldros.

Tuo tarpu pratimo vadovas 
prabyla: „pratimas pavykęs, 
priešas sunaikintas, bet šią va 
landą amžinasis vakarų priešas 
veržiasi į Klaipėdos kraštą ir 
žygiuoja jau klaipėdos gat
vėm ! . . “

Tarytum perkūnas trenkė iš 
sirikiavusią kariūnų kuopą, šir 
dys suvirpa kerštu ir kova už 
jūrą, už Klaipėdą, už savąją 
žemę. . .

Iš dienoraščio.
ziaus senas klaipėdietis, šluos
tėsi ašaras girdint laisvės žo
džius, laisvam savam Baltijos 
pajūry.

Ir kai Klaipėdos, gražiausio 
se pasauly kapinėse, dejom iš 
visų Lietuvos kampelių supin
tų gyvų gėlių vainiką, man aiš 
ku, ko didvyrių, išvaduotojų 
paminklas apsprogdintas mums 
kalbėjo: O už ką, Jūs, priešai, 
neduodat ramybės mums mirų 
šiųjų mieste?!. . .

Nuo Vytauto Didžiojo gim
nazijos stogo mes 
šauliui: Gyvuok ir 
laisva, o Baltija!

Tai buvo mūsų
tai ir gražiausias metų laikas, 
kai birželio ir liepos žiedų pro 
cesija keliavo Lietuvos laukais, 
kurią lydėjo baltų ir raudonų 
dobilų kvapas, o Lietuvos Bal
tija iš džiaugsmo juokėsi, kva
tojo, apsipylusi savo garbanas 
baltom putom, — ji buvo tada 
laisva ir mes buvom laisvi.

Kuršių marės ir Lietuvos ro 
jus — Neringa man dar stovi 
prieš akis, kai keliavom per ją 
bučiuodami iš vienos pusės 
Baltiją, iš kitos pusės jos 
terį — Kuršių mares.

Tos smiltynų pušaitės 
šneka: Lietuva neišnyks, 
neišnyksta mano prieglobsty 
elniai. . .

Išdidi Juodkrantė, Nida, sim
patiški Kuršių km. — Perval- džia Baltijos krantai ir Kuršių 
ka, Preila mus sveikino karš
čiau, kaip saulė po Kubos pal
me.

, Ir kai keliaujant, mūsų jė- 
; gos pasilpdavo, mylima Balti-
■ ja kviesdavo pažaisti su jos mirti, negu vergauti“

šaukėm pa
būk amžiais

laisvės me

mūsų Sal
mano deši- 
išsižadėsiu, dų k

* dar 
kaip

1944 m. Tėvynės Kūną, kaip 
peiliais vėl raižė vienas priešas 
po kito — į tėvynę plūdo bai
siausias priešas mūsų ir viso 
pasaulio iš rytų.

Ir jeigu buvo kada nors su
stojusi saulė ir nesisukę žemė, 
tai tik ant Lietuvos 1944 m. va 
sąrą, kai plūdo nauji hunai.

Užtemo saulės akys, skaitė 
šviežius partizanų kapus prie 
Baltijos, Nemuno, Neries, Ne
vėžio, Šventosios. . .

Pabėgėlių kolonas vėl glau-

Suprantu, dabar, ko taip sun 
Šiuo kiai vaitojo ji tada, kai vakaras 

metu vokiečiai yra įjungę visas apdengė ją nakties baldakimu; 
mokslines ir propagandines jė suprantu, ko palinkęs nuo am-

marių užuovėja. Aš girdžiu, 
dar kaip šiandie Klaipėdos ap
supime pagreitintus šūvius sa
vo žmonai, dukrai ir sau ir jų 
paskutinius žodžius: „Geriau

Kautynių sąmišy, bėgu tais 
pačiais pajūrio krantais, ku
riais laisvais laikais keliavau.

Ant pagalio, be sąmonės ma 
ne išnešė Kuršių marės, kaip 
savo vaiką išgelbėjo mane ir 
perdavė Juodkrantei globoti.

Aš niekad nepamiršiu Jūsų, 
o Kuršių marės, o Baltija, nes 
Jūs prailginot man gyvenimą!

* * *
1952 m. Aplink girdžiu šne 

ka: Kaip einasi? Kiek uždirbi? 
Jau nusipirkai namą?...

Manyje dar ošia tėviškės vė
jai, girdžiu kaip ten girgžda 
palikta svirtis. . . Kaip auksas 
mane slegia tenai būtos dienos.

Praeina Vilnius, Klaipėda, 
Kaunas, Panevėžys, 
polė, A. Panemunė, 
Kuršių marės ir Baltija 
būna nukirsta mano dešinė, ne 
gu aš Tavęs atsižadėsiu“.

O laike, grąžink greičiau 
mus ten, kur mūsų žemė, van
denys ir jūra!

Mariam- 
Giruliai, 

,Te-

gyvenimas.
Lietuvos ūkis prieš ka 
produkcija prilygo ge- 
išvystytiems kraštams
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sviesos ir gyvybes 
slėpiningumas 

VYDŪNAS
6. Žmogaus Priedermė Šviesos

ir Gyvybės atžvilgiu.
Kas žmogaus darytina, jeib 

jo esme nušvistų ir gyventų, 
senovėje buvo slaptia skelbia
ma. Dabartyje tegalima tiktai 
dar kiek pašnibždėti apie tai, 
khs tuokart mysterėmis (Slė- žmogui, jam taip gyvenant, vi 
pmybėrais) buvo siekiama. Vis 
dėlto yra žinoma, kad buvo aiš
kinamas klausimas, kaip žmo
gus, koks jis yra, gali 
užgimti.

Laiminantieji žinia, 
ha, visai reikšmingai 
kaip d 
mas

Pofesin ės sąjungos
K aiiadoje

Dievo, šviesos ir gyvybės at- 
švaista, jis nušvietia visą savo 
aplinką. Kad sakyta, žmonės 
esą pasaulio šviesa, tad priminu 
tinas ir žodis: „Jūs esate die- 
vaitiai“. (Jon. 10, 34).

Šviesėjusiam ir gyvėjusiam

Profesinių sąjungų judėji
mas Kanadoje labai sustiprėjo 
paskutiniais metais. Maždaug 
vienas iš 14 kanadiečių, arba 
vienas iš penkių dirbančiųjų, 
priklauso profesiniai sąjungai. 
Organziuotų darbininkų įtaką 
galima pajusti kaip socialinia
me, taip ir ekonominiame gy
venime. Profesinė sąjunga, kosas pasaulis atrodo gobiamas 

nuostabios šviesos. Visa jam kia ji mūsų supratimu šiandie- 
yra priplūsta gyvybės bei ga- ną yra, turi Kanadoje nepilnus 
lios. Visuose vyksmuose jis 80 metų amžiaus, 
tiesiog numano tikrą prasmę ir 
kaip atsiskleidžia vis gausesnė institucijų, taip ir profesinė są 
ir gyvesnė gyvybė, kuri gyvas junga buvo importuota iš Bri- 
vienetas suburia į vienybę, canijos. J 
Žmonių tautos tai aiškiai įro- dirbančiųjų 
do, ir jų žmonės lyg slaptia ra bendram labui — buvo ištikrų- 
ginami širdingu santykiavimu jų britiška mintis.
tai ko-ryškiau patvirtinti.

Net-gi neapribota Visata 
kurį patir šviesėjusiam ir gyvėjusiam žmo 

gui nebėra tuštia ir tamsi, bet 
priplūstama galių, kurios ne-

išnaujo

Evangė 
išdėsto,

visko žmogaus uzgiini
.-yksia gyvpliško gyvent
iem j e, karvidėje, kad gy

vūnų prižiūrėtojams tai pra
nešta ir kaip jie drąsinami ne
sibijoti, kadangi jiems tenkąs 
didis džiaugsmas, 
uantios visos tautos, joms už 
gimus išganytojui.

O kaip tie gyvulių prižiurę- įmanantiu gyvumu ir prasmin- 
tojai visai nustebę žvalgosi, su-

Kaip ir daugelis kitų mūsų

Jos tiksiąs — laisvas 
susivienijimas

HENRIKAS NAGYS

Apse kasdienybę, 
rašytojus ir knygas 

LIETUVIS RAŠYTOJAS TEBEGYVAS
pabaigoje būtinai pasako knygos vertę, 

bet apie galią meniškai stip
riu žodžiu atskleisti žmogiš
kojo buvimo gelmes; apie ne
numaldomą troškulį jieškoti at 
sakymų į pačius pagrindinius 
klausimus. Jeigu mūsų pavir
šutiniškoj laikraštinėj polemi
koje pasigirsta balsų prieš su- 
vakarėjimą, nugrimzdimą į fi 
losofiją, tai yra aiškiausi ženk 
lai, kad nuo tautos atskilę pa
vieniai asmenys ima skęsti ko 
mixais ir kovbojiškais raite
liais užtvindintoj amerikoniš
koj dvasinio skurdo baloj. Jie 
nebeįstengia suprasti savųjų 
rašytojų ir norėtų juos taip pat 
nusitraukti į gatvės leksikoną, 
smulkaus buržujuko galvose
ną. O visdėlto mūsų kraujas 
tebeteka senajam kontinente— 
Europoje. Mūsų rašytojas ge 
rai daro semdamasis iš jos ne
išsenkančių versmių. Tenai ir 
niekur kitur — Lietuvos žemė 
laukia mūsų ir kalba mums. 
Europoje — nors ir pusiau pa 
vergtoj ir išniekintoj — lietu
viškasis dangus neša dalį Die
vo žvaigždžių, lietuviškosios 
upės plukdo savo tebekovojan- 
čių vaikų kraują, lietuviška že 
mė augina duoną ir laiko šalti
niuose gyvybės vandenio 
mums. Todėl nerūstaukime 
ant savo rašytojo, bet sten
kimės suprasti jį, stenkimės 
išskaityti jo knygose mums už 
rašytus žodžius, klausykime, 
kartu su juo tebeplakančios 
gyvo žmogaus širdies.

Jeigu lietuvis rašytojas ne
linksniuoja kiekveinam saki
ny Lietuvos vardo, tai dar ne
reiškia, jog jis pamiršo savo 
tėviškę. w Įsiklausykime gerai 
— ir mes išgirsime k i e k v i e 
n a m jo sakiny ūžiantį mūsų 
žemės vėją, mūsų žemdirbio 

žingsnį ir lėtus jo mostus be
riančius grūdą, jo balsą ir jo 
širdį, jo skausmą ir viltį; kiek
vienas proto peizažas yra m ū - 
s ų žemės gamtovaizdis, kiek
vieno sukurto medžio šaknys 
yra įsisunkusios į Aukštaičių, 
Žemaičių, Suvalkų, Vilnijos ir 
Mažlietuvos juodžemį.

PASTABOS APIE NAUJAI PASIRODANČIAS 
KNYGAS.

mano atstovą. Tremtyje, Vo
kietijoje išleistam noveliniam 
romane „Naktis ant morų“ jau 
tesi aiškus posūkis į realistiš
kesni vaizdavimo būdą. Lyri
nės ekskursijos j buvo dingu
sios, stilius susikondensėjo, 
svoris tapo permestas į patį 
vyksmą ir stiprų veikėjų dia
loginį ir monologinį momentą, 
ir naujoje novelių knygoje Jan 
kus lieka ištikimas šiam nusi
gręžimui nuo impresionizmo. 
Ir čia stilius vengia bet kokių 
nereikalingų puošmenų, nove
lių konstrukcija aiški, papras
ta, intryga vystoma užtikrin
tai ir logiškai. Personažai ge
rai išjieškoti ir gyvi. Autorius 
pats juos apibūdina vos ke
liais neišvengiamais žodžiais,

riam jaunystėje pasisekė su
kurti sau laimę medvilnės ver
pimo pramonėje. Owen tai
pogi yra kooperatyvų judėji
mo kūrėjas. Galima sakyti, 
kad jis yra pirmas socalistas, 
viena generacija aukščiau ne
gu Karolis Marksas.

1834 metais jis pasidarbavo 
pirmos būtų profesinių sąjun
gų federacijos organizavime, 
vadinamame „the Grand Na
tional Consolidated Trades 
Union“. Tos federacijos idėjos 
buvo dar per naujos tam lai
kui ji išnyko. Bet ji nustatė 
didžiųjų darbininkų kongresų 
formą, kurie buvo įsteigti maž 
daug po 40 metų.
Pirmos Kanadiškos darbininkų, 

sąjungos.
Pirmieji darbininkai Kana

doje, kurie organizavosi, tai bu 
vo spaustuvininkai. Tas įvy
ko maždaug 1830 metais. Ki
tos ankstyvos kanadiškos pro
fesinės sąjungos buvo tos ke
turios Gelžkelio Brolijos (inži. 
nierių, konduktorių, kūrikų ir 
gelžkeliečių). Pirmoji garve
žių inžinierių brolija buvo įs
teigta Hamiltone, Ont., ir Bel
leville, Ont., 1863 metais. Ši
tos keturios gelžkelio brolijos 
veikia šiandien kaip nepriklau
somos sąjungos.

Kanados darbininkų judėji
mas neužilgo sujungė savo jė
gas su JAV. Pirmosios Ameri 
koniškos sąjungos, kurios at
vyko Kanadon, buvo geležies 
pramonės ir spaustuvininkų. 
Tuojau sekė žymi organizaci
ja, tai buvo „the Knights of St. 
Crispin“, kuri vedė batsiuvius 
į kovą prieš avalynių fabrikus.

Bu* daugiau.

Praeitųjų metų 
lietuviškų knygų stalai nebu
vo turtingi: keletas leidinių, 
apie kuriuos buvo galima kal
bėti, dėl kurių pasirodymo bu
vo galima džiaugtis. Atrodė, 
kad materialistinė šio krašto 
kasdienybė jau baigia sutru
pinti mūsų rašytoją. Atrodė, 
kad fabriko ratai visam laikui 
atplėšė kūrėją nuo jo pasaulio 
ir visa nesulaikomai rieda pa
kalnėn: praeis dar metai, ir 
mes džiaugsimės sulaukę bent 
vienos vertingos knygos kas
met.

Kaip gera šiandien įsitikinti, 
jog toksai pesimizmas buvo 
perdėtas. Kaip džiugu nusivil
ti dėl to! Jau yra pasirodžiusi 
visa eilė gerų knygų, ir ligi me
tų pabaigos — kaip matyti iš 
leidyklinių skelbimų — jų dar 
sulauksime. Lietuviškieji kny 
gynai kiekvieną savaitę skai
tytojui siūlo vis naujų leidi
nių, kurių laukėm visą laiką ir 
jau buvome nustoję vilties 
laukti. Lietuvos rašytojas 
begyvas. Jo nesugniuždė 
kasdienybė, nei fabrikai, 
pinigas. Jis tebekalba mums.

Dirbančiųjų federacijos buvo 
jstaigtos Britanijoje 19-tojo 
šimtmečio pradžioje. Pramo
nės augimas buvo to įsisteigi- 
mo priežastis, nes jis sukūrė 
miesto darbininkų luomą, ku
ris uždirbo sau duonos tik sa
vo darbu.

Darbininkų są-gos pradžio-

gumu perspindi ir gyvina vi- 
.pie pranešimo skelbė- są tamsą ir erdvumą, o visame 

tame ir įsirodo vis aiškiau Di- 
diojo Slėpinio Šviesa ir Gyvy- je turėjo du tikslu, būtent, kad 
bė. savo narių skaitlingumu galėtų

Regint vien kūno akimis, pa- lengviau susitarti su darbda- 
saulyje matyt nuolatinė švie- viu ir panaikinti darbininkų tar 
sos ir tamsos, gyvybės ir mir- pe varžybas, nes varžybos že- 
ties pakaita, šviesėjęs žmogus mino atlyginimus ir blogino 
nusimano viena su ta šviesa ir darbo sąlygas. Antra priežas- 
gyvybe, kuri iš augšt laiko ir tis — sudaryti fondą, iš kurio 
erdvės jam teikiasi su nuosta
bia malone ir pildo jo esmę su 
neapsakomu palaiminimu. Švie 
sos ir gyvybės slėpiningumas 
jam nuolatai giedriau atsikloja.

(Pabaiga)

ją diuė uaugybė dangiškų ga
lių, kurios veiikai visą Visatą 
pildo giedojimu apie Dievo gar 
oę, apie ramybę ant žemės ir 
apie žmonių pasigėrėjimą.

Visa-tai kartojasi ir žmogu
je, kurs su savo kūniškumu ir 
geiduliais yra gyvuliškas, lyg 
kokia karvidė, kurią jis turi pri 
žiūrėti. Dažnai todėl dabarty
je ir skelbiama, kad žmogaus 
gyvenimo prasmė ir jo uždavi
nys yra, save pašvęst Dievo ap 
sireiškimui žmoniškume, bū
tent Kristui, kurs jame tad už 
gimęs, jį ir tobulina.

Visas ir žemiausias gyvumas 
siekia piinesnio atiskleidimo že
miškame buvime. To nori ir 
žmogus, tam skatinamas pašau 
lio galių. Bet esmiškoji jo 
gyvybė subunda tiktai žmo
gui pasišventiant Didiajam 
Slėpiniui, visa nušvietiantiai 
Išmintiai, Dievo Šviesai. Kurs 
taip jam atsiduoda, skaista gy 
vybė jo viduje sukyla ir Dievo 
sūnūs užgimsta.

1 ai ir primena vieno vokie- 
tio žodis, žinomo vardu Ange 
lūs Silesius, gyvenusio 1624— 
1677. „Jei Kristus tūkstant 
kart užgimęs būųtų Betlejuje, 
o ne tavyj, tu liktaisi pražu
vęs“. Vadinas, žmogus pasi
liktų nes.žinojimo tamsoje, su
tapęs su pragaištumu. Kitas 
minėtojo Vokietio žodis yra: 
„Turi Marija būt ir Dievą sa
vyje gimdyti, jeib jis išganymą 
tau teikt galėtų“. Tiktai Die
vo šviesa gali sužadinti Dievo 
gyvybę žmoguje ir jį Dievuje 
sugyvinti.

7. Šviesėjusio ir gyvėjusio 
žmogaus Stovis Gyvenime.
Visi pareikštieji mąstymai 

gal leistų numanyti, kaip žmo
gus iškyla iš tamsos į šviesą, iš 
pragaišties į gyvybę, kaip es
miškasis jo žmoniškumas tarps 
ta. Atitinkamai jis tada ir vei 
kia kitus žmones net gi visą 
gyvenimą. Būdamas tada tik
rai Didiojo Slėpinio, būtent menkos meniškos vertės.
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su- 
te- 
nei 
nei

oūtų galima padėti darbinin
kams nelaimės, ligos, ar nedar
bo atveju.

Profesinių sąjungų tėvas bu 
vo Robert Owen, anglas, kū

ŽIEŽIRBOS
Savotiškos mintys apie literatūrą

„Aidų“ paskutiniame nume
ry (9, lapkričio mėn.) Dr. A. 
Baltinis, polemizuodamas su 
anksčiau tame pačiame žurnale 
paskelbtu dr. A. Maceinos 
straipsniu, savo rašiny „Lite
ratūros nusikalstamumas“ pa- toje yra tik vidutiniai, bet etiš 
skelbia labai daug stebėtinų te kai vertingi rašytojai, negu di- 
zių apie rašytoją ir literatūrą, deli menininkai, bet nemora- 
jeigu A. Maceina savo gerai pa lūs. Estetinių vertybių trūku- 
žįstamu intuityviu ir spalvin- mas sužeidžia tik nedidelį skai 
gu žodžiu sugebėjo atskleisti 
kuriančiojo būtį, tai A. Balti
nis labai rūpestingai stengiasi 
poetą pasodino į dogmatinį 
suoliuką, kad tasai paklusniai 
giedotų, pagal seniai išbandy
tą metodą sukirptas, giesme
les. Štai kelios ypatingai įsi 
dėmėtinos A. Baltinio mintys:

„Daugumas poetų savo kū- — kurios yra svarbesnės gy- 
ryba lieka vitalinių vertybių venimui, negu estetinės“, 
srityje, nedaugelis įžengia į Iš paminėtų gerb. A. Balti- 
dvasinę sritį, o labai retas į re nio minčių kyšo viena aiški ten 
Ilginę. Bet jei poetui pasise
ka savo kūrinyje realizuoti re
ligines vertybes, tai tikrai toks 
kūrinys turi transfiguracinį 
bruožą ir keičia pasaulį religiš 
kai. Bet čia jis keičia pasaulį 
ne dėl estetinių, bet dėl religi
nių savo vertybių, Stebuklin
gieji paveikslai dažnai būna

„Žmogaus kelias į asmens 
pilnatvę yra religinis, todėl kas 
jo jieško mene ar apskritai kul
tūroje, to jieškojimas visada 
baigiasi nepasisekimu“.

„Geriau yra, jei kokioje tau-

čių skaitytojų, kurie šių verty 
bių jieško kūrinyje, Tuo tar
pu etinių vertybių trūkumas 
sužeidžia daugumą ir sugriau
na pačius gyvenimo pamatus. 
Menka estetiniu atžvilgiu lite
ratūra nors ir gadina estetinį 
skonį, bet ji dažnai ugdo kitas 
vertybes — etines ar religines,

dencija: Literatūra tėra vertin 
ga tiek, kiek ji tarnauja eti
niams ir religiniams reikalams. 
Deja, tokia raštija nesivadina 
literatūros vardu: kiekvienas 
receptas žudo kūrėją. Tai šim 
tais ir tūkstančiais kartų pasi
tvirtino nacistinėj ir komunis
tinėj priespaudoj. Literatūros 
kriterija ineklausia naudos iš

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Nelė Mazalaitė: MĖNUO, 

VADINAMAS MEDAUS. 
Apysaka. Išleido Gabija 1951 
m. Dail. B. Vilkutaitytė-Ged- 
vilienė. 220 psl. Kaina 2.50 d. 
Knyga gaunama: Gabija, 340 
Union Ave., Brooklyn 11, N.

WQ-TWK

KAS „N L“ prenumeruoja, 
TAS už Lietuvos laisvę kovoja. 
„Nepriklausomą Lietuvą1" 

skaitysi —
Visą pasaulį aiškiai matysi.

Ir norisi pasidžiaugti ne 
vien rašančiaisiais. Štai daug 
jaunų, šviesių žmonių išdrįso 
savo vertingai uždirbtą dolerį 
investuoti ne į namus, mašinas 
ar aludes, bet į spaustuves, lei 
dyklas, naujus leidinius. Ar 
tai nėra įrodymas, kad šio kraš 
to sočioj ir plokščioj aplinkoj 
yra daug žmonių, kurie žino, 
ko jie čia atvyko, kurie žino, 
kad atsitiktinis patriotinis šūk
telėjimas kuriam nors susirin
kime nėra pakankama duoklė 
savo žudomai žemei. Kurie 
žino, kad visa mūsų kultūra ir 
dvasinės vertybės kol tebus 
gyvos, kol nemirs motinos iš
mokytas gimtas žodis ištrem
tųjų minioj. Ir tuo žodžiu lie
tuvis rašytojas šiandien jau įs 
tengia pasakyti nemažiau, kaip 
kitų tautų didieji žodžio meni
ninkai. Čia nekalbama apie kie 
kybę — puslapių gausumas ne

Sunku bus keliolika sakinių 
išsamiai aptarti tokias šiais me 
tais pasirodančias knygas, ku 
rios yra vertos ilgo ir nuodug
naus įvertinimo. Sekančios pas 
tabos tebūna skaitančiojo pri-

ZOŠČENKO

AGITATORIUS
Aviacijos mokyklos sargas Grigorijus Kosoncovas iš

vyko į kaimą atostogų.
— Na, kągi, drauge Kosoncovai, — sako jam bičiuliai 

prieš išvykstant, — važiuojate jūs jau, taigi galėtumėte 
kaime paagituoti. Sakykite kaimiečiams: „Štai, aviacija pro
gresuoja“ . . . Gal kaimiečiai lėktuvui sudės aukų.

— Būkite tikri, — atsakė Kosoncovas, — suagituosiu. 
Ką jau ką, bet apie aviaciją, sakau, nesirūpinkit.

Rudenį Kosoncovas atvyko į kaimą, ir tą pačią dieną 
prisistatė kolchozo komisarui.

— Štai, — tarė jis, — noriu agituot. Aš, matote, atva
žiavę iš miesto. Ar negalima sušaukt susirinkimo?

.— Ką gi, — atsakė komisaras, — prašom, rytoj su
šauksiu kolchozo mužikus.

Ir kitą dieną gaisrininkų daržinėj atstovas surinko kol- 
chozininkus. Kosoncovas išėjo į priekį, kelis kartus nusilen
kė ir pradėjo kalbėti tvirtu balsu:

— Tai, vadinasi, štai. . . — sakė Kosoncovas, — avia
cija, draugai kolchozininkai. . . Jūs esate, žinoma, tamsi liau 
dis, tai šį tą apie politiką pasakysiu. . . Čia, sakysim, Vokie
tija, čia Rusija, o čia išviso. ..

— Bet apie ką tu mielasai? — nesuprato kaimiečiai.
-— Apie ką? — supyko Kosoncovas. — Apie aviaciją 

aš. Taigi aviacija progresuoja. . . Čia Rusija, o čia Kinija. . .
Kaimiečiai niūriai klausėsi.
— Neužtęsk! — kažkas sušuko užpakaly.
-— Aš neužtęsiu, — atšovė Kosoncovas.
—■ Aš apie aviaciją. .. Progresuoja, draugai kolchozi

ninkai. Nieko prieš nesakau. Kas yra, tai yra. Nesiginčiju.

meno kūrinio, jie klausia tik
tai literatūrinės jo vertės. Jei
gu mes sutinkame su vienu pa imtos, kaip nepakankamas pa- 

’ j---- i„.-„ kaitalas recenzijoms ir kriti
kai, kurių neradome Kanados 
lietuvių spaudoje.

Atsiverskime pirmiausia Jur 
gio Jankaus „Pirmąjį rūpestį“, 
novelių rinkinį, išleistą Liet. 
Knygų Klubo Čikagoje. Jur
gio Jankaus skaitytojui pri
statyti nebereikia: pažįstame 
jį jau iš Nepriklausomybės me
tais pasirodžiusių romanų „Eg 
zaminai“ ir „Be Krantų“, kaip 
talentingą ir lyrišką pasakoto-

čiu būtiniausiu dvasinės lais
vės reikalavimu kuriančiajam, 
tada turime būti atviri ir to
kiam vertingam (literatūrine 
prasme) kūriniui, kuris, gali bū 
ti, nesutinka su mūsų pasaulė
žiūra. Bet kokiam dogmatiš
kai siauram, apsišarvavusiam 
utilitaristiniais akiniais, žvilgs
niui kelias į tikrąją literatūrą 
yra uždaras. Tuo pačiu jis už 
daras ir į kūrėjo būtį.

......at— jt-------

— Nesuprantama! Neaišku! — sušuko komisaras, — 
Jūs, drauge, arčiau prie masės. . .

Kosoncovas priėjo arčiau ir, užsidėjęs koją ant kojos, 
pradėjo vėl:

— Tai šita, štai, drauvai kolchozininkai. Dirba lėktu
vus ir paskui skraido. Tai yra — ore. Na, viršuj, žinoma, 
nevisada išsilaiko — virstelia apačion. Kaip kad lakūnas 
draugas Jermilkinas. Išskrido, išskrido, o ten kaip krito, 
ach kojines padžiovė. . .

— Ne paukštis mat, — tarė kaimiečiai.
— Aš gi ir sakau, — atsigavo Kosoncovas, išgirdęs 

pritarimą, — aišku — ne paukštis. Paukštis nukrinta, ėj, 
pašoko ir tolyn. . . Kitas tainvi lakūnas, draugas Mykolas 
Popkovas, skrido vis laimingai, bac — motore kliūtis. . . kaip 
kris. . .

— Nu? — nustebo kaimiečiai.
— Dievulėliau. . . Vienas medžiuose užsikorė. Ir ka

bo kaip mažulėlis. Išsigando, numirė. . . Įvairių būna atsi
tikimų. . . O kartą karvė pas mus papuolė po propeleriu. 
Tik čik, čik — ir į gabalėlius. Kur ragai, o kur uodega, ir 
išskrit visai nebegalima. . . Šunys taip pat pasitaiko, pakliū
va.

— Ir arkliai? — paklausė kaimiečiai. — nejaugi ir ark
liai, brangusis, papuola?

— Ir arkliai, — tarė Kosoncovas. — Labai blogai. . .
— Nu vėliniai, duot jiems į ausį, pratarė kažkas. — 

Štai ką įsigalvojo! Arklius kapot! Ir ką gi, mielasai, tai 
progresuoja?

— Aš gi ir sakau tarė Kosoncovas, — progresuoja, 
draugai kolchozininkai. . . Jūs, štai, susirinkę aukokite.

— Bet kodėl gi, mielasai, aukoti? — paklausė kaimie
čiai.

— Lėktuvui, — tarė Kosoncovas.
Kolchozininkai, niūriai nusišypsoję, išsivaikščiojo.

Vertė A. Lingė.

ją. Tuose romanuose rado
me jį — impresionistinio ro-

palikdamas jų vidiniams ir iš
oriniams charakterio bruožams

JOS.YASAUSKIS
Hollywood, Florida,L 1720-24 Buchanan Street,

Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, tai pal- 
muotame Hollywood Floridoj.
me pirmos rūšies su visais patogumais.

nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive

Lžame, paskambinus telefonu 3290.
f. X *įf— ; M .......... X ....... »

Apartamentus užlaiko- 
Kviečiu visus 

lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, nes čia būna
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atsiskleisti dialoguose, Visoje 
knygoje' jaučiama siibrejiduę- 
sio ir savim pasitikinčio rašy 
Lojo jėga. Tokios novelės kaip 
„Velnio bala“, „Tavo rankos 
švarios“, „Dubenėlis“, „Armo 
nikelė“ yra vertos įrošyti tarp 
pačių gerųjų mūsų literatūron. 
Labai įdomus, nors nevieno
dai stipriai išlaikytas, yra pas
kutinysis šios knygos kūrinys 
— „Pasaulio dailininkas“. Juo 
Jankus bando atsistoti šalia 
šiandieninių pasaulinės litera
tūros beletristų. Ir kaip tiktai 
jame galime įžvelgti tai, ko 
Jankus dar stokoja: tai išėji
mo iš siauro buitinio vaizdavi
mo pasaulio, pastangos pažvelg 
ti giliau į žmogų. Kol kas Jan 
kaus vaizduojamasis žmogus 
tepaliečiamas jo išgyvenimų 
periferijose, įprastinėj kasdie
nybėj sutinkamu gilumu. Net 
mirties problemai autorius ne
suteikia gilesnio problematiš-- 
kūmo, kurio lauktume iš dide
lio prozaiko. Išryškėja tai, 
kaip minėta, „Pasaulio daili
ninke“, kur novelės užmeti
mas tikrai puikus, bet patsai 
apipavidalinimas daug 
beįstengia užpildyti, 
mostu suprojektuotų 
Dailininko Dovydo 
tamsi, demoniška figūra vieto
mis atrodo negyva, schematiš
ka, sugalvota.

Nežiūrint šių kelių pastabų 
Jankaus novelių knyga yra ku
pina pasigėrėtinų vietų ir to
dėl galima be perdėjimo teigti, 
kad jinai verta iškilios vietos 
mūsų šiandieninėj tremties pro 
k.o.je. Tenka su nekantrumu 
laukti grifai turinčio pasirody
ti Jankaus romano „Paklydę 
paukščiai“.

Bus daugiau.

kur ne
dideliu 
rėmų. 

Kagano

KULTURLVĖ>KrOĄ
NAUJŲJŲ KANADIEČIŲ MENO PARODA

Po antro pasaulinio karo 
kartu su kitais emigrantais Ka 
nadon yra atvykęs ir gausokas 
dailininkų būrys. Tai bent 20- 
ties atskirų šalių reprezentan
tai, nors daugumas jų yra iš 
centralinės Europos bei Pabal 
tijo. Kaip anglų spauda pa
žymi, daugumass jų yra daili
ninkai profesionalai, pripažini
mą gavę savo šalyse. Kiti nors 
pragyvenimą sau pelnę iš kitų 
profesijų, tačiau yra aukšto ly 
gio meno mėgėjai. Todėl šiais 
naujaisiais dailininkais visoje 
Kanadoje susidomėjimas dide 
lis.

Tur būt šių sumetimų vedi
na ir Londono (Ont.) Meno 
Galerija prieš porą mėnesių pa 
skelbė, kad nuo 1951. XII. 23 
iki 1951. XII. 30 rengia po 
visą Kanadą pasklidusių daili
ninkų — naujųjų kanadiečių tą 
pybos kūrinių parodą.

Parodos tikslas: 1) Padėti 
šiems dailininkams įsijausti į 
pilnutinį Kanados socialinį ir 
kultūrinį gyvenimą ir 2) pa
lodyti krašto gyventojams, ko 
kj įnašą ir kokią įtaką naujie
ji dailininkai atnešė ir daro 
Kanados kultūrai.

Parodos jury komisijai bu
vo pristatyta apie 300 darbų. 
Atrinkti ir parodoje išstatyti 
šimtas šeši paveikslai, 61-no 
įvairių tautų dailininkų, kone 
iš visų Kanados provincijų.

Parodoje dalyvauja: vokie
čiai — 4, rusai — 4, lenkai — 
6, estai — 12, latviai — 6, 
vengras — 1, ukrainiečiai — 
5, USA — f, austrai — 2, ita
las — 1, anglai — 5, prancū-

Jugoslavas Th Kramolc atė Nidol iš Vancpuverio. jaunas 
su ekspresionizmo darbais, 
vokietis prof. W. Mayer

zai — 2, jugoslavas — 1, da
nas — 1, kiniečiai — 2, čeko- 
slovakas — 1, norvegas — 1, 
madagaskarietis — 1, škotas—
l, lietuviai — 2.

Lietuvius reprezentuoja . e- 
lesforas Valius iš Toro to r 
Juozas Akstinas iš Montrealio.

T. Valius patiekė tris pa
veikslus — raižinius: „Bal
tijos moterys“, „Tragedija Bal 
tijos pajūry" ir „C 
me“. Visi šie raižiniai su
kurti ne Kanadoje: „Tragedi
ja Baltijos pajūry“ — tėvyi 
— Vilniuje, pirmasis — 1948
m. , o pastarasis — 1945 me
tais. Murns lietuviams tai ma
tyti, bet ir dabar imponuo„ 
kūriniai. Kana i
do, kaip vienas parodos iani.y- 
tojas išsireiškė, padarytų dar 
didesnį įspūdį, jei paveksilai 
būtų didesnio formato.

Juozas Akstinas išstatė du 
tapybos darbus: „Vakaras did 
iniesty“ ir „.Kapinės”. Pirma 
me paveiksle, gal būt, pavaiz
duotas ir Montrealis. Kūrinys 
patrauklus. „Kapinės“ — lie
tuviškos, nes mūsų šalies kry
žiai ir koplytėlės bei vart,. or
namentai.

Jei imti parodą visumoj , 
tai joje viešpatauja rimtis, kil
numas. Malonu stebėti įvai
rius portretus.

Apie kiekvieną parodos pa
veikslą neįmanoma būtų, nors 
ir trumpai ką nors tarti. Pasi
tenkinti tenka paminint bent 
kelis. Esto O. Eslon Italijos 
gamtovaizdis, ruso V. Kupri- 
janowo „Rudens metu”, anglo 
Ch. Evison „Pacifikc pakraš
tys“ yra labai patrauklūs. Pran 
tūzo J. Gilson „Pypkoriai' , 
anglo A. Sullivan „Keliauto
jas“, esto J. Sarniit „Aš bu
vau deportuotas Sibiran“ dvel 
kia gilia tikrove. Ukrai 
G. Kodak mėgsta istorinius siu 
žetus. Jo paveikslas „Ukrai
nos hetmonas“ turi, atrodo, ne 
maža panašumo į , giri* 
šį“.

Yra parodoje ir moderniojo 
meno atstovu.

o
Gunter stiprus kubizmo atsto
vas. Jo „Kaimas“ ir „Gitara“ 
oirmą žvilgsnį metus sunkiau 
suprantami. Tik iš atokiau įsi
žiūrėjus dvelkia lengvu spalvų 
žaismu.
rowski 
momis“ 
traukia.
nys kažkaip primena mūsų Ši- 

onį. Estas Abel Lee —■ sim
bolistas. Jo „Delirium Tre
mens“ — nusigėrusio galiuci- 

nacijas vaizduoja vyro galvą, 
-orios vietoje plaukų įvairiau- 
:os esybės — žmonės, ange

lai, velniai bei kitokį padarai.
Bendrai imant, reikia pažy

mėti, jog parodon atsilankius 
, ra ko pasižiūrėti. Todėl lan
kytojų ji turi bene daugiausia,

■ atsiliepimų susilaukia labai 
gražių ir pagiriančių. Vienas 
entuziastingas žiūrovas anglų 
spaudoje rašė, kad iš viso Lon
done dar pirmą kartą tokia gra 
ži ir tokio aukšto lygio yra ši 
paroda.

Parodos jury komisija atrin
ko 55 geriausius darbus, iš ko 
.udaryta kilnojamoji paroda, 
: ją bus galima matyti ir ki
tuose miestuose: sausio mėn.: 

rt Gallery of Hamilton, va- 
-ario mėn. — Hart House Uni

■ .r ity of Toronto, kovo mėn. 
— Oshawa Recreational Cent
re, balandžio mėn. — Peter
borough Public Library. Po to, 
bus perkelta į Vakarų' Kanadą

(’aižiuosius meistus nuo Win
i peg‘o iki Vancouver'io.

Keliaujamoje parodoje bus 
abiejų lietuvių kūriniai.

L. E-tas.
PAMINKLAS DIDELIAM 

KANADOS HUMORISTUI
Vienas Iš žymiausių Kana

dos sūnų, tai yra a. a. Stephen 
Leacock, buvo pagerbtas gim- 
I jame mieste — Orillia, Ont. 
Jo bronzinis biustas buvo ati
dengtas miesto bibliotekoje.

f (. acock mirė 1944 metais, 
rdteratūroje jis yra vienas iš di 
džiausiu humoristų, kurie rašė 
anglų kalba. Jis taipogi pasi
žymėjo kaipo ekonomistas.

Dalyvių tarpe buvo ir Eric

Lenkės H. Weyne- 
„Dama su cfiryzante- 
daug kieno dėmesį pa

Lietuviams šis kūri-

autorius, parašęs „The Roving 
I“, kuriam per pietus buvo su 
teikta metinė Stephen Leacock 
Memorial premija. Harry Sy
mons iš Toronto taipogi buvo 
ir jis su savo neseniai išleista 
knyga „The Bored Meeting" 
laimėjo humoro medalį.
GRAFIKAS TELESFORAS 
VALIUS PROGRESUOJA 
Teko patirti, kad žymusis 

mūsų grafikas profesorius Te
lesforas Valius yra priimtas į 
Kanados Grafikų Sąjungą —• 
C. S. G. A., kurios parodoje, 
suruoštoje Toronto Galerijo
je jis dalyvavo anksčiau jau.

Taipgi teko patirti, kad Lon 
dono muziejus įsigijo jo du me 
džio raižinius.

Taigi nors ir nepalankiose są 
iygose dirbdamas, dailininkas 
ir Kanadoje garsėja. Malonu 
Lai konstatuoti.

RAŠYTOJAS ANTANAS 
RŪKAS ATŠAUKIA

Toronte kažkas paleido gan
dą, kad „Bubulio ir Dundulio’’ 
autorius Antanas Rūkas esąs 
autorius veikaliuko 
pusmilionis“.

Rašytojas Antanas 
mus pranešti,

Ne jis yra to vei- 
. „Slidaus pusmi-

„Slidus

Rūkas 
kad tai

VICTORIA 
CLEANERS i 
&.DYERSC0.

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

9 AND DEL!VERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MON TREAL1S

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

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetu? ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus <lširi- 
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

&I

Allard Tr. 1135

prityręs kvalipikuotas
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda ; i< ■ ms, žiedus ir visokias bran
genybes. Ganant darbas, prieinamos kainos. 
Krautuve atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. J

CAPITOL FURNITURE CO., >
«į 391 St. Catharine St. W. Montreal.
f Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų^ 

ir elektrinių reik meni: ’■•'Įsi kiti jūsų namų reikmenys, & 
Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos. §j - - ......- - ....... -- - - - - -

B Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie- g
tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.

TEL. LA 8621. «

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
bet

Alberto INorkeliūno^

MONTREAL ENTERPiSES Reg’d

.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 
Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse.

Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.

5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.
Telefonas: CL 2363

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bek
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 — $5.40
2 sv. rūkytų lašinių

2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

sv. cukraus
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
2 sv. rūkytų lašinių

kas mus džiugina. kM darema 
pažanga.

Paprastai publika mėgsta 
klausyt populiariuosius kompo 
zitorių kūrinius ir nevisuomet 
interpretatoriui pavyksta ma
žiau žinomais kūrimais paten
kint klausančią publiką. Šiuo 
atveju, A. Kuprevičius pilnai 
sudomino klausančius.

Nežiūrint, kad tą dieną bu
vo dar du fortepiono koncer
tai, A. Kuprevičium, nors ir be 
didesnės propagandos (ko vis 
dėl to reikia), susidomėjimas 
buvo nemažas, sutraukęs be
veik pilną „Odeon“ salę klau
sytojų. Taip pat labai palan
kūs atsiliepimai apie jį tilpo di 
dėsniuose Buenos Aires laik
raščiuose. (ALB).

JAUNOSIOS KANADOS 
KN YGŲ SAVAITE

Nuo lapkričio 11 iki 18 šia
me krašte buvo „Jaunosios Ka 
nados Knygų Savaitė“.

Šita savaitė yra globojama 
Kanados Bibliotekų Sąjungos 
t Canadian Library Associa
tion) ir ji turi tikslą keiti kny
gų pardavimą ir raginti jauni
mą, kad jis skaitytų gerą lite
ratūrą. Tam reikalui yr/. pa
ruošti knygų sąrašai bibliote
kose ir mokyklose.

KANADA KREIPIASI Į 
PASAULĮ

Kanada transliuoja kiekvie
ną dieną nuo ryto iki vidurnak 
cio 14 kalbom Europai ir Lo
tynų Amerikai. Du kart savai
tėje anksti rytą ji transliuoja 
Australijai ir Naujajai Zelan
dijai. Viskas eina per „Cana
dian Broadcasting Corpora- 
tion’o“ tarptautinę. tarnybą, 
Kanados Balsą (the voice of 
Canada).

Kanada „nukreipia“ savo 
trumpųjų bangų transliacijas 
pirmoje vietoje į tam tikrus 
kraštus ir Iritis, laiškai at
vyksta į „Radio Canada“ rū
mus Montrealyje iš keturių pa
saulio kampų, įrodydami Ka
nados Balso stiprumą ir tarp
tautinį susidomėjimą.

Iš savo programos vyriau
sios būstinės Montrealyje ta 
tarptautinė tarnyba gali pasi
naudoti didelį įvairumą komen 
tatorių ir artistų, angliškai ir 
prancūziškai, čekiškai, vokiš
kai, olandiškai, rusiškai, suo
miškai, švediškai, norvegiškai, 
daniškai, itališkai, slovakiškai,

prašo 
yra netiesa, i 
h.alo autorius, 
honio“ jis nerašė ir nesiruošia 
rašyti. Kažkas tam veikalui 
panaudojo jo vardą, matyt, 
reklamos sumetimais.

Dail. P. PUZINAS 
nuolat tebekviečiamas duoti ta 
pybos demonstracijas įvairiuo
se vietos klubuose. Lapkričio 
28 d. jis davė moters figūros 
tapybos demonstraciją Busi
nessmen Art Institute ir tą pa
veikslą jiems dovanojo. Sau
sio 11d. jis pakviestas duoti 
demonstraciją kitame klube. 
Šiuo metu dail. P. Puzinas dir 
ba prie paveikslo „Trys var
gai“, kuriame nori simboliškai 
pavaizduoti trijų Baltijos tau
tų ištremtųjų į Sibirą likimą.
ANDRIUS KUPREVIČIUS

„ODEON“TEATRE
Andrius Kuprevičius pasiro 

dė „Odeon“ teatre su įvairia, 
retai koncertuose girdima, įdo 
mia programa. Virš progra
mos, publikos priverstas, bu
vo dar visą eilę dalykų pa
skambinti.

Šiame koncerte Andrius 
Kuprevičius įrodė visą pajėgu
mą, kaip interpretatorius vir- ispaniškai ir portugališkai. Pas 
tuozas. Jis šį kartą pasirodė kutinę kalba, kuri buvo pradė- 
dar geriau, negu ankstesniuose ta 1951, vasario mėn. 4 d., 
koncertuose, o tai reiškia, ir vo rusų.

bu-

D r. DORA GORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOSES PADĖTI

AMherst 06942102 FULLUM ST.

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que.

Tel. TR 2050, priima pataisymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Kainos žemesnės kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED St., CHICAGO S. ILL, USA. 
Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntimai 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 DIDFSNU'.S K . > > s DUODAMA NUOLAIDĄ-

2 sv. kiaulinių tauu ų
2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

Siuntinys Nr 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado
2 sv. cukraus

, Siuntinys Nr. 19—$ 9.95 
į 4 sv. rūkytų lašinių

z s v kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gabalai tuaiet. muilo

i Siuntinys Nr._24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių

1 3 sv. kiaulinių taukų

2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
2 sv. kakavos
2 sv. šokolado
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.

Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaulinių 

kų .............. $
C. 15 sv. k. taukų $
Siuntinys Nr. 94
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
I. 5 sv. margarino $ 3.70

tau-
5.25

8.00
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HAMILTONO ORKESTRO SUKAKTUVĖS
Hamiltone prieš metus susi

organizavo lietuvių orkestras 
„Aidas“, kurio pirmas pasiro
dymas įvyko 1951 metais sau
sio 20 dieną. Per metus laiko 
orkestras padarė žymią pažan
gą. Todėl jo naujas pasirody
mas, kuris įvyks š. m. sausio 
26 d. yra laukiamas visų muzi
ką mėgstančių dideliu susido
mėjimu.

Jubiliejinė programa bus ne
paprastai įvairi: dainos, trio, 
baletas, instrumentalistų solo; 
naujas Alf. Prielgausko para
šytas lietuviškų meliodijų po
puri ir kita.

Šokių repertuaras yra toks 
skoningas ir įvairus, kad mėgs
tantieji gražią muziką tikrai 
bus nustebinti. Be lietuviškų 
šokių, bus atlikta europietiš- 
kos ir moderniškos muzikos 
kūriniai. Laukiama svečių iš 
plačios Ontario provincijos ir 
JAV -y Bufalo, Windsoro, Ro- 
chesterio ir kt. artimesnių vie
tovių.

Čia dar svarbu pažymėti, 
kad orkestro pasirodymas 1951 
m. sutraukė praėjusiais /me
tais rekordinį skaičių svečių. 
Tačiau, maža, lietuviška, „Dai 
navos“ salė negalėjo visų atvy 
kusių sutalpinti. Šiemet to ne 
bus, nes koncertui yra pasam
dyta erdvi St. Michaelio (213 
James Street) salė. Sekite or
kestro „Aidas“ skelbimus!

A. G.
KALĖDŲ EGLUTĖ 

VAIKAMS
Gruodžio 30 d. 17 vai. Dai-grama buvo 

navos salėje įvyko šeštadienio 
lietuvių mokyklos tėvų komite 
to ir mokytojų rūpesčiu sureng 
ta eglutė. Prie paruoštos ir 
spindinčios eglutės susirinko

a 1952 m. sausio 12 d., šeštadienį, 7.30 vai. v. DAINA-
7 VOS salėje, 469 Bay St. N. Hamiltono liet, tautinių 
B šokių grupė rengia

c Linksmą šokių vakarą.
* Gros lietuvių kapela AIDAI. Bufetas su kietais ir minkš 
S tais gėrimais. Pelnas skiriamas akordeono ir taut, rū- 
" bų įsigijimui.

Hamiltono ir apylinkių lietuviai, nepraleiskite progos 
| šauniai pasilinksminti žengiant į naujuosius metus, 
ę) o tuo pačiu paremsite ir tautinį darbą dirbantį jau- 
a nimą. Rengėjai.

per šimtą vaikų lydimi savo 
tėvų ir artimųjų. Programa 
pradėta trumpu mokyklos ve
dėjo J. Mikšio žodžiu. Vaikų 
chorui susirikiavus ant scenos, 
pasirodė Kalėdų Senis neši
nas dovanom, pasisveikinęs su 
vaikais, sėdos programos klau
syti. Vaikų choras, vedamas p. 
Strimaičio sugiedojo Kalėdų 
giesmes: Tyliąją naktį, Svei
kas Jėzau gimusis, Gul šian
dieną, Piemenėliams vargdie
nėliams ir tris dainas: Prašom, 
prašom paklausyti, Lietuva 
brangi ir Leiskit į tėvynę. Gies 
mių ir dainų pertraukom patys 
mažieji pipirai ir didesnieji dek 
lamavo eilėraščius apie Kalėdų 
senį, eglutę, tėvynę, Kalėdas 
ir užgimusi Kristų.

Po to prasidėjo vaikų žaidi
mai su dainomis, kuriuos gra
žiai ir įdomiai pravedė moky
tojos A. Grajauskaitė ir p. Sla 
vinskienė. Į žaidimus buvo 
Įtrauktas ir Kalėdų senis, kuris 
protarpiais papasakojo vai
kams apie tėvynę, eglutės at
siradimą ir Įsitraukė į pašne- 
Kėsius su vaikais. Vykusiai se 
nio rolėje buvo A. Šalčiūnas. 
Pabaigus žaidimus, senis prade 
jo kraustyti maišus ir dalinti 
dovanas vaikams. Nebuvo pa
miršti ir mokytojai, kuriems do 
vanas paruošė tėvų komitetas 
ir viena kita iš šeimų. Išdali
nus dovanas, Kalėdų senis kar
tu su vaikais, mokytojais ir tė
vų komitetu papozavo prieš fo 
to kamerą. Bendrai visa pro- 

gražiai paruošta 
ir teikė malonų nustebimą, ži
nant, kad tai atlikta pačių ma
žiausiųjų. Ta pačia proga bu
vo rinkta „Eglutės“ prenume
rata, kurios surinkta 11 egz.

A

AR JAU SKAITAI?
MODERNIŠKĄ ILIUSTRACINĮ PASAULIO 

LIETUVIŲ MAGAZINĄ.

J. GRAŽYS
KAILINIUS PALTUS.

(

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

į 688 ALLARD Ave, Verdun.
i Telefonas HE 5853.

f Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
1 šeštadieniais — visą dieną.

į KAINOS PIGESNĖS 
į KAIP KITUR.

METINĖ PRENUMERATA $ 3,—.
VISUOSE KRAŠTUOSE. LEIDYKLOS ADRESAS 
9204 S. BROADWAY LOS ANGELES 3,

CALIFORNIA, U. S. A.

ORGANIZACIJŲ POSĖDIS :
Gruodžio 21 d. įvyko KLB 

Hamiltono apylinkės valdybos 
ir vietinių organizacijų atsto- ' 
vų posėdis. Posėdyje dalyva
vo kat. moterys, ateitininkai, 
skautai, sportininkai, dramos 
mėgėjai, parapijos atstovas, so 
cialdemokratai ir Aidas. Ne
buvo pakviestas tik Tautos Fon 
do atstovas. Šiam posėdyje bu 
vo plačiai apsvarstyti organiza 
cmiai ir šalpos klausimai.

Susinormavo ir LOK klau
simas. Iš dalyvavusių organi
zacijų, Socialdemokratai į AL 
OKą pasiųs du savo atstovus. 
Socialdemokratai taipgi pagei
davo paskirti savo atstovą į TF 
Atstovybės Hamiltono skyrių.

TAUTOS FONDO 
VAKARAS.

Gruodžio 29 d. Dainavos sa
lėje įvyko Tautos Fondo vaka
ras, kuriame programą išpildė 
solistė Pr. Radzevičiūtė ir so
listas Br. Marijošius akompo- 
nuojant pianistei Stela Solum. 
Savo kūrybą skaitė Vyt. Kas
tytis. Į vakarą atsilankė 163 
asmenys. Gryno pelno gauta 
apie 50 dolerių, kurio pusė pa
skirta sušelpti naujai atvyku
sioms be darbo esančioms šei
moms.

SUŠELPTOS ŠEIMOS
Atvykusioms į Hamiltoną šei
moms, esančioms be darbo, 
Bendruomenės valdyba suorga 
nizavo pagalbą. Bendruome
nės valdyba savo posėdyje gruo 
džio 16 d. apsvarsčiusi į vargą 
patekusių šeimų būklę, parašė 
atatinkamus raštus ir paruošė 
aukų lapus į visas Hamiltono 
lietuvių organizacijas. Iki gruo 
džio 31d. buvo gautos aukos iš 
šių organizacijų:

Kat. moterys paskyrė iš ka
sos 50,— dol. ir surinko aukų 
93,70 dol.; socialdemokratai 
surinko aukų 51,— dol.; atei
tininkai paskyrė iš kasos avan
su 40,— dol., Parapijos klebo
nas paskyrė 30,— dol. ir skau
tai surinko aukų 8,—- dol. Tuo 
būdu gauta 272,70 dol.

Prieš Kalėdų šventes buvo 
sušelptos šios šeimos: Chro- 
manskio šeima susidedanti iš 5 
asmenų, gavo 80,— dol., Kal- 
matavičiaus šeima iš 5 asmenų 
gavo 75,— dol., Frončiako šei
ma iš 4 asmenų gavo 35,— dol., 
J. Naujoko šeima iš 4 asmenų 
25,— dol. Sušelpta bendroj su 
moj 215,— dol., nes likusieji 
pinigai buvo gauti tik po Ka
lėdų švenčių. Kitos organizaci 
jos dar nepristatė aukų lapų ir

nežūna kiek paskirs iš kasų 
Tuo būdu šių šeimų vai gana 
būklė visiems gelbstint ir pade 
dant bus nugalėta.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS.
Naujuosius Metus sutikti 

Dainavos salėn susirinko 238 
asmenys. Susirinkusius, sulau 
kusius Naujų Metų, sveikino or 
ganizacijų attosvai: parapijos, 
bendruomenės, kat. moterų, 
sportininkų, Aukuro, Tautos 
Fondo, ateitininkų, Aidas ir 
šeštadienio mokykla.

ATVIRAI laiškas.
Geib. D. L. K. Vytauto klubo 

Šėrininkai!
Turėdamas Jumyse pasitikę

GRAŽIAI PARĖMĖ. TREM
TINIŲ GIMNAZIJĄ

Delhi, Ont. Kanados Lietu
vių Bendruomenės Delhi apy- jimą, gruodžio mėn. 16 d. ta- 
linkė birželio 6 dieną buvo su- pau išrinktu šio klubo pirmi- 
ruošusi gegužinę specialiai ninku, bet dėl sveikatos sune- 
tremtinių gimnazijai paremti, galavimų, iš šių pareigų atsi- 
Gegužinė davo pelno 177 dol. sakiau. - - •
59 centus, kuriuos organizato- atsiprašau.
riai ir pasiuntė MLBD, kuri rii gurno, kad atsisakymas suriš 
pinasi pinigų 
siuntimu.

Rinkusius nuoširdžiai
Tenelieka abejin-

gimnazijai per

pavyzdys ir ki- 
kolonijoms, kad 

Belaukiant Naujųjų metų bu ir jos šiuo pavyzdžiu suruoštų 
vo atlikta programa. Tik dide kokį subuvimą ir gautą pelną 
liu disonansu nuskambėjo pa
liesti asmenys įvardinti ne tik 
vardais, bet ir pavardėmis. Iš 
rengėjų pusės tai buvo didelis 
neapdairumas ir netaktas, o iš 
susirinkusių pagrįstas pasipik
tinimas. Toki „kupletai“ ne
patarnauja darniam sugyveni
mui. JI. Dl.
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI:

Norintieji užsisakyti „N. Lie 
tuvą“ gali kreiptis į mūsų bend 
radarbius ir platintojus Hamil 
tone: Kl. Prielgauską, E. Gum 
belevičių ir J. Dalių.

Tai gražus 
toms lietuvių

paskirtų lietuvių gimnazijai 
tremtyje.

tas su kitomis priežastimis, iš
skyrus mano sveikatos pašli- 
jimą — širdies priepuolį.

Be to, apgailestauju dėl 
priešrinkiminio laikotarpio, Ka 
nados ir J. A. V-bių lietuviško
je spaudoje pasirodžiusių rasi 
nių, liečiančių mane, būtent — 

Koresp. kacj mano sutikimas į klubo 
pirmininkus kandidatuoti, yra 
surištas su komunistų arba „pa 
žangiųjų“ veiklos siekiančiais 
tikslais ir kad esu jųjų patai
kūnas bei norintis klubo veik
lą stabilizuoti ir pan.

Tebūnie man leidžiama pa
reikšti, kad komunistų arba 
„pažangiųjų“ siekiami tikslai 
suvisai yra man svetimi ir šiam 
krašte gyvendamas daugiau 
kaip 20 metų, buvau lojalus ne 
tik šiam kraštui, bet ir savo tė 
vynei — Lietuvai.

Dėl savo ramaus būdo nepa 
dariau išsišokimų net laikotar-

Red. pastaba: Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Draugija, turė
dama savo tiesiogius uždavi
nius, Tremtinių gimnazijai pi
nigus komplektavo tiktai laiki
nai. Todėl tą komplektavimą 
dabar pasiėmė Centrinis KLB- 
-LOKas, kuris tam tikslui su
darė specialią komisiją iš pp. 
Gasiūnienės, Adomaičio, Ly- 
manto, Lapino, Šimelaičio ir

Kardelio.
pirminin- 
kasininku
1271 Al-

Montreal, py, kuriame ne tik eiliniai, bet 
ir demokratinių kraštų augšto- 
sios politikos žmonės tai darė.

Ir šiuo laikotarpiu esu tvir
tai savarankus pasaulinės poli
tikos plotmėje, ir aniems virš- 
minėtiems pataikaujantis nesu 
ir sutikdamas būti renkamas į 
D. L. K. Vytauto Klubo V-bos 
p-kus, turėjau tikslą klubo 
veiklą tik pagerinti.

Anie laikraščiuose išspaus
dinti rašiniai buvo ne kas ki
ta, kaip agitacinio pobūdžio, ir 
asmeniškai atsiduodu antrojo 
kandidatuojančio — D. Norke 
liūno naudai.

Ir baigdamas norėčiau pri
durti, kad buvusių rašinių ra
šeivos, bent dabar turėtų su
prasti, kad nemažiau už D. Nor 
keliūną man esant demokratiš 
kų, visų jųjų tendenciją demo
ralizuoti šėrininkų akyvaizdo- 
je, palieku „demokratiškam“ le 
bui.

Su tikra pagarba
P. Botyrius. 

Montrealis, 1951. XII. 31 d. 
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KLB-LOK atstovo 
Ši komisija, kurios 
ku yra p. Lymantas, 
išrinko p. Šimelaitj, 
lard Ave, Verdun, 
P. Q.
išrinko p. Šimelaitj, 
resu nuo šiol 
gimnazijai pinigus: 
nas Šimelaitis,

__ HK

MAŽOSIOS LIETUVOS 
LIKIMAS.

Atkelta iš 3 pusi, 

tinio klausimo traktavimu.
Būkime atviri, Mažosios ’ 

tuvos politinė ateitis nėra par
tijos reikalas. Mažoji Lietuva Ave, Verdun, Montreal, P. Q. 
žūtbūtinėj kovoj pamiršo par
tijas. Jai, t. y. lietuviams, vie
nintelė partija yra Lietuva ir 
lietuviškieji reikalai. Tat ne
žvelkime pro partinius akinius 
į Mažąją Lietuvą, bet savom 
lietuviškom akim.

Rodydami kiek lietuviškesnį 
Mažosios Lietuvos reikalų su
pratimą, paspartindami kiek 
šalpą, mums yra didžiausi šan- liejyklos daugiau atleidimo ir 
sai įsigyti jos gyventojų sim
patijas ir šio krašto ateitį pa
kreipti savo naudai. Dabarti
nės perspektyvos ne tik susi
jungti su Mažąją Lietuva, bet 
ir pasidaryti neatskiriamais bi
čiuliais su jos gyventojais yra 
mums palankiausios, žmogaus su šeima, jieško išnuomoti kal

vę su įrankiais, arba už gerą 
atlyginimą sutinku eiti dirbti 
pas kalvį. Esu žemės ūkio 

kalvis — specialistas.
J. Vegelis, c. o. A. Dilkus, 166, 

Linden Ave., Scarboro let., 
Toronto, Ont.

tono skyriaus vedėjui p. S. 
Bakšiui ir jo bendradarbiams.

M. Arlauskaitė, 
Pirmininkė.

LIETUVIS BATSIUVYS.
Pataisymai ir užsakymai.

4666 Park Ave, Montreal. 
Telefonas: DO 0357.

Lie

kurio ad- 
prašoma siųsti 

Mr. Pra- 
1271 Allard

ATNAUJINA DARBUS.
St. Catharines, Ont. Prie pra 

eitos korespondencijos iš St. 
Catharines tenka pridėti, kad 
Mc. Kinnos liejykla visai trum 
pai prieš Kalėdas pašaukė prie 
darbo mažne visus anksčiau 
atleistus lietuvius. Kadangi 
St. Catharinėje be Mc Kinnos

nebuvo, tai Šiuo metu St. Cat- 
harinėj yra 6 lietuviai bedar
biai, kurie kasdien tikis būti 
pašaukti prie darbo.

KALVIS SPECIALISTAS,

žmoniškumas žmogui, padaro 
net priešus draugais.

Vilius Pėteraitis.

Jono LADYGOS 
baldu 

studijoje 
„ARTI S“ 

priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles“ medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko 

kainomis.
LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.
3 East Notre Dame St., 

Telefonas MA 1006.

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.,

Į* 
H
H>

TR 5151 " > viHe Lasalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Lietuviška motery kirpykla
ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiunti

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

| BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
| 273 — 1 Ave., Ville Lasalle.

Tel. TR 8351. £
Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.S

SįSįįStįSįtiiSSiiiSaiSiiiižiiiiSSSSSSSSSžSiiSSžSSiSv

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

Priėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
Sav. P. Rutkausko Teks NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.

DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA
LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208.

L. J A U G E L I S
NAMŲ REMONTAS IR DAŽYMAS. 8

Tel.: PL 7588; 3805 Arcade St., Montreal, Que. ■'

DOMINION AGtNCIES 14 Id Al 
16 Woolworth Bldg.,

FORI Ah’!! Ih,Cut.,CANADA
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų j Canadą, prašau kreiptis j mūsų įstaigą, kuri jau il
gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

LIETUVIŠKA

BALDŲ KRAUTUVE
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438. 
SAV. J. KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI.
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1952 m. sausio mėn. 26 d. 6 vai. vak. Ukrainiečių sa ® 
Įėję, Niagara Str. 177 NA, St. Catharines Lietuvių y. 
B-nės V-ba rengia linksma «

Šokių vakarą |
su kietais bei minkštais gėrimais bei užkandžiais. į1 
Gros vietinė pagerinta kapela.
Maloniai laukiami ne tik vietiniai svečiai, bet ir sve- Zj 
čiai iš kitų kolonijų — Wellando, Niagara Falls, To- 'k 
ronto. Atvykę nesigailėsit! J;
Pradedant Naujuosius metus, reikia pradėti linksmai! fa

St. Catharines Liet. B-ės V-ba. M

PAREIŠKIMAI Į PARYŽIŲ.
St. Catharines, Ont. Radus 

spaudoje VLIKo paraginimą 
atsiliepti individualiai į Jungt. 
Tautų Organizaciją Paryžiu
je, St. Catharines visuomenė 
stipriai į tai reagavo ir laiku 
buvo pasiųsta į Paryžių per 
100 individualių pareiškimų-

-laiškų, kuriuos buvo išdėstytos 
visi Stalino bei jo klikos daro
mos mūsų tėvynei piktadary
bės. Be to, buvo parašyta per 
10 laiškų tuo pačiu reikalu i 
Paryžių St. Catharines miesto 
aukštų pareigūnų.

Korespondentas.

Sau lt Ste Marie, Ont.
SAULT STE. MARIE LIE-TUVIŲ SUSIRINKIMAS.
Gruodžio 30 dieną buvo lie

tuvių susirinkimas, kuriame da 
lyvavo 48 žmonės. Susirinki
mo metu išrinkome naują ko,- 
mitetą ir revizijos komisiją. Į 
komitetą išrinkti: E. Pukins- 
Kas, A. Motiejūnas ir Vyt. 
Skaržimkas; kandidatais liko 
p. Kaminskienė ir p. Pr. Motu 
zas.

Į revizijos komisiją išrinkti: 
H. Matjošaitis ir St. Juodviršis.

Senieji revizijos komisijos 
nariai susirinkime nedalyvavo 
ir nebuvo padaryta jokia revi- Z. Rimša.

zija. Iš kasos stovio paskelbi
mo žinoma, kad praėjusiais me
tais buvo pajamų 136,— dol., 
o išlaidų 83,65 dol., tai dabar 
kasoje yra 52,35 dol.

Taip pat buvo svarstomas 
koncerto suruošimas. Norėtu
me iškviesti iš Amerikos solis
tus p. Iz. Motiekaitienę ir St. 
Baranauską. Susirnkimas la
bai tam pritarė. Platesniam to 
reikalo aptarimui buvo Įgalioti 
p. A. Švilpa, p. E. Kutkevičius 
ir p. R. Galinis, bendradarbaui- 
jant su kun. L. Kemešiu ir p.

Dalyvis.

DIRBAME, GYVENAME IR 
KURIAMĖS.

Iš angliakasių gyvenimo.
Drumheiler, Alberta. Šis 

miestas ir apylinkė yra vien 
anglių kasyklų apylinkė. Šiuo 
metu anglių kasyklos dirba pil
nu įtempimu, 5 dienas per sa
vaitę. Užmokestis yra 11,54 
dol. už 8 vai. darbo dieną. Bet 
šito atlyginimo sutartis pasi
baigia vasario 15 d. Angliaka
sių atstovybė reikalauja pakel
ti atlyginimus tiek lygiai, kiek 
pragyvenimo lygis pakilo. Ži
noma, kasyklų savininkų atsto 
vybė laikosi savo. Dtrybos yra 
vedamos ir kaip jos pasibaigs, 
tik vėliau paaiškės.

Šioje apylinkėje lietuvių yra 
tik 3 šeimos ir keli viengungiai. 
Bet štai gruodžio 29 d. 1951 m. 
susikūrė ir ketvritoji šeima. 
Stasys Gureckas, 
vykęs iš tremties 
tarties sąžiningai 
mėn. miškuose, 
Drumheiler 
iandvale, kur 
kasykloj.

Man supažindinus Stasį su 
jauna gražia panele llda Ka- 
zauskyte, Mažosios Lietuvos 
lietuvaite, kuri atvyko į šią ša 
h tik 1950 m., pas savo brolį, 
gyvenusį apie Sundre Alberta, 
šiomis dienomis Stasio ir Ildos 
buvo vestuvės. Santuoką pa
ėmė Drumheiler katalikų baž
nyčioj. Jaunuosius sutuokė 
Kun. Dumbar.

Vestuvių pokilis buvo Drum 
heller vienos valgyklos svetai
nėj. Iš vestuvėse buvusių sve
čių jaunieji susilaukė gražių do 
vanų. Vestuvių pokylio metu 
kun. Dumbar pasakė gražią 
kalbą pritaikytą jaunųjų nau
jam gyvenimui. Taip pat žodį 
tarė jaunosios brolis A. Kazaus 
kis ir pusbrolis E. Butkins. Mes 
visi, buvusieji vestuvėse, linki
me jaunai porai laimingos ir 
šviesios ateities. A. Vaišnis.

r e n

1948 m. at- 
ir sulig su- 
atidirbęs 10 
apsigyveno 

priemiesty Mid- 
ir dirba anglių

PAKELTAS ATLYGINIMAS NIKELIO INDUSTRIJOS 
DARBININKAMS.

Po dviejų dienų derybų dar 
bininkų unijos su kompanija, 
darbininkų unijai pavyko išrei 
kalauti iš kompanijos pakėli
mą darbininkams algų 5% cen damas nikelio kasykloje po že- 
tų už valandą.

Tai yra jau antras algos pa
kėlimas per praeitus metus. 
Praeitą pavasarį atnaujinant su 
tartį Unijos su kompanija, bu
vo darbininkams valandos su
mažintos, o algos pakeliamos 
27 centais už valandą.

O ateinantį pavasarį, kuo-

met ateis sutarties atnaujini
mo laikas, tuomet vėl bus rei
kalaujama pakėlimo algų. Da
bartiniu laiku darbininkas, dirb

GARANTUOTAS GERAI 
APMOKAMAS DARBAS. 
Dabar yra didelis pareikala

vimas stenografistų ir rašančių 
mašinėle. Pasinaudokite šia 
proga ir neatidėliojant mokin- 
kitės stenografijos ir mašinraš
čio. Greitas, intensyvus ir pil
nas kursas. Baigusiems kur
sus vietos garantuotos. Moks 
las dienomis ar vakarais.

Lietuviams ateiviams papil
domos anglų prekybinės kalbos 
pamokos nemokamai.

Užsirašyti; Alliance Busi
ness College, 1501 St. Catheri
ne St. West., Room 23, kam
pas Guy St., Montreal, Tel. 
Wllbank 6805.

Ten pat intensyvūs anglų ir 
prancūzų kalbų kursai prade
dantiems ir pažengusiems. Ma 
žos grupės. 
t- re- a

mėmis, mažiausia gauna 1,6212 < 
et. už valandą.

Jeigu kas norėtų čia atvykti ; 
darbo gauti, šiuo laikotarpiu ne j 
patartina vykti, nes šiuo laiku 
kompanjia daugiau darbininkų 
nepriima. Sudburietis.
ATJAUTĖ LIGONI IR JO 

ŠEIMĄ
Sudbury, Ont. Jau ilgas lai 

kas kaip sunkiai serga ligoni
nėje p. Jurgutis.

Per Sudburio Lietuvių Bend 
ruomenės komitetą, sergančio 
p. Jurgulio šeimai, geraširdžiai 
lietuviai suaukojo 226 dolerius, 
kurie buvo įteikti jo šeimai 
prieš pat Šv. Kalėdas.

Sudburietis.
SUDBURIS AUGA.

Sudbury, Ont. Sulig praeitų 
metų miesto savivaldybės re
gistracijos, Sudbury yra 50.222 
gyventojai. Tad paaiškėjo, kad 
kas metai Sudbury gyventojų 
skaičius didėja, nežiūrint, kad 
čia tik viena industrija veikia. 
Ji viso miesto gyventojus iš
laiko. Tai nikelio kasyklos ir 
liejyklos.

Kadangi kasmet gyventojų 
skaičius didėja, tai ir namų sta 
tyba eina pilnu tempu.

TAUTIEČIAI! Rašykite iš vi
sur apie savo gyvenimą, įsikū
rimo sąlygas,, darbus, perspek
tyvas. Visi raštai geri ir visi, 
kiek vieta leidžia sunaudojami.

Rašyti adresu; „Nepr. Lie
tuva“, 7722 Georg str., Ville

Lasallle, Montreal, P. Q. 
K.XK

Neminint gyvenamųjų namų, 
pereitais metais visuomenės rei 
kalams yra pastatyta šie pasta 
tai: ligoninė, gimnazija ir spor 
to stadionas, kurie bendrai 
imant kainavo keturis milionus 
dolerių.

Be to yra baigiamas statyti 
nikelio industrijos darbininkų 
unijos didelis namasj kuriame 
bus įrengtas klubas, svetainė ir 
kitokios reikalingos įstaigos.

Taipgi yra statoma dar vie
na ligoninė ir Sanatorija ir se
no amžiaus žmonėms prieglau 
dos namas, kurio iki šiol Sud
bury nebuvo. Sudburietis.

PADĖKOS
PADĖKA EGLUTĖS 

TALKININKAMS.

Šių metų Kalėdų eglutės
gimė, be mokyklos mokytojų— 
pp. Ališausko, B. Lukoševičie
nės ir J. Juknevičienės, kuriems 
teko pakelti didžiąją darbo naš 
tos dalį, paruošiant programą, 
registruojant vaikus ir rūpi
nantis įvairiais kitais reikalais, 
noriai talkininkavo dar visa ei
lė asmenų. Visiems jiems pri- 
Klauso mūsų didelė ir nuoširdi 
padėka.

Pirmiausiai dėkojame A. V. 
parapijos klebonui kun. J. Ku
biliui, davusiąm nemokamai sa
lę, programos metu tarusiam 
gražų žodį vaikučiams ir, bend 
įai, visą laiką eglutę globoju
siam. Taip pat didžiai dėkoja 
me kun. A. Vilkaičiui, nuošir
džiai dirbusiam vaikučius re
gistruojant ir visaip rūpinan
tis eglutės pasisekimu.

Ypatinga mūsų padėka pri
klauso p. A. Dikiniui, kuris 
taip mielai sutiko pasiaukoti — 
atlikti svarbiausią eglutės vaid 
meni. Jo Kalėdų Senelis buvo 
tiek geras ir įtikinamas, kad, 
drąsiai galima tvirtinti, pali
ko neišdildomą įspūdį ne tik 
vaikučiams, bet ir suaugusiems 
eglutės dalyviams. Taip pat 
labai ačiū p. E. Kardelienei, 
kuri prisidėjo prie programos 
praturtinimo, paruošdama tris 
piano mokines, savo aukštu 
skambinimo lygiu maloniai nu 
stebinusias eglutės dalyvius.

Techniškame eglutės paren
gimo darbe talkininkavo: sa
vo lėšomis bilietus paruošė ir 
juos pardavinėjo p. K. Toliu
šis; meniškus ženklelius savo 
lėšomis paruošė ir vėliau pla
tino pp. A. Stravinskaitė ir V. 
judzentavičiūtė; ženklelius pla 
tinti padėjo V. Juknevičius ir 
J. Lukoševičius, kurie, be to, 
visuomet noriai gelbėjo įvai
riuose kituose eglutės parengi
mo reikaluose; sceną sukalė ir 
po eglutės ją vėl išardė pp. P. 
Kličius, J. Gražys, J. Gorys ir 
D. Rupšys; rūbinę tvarkė pp. 
P. Keturka, I. Gorys ir B. Jau
nius, kuris, be to, įrengė sce
nos apšvietimą; buterbrodus pa 
įuošė ir šeimininkavo pp. A. 
Knystautienė, J. Šipelienė, M. 
Pakulienė ir T. Stankūnaitė, 
kuri taip pat padėjo paruošti 
eglutę; vaikučius į eglutę, be 
jau aukščiau suminėtų, registrą 
vo pp. A. Gaurienė ir M. Sta
niulienė. Visiems šiems talki- 
ninkams(ėms), be kurių ver
tingos pagalbos nebūtų galima 
darbo atlikti, čia nuoširdžiai dė 
kojame.

Kad eglutės šventė pavyko 
ne tiktai programos bet ar pi
niginiu atžvilgiu, esame labai 
dėkingi dar daugeliui asmenų. 
Didžiausia auka prisidėjo 
Montrealio Apylinkės LOK- 
as, paaukodamas eglutės rei-

kalama 25.— dol Iš KLS per žingsniuose, širdingiausią lie- 
p. Balzarą gauta 30 knygučių, tuvišką padėką reiškia 
likusių iš praėjusių metų eglu
tės. Ponia O. Matulienė pa
aukojo saldainių ir šokolado ke 
jiems dovanų pakietukams, p. 
M. Staniulienė — dėžę eglutės 
papuošalų; pp. V. Judzentavi- 
čius ir A. Piešina,„Meliodijos“ 
orkestre grojo be jokio atlygini žies įrankiai ir mašinos, kurio- 
mo. Visiems prisidėjusiems pi 
Higinėmis, daiktinėmis ar darbo 
aukomis', ačiū.

Baigiant dar turime pareikš 
ti dar didžią padėką „Tėviškės 
Žiburių“ ir „Nepriklausomos 
Lietuvos“ Redakcijoms, kurios 
visuomet nemokamai ir mielai 
dėjo įvairius mūsų skelbimus 
eglutės rengimo reikalu. Ir pa 
galiau, širdingiausia padėka vi 
siems tėveliams, atsiliepusiems 
į kvietimą vaikučius' užsire
gistruoti, pasirūpinuseims, kad 

Kalėdų Senelio maišai būtų 
sklidini gražiausių dovanų ir 
skaitlingai atsilankiusiems į eg 
uitės šventę. Visiems linkime 
laimingiausių Naujų Metų ir 
sveikiems sulaukti sekančios eg 
lutės!

Mokyklos Tėvų Komitetas.

Pranas ir Valentina Dikaičiai.
VIEŠA PADĖKA.

Ištikus mane nelaimei — su 
degus daržinei su visu invento 
rium, žuvo kelių metų santau
pos, kaip medžio, taip ir gele-

mis galėjau kam ką padaryti ir 
sau duoną pagerinti.

Bet geriems žmonėms užj/u 
tus, gavau nemažą pinigišką 
pagalbą. Atrii lietuvių pašal
pos klubas greit surengė šo
kius ir pelną paskyrė man — 
padegėliui. Be to, tabako au
gintojų apylinkėje per gerus 

surinkta iš 
ir nepažįsta- 
užjaučįančių

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin funeral home reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

TEL. FA 0209

1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.)
(buvusi Juozo Paplausko)

SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produk tai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

I
§

DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apylinkes lietuviams! 

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisymai.

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

♦ ♦ *
P. Vincas Bilevičius su po

nia, nors būdami nepažįstami, 
sudarė man visus reikalingus 
dokumentus įvažiavimui į Ka
nadą ir atvykusiam suteikė 3- 
jų savaičių laikotarpyje viso
keriopą paramą ir globą. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų šventes 
praleidau labai jaukiai Jų ma
lonioj šeimoj, kur buvo parody 
tas man didelis lietuviškas nuo 
širdumas ir artimo meilė.

Tap pait pp. Anė ir Jonas 
Bilevičiai, pp. Vilčinskai ir p. 
Šarkis daug prisidėjo prie suda 
rymo galimybių mano atvažia
vimui, — užtai reiškiu visiems 
nuoširdžiausią padėką.

Br. Zinkevičius.
* * *

Ponams Vaclovui ir Marytei 
Pužauskams už sudarymą at
vykimui į Kanadą dokumentų 
ir ponams Mykolui ir Onai Šul 
mistrams už suteikimą erd
vaus buto ir daugiau negu bro
lišką priėmimą, išlaikius mano 
gausią šeimą ilgą laiką viešna
gėje, ir kitokią tikrai netikėtą 
ir nuoširdžią pagalbą pirmuose

draugus buvo 
mums pažįstamų 
mų, bet nelaimę 
preitelių, pinigų.

Nenorėdamas 
vietos laikraštyje, tik primenu, 
kad turiu gerų prietelių bemaž 
visą šimtą. Prašau atleisti, kad 
nededu visų sąrašo.

Mes turėjome tikrai malonią 
staigmeną.

Vieną gražų šventadienį su
važiavo keletas automobilių, 
mudviem nieko nežinant, ap
dėjo stalą visokiom gėrybėm ir 
įteikė aukavusių sąrašą, gra
žioj knygos formoj. Tai mums 
bus atmintis visam amžiui.

Užtai malonūs prieteliai, au 
kotojai ir iniciatoriai, aukų rin
kėjai, priimkit mudviejų širdin
gą padėką.

Stasys ir Ona Taurinskai.
Otterville, Ont.

užimti daug

PAJIESKOJIAftAI
— Jieškomas Stepas Tota

lias, sūnus Klemenso, gimęs 
1920 metais ir gyvenęs Biržų 
mieste, Vokietijoje Lubecke, į 
Kanadą atvykęs 1947 rudenį ir 
gyvenęs Toronte, Argille Str. 
50.

Jieško jo sesuo ir švogeris 
Urbonai, gyv. 3113 „O” St. 
Omaha, Nebr., U. S. A.

Albinas Urbonas.

MOKYKLA — LIETUVY
BĖS TVIRTOVĖ!

Pirkdami „MOTINOS MO
KYKLOS“ ženklelius — ją 

stiprinsite!

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

IMPERIAL AU1C (CIIJ^KA
į G K E R A ! T I S,
j Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį
5 spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su-
] gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. 

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

FOTO STUDIJA O. G. ASMENIS
1248 Mackay St., apart. 1. Montreal. Tel. WE 5543. 

Fotografuojame parengimuose, vestuvėse ir kituose at
vejuose, ir pagal pareikalavimą Tamstų namuose. 
Portretų nuotraukos daromos studijoje. Pasų bei liu
dijimų nuotraukos. Priimu Aukštos kokybės darbas.

■ mėgėjų filmas išvystymui, kopijavimui ir padidinimui 
Kalbame angliškai, prancūziškai, latviškai, vokiškai, 

rusiškai.
:S?««e2
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KARAKULINIAI PALTAI
nenešioti, vėliausios mados, didelio ir vidutinio ūgio. 
Pigu — $ 125.000. Teriautis tel.: GR 1827

«=
Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
gedausiu angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

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

Telefonus: ME 8522.

Sf 
W

s# s 
w

Telef.: HE 0106

LIETUVIŠKAS RESTORANAS
727 Church Ave, Verdun (tarpe Verdun Ave ir 
Banantyne Ave netoli Aušros Vartų par-jos bažnyčios'1 

GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ.
Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti. 

SAVININKAI BR. JOCAI.

7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412. įė
S

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool 4337 Verdun 

Ave., Verdun. YO 3323.
J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasalle.

TR. 7849.

=s?t

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E-D’BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

1 LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

į' National Restaurant
| Lietuviškas Restoranas.
| I SAV. M. ŠUKYS.I | 633 Church Ave (prie Veidun Avej arti naujosios lie-
| | tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
g V Atdara kasdien ir sekmadie niais po pamaldų. 
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Sekmoj S^osh i3<U 3vaL po piet visi ūmiosios Lietuvos minejimani
šventės minėjimas bus 220 pine avė, kur ir pernai buvo, plačiau skaitykite montrealio kronikoje.

ANONSAS VISI TAUTIEČIAI PO MINĖJIMO PRAŠOMI PASILIKTI TRUMPO MITINGO AKTUALIAISIAIS DIENOS KLAUSIMAIS IR LIKIMINIAIS UŽDAVINIAIS
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A\ o NpI'į RE Al
VISI J MAŽOSIOS I 

ivii_,BD-jos Montrealio sky
rius visus Montrealio lietuvius 
kviečia kuo skaitlingiau daly
vauti Mažosios Lietuvos Šven
tėje, kuri Įvyks š. m. sausio 13 
d. Montrealyje.

1. 11 vai. iškilmingos pamal 
uos Aušros Vartų bažnyčioje. 
Pamaldų metu gros pp. Lapi
nai.

2. 15 vai. minėjimas — kon
certas mokyklos salėje 220 Pi
ne Ave. W. (netoli Park. 
Ave.) su sekančia programa:
a) Buv. Mažosios Lietuvos at- 

vaduotojų vado, dab. Liet. 
Gen. konsulo pulk. J. Bud
rio kalba;

b) Meninė dalis, dalyvaujant 
pp. Ivaškevičiūtėms, dra
mos artistei p. B. Pūkelevi- 
čiūtei, pianistui p. K. Smil
gevičiui ir muzikui p. Gaile 
vičiui.

Aukos skirtos Mažosios Lie
tuvos Tarybos tautinei ir kul
tūrinei veiklai remti bei varge 
esantiems Vokietijoje mažlie- 
tuviams šelpti.

MLBD-jos Valdyba. 
KLB — LOKO POSĖDIS 

saukiamas šio sausio 11 dieną 
o vai. vakaro, ne sausio 18 d., 
Kaip klaidingai buvo parašyta 
praėjusiame numery. Prašo
me rinktis punktualiai. Vieta 
— NL red. Prezidiumas. 
mOlMTREALIO LIETUVIŲ 

ŽINIAI.
Montrealio Apyl. LO Kora

las praneša, kad lietuvių regis 
nacija iviontrealy dar pratę
siama iki sausio 15 d. 1952 me 
ių.

.tautiečiai, kurie dar nešu
siu uote užsiregistruoti, malo
nėkite kuo skubiausiai atlikti 
savo pareigą. Užsiregistruoti

Ausros Vartų parapijos sa
lėje po pamaldų; pas komiteto 
narius:

A. bungailienė, 4497 Bour- 
oonmere, Apt. 11, Rosemount,

J ETŲ VOS ŠVENTĘ!
nių chemikų, kuris yra asisten 
tavęs ir Lietuvos universitete 
prie A. A. Prof. Šimkaus ir 
Kitų. Apsistojo pas p. Vladą 
Stankevičių, 6439 Cool Brooke 
Ave Montreal. Pailsėjęs po 
audringos Atlanto keliones, 
jieškosis darbo pačiame Mont- 
realyje. Sėkmės musų naujam 
inž. šioje naujoje padaugėję.

J. B.
VERDUNE PAKELTI 

MOKESČIAI
Verduno miesto savivaldybė, 

priėmusi 3.478.823 dol. šių me
tų biudžetą, nutarė pakelti mo 
kesčius: vandens iš 7 */2 iki 8 
proc., verslo iš 8y2 iki 1U proc. 
ir kaminų valymo iš 15 iki 25 
centų kiekvienam namui.

TREMTINIŲ GIMNAZIJAI 
REMTI KOMISIJA,

kurią sudarė KLB-LOKas, sau 
šio 6 d. turėjo pirmąjį susirin
kimą, kurį sušaukė centro skir 
tas atstovas J. Kardelis. Pasi
skirstyta pareigomis: pirm. p. 
Lymantas, sekr. p. Gasiūniene, 
iždininkas p. Simelaitis.

Nutarta atskaitomybę iš M. 
Liet. Bičiulių draugijos perim
ti nuo šių 1952 metų 1 dienas. 
Nuo šiol Vasario 16 d. gimnazi 
jai aukas maloniai prašome 
siųsti naujo iždininko adresu: 
Mr. Pranas Simelaitis, 1271 
Allard Ave., Verdun, Montre
al, P. Q.

Komisija kreipiasi į tautie
čius visoje Kanadoje ir prašo 
Tremties gimnazijai, oficialiai 
vadinamai Vasario 16 d. gim
nazijai, aukoti. Labai gerai, 
kad būtų aukojama kas mėne- 
sis. Yra visa eilė tautiečių, ku 
rie kas mėnesis aukoja po 1 
dol. Būtų gerai, kad daugiau 
tokių atsirastų. Visiems auko 
tojams bus labai dėkinga gim
nazija ir Vas. 16 gimnaz. remti

KLB-LOKo Komisija.
ŠEŠTADIENINE LIETUVIŲ 

MOKYKLA.

__ VEDA SKTN. INŽ. J. BULOTA.
BENDRA MONTREALIO SKAUTŲ-ČIŲ EGLUTĖ.

Įvyko gražiųjų, Trijų Kata- pasimatymo sekančiame mūsiš
lių sekmadienio popietėj, už
darame skautų-čių, jų tėvelių 
bei pažįstamų ratelyje, Kana
dos Katalikų skautų buklo 
3703 Deboullion Str. patalpo
se. Eglutėje dalyvavo ir ką tik 
iš Paryžiaus atvykęs kun. tė
vas Pečkys bei skautų dvasios 
vadovas kun. Kulbis.

Eglutė praėjo ištisai skautiš 
koje nuotaikoje beperstojo pa
įvairinta pokštų, žaidimų, įvai 
rių programos punktų, dainų. 
Labai gražiai ir gausiai su do
vanomis pasirodė ir Kalėdų se 
nelis, džiugindamas įvairiausio
mis išdaigomis bei pokštais mū 
su skautukus-es.

Tėveliai, svečiai ir patys 
skautukai-ės tikrai džiaugėsi 
tokia vykusia eglute. Skautiš 
kas spaudos platintojas naudo
josi proga „įpiršti” „Skautų 
Aidą“, kalendorių, bei visą ki
tą skautišką spaudą tiems, ku
rie dar neužsisakė 1952 me
tams, tie, kurie nedalyvavo ar
ba norintieji, jis aiškino, būk 
galį užsisakyti visomis valan
domis jo adresu: A. Pilypaitis 
1271 Allard Ave, Verdun, P. 
Q., arba telef. TR: 2859.

Reikia tik džiaugtis, kad mū 
sų skautukai vis daugėja skai
čiumi, gražiai susigyvena ir su 
rengia tokius gražius bei lietu
vio širdžiai mielus pobūvius.

Iš šalies stebėtojui tekyla 
švelnus jausmas bei skautu
kams Naujų Metų linkėjimai, 
kad jie ir toliau neštų šviesą, 
garbingą Lietuvos skautų vė
liavą ir suburtų visus mūsų 
vaikučius bei jaunimą į tūks
tantinį nepalaužiamą skautiš
ką ir lietuvišką vienetą.

Pagarba bei padėka visiems, 
šio judėjimo rėmėjams, bei iki

kiu pasirodyme. J. B.
PAS NEW YORKO 

SKAUTUS.
Baigdami senuosius metus, 

New Yorko skautai vyčiai išsi
rinko naują savo draugovės va 
dą — sktn. Satnušį., Naujasis 
vadas yra prityręs ir veiklus 
skautininkas. Savo laiku jis 
Vokietijoje buvo Aušros tunto 
tuntininkas. Tasai tuntas ir da 
bar puikiai veikia Diepholze — 
16 Vasario gimnazijoje, Vokie 
tijoje.

Šios draugovės nariai — A. 
Bubelis ir A. Prekeris pastaro 
mis dienomis išvyko JAV kari 
nėn tarnybon. Jau daugiau 10 
New Yorko skautų vyčių tapo 
dėdės Šamo kariais, o taip ir 
daugumas kitų laukia kvietimo 
karių gretosna.
Skaučių sveikinimai kariarps.

Bostono „Šatrijos Raganos“ 
vyr. skaučių būrelis šventėms 
išsiuntinėjo sveikinimus aštuo- 
niems Bostono ir apylinkių lie 
tuviams skautams, kurie šiuo 
metu drauge su šio krašto jau
nimu budi pasaulio taikos sar
gyboje arba kovoja frontuose, 
kaip JAV kariai.

Šis būrelis toliau tęsia savo 
— „Plėskim akiratį“ pašneke
sių ciklą. Bostono skautų-čių 
dvasios vadas kun. J. Klimas 
vyr. skautėms skaitė vienoje 
sueigoje pašnekėsi apie „Jau
natvės džiaugsmą ir laimes šie 
kimą“. Prieškalėdinėj sueigoj 
agr. Pr. Kaladienė skaitė pa
šnekesį apie Kūčių ir Kalėdų 
valgius, o kun. J. Klimas, pri
mindamas lietuviškųjų Kūčių 
papročius, pakvietė visus susi
kaupus prisiminti visus ken
čiančius lietuvius ir brolius bei 
seses skautes.

tel. 1 U 5884;
J. Juoaviršienė, 6882 Beau- 

iien bt., V Ule Emard, tel.: HE 
□ yob;

J. Parojus, 7240 Querbes st., 
Montreal, tel.: VI 7634;

J. Navikėnas, 5515 — 13 
Ave., Rosemount, tel..: FA 
/141;

H. Nagys, 4841 Park Ave, 
tel.: DO 1451;

J. Vihušis, 381 Du Caremel 
i., tel.: CR 3705;

Po Kalėdų atostogų šešta
dieninė lietuvių mokykla pra
deda darbą sausio mėn. 12 d.

Visi mokiniai 1 vai. 30 min. 
susirenka mokykloje.

Mokyklos vedėjas.
ATVYKO IŠ ANGLIJOS
Sausio 7 d. į Kanadą iš Ang 

lijos atvyko 13 lietuvių, kurių 
tarpe yra šios pavardės: 
Klemas Kiaušas,
Petras Kleiza su žmona Hilda,

g Sukūrusius šeimos židinį,
| JUOZĄ ir ADELĘ ŠIMKUS
S nuoširdžiai sveikina
g Juozas ir Anė Gulbinai ir Stasys Švilpa, m

L. KULTŪROS FONDO AUKA L. KULTŪROS 
NARIŲ SKAIČIUS FONDUI

didėja. Paskutiniu laiku įsirašė Lietuvių Dramos Teatras 
dar keliolika asmenų. Visi tau Kanadoje paaukojo Lietuvių 
tiečiai kviečiami dėtis, Metinis Kultūros Fondui 10 dolerių, 
nario mokestis tiktai 1 doleris. Už auką nuoširdžiai dėkoja.

J. Pakulis, 1078 Osborne 
...e, Veruun.

K. Toliušis, 664 :— 2 Avė, 
veruun, tel.: TR 2859;

Pr. Simelaitis, 1271 Allard 
zrve., Veruun, tel.: TR 2859;

j. Daayga, 3 East Notre Da 
»..e ot., tei.: MA 1006;

,,ixeprįklausomos Lietuvos“ 
leuakcija, 7 722 George St., Vii 
ic i^asaue, tel.: HE 7920.

Pastaoa: galima užsiregis
truoti ir teletonu.

M. A. L. O. Komitetas. 
ATVYKO INŽ. CHEMIKAS.

Kanados lietuvių inž. rate
lis vėl padidėjo vienu nariu. 
6. I. 52. iš Anglijos inž. Vla
do Stankevičiaus ir inž. J. Bu
lotos pastangomis atvyko dipl. 
inz. ciremikas Mečys Kriaucio 
ms. Tai vienas iš nedaugelio 
mūsų jaunesnes kartos stiprės

VEDYBINIS SKELBIMAS.
Norėčiau susirašinėti su lie

tuvaite. Esu neseniai atvykęs 
j Kanadą, 30 metų amžiaus, 
blonainas vidutinio ūgio. Ma
no adresas: Kuncevičius An
tanai, Noranda, Mines, Bunk
house. Noranaa, P. Que.

IŠNUOMOJAMAS dvigubas 
kambarys su baldais ir teise 
naudotis virtuve. Teirautis 
Ulei.: WI 4957, 2544 Centr. St.

Montreal.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

4861 Barclay Avė., ApL 8.

p. Rudienė, 
jonas Vidžiūnas, 
p. Zasinas, 
jonas Vainauskas, 
p. Grimas su žmona ir dukra, 
jonas Žemaitis (buv. gaidžio 
svorio boksininkas) su žmona 
ir dukra (ši seimą į Clevelan- 
dą).

Prieš pat Naujus Metus at
vyko Petras Silevičius.

Pp. Kiaušas, Kleizai ir Ru
dienė apsistojo Montrealy, kiti 
išvyko į kitas Kanados vietas.

Sveikiname atvykusius ir 
linkime jiems Kanadoje geriau 
įsikurti, negu jie kur nors buvo 
laikinai įsikūrę.

Primename naujai atvyku
sioms, kad „Nepriklausoma 
Lietuva“ naujai atvykusiems 
siunčiama bargan, ligi jie už
sidirbs ir gales prenumeratą 
apsimokėti.

MIRĖ SENA EMIGRANTĖ
Ilgokai jau sirguliojusi šir

dies liga, sausio 4 dieną staiga 
mirė sena imigrantė p. Juodelie 
ne, p. Adomo Juodelio žmona, 
P. bt. Ch. gyventoja. Velio
nės liko vyras ir 4 dukros, ku
rių 3 ištekėjusios.

P. Juodelienė palaidota sau
sio 10 dieną Montrealio kapuo
se.

Užuojauta p. A. Juodelio 
seimai.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS KINO 

numatomas atidaryti šio 
šio 19 dieną.

LKF Valdyba.
MŪSŲ SERGANTIEJI

Sunkiai serga p. Motuzienės 
brolis p. Venckus, kuris jau 
antrą kartą buvo operuotas.

Viktorijos ligoninėn turėjo 
atsigulti p. Ona Kuprienė, ku 
rios šeima neseniai persikėlė į 
naujuosius savo namus Ville 
Lasalle, Broadway ir 6 Avė 
kampe,

Prieš Naujus Metus buvo su 
sirgęs vilasalietis p. Ignąs Sa- 
lala, bet dabar vaikšto ir neno 
ri pasiduoti šalčiams.

P. Juozas Parojus, skubiai iš" 
vežtas į N. D. ligoninę operuo
ti, pasirodė, operarijos išven
gė, bet turės būti operuotas 
ateity, kai sugys absceso pa
liestos glandos.

Jau bus pusantrų metų, kai 
Notre Pame ligoninėje serga 
jonas Lebedžiūnas, apie kurį, 
kaip atrodo, niekas nežino ir 
niekas juo nesirūpina.

Labai pamažu taisosi p. Ba- 
kanavičienė, kuri šiek tiek pra
deda vaikščioti.

Visiems sergantiems linkime 
greičiau pasveikti.

SUN LIFE DRAUDIMO 
BENDROVĖ

ilgai bylinėjosi su miestų dėl 
aukščiausio Montrealy namo 
įvertinimo, nuo kurių būtų ima 
mi mokesčiai. Miestas jį įver
tino 14.276.000 — 18.620.000 
dol., bet Sun Life nesutiko, 

sau- Dabar teismas nustatė 10.207.
877 dol.

VIEŠASIS SUSISIEKIMAS
T. T. C. (Toronto Transpor 

lation Commission) tarnauto
jų unija jau kuris laikas reika
lavo 31 centų į valandą atlygi 
nimo pakėlimo savo nariams. 
Darbdavių ir darbo ėmėjų su- 
artinimui paskirta taikinamoji 
Komisija rekomendavo 21 cen 
to į valandą atlyginimo pakė
limą. T. T. C. su ą.uo sutiko. 
Bet unijai tai buvo nepriimti
na. Ji paskelbė nuo š. m. sau
sio 4 d. generalinį streiką.

To pasėkoje visi šio milioi- 
ninio miesto tramvajai ir auto 
busai sustojo riedėję. Vieša
sis susisiekimas yra suparah- 
žuotas. Tas sudaro didelių sun 
kūmų gyventojams, neturin
tiems nuosavų susisiekimo 
priemonių. Kai kuriomis va
landomis tenka ilgai laukti ir 
taksio. Tik taksių savininkai 
tai turi dabar aukso dienas.

Tuo tarpu dar nėra žinios, 
kada streikas pasibaigs. J. J. J.

TORONTO LIETUVIŲ NA 
MŲ FONDO ŠERUS PIRKO: 
po 100 dol.: inž. Prišas Juozas, 
Kanvydas Albinas, po 50 dol.: 
inž. Vytautas Balsys, inž. Jo- 
Kūbas Sližys, Jonas Tumosas I, 
Jonas Tumosas II; po 25 dol.: 
inž. Jurgis Prenkšaitis, inž. 
Elena Gaputytė, Jonas Birži- 
žinskas, inž. Algirdas Ciplijaus 
kas, inž. Juozas Dragašius, inž. 
Stasys Stasiūnas, Jonas My
kolaitis, Joniatis Stasys, Juo
zas Beržinskas, Adomas Pau
lauskas, Bronius Pakštas, Pra

SUPARALIŽUOTAS
nas Kazlauskas, Bronius Nor
kus, Karolius Lembartas, Kos
tas Kregždė, Banelis Stasys, 
Jagela Juozas, Stasys Šurkus, 
Puodžiūnas Vilius.

ŠOKO IŠ JUDANČIO 
TRAUKINIO.

Canadian Press žinių agen
tūra pranešė, kad 39 metų am
žiaus tremtinys Pranas Aštraus 
kas Najujų Metų išvakarėse šo 
ko iš judančio greitojo trans- 
Kontinentalinio traukinio neto 
Ii Jackfish, Ontario provincijo 
je ir sunkiai susižeidė.

Astrauskas buvo įsėdęs į 
traukinį Jackfish stotyje. Įvy
kio metu, apie 6 vai. vakaro, 
traukinys judėjo daugiau kaip 
50 mylių per valandą greičiu. 
T raukinio tarnautojai, paste
bėję šalia bėgių begulintį su
žeistąjį, patraukė pavojaus stab 
dį ir traukinys sustojo. Sun
kiai sužeistasis buvo nugaben- 
ias į Port Arthur ir jam suteik 
ta mediciniška pagalba.

Jonas J. Juškaitis.
RUOŠIASI ŠEIMOS 

GYVENIMUI
Torontietis p. St. Kneita su 

sižiedavo su montrealiete p. 
Vince Stašaityte.

ATŠAUKIMAS.
Pereitame „Nepiklarusorrios 

Lietuvos“ numeryje skelbti šo 
kiai, turėję įvykti 1952 m. sau 
šio mėn. 12 d. YMCA patalpo
se, neįvyks.

LES valdyba.

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės perlei
dimo Ir kitose transakcijose. — Imigracijos (darbo, bu
to garantijos), pilietybės, paskolų parūpinimo, civilinės 
metrikacijos ir kiti reikalai. — Atstovavimas įstaigose.

Dokumentų patvirtinti vertimai, nuorašai ir foto
kopijos. — Visokeriopos informacijos. — Lietuvių in
teresus gina prityrę specialistai, studijavę Amerikos ir 
Europos universitetuose.
UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

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

BOMBARDUOJA JUNG TINES TAUTAS

MONTREALIO TELEFO
NAI IŠSIPLĖTĖ

Ligšioi Montrealio priemies
čiai, kaip Lachinė, St. Lam
bert, Longueuil ir kiti buvo lai 
komi užmiesčiu ir už pasikal
bėjimus su jais reikėjo primo
kėti. Dabar tie priemiesčiai 
prijungti prie miesto telefonų 
ir su jais galima kalbėtis tie
siog be primokėjimų. Telefo 
nų valdyba abonentams jau pri 
siuntė ir papildomus abonentų 
sąrašus.

PLATINAMA DORCHES
TER GATVĖ

nes jos siaurumas kaikuriose 
vietose labai trukdo judėjimą. 
Tarp St. Elizabeth ir St. Hu
bert ruožo gyventojams už nu 
savinimus miestas išmoka 987. 
806 dol.

MONTREALY 
HIPNOTIZERIS

Pagarsėjęs hipnotizeris Mor 
ton Gesu Hali, 1200 Bluery, 
duoda šią savaitę hipnotizmo 
seansus nuo 6 iki 8,30 vai. va
karo. Užhipnotizuoja grupes, 
pavienius ir visą salę. Užhipno 
tizuotieji miegodami pradeda 
net knarkti. . .

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ 
KALBOS KURSAI ‘ 

nuo sausio 7 dienos tęsia dar
bą. Pradedančiųjų grupė ren
kasi pirmadieniais, pažengusių 
jų — ketvirtadieniais 8 vai. 
vakaro Willibrord ir Verdun 
Ave kampe esančioje mokyklo
je.

(Atkelta iš 1 pusi.) 
pageidavimų nusiginklavimo 
klausimas. Po priedanga tai
kos komitetų ir obalsių, ku
liuos skelbė labai mažų viene
tų pirmininkai, buvo jausti vie
na valia ir vienas protas, kuris 

neleidžia niekad už geleži
nės sienos esančių valsty
bių delegatams kitaip bal

suoti negu balsuoja
Vyšinskis 

ar kitas į jį panašus.
Bet šalia šitų pareiškimų, 

prie kurių grupės neabejotinai 
priklauso ir ką tik minėtas laiš 
kas, parašytas tėvų ir motinų, 
trokštančių taikos, bet neuž
mirštančių tuos, kurie tikrai 
kenčia. Šalia šitų pareiškimų 
yra dar labai daug ir kitų, ku
rie tikrai parodo, kas tai yra pri 
vati iniciatyva. Taip Maroko 
klausimu, kurį iškėlė Egiptas, 
rašė: Šiaurės Afrikos politinės 
partijos, tikybiniai vadai, Kai
ro universiteto filosofinis fakul 
tetas, Egipto ir Sudano studen 
tai bestudijuoją Paryžiuje, vie
no Sirijoj mažo miesto advoka
tai, siriečiai ir libaniečiai, gy
veną Argentinoje, Arabų ko
lonijos vicepirmininkas Santa- 
-Kruzoje, Bolivijoje, Egipto

FOTOGRAFAS VLADAS 
JUKNEVIČIUS 

pabaigė fotografijos mokyklą 
ir atidarė savo foto studiją Vii 
le Emarde, 6955 Mazarin St; 
telefonas: HE 7877.

LANKĖSI IŠ AMERIKOS
Montrealy švenčių metu lan 

kėši iš Brooklyno p. Adelė Li 
nartienė, kuri viešėjo pas pp. 
Tylenius; iš Newarko, N. J., bu 
vusi montrealiete p. N. Kielaitė 
Mitkuvienė pas savo tėvus, se
serį ir brolį, gyvenančius Mont 
lealy.

prekybos rūmai Kaire, vienas 
Kairo profesorių - juristas, vie 
nas berniukų mokyklos direk
torius Kaire, dėl Palestinos vie 
na grupė pabėgėlių, prisiglau
dusių Beirute.

Dėl atominės bombos, pa
reiškimų labai daug, 

netrūksta ir vieno gana rnen-
Dėl žmogaus teisių irgi daug 

kame Paryžiaus priemiesčio 
Nantere taikos komiteto rašto, 
privačių pareiškimų; parapijų 
komitetai, atskirų parapijų kle
bonai, pastoriai, labdaros ko
mitetai, daugiausiai vis iš Ang
lijos ir USA. Vartant jų są
rašus net akyse raibsta nuo są 
rašų įvairumo, kuriuose taip 
atsispindi gyvų žmonių, gyvas 
leagavimas apliųkos įvykiams.

Tik mūsų privačios inicia
tyvos tenai nėra.

Nėra tų daug norinčių, bet daž 
nai nesugebančių duoti i mto 
patarimo, kaip reik jų siūly
mus, patarimus įvykdyti. Raš 
tų, kuriuos skaitant, žmogus 
tarytum matai jų autorius, per 
kuriuos ateina jau adminstra- 
cijon rutinon pakliuvusi J. T. 
O. gyvas, žodis, drąsi mintis, 
atsikrų ideologijų, masių džiū
gavimai ar nepasitenkinimai. 
O juk taip mažai trūksta, kad. 
šituo atveju mes prilygtumėm 
kitoms tautoms, kur valstybi
nio ir visuomeninio arba kultū
rinio darbo sąvokos . yra aiš
kiai apibrėžtos. Kur valstybės 
vyrai laukia iš visuomenės gra 
žaus talkininkavimo, sumany
mų, žygių, kur vertina darbą 
ir mokėjimą dirbti, o ne preten
zijas į monopolius ir sugebėji
mą nieko nedaryt, o dar ko, 
kas daroma marinti. Pav., VLI 
Ko nariai buvo Paryžiuje, bet

1 JTO nei neužsuko.
DR. T. RAGUVIS.
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