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E PENDENT

PARYŽIUS PRAKALBĘS LIETUVIŠKAI
1948 m. vasarą, vienuolikos, 

esančių už geležines sienos, tau 
tų aktingesni, gyveną Paryžiu
je žurnalistai, sudarė branduo
lį, iš kurio netrukus gimė Uni 
ja-Sąjunga, o vėliau, po to, kai 
tais melais rudenį buvo sušauk 
tas Paryžiuje Kongresas, buvo 
įsteigta ir žurnalistų federaci
ja.

Pradžioje vyko gana didelis
ūrybinis darbas.
Bet suruošusi porą mitingų, 

Keletą pobūvių, merdėjo nega
lėdama rasti modus vivendi su 
Federacija, gal ir todėl, kad 
abiejų organizmų pirmininkai 
buvo lenkai. Viskas atgijo, kai 
pirmininku tapo žinomas jau 
iš prieškarinių laikų vengrų 
žurnaiistas Szilagyi. Rašan
čiai šias eilutes su malonumu 
tenka prisiminti, kaip jis jau 
prieš porą metų parėmė pa
reikštą mano tuometiniam In- 
iormacijos ministenui pageida 
vimą, kad visos baltų tautos, 
taip kaip jau yra su kitomis apie pusę miiiono lietuviu, 
tautomis, turi turėti savo radi i 
jo valandėles. i

Per tą visą laiką jis niekad ne i 
praleisaavo progos (jų buvo ■ 
nemaža) iškelti tą klausimą ir , 
visad džiaugsmingai klausėsi, 
kai sužinodavo apie vieną kitą 
žygį radijo valandėlės gavimui 
pagreitinti.

Pagaliau Informacijos Mi
nisterijos biudžetan yra Įtrauk 
tos tam tikslui reikalingos su
mos.

Ta proga teko pasikalbėti 
su pirmininku Szilagyi. Į klau 
Simą, kokie yra svarbiausi da
bartinės valdybos planai ir už
daviniai, atsakė:

— Svarbiausias dabartinės 
valdybos rūpestis visa padary
ti, kad musų tautų žurnalistai 
gautų akredituotų svetimų žur
nalistų statutus, ir visas su jo 
gavimu surištas privilegijas, 
Kas ypač svarbu tvarkant ar 
prailginant teisę apsigyventi ir 
gyventi Prancūzijoje.

— Kokie buvo svarbiausi 
pageidavimai pateikti p. minis 
leriui?

— Atkreipiau dėmesį į tai, 
kad žurnalistai, kurie dirba sa
vo tautos spaudoje, neturi žur 
nalisto - korespondento kortos. 
Be to, prašiau, kad jeigu būtų 
vertimų, ar šiaip būtų reikalin
ga informacinė medžiaga, visų 
pirma būtų kreipiamasi į tų 
kraštų žurnalistus. Be to, iš
keldamas heroišką Baltų ir Al
banų tautų kovą prieš komu
nistus, dar kartą prašiau Infor 
macijos ministerio visa pada
ryti radijo valndelių, Įsteigimui 
lietuvių, latvių, estų ir albanų 
kalbomis.

— Koks buvo p. ministerio 
reagavimas?

— Tiek prielankus, kiek tai 
galima. Pagaliau aš nepadary 
siu jokios mdiskrecijos, praneš 
damas, kad jau naujan biudže
to projektan yra įrašytos radi
jo valandėlės virš minėtoms ke 
turioms tautoms, po penkiolika 
minučių kasdien.

— Užklaustas, kaip numato
Unijos ateitį, atsakė:

— Jos likimas yra collegų 
rankose. Jeigu žurnalistai pa
jėgs rimtai susiburti, jų darbo 
Kokybę ir profesinės etikos 
svarbumą, pastatyti aukščiau 
asmeniškų intrigų ir kartais la 
bai nevykusių pretenzijų, esu 
tikras, kad Unija galės daug pa 
daryti mūsų tautų išsilaisvini
mui. Aš labai apgailestauju, jo kalba bus atspausdinta Rusi- 
kad mūsų collegos Čekoslova- jos bolševikų spaudoje, todėl 
kai negalėjo realizuoti iki da- Rusijos žmonės tuo bus įti- 
bar būtino vieningumo, bet reik kinti, kad visi pabėgėliai bėgte

LĖKTUVU Iš PARYŽIAUS.
tikėtis, kad šita problema bus Reik tikėtis, kad vieną dieną ir 
išspręsta teigiamai. Rumunų jie bus mūsų tarpe. Žurnalis- 
žurnalistų sąjunga nuo kai ku- lai labjau negu kas kitas turi 
rio laiko nedalyvauja Unijoje, atsiminti, kad mūsų tautų išsi-
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gelbėjimas yra Europos vie
ningumo, o prieš mūsų tautas 
stovi vienas tikslas: susijungti 
kovai ir ją laimėti, — užbaigė 
Szilagyi.

DR. J. DEVE1KĖ

Mcrureaho jetuvių rezohucija 
Jungiamų tautų pilnačiai

Mes, Kanadoje gyvenantys 
lietuviai, Įvairių politinių pa
žiūrų ir pasulėžiūrinių Įsitikini
mų, susirinkę 1952 metais sau 
šio mėn. 13 dieną, Montrealy- 
je, 220 Pine Avė. salėje, i ma 
sinj susirinkimą, prašome i ains 
cos pakelti balsą Jungtinių Tau 
tų forume prieš mūsų tėvynės 
Lietuvos pavergimą. Pasaulis 
turi išgirsti, kad Sovietų Sąjun 
ga, sulaužiusi visą eilę tarptau 
tinių sutarčių, neteisėtai ir 
smurtu pavergė Lietuvą ir ligi 
šiol yra išžudžius! ir ištrėmusi

Ir 
šiandien Sovietų Sąjunga te- 
bežudo ir tebetrernia Lietuvos 
gyventojus, nepaisydama nei 
Atlanto chortos nuostatų, nei 
Jungtinėse Tautose priimtųjų 
žmogaus ir tautų laisvo apsi
sprendimo principų.

Jūs esate laisvojo pasaulio ir 
tiesos atstovas, ir todėl negali
te neišgirsti mūsų prašymo ir 
įeikalavimų:

1. Jungtines Tautos turi pa
skelbti visam pasauliui, kad 
Lietuva ir kitos Sovietų paverg 
tos tautos yra planingai žudo
mos, ir padaryti vašką, kad ne

kaltu žmonių skerdynės būtų 
tuojau sulaikytos.

2. Jungtinės Tautos turi pa
skelbti Sov. Sąjungą agreso
riumi ir griežtai pareikalauti, 
kad laisvųjų tautų žudikas — 
Sovietinė komunistinė imperi
ja — būtų priversta pasitrauk 
ti iš Lietuvos ir visų kitų jos 
okupuotų ir terorizuojamų vals 
tybių.

3. Lietuva, Tautų Sąjungos 
narys, per savo nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpį (1918— 
1940) yra Įrodžiusi, kad ji su
geba gerai ir pilnai tvarkyti sa 
vo valstybinius, kultūrinius ir 
ekonominius reikalus ir kad ji 
buvo pilnateisis ir savo laisvės 
vertas narys laisvų ir kultūrin
gų pasaulio tautų tarpe.

Tikėdamiesi, kad Tamsta mū 
sų balsą išgirsite ir ji perduosi- 
te šiame jungtinių Tautų su
sirinkime, laukiame tvirti ir

liniam Sekretoriui — Jo Eks. 
Trygve Lie.

3. Žmogaus Teisių Komisi
jos Pirmininkui — Jos Eksc. 
Ana Figueroa.

(Visų trijų adresas: Palais 
Chaillo, Paris (16), France.

4. Jungtinių Amerikos Vals 
tybių delegacijos Pirmininkui 
— jo Eksc. Warren R. Austin 
(.Hotel Astorija, 131 Ave des 
Champs Elysee, Paris 
France).

5. Kanados delegacijos 
mininkui — Jo Eksc. S. 
son, M. P.

(Adresas: Hotel Raphael, 
17, av. Kleber, Paris (16), 
France).

Šią rezoliuciją susirinkimo iš 
rinkti pasirašys šie asmens 
(.alfabeto tvarka):
Marija Arlauskaitė, Inž. J. Bu
lota, Pranas Bukauskas, Pet
ronėlė Juškevičienė, Jadvyga

ryžtingi Lietuvos išlaisvinimo Juodviršienė, Mykolas Juodvir- 
iš Sovietinės vergijos. šis, Jonas Kardelis, Kun. J.

Rezoliucija bus pasiųsta Kulbis, S. J., Jonas Ladyga, 
šiems asmenims į Paryžių: Juozas Navikėnas, Henrikas

1. Jungtinių Tautų pilnaties Nagys, Juozas Pakulis, Juozas 
pirmininkui — Jo Eksselenci- Parojus, Angelika Sungailienė, 
jai Luis Padilla Nervo. Pranas Šimelaitis, Kostas To-

2. Jungtinių Tautų Genera- liušis ir Jonas Viliušis.

Generalinis Lietuvos Kon sulas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse

JONAS BUDRYS
xk — :.zx

NAUJI SSRS POSŪKIAI JTO
SAVAITINĖ POLITINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Paryžiuje tebevyksta JTO 
pilnaties posėdžiuose šaltasis 
Karas. Nepraėjus pirmiems Ru
sijos siūlymams, Višinskis ga
vo instrukcijų daryti naujus. 
Po to, kai JTO priėmė vakar, 
pasiūlytą ginklavimosi sumaži
nimo planą.

VIŠINSKIS ĮNEŠĖ NAUJĄ 
NUSIGINKLAVIMO

PLANĄ.
Pagaliau Rusija sutinkanti 

su tarptautine kontrole, kurią 
jau seniai siūlo Amerika, Ang
lija, Prancūzija, ir visas vaka
rinis pasaulis. Bet. . . tą kont
rolę daro vėl neveiksminga rei 
kalavimu, kad komisija „nesi
kištų į vidaus reikalus“.

Spėjama, kad Rusija čia bus 
sugalvojusi kokį triuką. Pir
mą vakariečių siūlomąją kont
rolę jie vadino „šnipais“, o da
bar keičia reikalavimu „nesi
kišti į vidaus reikalus“. Jeigu 
tai bus priimta, tai susidarys 
padėtis be išeities: kai Ameri
ka nusiginkluos, Rusija pava
rys tą komisiją, nes ji bus ap
kaltinta, kad „kišasi į vidaus 
reikalus. . .“
JTO PRIĖMĖ PABĖGĖLIŲ 

KONVENCIJĄ.
kuria bus plobojami pabėgėliai 
iš įvairių kraštų, Rusija su sa
telitais balsavo prieš konven
ciją. Višinskis išdrožė ta pro
ga kalbą. Jis teigė, kad vaka- 
i iečiai esą tegul tiktai leidžia, 
tai visi pabėgėliai bėgs namo 
kaip pamazgyti. . . Visi supra 

i to, kad ši jo kalba yra nukreip 
• ta savo vidaus reikalams: ši

bendros gairės aiškios: atomi
nės energijos, Atlanto pakto, 
Europos ir kitų sričių saugumo 
Klausimai ir tt. — tai vis tie rei 
kalai, dėl kurių nerimsta žmo
nija ir kuriais susirūpinęs Chur 
chillis su savo palydovais.

IRANO SUSIKIRTIMAS 
EINA AŠTRYN.

Irano valdžia pareikalavo už

x Xk~. XX- "xx ■ XK—
ČIKAGOS NUOTAIKOS
JAV lietuvių bendruomenė.

Ji formaliai sukurta. Lieka 
sudaryti apygardas ir apylin- 
Kes. Daug kur patys tautiečiai 
imasi iniciatyvos ir kuria apy
linkes, išrinkdami laikinąsias 
valdybas ir kontrolės komisi
jas. Tačiau, visi, pasigenda 
LOK’o nurodymų. . . Jau pra
ėjo kuris laikas, o JAV Liet. 
B-nės vadovybe neišleido jo- 
Aio atsišaukimo, nepaskelbė jo 
kių taisyklių, net JAV lietuvių 
B-nės laikinasis statutas mažai 
kam težinomas. . .

Suprantama, kad kiekvienas 
esame užimti, kasdieninių dar
nų nuvarginti, bet pasiimtoji 
pareiga turėtų visas kliūtis nu
galėti! Gausūs Čhicagos lietu 
viai pradeda abejoti didelio 
darbo sėkme, ypač po nelabai 
sėkmingos praktikos Illinois 
lietuvių tremtinių bendruome- 
nėje. . . Išblaškykite pradeuan 
čias kilti blogas nuotaikas JAV 
Lietuvių Bendruomenės adre
su !

sijos stotims kelią, Amerika 
Įrengia du radijo laivus, kurie 
pertransliuos Amerikos Balso 
žinias į rytus. Kadangi laivas 
galės keisti vietą, tai ir trukdy
mas nebus toks efektingas. Vie 
nas laivas jau išplaukia į jūrą 
jau šio mėn. gale.

ORO PAŠTU IŠ TREMTIES

bėgtvi Į Rusijos okupuotas sri
tis, bet jų neleidžia vakarai . . .
RUZVELTIENĖ IŠKRĖTĖ 

STAIGMENĄ
Ji New Yorko aerodrome at

sakiusi į spaudos paklausimą 
dėl JAV žygių prieš Rusijos 
genocidą, kad, girdi, nieko ne- 
aarys, nes nesą tikrų Įrody
mų . . . Ruzveltienė, matyt, ne 
nori matyti tų milionų žmonių, daryti visus Anglijos konsula- 
kurie prasiveržė iš už geležinės tus Irane, nes esą jų tarnauto- 
uždangos ir veržiasi Į Ameri- jai varą prieš Iraną propagan

dą. Mossadegh nesutiko šio 
parėdymo atšaukti.

Egipto konfliktas nenurims
ta. Įvyko mūšis Sueco srity,, 
kur yra užmuštų ir sušeistų. 
Egiptas ištremia anglus.

VISAS PASAULIS NĖRA 
MUS DĖL SSRS 

AGRESIJOS.
Švedijos karalius, atidaryda

mas parlamento sesiją, pasiūlė 
pailginti karo tarnybą ir dau
giau pinigų skirti ginklavimosi 
reikalams, nes reikia ruoštis at 
remti agresija.

AMERIKOS BALSAS 
IŠ LAIVŲ

Amerikos balsui pastojus Ru

DERYBOS KORĖJOJE DĖL 
TAIKOS STOVI VIETOJE.

Suėjo pusė metų, kai Korė
joje prasidėjo taikos derybos.

Komunistai nesutinka keistis 
karo belaisviais gera jų valia 
ir reikaluja, kad keitimas būtų 
daromas prievarta ir taip pat 
reikalauja ties frontu statytis 
aerodromus. Iš to aišku, kad 
derybos pirmyn neina. Vyksta 
kovos, kurios daugiausia reiš
kiasi ore.

Dėmesį į save kreipia
CHURCHILLIO PASITARI

MAI OTTAWOJE.
Smulkesnių žinių nėra, bet

į-:.? į, F-”

Vajus „N. L.“ būstinei
Spaudos Bendrovės „Nepri

klausoma Lietuva“ namų sta
tybos vajui, pagal šėrininkų su 
sirinkimo nutarimą, šėrus pa
dvigubino : 
p. Ona Pakštienė,

Montreaiis ................ S 10,—
Namų statybai aukavo: 
Generalinis Lietuvos Konsulas 
Jonas Budrys,

New York, USA . .$ 5,—

VLIKe ruošiamasi didelėms 
permainoms, kurios gerokai pa- 
keistij jo sudėtį, bet nepažeisti! 
esmės.

Dabar laukiamas sugrįžtant 
prof. Kaminskas, kuris šį mėn. 
išplaukia Į Europą. Jis, spėja
ma, turės Amerikoje iškristali 
z.uotų pasiūlymų.

VLIKo du nariai — prel. 
M. Krupavičius ir p. J. Brazai
tis lankėsi Paryžiuje, bet, kiek 
girdėti, nesimatė nei su min. p. 
Lozoraičiu ir nesilankė JTO, 
Kur šis su kitais diplomatais 
vedė akciją už pavergtųjų tau
tų išlaisvinimą. (hlj).

JAV SUDARĖ ATOMINĘ 
AVIACIJĄ

Oficialiai pranešama, 
Amerika sudarė atominės
cijos dalinius. Dalinys jau pa
darė bandymus. Jo lėktuvai nu 
nešė atomines bombas iš Ame
rikos į Afriką ir sugrįžo be 
sileidimų.

SOVIETAI PRIEŠ
INDOKINIJĄ

Vesdami karus prieš ramias 
šalis, sovietija Indokinijos pa
sienyje stato naujas tvirtoves, 
nukreiptas prieš Indokiniją. . .

Kaip žinoma, Kinijos komu 
nistinė valdžia visą laiką per 
savo sieną siunčia vadinamus 
sukilėlius i Indokiniją, kur jie 
daro užpuldinėjimus ir veda 
karą jau kelinti metai.

SUECO PERKASAS KOVŲ
FRONTE

kad 
avia

Inž. Povilas Narbutas,
Montreal ................ S

P. Vilius Pėteraitis,
Montreal ................. $

P. Albertas Norkeliūnas,
Montreal.....................$
Padvigubinusiai Šerus

Pakštienei ir visiems aukoju
siems, — didelis ir nuoširdi^ 
ačiū. Sp. B-vė „NL“. rių bus apie 10.000.

5 ,—

2,—

2,—
P-

nu-

Egiptiečiams atsisakius dirb 
ti kanalo įmonėse, iš šiaurinės 
Afrikos vežami darbininkai, ku

R. K.
— 14 metų lietuvis R. Val

doms yra pripažintas pavyz
dingiausiu Amerikos berniuku. 
Valdonis per AB kalbėjo lietu
viškai.

— Vašingtone posėdžiavo 
Pacifiko štabų viršini ąkai.

— Mirė 62 metų prancūzų 
gen. De Lattre de Tessigny, bu 
vęs karo vadu 2 Pas. kare ir 
Indokinijoje.

— V. Vokietijos valdžia pa
leido komunistų ir fašistų - na
cių organizacijas.

— Vengrijos valdžia gyvena 
krizę, nes darbininkai jos ne
klauso. Rakosi reikalauja dar
bininkams didesnių represijų.

— Praėjusią savaitę nu
skendo 2 laivai — vienas vak. 
Europoje ir vienas ties Alias
ka.

— JTO Ekonominė komisi
ja pasiūlė valstybėms rekomen- 

i duoti žemės reformą.
i — Varšuvoje teisiami 5 kri- 
. minalistai, kaip politiniai nusi
kaltėliai.
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Keli paaiškinimai
SKAITYTOJAMS 

lietuviškoji
GG

Šio kontinento 
spauda per ilgus metus yra su
dariusi tradiciją, kad, skaityto 
jui užsimiršus prenumeratos da 
tas, laikraščių administracijos 
jiems laiškais primena, kada 
jų prenumerata yra išsibaigusi 
ir jie prašomi ją atnaujinti.

Ši tvarka seniems Kanados 
lietuviams yra įprasta ir jie jos 
kitaip net neįsivaizduoja.

Naujieji gi ateiviai Lietuvo
je buvo pripratę prie kitos tvar 
kos: jie patys sekdavo savo 
prenumeratos reikalus ir patys 
neprimenami ir neraginami už 
laikraščius apsimokėdavo. Da
bar kada jie gauna priminimus 
arba paraginimus, kartais net 
stipriai užsigauna.

Mums tenka tuos du nusista 
tymus suderinti, pasirinkus ku 
rį vieną, nes neįmanoma at
skirti, kuris skaitytojas yra ko 
kio nusistatymo. Pagerbdami 
šio krašto tradiciją, mes pasi
rinkome priminimo būdą, nors 
jis yra sunkesnis vykdyti ir, 
oe to, reikalingas specialių su
sirašinėjimo išlaidų.

Todėl visus mielus skaityto 
jus prašome tai turėti omeny 
ir prašome dėl priminimo neuž 
prašome dėl priminimo .neužsi
gauti. Būsime labai dėkingi 
tiems, kurie patys seks savo 
prenumeratą ir patys neprime
nami iš anksto susimokės, bet 
jeigu kas užsimirš, mes pasi
stengsime priminti.

ATSILYGINIMO BODAS
Yra geriausia, kad skaityto

jas atsilygina už visus metus 
iškart ir išanksto. 
nistracijai šalina visokius rū
pesčius, nes tokiu atveju atpuo 
la kartotkos tikrinimo darbas; 
atpuola laiškų su priminimu ra 
šymas; atpuola ir su tuo 
tos išlaidos.

Bet skaitytojai ne visi 
visuomet gali už laikraštį 
mokėti iškart. Kaikurios lei
dyklos nustato pusmetinį atsi
lyginimą ir tokiu atveju nusta
to ir kitokią laikraščio kainą.

„Nepriklausoma Lietuva“
šia prasme eina skaitytojui į niją dominančius klausimus ir 
pagalbą ir sudaro jam didžiau- tiektų visą aktualią informaci- 
sių lengvatų : „Nepriklausomos ją. „NL“ red. ir adm.

Tas admi-

susie

ir ne 
susi-

Lietuvos” skaitytojai gali už 
laikraštį mokėti ir dalimis, ne 
sitaikydami nei prie metų, nei 
prie pusmečių ir nuo to prenu
meratos kaina nekinta,—ji kiek 
vienu atveju yra ta pati, nors 
administracija dėl to turi pri
dedamo darbo.

Naujai gi atvykusieji gauna 
laikraštį bargan, kol jie gauna 
darbo ir užsidirba.

DAR VAJAUS REIKALU
Dabar yra pats spaudos va

jaus įkarštis: senieji prenume 
ratoriai ir atnaujina prenumera 
tą ir dabar yra, — taipgi dau
giausia, — verbuojami nauji 
prenumeratoriai.

Norisi konstatuoti, kad „Ne 
priklausoma Lietuva“ susido
mi lietuviai plačiame pasauly
je ; vis daugaiu jos prenumera
torių atsiranda ne tiktai Ameri 
koje, bet ir kituose kontinen
tuose.

Nors vienos srovės žmonės 
mus užsipuola, — nepagrįstai, 
— bet atviri, nuoširdūs ir pat- 
liotingieji lietuviai, nežiūrint 
to, kokių pažiūrų jie 'bebūtų, 
supranta ir įvertina grynai pa
triotinę, objektyviai lietuvišką 
ir plačiai lojalią „Nepriklauso
mos Lietuvos“ laikyseną ir su
silaukia vis nuoširdesnio įver
tinimo.

Todėl mes kreipiamės į vi
sus lietuvius patriotus „Nepri
klausomos Lietuvos“ skaityto
jus ir visus bendradarbius ir 
maloniai prašome patalkinti 
šiam bendruomeniniam, nesu
sieta su jokia politine partija 
laikraščiui, kuriam terūpi tik
tai objektyvi tiesa ir plati 
formacija, nesuvaržyta nei 
tinių, nei religinių varžtų, 
kurios nors siauros srovės 
kalų.

Be to, visus mielus skaityto
jus maloniai prašome bendra
darbiauti, mums rašyti apie vi 
sa, ką jie randa įdomaus ir 
svarbaus.

Iš savo pusės
pastangų, kad „Nepriklausoma 
Lietuva“ apimtų visas lietuvių 
tautai svarbias problemas, žmo

in-
par 
nei 
rei-

mes dėsime

Poniai VICTORIJAI STANKEVIČIENEI, 
. .ir jos vised šeimai, didžioje nelaimėje, jos motinai

JADVYGAI POLIKAUSKIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame

V. ir A. Gasiūnai

» J<r. 3 jĮ2Ą9)

Kiek Kanada gali priimti imigrantu
Orkdaliufe žiaio*.

Imigracijos banga Kanado
je buvo ypatingai didelė šio 
šimtmečio trečiame dešimtme
tyje. Kanada dabar stebi tos 
emigracijos rezultatus, palygin 
dama įsileidimą su darbo rin
ka. Šituo būdu Kanada galės 
nustatyti krašto absorbavimo 
pajėgumą.

Kanada laikėsi jau nuo 1930 
metų atsargios imigracijos 
politikos. Depresija beveik vi
siškai užtrenkė Kanados duris 
naujiems imigrantams, ir tik po 
antro pasaulinio karo vėl jos 
buvo atidarytos.

Nuo 1945 iki 1951 metų du
rys buvo atidarytos gan pla
čiai, kad ir ne visiškai taip, kaip 
tuose nekomplikuotuose lai
kuose nuo 1900 iki 1914. Per 
paskutinius 6 metus mes pri
ėmėme maždaug 585.000 žmo
nių. Spėjama, kad 1951 metais 
atvyko 150.000 arba daugiau. 
Laikotarpyje nuo 1946 metų 
iš Suvienytos Karalystės atvy
ko 192.000, Olandijos 46.000, 
Lenkijos 43.000, Italijos 35. 
600, Vokietijos 29.000, Pabal
tijo kraštų 30.000, Ukrainos 
26.000 ir Praniūzijos 9.000. 
Likutis atvyko iš viso pasaulio 
kraštų, kaip Skandinavijos, Is
landijos, Šveicarijos, Arabijos, 
Kinijos, Rytinės Indijos, Ira
no, Turkijos, Japonijos, Švei
carijos, Arabijos, Kinijos, Ry
tinės Indijos, Irano, Turkijos, 
Japonijos ir net iš Rusijos, ku
ri per pirmuosius 1951 metų 8 
mėnesius davė 1.000. Jungti
nės Valstybės prisidėjo su 
5.000 per tą patį laikotarpį.

Britanija stovi pirmoje vie
toje, Olandija antroje, Italija 
ir Vokietija, stovi trečioje ir 
ketvirtoje vietoje.

Kai paskutiniais metais imi
gracijos banga pasiekė rekordi 
nį aukštį, tai buvo galima pa
stebėti didėjantį nedarbą ir eko 
nominį nesklandumą. Neseniai 
atsargesni stebėtojai reikalavo, 
aad durys imigracijai būtų vėl, 
kad ir nevisiškai, uždarytos. 
Kiekvieną žiemą turime bedar 
Lnų ir gruodžio mėnesį buvo 
agituojama, kad imigracija bū
tų visiškai sustabdyta.

Organizuoti darbininkai, ku
rie labai saugo savo iškovotas 
teises, žiūri į masinę imigraciją 
su abejingumu. Kai kas iš jų 
galvoja, kad imigrantai yra 
„pigi darbo jėga“. Toks galvo
jimas yra labai semias ir visuo 
met atgaivinamas, kai bedar
bių skaičius auga. Per pasku
tines savaites darbininkų ats
tovai Toronte, Winnipege ir 
Vancouvryje spaudžia vyriau
sybę, kad ji būtų atsargesnė imi 
gracijos politikoje ir kad ji ge
riau pasirinktų imigrantus, kad 
jiems čia atvykus visi būtų ap
rūpinti darbu, Ottawa pranešė, 
kad ji darys tam tikrus suvar
žymus iki pavasario, kol be
darbių skaičius sumažės. Vie
name pranšime sakoma, kad 
1952 metais imigracija bus su
mažinta iki 10.000.

Kiti vėl mano, kad mes esa- 
mes perdaug atsargūs, nes kai 
•rasėse asu

Pažinkime Kanada
tik pamatome mažą debesėlį penkti metai iš eilės, kuriais 
danguje, tai tuoj bėgame pasi- pasiekti nauji rekordai.
slėpti, 1951 m. atvyko 780 nau

Rytinėje Kanadoje, kur dau aliejaus gamintojai, tuo tarpu 
giau imigrantai įsikuria, turi
ma darbo aprūpinimo proble
mų. Tuo tarpu rimti stebėto
jai vakaruose susirūpino re
gionaliniu imigrantų 
mu.

Yra žinoma, kad 
imigrantų nevyksta 
tas, kur gyventojų skaičius yra cialinės vamzdžių linijos užbai- 
žemas ir kur jie būtų reikalui- girnų, nepaprastai pašoko. Ga
gi, bet vyksta į tokias sritis, myba 
kur turime didžiausią gyvento 
jų prieauglį.

paskirsty

dauguma 
į tas vie-

1950 m. 753; 33 nauji aliejaus 
atradimai buvo padaryti paly
ginus su 10 tais metais prieš 
Lai ir dujų šaltinių buvo užtik 
ti dvigubai daugiau, būtent 75, 
o 1950 jų buvo tik 35.

Albertos aliejaus gamyba, ku 
ri buvo paskatinta tarpprovin-

siekė per pirmuosius 
1951 metų 10 mėnesius 38.203. 
896 statinių, tuo tarpu per išti 

Ontariją yra viena iš to- sus 1950 metus buvo pagamin- 
kių provincijų, kur gyventojų ta tik 27.149.318 statinių, 
skaičius labai greit auga. Ji pri 
ėmė per paskutinius 12 mene- aliejaus atradimas, tai yra Co 
sius 75.000 imigrantų, tai yra ville srityje, provincijos piet- 
pusė visų atvykusių. Quebec, vakariniame kampe. Pirmasis 
kuri yra antroji provincija gy- atradimas buvo taipogi British 
ventojų skaičiaus atžvilgiu, ab- Columbijoje, Fort St. John, Pe 
sorbavo beveik 30.000; British 
Columbia, trečioji, priėmė apie 
10.000 ir maždaug tiek pat vy
ko į Albertą. Apie 6.000 vy
ko į Manitobą, 1.000 į New 
Brunswick ir pora šimtų į New 
foundland ir tiek pat į Prince 
Edward Island.

Kanados pramonės centras 
pritraukia naujų ateivių daugu 
mą. Paskelbti surašymo davi
niai rodo, kad tos trys preri
jos provincijos, kurios savo lai 
ku buvo greičiausiai augančios, 
prarado per paskutinius 10 me
tų dalį savo gyventojų skai
čiaus tuo tarpu likusi krašto 
dalis turėjo nemažą prieauglį.

Karo metu nemaža dalis gy
ventojų persikėlė gyventi ir 
dirbti į Ontariją ir Quebec’ą, 
kur yra ginklų pramonė. Toks 
persikėlimas vyko ir po karo. 
Manitoba, Saskatchewan ir Al 
nerta gavo per imigraciją ir 
natūralinį prieauglį ' nemažai 
žmonių, bet jų gyventojų skai 
čiaus praradimas yra didesnis. 
Per tuos 10 metų Saskatche
wan prarado 204.000 žmonių, 
kurie vyko į kitas Kanados pro 
vincijas arba į Jungtines Vels 
tybes; Manitoba prarado kitus 
66.000 ir Alberta 9.400.

Valstybės ekonomijoje, kaip 
rinkos pastovume ir natūrali
nių resursų išvystyme, šitokia 
padėtis yra sulig ekonomistų 
nuomone nesveika, 
provincijų ekonomija, 
sveika ir jos praturtėja 
ta aliejumi, Manitoba 
ir gamyba, Saskatchevan že
mės ūkiu ir uranijaus atradi
mu), bet nuolatinis gyventojų 
skaičiaus mažėjimas gali turėti 
rimtų pasekmių.

Kaip parodyta, imigracija ne 
turėtų būti reguliuojama vien 
darbo rinka bet ir regionaliniu 
naliniu gyventojų skaičiaus rei 
kalingumu.
ALIEJAUS GAMYBA VAKA

RUOŠĖ VIS DAR AUGA
1951 metais vakaruose buvo 

pasiektas naujas rekordas Al
bertos ir Vakarinės Kanados 
aliejaus gamyboje. Tai jau

Manitoboje buvo pirmasis

ace River srityje, provincijos 
šiaurės rytiniame kampe.

Saskatchewan buvo atras
tas sunkusis nešvarus aliejus 
Coville srityje, taipogi ir du-

jų. Kitos vietovės rodo gero 
aliejaus buvimą. British Co- 
lumbijoje atrasti pirmieji dujų 
laukai, Piece River srityje.

Bruto vertė tų atrastų aliejų 
ir dujų rezervų Vakarinėje Ka 
nadoje Įkainuojama apie 4 mi- 
iiardai dol. Dujų rezervų Al
bertoje pradžioje buvo apie 7 
trilionų kubinių pėdų, o dabar 
spėjama, kad jų turima nuo 
10 iki 16 trilionų. Aliejaus at
sargos padidėjo 1951 metais 
kaip spėjama nuo maždaug 
925.000.000 iki 1.300.000.000 
statinių.

Šitos atsargos yra tik dale
lė visų dar neatrastų žemės tur 
tų. Iki dabar yra ištyrinėta tik 
5% to 400.000 mylių krašto, 
kuris turtingas dujomis ir alie
jumi.
URANIUMAS SASKATCHE 

WANO ŠIAURĖJE
Uraniumas, kuris taip reika

lingas Kanados atominiam ty
rinėjimui, pakeis Saskatchewa 
no šiaurės išvaizdą. Arti 10. 
000.000 dol. buvo išleista ura- 
niumo klodų išvystymui šita
me uolotame krašte ir dar daug 

Nukelta į 9 puslapį.
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„NEPRIKLAUSOMOS LIET UVOS“ PLATINTOJAI. 
MONTREALIS: 
Grigaitis Kęstutis,

750 Dundas St., W.
Pranckūnas Sigitas, 

92 Crawford St.
Masionis Jonas,

583 Dovercourt Rd.,
Januševičius Petras, 

168 Concord Ave.
Juškaitis Jonas J.,

907 Dundas St. W.
HAMILTON: x
Gumbelevičius Eduardas, 

123 Robinson St.
Prielgauskas Klemensas,

51 York St. (Fischer's Htl.)
WELLAND:
Skaistys Gediminas J.,

21/z — 6 St.
KITUR:
Frenzelis Augustinas,

190 Felan Ave.,
Oakville, Ont.

Januška Petras,
1027 Howard Ave.,
Windsor, Ont.

Gurklys Feliksas, R. R. 4,
Tillsonburg, Ont.

Smilgis Emilis,
614—5 Ave., Vancouver, B.C.
Kojelaitis Aleksas,

R. R. 4, Rodney, Out.
Noreika Stasys, 212 — 11

Lethbridge, Alta.
Meškauskas Mikalojus,

603 Kingsway, Sudbury, O.
Mikelėnas Jonas,

R. R. 2, Wilsonville, Ont.
Skaržinskas Jurgis,

652 Queen St. W.,
S. S. Marie, Ont.

Treigys Vincas,
R. R. 1 Simcoe, Ont.
Rimas Bagdonas, 415 Pine

St. W., Sudbury, Ont.

AUSTRALIJA:
„Australijos Lietuvis“,

35 Cator St., West Hind
march, Adelaide,
S. Australia.

2615

Quer-

5155

St.

U. S. A.:
J. Janulaitis, 3645 So. Eme

rald Ave, Chicago 9. P. J. Ja
nulaitis yra ir „NL“ atstovas 
Čikagoje.
Raciborskas Albinas,

4843 — 14 St., Cicero 50, II. 
Aušrotas Bronius,

179 Clymer St., Brooklyn 
N., N. Y.

Gudas, Leonas, 2412 Spring
land, Ville Emard.

Gudžiūnas Kazimieras,
Bercy St.,

Parojus Juozas, 7240
bes Avė.

Andruškevičius Kostas,
Bourbonniere, Apt. 6, Rsm. 

Kvietkauskas Povilas,
Grand Trunk, Pt. St. 

Adamonis Henrikas,
Knox St., Pt. St. Ch. 

Leknickas Jonas, 7659 
ral St., Ville Lasalle.

Šimelaitis Pranas,
1271 Allard, Verdun.

Lukas Kazys,
2586A Bercy St. 

Juškevičienė Petronėlė,
3994 Rosemount Blvd., Rsm. 

Bilevičienė A.,
2547 Montgomery St.

TORONTO:
Indrelienė Ona,

202 St. Clarens Ave. 
Sriubiškis Bonifacas,

42 Delaware Ave.
Skirgaila Vladas,

2044 St. Clarens Ave.
Šarūnas Vladas, (Toronto skau 

tai). 37 Indian Trail.
J. Beržinskas, The Times Ci. 

gar & Gift Store, 1212 Dun
das St. W., Toronto Ont.

ENGLAND:
Gerdžiūnas A.,

6 Beechey St., Oldham,
Lancs.,

Janušauskas V.,
8 George St., Armthorpe, 
Nr. Doncaster, Yorkshire.

1730 
Ch. 
2336A

Cent-

Kiti taip rašo 
„BRITANIJOS 

„Lietuvių vadavimo byloje svar 
blausią vaidmenį vaidina trys 
organai: lietuvių išeivių orga
nizacijos, VLIKas ir diploma
tai. Visi trys dirbą vienam tiks 
lui, visi vadovaujasi tais pačiais 
patriotiniais motyvais ir ištiki
mybe Lietuvai. Visi trys taip 
pat turėtų jausti tą pačią atsa- tuvių kovą už Lietuvos išlais- 
komybę savo pareigoms prieš vinimą.
tautą ir valstybę, bet, deja, didžiausias rūpestis turi būti 
taip nėra. Jau penki metai tuos du žalingus mums blogu- 
VLIKas nesutaria su diploma- mus pašalinti. Paskutinių pen 
tais, arba tiksliau su Diplomati 
jos Šefu p. Lozoraičiu.

Objektyvus stebėtojas žino, 
kad klaidų buvo padaryta ir iš 
vienos ir iš kitos pusės, tai, pa 
galiau, yra žmoniška ir už tai, 
nieko negalima smerkti. 
Smerkti reikia tuos, kurie užsi 
spyrę nori tose klaidose pasi
likti ir savo partinių bei asme- zoraičiu 
niškų išskaičiavimų nenori pa
aukoti bendriems tautos reika
lams.

LIETUVIS“
Du didžiausi VLIKo ir p. 

Lozoraičio nesutarimų blogu
mai yra: 1) nėra sutartinos ak
cijos Lietuvos reikalų gynime 
ir 2) nesutarimas persimetė į 
kraštą ir į visuomenę išeivijoj 
ir ją suskaidė, tuo sukliudyda- 
mas našesnę ir sėkmingesnę lie

Iš to seka, kad mūsų

kių metų praktika parodė, kad 
tik VLIKo susitarimas su Dip
lomatijos Šefu gali atnešti nori
mų rezultatų.

Dėl to, Britanijos lietuviai, 
visuomet jautrūs mūsų gyvy
biniais reikalais, entuziastingai 
pritarė ir sveikino VLIKo de- jieškoma naujų būdų mūsų va- 
legacijos susitarimą su p. Lo- 

nors tas susitarimas 
buvo ir labai nepilnas. Jame ta
čiau buvo du svarbūs dalykai, 
t. y. susitarimas tartis Lietu-

vos laisvinimo byloje ir krei- skaldančioms įtakoms. Lai- 
pimasis į visuomenę visų gru- mei, mes čia sugebame rasti 
pių vienybei pasiekti. Reiškia, bendrą kalbą DBLS ribose ir 
tie du blogumai galėjo būti pa mes lygiai mielai ir garbingai 
šalinti ir tai būtų didelės svar priimame ir VLIKo atstovus 
bos dalykas. Ir pagaliau, bu- ir Diplomatijos Šefą. Taip mes 
tų buvusi padaryta pradžia 
VLIKo ir Diplomatijos Šefo 
bendradarbiavimui ir gal būt, 
pilnesniam susitarimui ateįty.

Diplomatai šį susitarimą pri 
ėmė, VLIKas jį atmetė.

Tačiau kaip ten nebūtų, lie
ka neužginčijamas faktas, kad 
kol viena ar kita pusė atsisako 
tartis, tai ir toliau negali bū
ti vieningos, sutartinos akcijos 
Lietuvos vadavimo byloje. Ir 
kad ir toliau kraštas ir išeivija 
bus skaldoma tokiu momentu, 
kada mums vienybė yra dau
giau reikalinga negu bet kada 
istorijoj.

Noriu tikėti, kad mūsų rei
kalai taip nebus palikti,bet kad 
bus daromi tolimesni žygiai ir

laikysimės ir ateity, tikėdami, 
kad ir mūsų vadovaujantys or
ganai, pagaliau, persiima atsa
kingumo dvasia ir parodys dau 
giau valstybingumo ir politinio 
subrendimo savo veiksmuose ir 
darbuose. Lietuvių vadovau
jančių organų vienybės ir su 
tarimo reikalauja kraštas, išei
vija, o taip pat mūsų santykiai 
su svetimomis valstybėmis, 
las mums yra būtinybė ir tas 
turi būti pasiekta“.

PADĖKA.
Mūsų mylimai motinai a. a. 

Jadvygai Polikauskienei mirus, 
Širdingai dėkojame Aušros Var 
tų parapijos klebonui Tėvui J. 
Kubiliui, kun. A. Vilkaičiui, 
Tėvui St. Kulbiui, vargoninin 
kui p. A. Piešinai, choristams 
ir visiems, kurie mus atsiminė

dovaujančių organų veiklai su
derinti ir suvienyti. D. Brita
nijos lietuviai kaip ir iki šiol mūsų liūdesio valandoje, 
rems ir ateity VLIKą ir Lietu 
vos diplomatus ir nejjąsiduos

„Sveturgimiai“ ... Bet ištikrųjų tai yra komunis- 
Tai naujas terminas, kurį nu tinio laikraščio „Vilnis“ skaity 

kalė Amerikos komunistai. Tie tojai komuniestai. Tai antras 
sveturgimiai — tai komunistai, lietuvio bolešviko vardas, kurį 
Komunistai bijo savo tikrojo 
vardo, todėl sugalvojo naują 
vardą — „sveturgimius“. Pats 
Bimba taip rašo, — todėl nie
ko negalima kaltinti, kad kas 
nors juos tuo vardu pravar
džiuotų. Tai pačių komunistų 
sugalvotas naujasis terminas, 
kuris dabar atstoja „progresy
vius, komunistus, bolševikus“. 
Andrulis, Prūseika ir kiti lietu 
viai komunistai dabar save ir 
jų draugeli juos vadina „svetur 
gimiais“.

Tikrai jie visu šimtu procen 
tų sveturgimiai: jie yra pagim 
dyti Maskvos, 
turgimiai. . .

„Vilniečiai“...
Tai antras Amerikos lietu

vių bolševikų vardas. Skaity
tojas, pasiskaitęs šią antraštėlę, 
pagalvos, kad tai yra Vilniaus

jie tikri sve-

Nuliūdę:
Dukros, žentas ir anūkai, miesto gyventojai — vilniečiai.

„Laisvėje“ paskelbė pats drau. 
gas Bimba.

Bet. . . kaip jį bevadins, jis 
visvien lieka komunistas - bol
ševikas. Taigi: „chot ty i v no 
voj kožie.da sierdce u tebia vsio> 
tože". . . (nors tu ir naują k^ilį 
turi, bet širdis tavo ta pati). . .

Bimba sarmatija draugus.
Komunistai sugalvojo bul

varine antrašte leidinį „Kaip 
būti jaunam net ir senatvėje“. 
Ir, anot Bimbos“, — „Truputį 
sarmata: tiems, kurie neperka 
kolonijos pralenkė tą ameriki
nį Lietuvos „Kauną“ (suprask 
— Čikagą).

Įdomu tiktai, kam didesnė 
sarmata: tiems, kurie paperka 
bulvarinio leidinio, ar Bimbai, 
kuris su botagu nori priversti 
draugus tą bulvariniu vardu 
leidinį pirkti?

Man drapy pkis.
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tikslas — 
Klaipėdos

Kaip vystėsi reikalai paėmus Klaipeda?
SUKILĖLIŲ VADO p. J. BUDRIO PRANEŠIMAS MONTREALY MININT SAUSIO 15 DIENĄ.

mums ir visai Lietuvai brangią 
sausio penkioliktąją, dieną. 
Kaip puiku būtų, kad mes ją 
galėtume laisvoje Tėvynėje 
svęsti. Nors kelias į laisvą Lie 
tuvą mums atrodo pilnoj tam
sumoj, bet aš tikiu, kad ir man 
pavyks ją pamatyti ir kad aš 
galėčiau prie jos atstotymo pri 
sidėti. Perduok mano sveiki
nimus susirinkimui. Aš esu 
pilnas vilčių! Mano gyvybės 
išlaikymas kacetų pragaruose 
būtų be prasmės, jeigu man ne
pavyktų grįžti į Nepriklauso
mą Lietuvą, į kurią įeitų visi 
lietuviški kraštai, su sostine 
Vilniumi“.

Lygiai prieš 29 metus, sau
sio 13 d., mes buvome ties 
Klaipėdos miesto vartais, o sau 
šio 15 d. įžengėme į miestą.

Klaipėdos sukilimas ir su
jungimas to Krašto su Didžią 
ja Lietuva yra vienas gražiau
sių lapų Nepriklausomos Lietu 
vos istorijoje ir lietuviai turi 
teisę žinoti, kaip tai įvyko. To 
dėl jau 1933 metais aprašiau 
Klaipėdos miesto paėmimą ir 
tas aprašymas tada tilpo Maria 
napolio Kolegijos leidžiamam 
„Studentų Žodyje“. Tuo pat 
sumetimu bendrą sukilimo ap 
rašymą pernai daviau žurnalui 
„Karys“ ir kitai spaudai. Rašy 
damas stengiausi objektyviai 
patiekti reikšmingesnius fak
tus, ir iš to, kas jau parašyta, 
nėra nieko, ką turėčiau braukti 
ar taisyti. Kadangi visi turėjo 
progos spaudoje apie tai skai
tyti, tad šiandien pasakosiu to

Gerbiamas Pirmininke, mieli 
lietuviai — broliai ir sesės!

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos maloniu kvietimu 
pasmauaojau ir atvykau pas 
jus } tsanaaa. Jau spėjau ap
lankyti keletą draugų ,deja, 
vieno iš jų pasiilgome mes visi 
— tai šviesios atminties pulki
ninko Grant-Suttie. Jis garbin 
gai atstovavo Lietuvą per il
gus metus ir tėviškai globojo 
Kanados lietuvius. Jis tik su 
pasididžiavimu kalbėjo apie „sa 
vo“ lietuvius Kanadoje, džiau
gėsi jų pasisekimais, sielojosi 
jų vargais. To nuoširdaus ir iš 
tikimo Lietuvos ir lietuvių bi
čiulio atmintis liks 
sų širdyse.

Mano atvykimo 
paminėti su Jumis
susijungimą su Lietuva. Kartu 
aš džiaugiuosi, tui ėdamas to
kią malonią progą pasisvečiuo 
ti Jūsų tarpe, pasimatyti su 
draugais, o kai susipažinsime, 
gal visi liksime bičiuliais. Visi 
jog esame to pačio kraujo, vie 
nonai sielojamės dėl tos pačios 
mūsų bendros Motinos Lietu
vos, dėl mūsų brolių, seserų, 
kenčiančių savo tėviškėje, Si
bire, ir išbarstytų po visas pen 
kias pasaulio šalis. Bet visų 
lietuvių, kur jie bebūtų, aukš
čiausias troškimas yra matyti 
laisvą mūsų mielą, gražią ir ne
pamainomą Lietuvą.

Sveikinu nuoširdžiai visus 
čia nusirinkusius, ypač Klaipė
dos žygio bendradalyvius ne tik 
savo vardu, bet ir Sukilėlių Di 
rektorijos Pirmininko Erdmo- 
no Simonaičio. 
Erdmonas 

„ir vėl

KAS
Alijantų 

zų kariuomene, Alijantų Ko
misijai ir administracijai su 
Petisne priešakyje išplaukus iš 
uosto, atsidusoine. Visos bė- 
doo, atrodė, pasibaigė ir galėjo 
me jaustis šeimminKais. Ma
no štabas persikėlė Į buvusią 
Alijantų Vyriausio Komisaro 
buveinę. Dar nesusitvarkėme, 
bet gyvenimas nelaukė, ėjo sa
vo keliu, ir jau pirmoji valan
da naujoje padėtyje iškėlė Įvai
rių klausimų ir problemų.

Svarbiausia prooiema, tai 
naujas posūkis ir netikėtumas 
iš Aliantų Komusijos pusės. Va 
sario 15 d. Sukilėlių direktorija 
atsistatydino ir jos vieton bu
vo paskirta nauja Aliantų Ko
misijos sudaryta Direktorija iš 
Pirmininko Viktoro Gailiaus, 
Birškaus, Borcherto, Falko ir 
Panars. Nors ją sudarė Alian
tų Komisija „atstatant tvarką 
ir teisę“, bet geresnės Direkto
rijos lietuviams ir pageidauti 
buvo sunku: V. Gailius jau ke 
Ii metai kaip buvo Lietuvos 
diplomatinėje tarnyboje Berly
ne, Karaliaučiuje ir paskutiniu 
metu Taline; du ūkininkų ats
tovai Birškus, ir Borchert bu
vo labai geri lietuviai; pirklių 
atstovas Falk ir darbininkų 
Panars skaitė save vokiečiais, 
bet abu gerai kalbėjo lietuviš
kai ir buvo visiškai sukalbami. 
Panars ir Falko kandidatūras 
išstatė vokiečiai ir maldaute 
maldavo Falką sutikti, nes „lie
tuviai kitokių nepriims, taigi, čia pat ir surašėme: 
tr.,-*.-.,-.. . __ ~ -

„ARMIJOS VADO PALIEPIMĄ” 
iš 5 punktų, jų tarpe ir tai, kad 
Armijos Vadas eina Vyriausio 
jo Komisaro pareigas. Žino
jau, kad tai faktinai yra antra 
revoliucija, bet tartis su Kau
nu nenorėjau, nes, geriausiu at 
veju, tai būtų užvilkinta ir pas
kui galėjo būti per vėlu. Spaus 
tuvėje, kuriai buvo duotas įsa
kymas spausdinti, suprato „Pa 
liepimo“ reikšmę ir nenorėjo 
spausdinti. Teko pakalbėti 
griežčiau — tada buvo atspaus
dinta ir, tiek teismai, tiek įstai
gos, tiek ir krašto gyventojai 
tai priėmė visai ramiai, kaip 
natūralų dalyką.

Kitas keblus palikimas, tai 
Lenkijos Pasiuntinybė Klaipė
doje. Petisnės laikais Lenkija, 
vykdydama savo tikslus, paver 
tė Konsulatą Pasiuntinybe ir 
paskyrė Charge d'affaire Saro 
tą. Nežiūrint į tai, kad Lietu
va santykių su Lenkija neturė- Jus visus prašau rytoj apleisti 
jo, jis, pasitaręs su Aliantų Lietuvos ribas. 
Komisija, liko. Ir štai, vasario
19 d., gaunu dvi vizitines kor- dėjo aiškinti, kad klausimas to

Mano brolis 
man rašo: 
greit sulauksime liau. 
ĮVYKO LIETUVOS VĖLIAVĄ IŠKĖLUS! 
laivams su prancū gelbėkite situaciją“. Nauja di

rektorija buvo darbinga ir pa
jėgi Kraštą nuraminti ir admi
nistruoti. Bet štai netikėtu
mas: Aliantų Komisija, savo iš 
vykimo išvakarėse, siunčia 
raštą jau ne Direktorijos Pir
mininkui, o tituluoja jį Klaipė
dos Valdžios Ministru Prezi
dentu. Kuo ne Freištatas? 
Tiek Komisija, tiek Petisnė su 
visu savo štabu išvyko su nie
ku neatsisveikinę ir palike „Vai 
džią“ su Ministru Prezidentu. 
Kaip reikėjo tai suprasti? Ne 
noras susirišti padoriu atsisvei 
kirtimu reiškė, kad turi kokius 
tai piktus paslėptus planus 
ateičiai. Aukštojo Komisaro 
Petisne žinioje buvo svarbiau
sios administracijos šakos: sve 
timšalių kontrolė, pasai ir vi
zos tiek iš, tiek į kraštą, am
nestijos teisė, Kraštas buvo per 
duotas ne Lietuvos valdžiai, 
bet sudarytai Klaipėdos kraš
to valdžiai, o apie teises ir 
funkcijas, kurias turėjo Petis
ne, buvo iš viso nutylėta.

Tų pačių minčių vedamas 
atėjo pas mane Erdmonas Si
monaitis. Čia skaitau reikalin 
ga pabrėžti, kad jie stojo į ko
vą drąsiai, be rezervų ir be jo
kių seperatinių ir asmeninių 
tikslų. Jis atėjęs atkreipė ma
no dėmesį į tai, kad dabar yra 
proga atsikratyti visos eilės ne 
naudingų kraštui valdininkų, 
nebuvusių darbe sukilimo me
tu. Veikti teko skubiai, tad

li gražu nebaigtas.
— Aš vėl nurodžiau, kad ju 

ridinę klausimo pusę palieku 
spręsti diplomatams, mes gi, 
sukilėliai, žiūrime kitaip. Ma
no reikalavimas pasilieka galio 
je ir Miesto Komendantas pri
žiūrės, kad jis be jokio atidė
liojimo būtų įvykdytas. Man 
tupėjo, iki legalios padėties 
įsigaliojimo, užbaigti sukilimo 
laikotarpį ir perduoti „nuvaly
tą stalą", 
pakviečiau pulk, 
(vėliau tapusį kar. 
vykusį mano žinion 
d., kurį paskyriau 
Apskrities Komendantu, 
kymas, Komendantui prižiū
rint, buvo įvykdytas ir Ponas 
Šarota išvykdamas įteikė Kras 
to Direktorijos Pirmininkui 
raštišką protestą dėl iškraus- 
tymo ir pažadėjo neužilgo grįz 
Ii. Apie tuos įvykius, mano pa 
sisavinimą Vyr .Komisaro tei
sių ir Lenkijos Pasiuntinybės 
likvidavimą, naktį pasikalbėji-

me pranešiau Ministrui Pirmi
ninkui p. Ernestui Galvanaus- 

nesusilaikė 
sveikinimų, 

sužinojau,

teles: charge d’affaire p. Šaro- 
ta ir vice-konsulo p. de W„ 
kurie prašo juos priimti pa
sikalbėjimui. Tai buvo jau va
kare. Po susipažinimo p. Š. 
ligai pradėjo dėstyti ir aiškinti 
politinę ir juridinę Klaipėdos 
klausimo pusę ir didelius paliti 
mus bei ekonominius interesus, 
kuriuos čia turinti Lenkija. To 
dėl jie čia ir pasiliko ir mano 
likti ir toliau, nes Krašto liki
mas dar neišspręstas ir gal dar 
ilgai nebus išspręstas. Kadan
gi aš apsiskelbiau einančiu Vy
riausio Komisaro pareigas, tai 
jis ir prisistato man.

Į tai aš rainiai atsakiau, kad 
man reikalas kitaip atrodo: 
krašte įvyko perversmas ir jis 
de facto susiujngė su Lietuva. 
Lietuva santykių su Lenkija 
neturi, ir nuo šio momento skai 
tau Jūsų įstaigą uždaryta, o

— Taip nėra,—ir jis vėl pra

tė ir, susidūrę su netikėtumais, 
greitai streiką sustabdė, bijo
dami tęsimu susilpninti .-.avo 
frontą. Tuo streiku pasinaudo 
jau atleisdamas 800 „paskolin
tų“ valdininkų, kurie rytą ne
atėjo į tarnybą pašte ir kitur. 
Vokiečių Gen. Konsulato pa
tariami jie grįžo darban, bet ra
do įstaigos duris uždarytas ir 
jau nebuvo įsileisti. Direktori
ja tą patį padarė su šimtais sa 
vo „paskolintųjų“.
kas išėjo ir mums į naudą.

Kita, su tuo nesurišta, mums 
naudinga aplinkybė, tai litas. 
Pirmame mėnesyje su juo išėjo 
kurjozas: valdininkai, gavę al
gas litais, iškeitė juos į markes. 
Jie nesusivokė markės smuki
mu, ar netikėjo lito pastovu
mu. Rezultate, antroje mėne
sio pusėje jie jau prašė priedo, 
nes litas „pabrango“ ir jie ne
gali suvesti mėnesinio biudže
to. Kitą mėnesį jau to keikimo 
nebuvo. Jau ir Tilžės miestas 
pradėjo gaudyti litą ir pirkliai 
ten sutikdavo pagarbiai pirkė
jus iš Klaipėdos Krašto. Bet 
taip tęsėsi tik iki pastovios va 
imtos Vokietijoje įvedimo.

Lietuvos vyriausybė dėjo 
milžiniškas pastangas pašalinti 
nedarbą ir sustiprinti Klaipė
dos Kraštą ekonomiškai, duo
dama užsakymus fabrikams, nu 
kreipdama importą ir exporta 
per Klaipėdos uostą, bet jaunos 
valstybės biudžetinės galimy
bės buvo ribotos. Tuo tarpu į 
įvedus pastovią valiutą, finan
siškai pajėgesnė Vokietija grie 
besi vis naujų priemonių, kad 
patrautų žmones savo pusėn. 
Taip, pav., valdininkai gauda
vo kuo ne antrą algą iš Vokie
tijos, Vokiški bankai teikdavo 
ūkininkams lengvomis sąlygo
mis paskolas ir daug kitokių 
viešų ir slaptų lengvatų, kaip 
pavyzdžiui, vokiško nusistaty
mo ūkininkai gaudavo teisę 
įvežti į Tilžę savo produktus 
be muitų.

Buvau paruošęs ir patiekiau 
Kaunui visą eilę memorandu
mų — projektų dėl ligoninių ir 
mokyklų steigimo, deja, dau
gumas tų projektų buvo įgyven 
dinti tiktai daug vėliau, kuo
met Lietuva buvo finansiškai 
sustiprėjusi, ir kai valdžioje bu 
vo daugiau žmonių, pažinusių 
pėdos kraštą.

PANAIKINUS SIENĄ,
didesniai žematijos daliai, Klai ma staigiai ištrinti, išbraukti ir 

nupjauti bedidesnio sužalojimo.
Krašto statutas paruoštas pa 

skubomis, apsaugojimui autono 
inijos, taip pat daug supančio
jo Lietuvą. O vis dėlto, Klaipė 
dos krašto padėtis padarė įta
kos ir į Rytprūsius ir sudarė 
ten sunkumų administracijai, 
ir su žmonėmis. Ne vienas ten 
prikaišiojo Rytprūsių adminis
tracijai, kad tokioje tai srityje, 
lietuviai sugebėjo Klaipėdos 
krašte geriau susitvarkyti. Pas 
mus, valdininkuose, pastebėjus

Berlynas pasidavė Įtakngų or
ganizacijų vadų nuolatiniam 
spaudimui, pakeitė politiką ir 
atsiuntė agresyvų konsulą.

Lietuvos įgaliptinio padėtis 
buvo sunki. Jei prancūzų lai
kotarpio iki sukilimo Lietuvos 
atstovas i įvairius lietuviu nu-

kui. Pirmininkas 
nuo entuziastiškų 

Tą pačią naktį 
kad Vyriausybė mano kviesti 
Aukštuoju Įgaliotiniu Klaipė
dos Kraštui p. Antaną Smeto
ną, taip sėkmingai vedusį Klai- siskundimusgalėjo duoti supras 
pėdoje derybas sukilimo metu ti, kad ne mes valdome kraš- 
ir jau grįžusį į Kauną. rą, arba kai ką ir pažadėti „jei

Vasario 20 d. atvyko pulk, mes valdytumėm", tai Įgalio- 
Caplikas ir prisistatydamas tiniui tokius moralinius vekse- 
pranešė, kad jo pulkas perke- nūs teko lyg ir apmokėti. Tam 
namas į Klaipėdą, kaipo nuola jis neturėjo nei galios, nei ata- 
tinė Klaipėdos įgula. Klaipėdą tinkamo darbui pagelbininkų 
užplūdo tūkstančiai lankyto- skaičiaus. Visa eilė sričių bu- 
jų iš Didžiosios Lietuvos: vie- vo autonominių organų kompe- 
ni jų džiaugsmo apimti, kuo 
greičiau norėjo pamatyti tą 
naujai prisijungusį Kraštą ir 
savo Uostą, kiti norėjo paspe- 
kuliuoti. Padėtis, tuo tarpu rei 
kalavo rimties ir takto. Ne vi
si susiorientavo, kai kurie pa
sijuto užkariautam krašte ir 
privedė prie nemalonių inci
dentų.

NAUJA SITUACIJA
ne dienomis, bet valandomis 
kėlė naujas ir rimtas proble
mas, kurios, daugumoje, jau ne 
galėjo būti išrištos vietoje, bet 
centro Valdžios. Taip vasario 
20 d. Direktorijos Pirmininkas 
p. V. Gailius pranešė, kad kraš 
to Iždas tuščias: markei puo
lant Kraštui gręsia finansinė 
suirutė; ne tik algų valdinin- 
xams, bet ir sąskaitų negali ap 
mokėti. Lietuva buvo laimin
ga, kad pirmoji iš visų kaimy
ninių valstybių išdrįso įvesti 
pastovią valiutą. Tai buvo da
bar jos didelis pliusas. Minist 
ras Pirmininkas Galvanauskas 
pažadėjo Klaipėdos kraštui su
teikti paskolą ir patarė Direk
torijai paskubinti lito įvedimą 
Klaipėdos Krašte.

Vasario 21 d. atvyko Finan
sų Ministras p. Vytautas Pet
rulis tartis lito reikalu su Di
rektorija, Prekybos Rūmais ir 
kitomis Krašto ekonominėmis 
organizacijomis. Pasitarimuo
se iškilo reikalas ir kuo skubiau 
šiai atidaryti ir Lietuvos Ban
ko skyrių. Ponas Petrulis ypa
tingai daug reikalų turėjo Klai 
pėdoje, nes teko svarstyti mui
tų, muitinių ir akcizų proble
mas. Tą pačią dieną atvyko ir 
geležinkelių direktorius Inž. 
Sabaliauskas su pagelbinin- 
kais savo specifiniams klau
simams. Taip pat glautinai pa
aiškėjo, kad p. A. Smetona pri
ėmė Vyriausybės kvietimą ir 
vasario 23 d. jau atvyks į Klai 
pėdą. Priderėjo tinkamai pa
sitikti pirmąjį aukštąjį Val
džios Atstovą, tad geležinkelio 
stotyje buvo išstatyta garbės 
sargyba su orkestru ir susirin
ko visi Krašto Direktorijos na
riai, abu Miesto Burmistrai, 
Prekybos ir kitokių Rūmų pir 
mininkai ir žmonių minia, spė 
jusi sužinoti apie įvykį iš spau
dos. Sutikimas buvo šiltas ir 
nuoširdus ir po oficialios da
lies, Aukštasis Įgaliotinis bu
vo raitelių palydėtas į savo 
butą. Tą pačią dieną gavau du no Lietuvos Viešbutyje ir ten 
pasiūlymus: vieną iš Krašto 
apsaugos Ministro būti Šaulių 
Sąjungos Viršininku, antrą iš 
p. A. Smetonos, būti jo pava
duotoju.

KOVO
susitarimu tarp Lietuvos Vy- melandbund, Stalhelm. Jos vei 
riausybės ir Klaipėdos Krašto ke planingai ir koordinuotai ne 
Direktorijos oficialiai buvo pa- tik tarp savęs, bet, turiu pa
naikinta siena tarp Lietuvos ir | • ’ 
Klaipėdos Krašto. Nuo tos die 
nos turėtų prasidėti ramus ir • 
normalus gyvenimas abiejų su
siliejusių dalių gerovei bet, de
ja, taip nebuvo. Tam buvo 
daug nenugalimų priežasčių. 
Jei Lenkijos pretenzijos pačia
me krašte ir išnyko, už tai iš 
pamatų pasikeitė artimiausio ir 
didelio kaimyno pažiūros į 
Klaipėdos Kraštą. Sąryšyje 
su nauja palitika prasidėjo ir 
atitinkamas Vokietijos spaudi
mas į Lietuvą, keliais frontais: 
diplomatiniai politinis — Gene 
voje ir Alijantų sostinėse, Vo
kietijos atstovo ir Konsulo įsi
maišymas; iredentinis Klaipė
dos Krašte — veikimas per ne- 

. oficialias patriotines organiza- 
i cijas, kaip: Heimatbund, Me-

Tad, jiems išėjus, 
Vitkauską 
vadu), at- 
vasario 16 
Miesto ir 

Įsa-
tencijoje. Pirmosios Direktori
jos glaudžiai bendradarbiavo 
su Įgaliotiniu, bet ir Direkto- 
lijos rankos buvo surištos gau
tais palikimais, pavidale poros 
rūkstančių „paskolintųjų iš Vo
kietijos ir „pristatytų visam 
amžiui“ valdininkų. Vokietija, 
numatydama neišvengiamą 
Krašto atskyrimą, pasiskubino 
perleisti daug nuosavybės mies 
tams, nes galvojo, kad miestai 
ilgą laiką pasiliks vokiški, 
laip, pavyzdžiui, pajūrio juos
ta — kopos, buv. tvirtovė Smė 
lynėje, buvo perleista Miesto 
savivaldybei. Kopos, po kelių 
metų bylinėjimosi, per Teismą 
buvo sugrąžintos Lietuvos Vals 
tybės nuosavybėn. Reikėtų ne 
mėnesių, bet keletos ramių me 
tų, kad kraštasekonomiškai per 
sitvarkytų, prisitaikydamas 
prie naujos situacijos ir rinkų. 
Tuo tarpu čia radome porą 
tūkstančių bedarbių, kurie sun- 
Kiai slėgė Krašto biudžetą. To 
kia padėtis buvo labai paranki 
pro-vokiškoms organizacijoms 
ir jos pilnai tai išnaudojo. To 

Iškilmės buvo už- pasėkoje buvo dažnai daromos 
bendra fotografių, bedarbių demonstracijos, o kiek 

vėliau, gerai paruoštas, visuoti 
nas grynai politinis streikas. 
P. A. Smetona tuomet išvyko 
.igesnėms atsostogoms, iš ku
rių grįžo tik atsisveikinti, ir 
rnan teko eiti įgaliotinio parei
gas. „Streike“ dalyvavo ne 
tiktai darbininkai, bet ir pirk
liai uždarydami savo krautu
ves, visi savivaldybių valdinin
kai, miestų įmonės, kaip kad 
elektros įmonės ir kitos. Bet 
organizatoriai ne viską numa-

apie antrąjį pasiūlymą atsisa
kiau nuo pirmojo, nes ta sritis 
manęs netraukė.

Vasario 24 d. 11 vai. ryto 
buvusioje Petisne buveinėje, 
kuri dar turėjo ant fasado už
rašą „Haut Commissariat", bu 
vo atliktas oficialus p. A. Sme
tonos pareigų perėmimas. Susi 
rinkusių Krašto ir Miesto pa
reigūnų akivaizdoje, aš perskai 
ciau abiem Krašto kalbom Lie 
tuvos Prezidento aktą apie p. 
A. Smetonos paskyrimą ir duo
tus jam Įgaliojimus. Po to, A. 
Smetona susirinkusiems pasa
kė atatinkamą momentui žodį 
ir pranešė, kad aš būsiu jo pa
vaduotojas, 
baigtos 
Bet dar tą pačią dieną, 5 vai., 
Aliantų atstovai Kaune apsilan 
kė pas Užsienių Reikalų Mi
nistrą ir pareiškė nepasitenki
nimą dėl valdžios perėmimo 
Klaipėdos krašte ir Lenkijos

Jau anksčiau keletas Krašto 
valdininkų, parodžiusių prieš 
lietuvišką nusistatymą, mano 
parėdymu, buvo atleisti iš pa 
reigų, o ne Krašto piliečiai ir 
iškraustyti į Vokietiją. Vasa
rio 24 d. 35 policijos valdinin
kus atleidau kaipo nelojalius.

Vasario 25 d. galutinai atsi
sveikinau su savanoriais, o dar 
pasilikusius pavedžiau pulk. 
Čaplikui, kad atleistų juos na
mo. Tą dieną ministras Pet
rulis turėjo net tris posėdžius 
Prekybos Rūmuose lito įvedi
mo reikalu ir vasario 26 d. bu
vo paskelbta lito įvedimas ša- 
iia markės, kurios likimą turė
jo išspręsti pats gyvenimas.

Vasario 28 d. Jankus, Simo
naitis ir aš nuvykome į Kauną. 
Kauno stotyje mus pasitiko 
Krašto Apsaugos Vice-Minist- 
ras Papečkys ir pasveikino mi 
nisterio vardu. Kaune Jankus, 
Simonaitis ir aš buvome Val
džios svečiais: mus apgyvendi-

Vyriausybė iškėlė didžiulį po
kylį, Seimo nariams ir kvies
tiems visuomenės atstovams da 
lyvaujant. Kovo 3 d. grįžome 
Klaipėdon.

10 D. GRIUVO PASKUTINĖ PERTVARA:
Dar nežinodamas

grindo tvirtinti, metų gale su ! 
jais jau derino savo veikimą 
skaitlingas savo sąstatu Vo- 1 
kietijos Gen. Konsulatas Klai
pėdoje. Heimatbundas ir kitos 
viršminėtos organizacijos Vo- . 
kietijoje, per savo patikėtinius 
Klaipėdos Krašte, brovėsi jung 
ti ir vadovauti to krašto vo- 
kečiams, kiršinti prieš viską lie 
tuviška, kad neprileistų prie tai 
kingo ir gero abiejų tautybių 
sugyvenimo. Dėl tos jų sava
rankiškos ir priešingos ano me- 
toVokietijos oficialiai politikai 
veiklos, tarp organizacijų ir Vo 
kietijos konsulų prieidavo prie 
konfliktų. Keli konsulaia buvo 
atšaukti dėl tų organizacijų 
skundų, kad neužtenkamai gy
nė „didelės Vokietijos presti
žą preš mažą Lietuvą“. Vėliau

Taigi, kai

pėda ir mažesni miesteliai natts 
raliai pasidarė centru užpirki
mams, kai kurie siuntė vaikus 
į mokyklas, arba jieškojo medi
cinos pagalbos. Ir štai, mies
tas kelis kartus padidino savo 
ligoninę, patobulino jos įrengi 
mą, ir žemaičiai buvo dėkingi 
„vokiečiams“ daktarams ir 
slaugėms.

Deja, šios paskaitos rėmuo
se neįmanoma visko išdėstyti, 
bet, sudarant planus ateičiai, 
vaujantis aiškia linija — Ne- 
tj. Ateities planams tenka pri- vieną kitą kuo nors paklydusį, 
siminti, kad Versalio sutartimi 
Klaipėdos kraštas buvo atskir- ; 
tas nuo Vokietijos tiktai vado- ] 
vaujantis aiškia linija — ne- , 
mano upe. Plano autoriai ne- i 
norėjo, matyt, kvaršinti gal- i 
vas tikslesniu lietuviškų sričių i 
atskyrimu. Daugelis Rytprū- i 
siu apskričių, paminėsiu tiktai i 
Kelias: Piliakalnės, Tilžės-Ra- 
gainės, Pakalnės, savo gyven- j 
tojų sudėtimi niekuo nesisky
rė nuo Klaipėdos Krašto — ir . 
ten, miestai, daugiausia, vokiš
ki ar suvokietėję, o kaimas vi- ; 
siškai lietuvišlcas.

Gal kam galėjo kilti klausi
mas, ar vertėjo iš viso tiek sie
lotis, tiek įdėti kapitalo į Klai
pėdos Kraštą, kuris balsuo
jant vis duodavo atstovus vo
kiečius ir atrodė, taip sunkiai 
duodasi įjungiamas į bendrą 
Lietuvos gyvenimą.

Drąsiai galima sakyti, kad 
Klaipėdos kraštas buvo itin lie 
tuviškas ir ne pagal rinkimų 
davinius tenka tą lietuviškumą 
spręsti. Tas ateitų su laiku.

i Tam reikėjo jieškoti priežas
čių ramiai ir giliau, ^nei tą da
rė karštuoliai ir „viską aiškiai 
matantieji“. 700 metų skirtin
gų kelių privedė prie skirtin
gos galvosenos, religijos, pa
galiau, susidariusių giminys
tės ryšių su ana puse negali-

jau buvo apsidžiaugiama Ame
rikos atradimu: štai suradome 
priežastį visų krašte blogybių. 
Argi tokių pat nebuvo vokie
čių? Ir štai Karaliaučiuje ir 
tas pat „Heimatbundas“ paduo 
davo ilgiausius memorandu
mus, prašydamas pakeisti vi
sus pasienio vokiečių valdinin
kus Tilžėje ir Eidkūnuose, nes 
žmonės ir pravažiuojantieji 
tranzitu svetimšaliai palygina 
abiejų pusių valdininkus ir tas 
palyginimas išeina Vokietijos 
nenaudai: lietuviai daugiau iš
silavinę, mandagesni ir pavyz
dingai atlieka savo pareigas. Ir 
Vokietijos valdininkai buvo pra 
košti ir turėjo pasitempti, kad 
prilygti Lietuvos valdininkams.

Daug kas pasikeis Lietuvai 
ir vėl laisvę atgavus, jau ir są
lygos Klaipėdos krašte nebus 
tokios, kaip anuomet, bet mes 
pamatuotai norėtume ne tik to 
krašto apjungimo, bet ir lietu
viškos Rytprūsių dalies, dar 
negyvenusios su Lietuva. Ma
žosios Lietuvos broliai nėra se
paratistai, o vis dėl to, jų no
ras turėti savo atstovybę vada
vimo organe, yra pilnai pagrįs- 

. tas. Jei mes norime, kad visi 

. skirtumai tarp abiejų dalių švel 
niai ir greičiau išnyktų, kad ne 
tik neatstumtų tremtyje esan-

Nukelta į 8 psl.
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Didžioji ir Mažoji — viena Lietuva-

VISŲ BENDRAS 
REIKALAS

Praradus nepriklausomybę, remtų 
tai mūsų tautos daliai, kuri lai- per „Memeler Dampfboot“ bei 
kinai ja naudojosi, beveik vi- jų organizacijas lietuvių puoli
kas mūsų veikimas ir rūpės- mus, klaidinimus ir viliojimus, 
dai dabar sukasi apie atgavi . Juk, jei mums tremtyje ir ėmi
mą nepriklausomybės tai mū
sų tautos daliai ir išlaisvinimą 
joje tautiškojo potencialo.

Vakarinės mūsų tautos da
lies, vad. M. Lietuva, pastan
gos ir siekimai taip pat atgauti 
nepriklausomybę ir susijungti to, vokietininkų organizuotai 
į vieną šeimą lyg paliekama jų puolami ir klaidinami, 
pačių rūpesčiui, lyg tai ne mū
sų visų lietuvių reikalas. Lie- Kiečių vergijos laikais už Ne- 
tuvybei palaikyti, informacijai muno ir Klaipėdos krašte, trem 
ir grupiniams reikalams ten
kinti leidžiame čia laikraščius, 
jiems išlaikyti dedame daug pa 
stangų, renkame aukas, prenu
meratas, o mažlietuvių spaudą, 
Kuri nesileisdama į jokias sro- galimybės 
ves, rūpinasi grynai tautiniais mokyklos ir daugiau pašvęstas 
reikalais, kuri išblaškytiems vo 
kiečių ūkiuose yra vieninteliu 
ryšiu vu visu lietuviškuoju pa
gaunu ir palaikytoja lietuviš
kos dvasios, — paliekame jos 
likimui, visai ja nesiinteresuo- 
uami, jos neparemdami.

Tiesa, M. Lietuvos Bičiulių 
Dr-ja stengiasi tą spaudą pa
remti. Bet kodėl tik bičiulių 
dr-ja, lyg tai būtų koks šimpa- mūsų valstybės prisikėlimui, 
tijos reikalas, o ne visų lietu- turėtų visos bent bendro po
vių interesas? Kodėl ne visi būdžio organizacijos ir spau- 
lietuviai, ne Pasaulio Lietuvių uos platinimo agentūros remti 
Bendruomenė ar tolygios orga bei platinti ir mažlietuvių spau 
nizacijos, kurios rūpinasi bend dą. Tą pareigą turime jausti 
rais mūsų tautos ir valstybės dar ir dėl to, kad mes esame 
reikalais? O juk siekiant atsta jiems skolingi. Juk, kai mums 
tyti Lietuvą etnografinėse ri
bose, kaip tik turėtų būti visų 
lietuvių didžiausias interesas 
palaikyti Maž. Lietuvos lietu
višką spaudą, kad ji išlaikytų 
tremtyje kuo daugiausiai Lie
tuvai sąmoningų lietuvių ir at- L. Tamašauskas.

—Lietuviai visur--

vokietininkų daromus

giacijoj gresia nutautėjimo pa
vojus, tuo labjau mažlietu- 
viams, nes jie išblaškyti pavie
niai ir vokiečių dargi spaudžia 
mi, nekenčiami dėl lietuvių kai 
bos savo tarpe vartojimo, be

is kelių laikraščių, leistų vo-

Lyje yra atgaivinti ir leidžiami 
„Keleivis“ ir „Unsere Stimme“ 
(Tilžiškis). Ir vienas ir antras 
yra grynai lietuviški, tik ant
rasis pritaikytas neturėjusiems 

lankyti lietuviškos

ririvlin linksmas ir judrus, po 
senovei. .Limoje jis vadovavo pijee 
sagų fabrikai., bet panoro būti 
arčiau lietuvių., arčiau savo se
novės draugų, ir grįžo į Buenos

* 1951 m. suėjo 120 metų 
nuo 1831 m. sukilimo. Tada 
sukilėlių kariuomenei Lietuvo 
je vadovavo gen. Gelgudas. Bu 
vo suburtos jėgos net Vilniui 
pulti, o jau buvo užvaldyta Uk 
mergė, Jonava, Šiauliai. Tačiau 
stipresnės rusų jėgos ir nevie
ningumas pačiuose sukilėliuose 
nulėmė, kad sukilimas nepasi
sekė. Rusai sukilimą kruvinai 
numalšino. Uždarė daug baž
nyčių ir vienuolynų, uždarė Vii 
maus universitetą, panaikino 
Lietuvos statutą, jo vieton įve 
dė rusų įstatymus. Šio sukili
mo metu žuvo ir garsioji Pie
tinės Lietuvos didvyrė, Emili
ja Pliaterytė, viena sukilėlių va 
dų.

* Kardinolas Spellmanas pri 
ėmė Venecuelos lietuvių Cent
ro Valdybos lietuvių delegaci
ją. Venec, Liet, kapelionas, 
kun. A, Sabaliauskas delegaci-

Kovai su vokietininkais bei jų 
propaganda. Tie mažlietuvių 
laikraščiai pritaikyti jų galvoji jos vardai perskaitė trumpą ad- 
mui ir specifinei padėčiai yra iesą, kuriame buvo pasveikin- 
vienintelis jiems tautinės stip
rybės ir lietuviško galvojimo 
šaltinis.

Matant kokią reikšmę šian
dien turi spauda, propaganda 
ir kurią reikšmę ji suvaidino

iusas neleido lietuviškos spau
dos, jie, mažlietuviai, ją mums 
spausdino, jie aprūpino mus lie 
tuviška spauda.

Tad visi j bendrą lietuvišką 
darbą.

* Čikagoje kilo audra, kuri 
loiau^c Lueuziu. Viešu- 

paltuko iiUU zeuies peHKlU 
iciuy, svieue per

paicixxxC ia.xxu.ixll A xviCldl Į KtU- 
uuę, sulaukė boiiKdUnUa, Kurių 
Vienai pciuure siiu| ir lokiu 
Uuuu LKicid uuvo vieloje užmuš

Anonsas Kulvinskas (Lon 
uon, uuij jau treji įlietai air- 
ua uxM^.xa.uoxdxxie xxaaauos eieKt 
lUu paonxiotyxxxO pUllKie, KUl'Į 

iidiixurxxiaioiiai, perio
dų KeiciKixai ir kx. Įrengimai, 
ueįimo gaungumo apie 900. 
Uuo k V m.. įjio punkto ilgiausia 
unija yra bZ/ įnyuų, zou k v oi 
tų. xi.n.os unijos sieKia maga 
rą, Vvinusoro rorao laonkus ir 
Kxius žymesnius Jxanaaos mies 
tuo. įsumdioma, reiKaiui esant, 

puiiKtą sujungti su JAV ir 
su Kitais svainiais tiekimo bei

tas kardinolas ir prašomas už
tarti mūsų žiauriausios barba- 
lijos vergiją kenčiančią ir žu
domą tautą. Meniškai paga
mintas pergamine dailininko Je 
zersko adresas ir įdėtas į puoš 
nius odinius viršelius buvo 
Įteiktas kardinolui.

* Vakarų Vokietiją pasiekė 
800 rusams dirbančių lietuvių 
sąrašas, sudarytas Lietuvos 
partizanų. Sąraše tiksliai yra 
pažymėti kiekvieno padaryti 
politiniai nusikaltimai. Tąja 
proga vokiečių „Ost-West- 
-Kurier“ rugsėjo mėn. 35 nr. 
pažymi, kad įtakingas komu
nistų veikėjas Bodekas palai
kęs santykius su lietuviais par
tizanais ir norėjęs per jam pa
vestą Lietuvos komunistų par
tijos valymą pašalinti kaip tik 
Maskvai (ištikimiausius žmo
nes. Todėl jis ir žuvo ne nuo 
partizanų suruošto atentato, 
o nuo pačios MVD rankos.

* Chicagos Vyčiai planuoja 
savo tradiciniam vakare 1952 
m. balandžio 27 d. Lietuvių 
aucjtorijoj duoti progos) vi
siems naujiems lietuviams pa
matyti ir pasigėrėti kolektyvu 
senųjų Chicagos lietuvių veikė 
jų meno srityje, kurie per pra 
eitus dešimčius metų jpalaikė 
lietuvių meną Amerikoj.

* Prof. dr. Dom. Krivickas, 
tarptautinės teisės žinovas, iš 
Chicagos persikelia gyventi į 
Washingtoną, D. C., kur gavo 
pastovų darbą.

* Tremties leidykla, Vokie 
tijoje išleidžia R. Spalio nove
lių rinkinį ,,Didžio-s atgailos“.

* Laikraštininkas J. Grigo- 
• iaitis deda pastangas persikelti

į Ameriką, J. Grigolaitis ke

iš visur ir apie viską
— Amerikiečių „Laisvės žy 

gio“ organizacija, Įkurta 
vai su komunizmu, tikisi 
burti 25 milionus narių ir 
rinkti pusketvirto miliono 
įerių.

— San Franciske mirė 
niausią Amerikos gyventoja Ju 
lė Romera, sulaukusi 111 m. 
amžiaus.

— D. Britanijoj išmėgintas 
naujos Britų konstrukcijos ka
rinis šautuvas. Jis yra pusiau 
automatinis, tik mažesnio ka
libro, kaip dabar vartojamas, 
per minutę iššauna 80 kulkų ir 
600 jardų tolumoje pramuša 
šalmus.

— Padažnėjo anglų lanky
masis Maskvoje. Pirmoji bu
vo „kultūrininkų grupė“, ant
roji — kvakerių misija, o pas
taruoju metu nuvykusi — Bri
tų moterų delegacija.

— Indija švenčia 19 šimtine 
čių jubiliejų nuo Apaštalo To
mo atvykimo. Ta pačia proga 
jie nori švęsti ir 400 metų su
kaktį nuo Šv. Pranciškaus Ksa 
vero mirties. Katlaikų čia yia 
vienas milionas ir trys šimtai 
tūkstančių. Labai senas pada
vimas sako, kad apaštalas To
mas Malabar pakraštyje išlipo 
.52 metais po Kristaus, čia jis 
atvertė daug indų ir įkūrė ke
letą bažnyčių. Nukankintas 
jis buvo prie Madras. Palaido
tas buvo Mylapore mieste, is 
kur jo palaikai vėliau buvo per 
kelti į Syriją. Šv. Tomo kated 
roję Mylapore mieste yra krip

pasKirscymo punktais. Tada 
gaimgumas uviguoai padidėtų, 
visas aptarnavimas yra cent
ralizuotas ir jungikliai paski
riems miestams, reikalui esant,

gražus ir amžius. „Vienybę“ 
uabar redaguoja p. Juozas Tys 
iiava. Geriausios sėkmės.

* Massachusetts lietuviai ku 
nigai Bostone, suorganizavo 
naują laikraštį „Rytą“.

* Juozas Andziulis, baigęs 
4 metų sutartį, grįžo iš Peru 
sostinės, Limos, ir su šeima ap
sistojo Avellanedoje (c. D. Fu
nes 460). Andziulis yra biagęs 
gimnaziją Mariampolėj ir iki 
šiai dienai savo kelionėse nau
doja Nepriklausomos Lietuvos 
pasą. Jo žmona, kaip gimusi Is 
panijoje, turi Ispanijos piliety- 
oę. Andziulių sūnus turi ar- 
gentinišką pasą, — o duktė — 
Peru pilietybę, kadangi yra gi
musi Limoje. Grįžtant Argen
tinon, vienas Chilės muit. val
dininkas, pavartęs 4 valstybių turis metus yra kalėjęs vokiečių 
pasus ir pažiūrėjęs į vaikučius, koncentracijos stovyklose ir bu 
klausia: O kur čilėnas? — An- vo aprdyta jo sveikata.

* Los Angeles lietuvių para 
salėje įvyko metinis „Lie 
Dienų“ bankietas. į kurį

be šiaip žymių svečių, atsilan
kė ir Hollywoodo lietuviai fil
mų artistai J. Krencus ir G. 
Mayon su savo šeimomis.

Meninę dalį išpildė solistė 
Florence Korsak ir B. Robin
son, kuris solo bei duetu padai 
navo keletą arijų bei dainų, 
Rūta Kilmonytė su savo drau
gėmis davė keletą baleto nume 
rių. Taip pat L. Žaikienės ve
dama liet, tautinių šokių gru
pė pašoko liet, tautinių šokių. 
Banketo metu kalbėjo prof. M. 
Biržiška, kleb. kun. J. Kučins
kas, K. Varanius ir red. J. Vi- 
tėnas. Baigiamąją kalbą pasa
kė leid. A. Skyrius.

* Vokietijoje veikia šios lie 
tuviškos mokyklos: Vasario 16 
d. gimnazija su 80 mokinių, 
Wehnen 8 metų mokykla su 70 
mok., Diepholzo pradž. mok. 
su 40 m., Memmingeno pradž. 
mokykla su 20 mok., Miunche
no pradž. mok. su 20 m., Spa- 
kenbergo pradž. mokykla su 17 
m., Liubecko vargo mokykla su 
26 m., Hamburgo vargo mok. 
su 8 m., Lebenstedto vargo rno 
kykla su 40 mokinių. Šalia šių 
mokyklų organizuojamos var
go mokyklos Rheine ir Westfa 
len, Hanau ir Haidenberge. 
Lietuviški vaikų darželiai vei
kia: Wehnene ir Neustadte. Ša 
lia to, Vasario 16 d. gimnazijos 
bendrabutis priima ne tik gim
nazijos amžiaus vaikus bet ir 
jaunesnius. Todėl išplėtus gim 
nazijos bendrabutį, žymiai pa
didėjo ir mokinių išlaikymo iš 
laidos.

* Juozas Palšis su šeima, 
prieš keliolika metų įsteigęs 
pensioną „Lituania” Cordobos 
kalnuose, prie ežero Calamu- 
chita, Villa Rumipal, taip gra
žiai progresuoja, kad pp. Pal
šių pavyzdį pasekė daugelsi 
Argentinos sostinės lietuvių: 
Ten pat pp. A. O. Kairiai nu
pirko viešbutį „Bella Vista“, o 
greta jų, viešbutį „Condor“ nu 
pirko p. Krukonis.

* Buvo skelbta, kad keli
Venecuelos lietuviai yra pasky ___ ______ _
rę 1500 dol. literatūrinę premi Bendruomenės Centro Valdy- 
ją. Dabar Venecuelos liet, 
bendruomenės centro valdyba 
paskelbė „Manifestą į pasau
lio lietuvius“, kuriame sakoma:

„Šia proga norime pabrėžti 
ir tuos motyvus, kuriais yra pa
daryta ši auka. Kaip tame ak
te yra pažymėta, šia auka yra 
daromas patarnavimas mūsų 
tremties Rašytojui ir tai yra 
daroma vardan Lietuvos, var
dan buvusių Lietuvos Trijų 
Pirmųjų Piliečių — Trijų Res 
publikos Prezidentų, kurių 
dažname netinkamame vertini- 

. me šiandien yra metama ne
maža dėmė ir pačiai mūsų Ufan 

. giai Lietuvai. Šioje aukoje šie 
• trys Prezidentai yra suminimi 
i chronoligine tvarka ir visiems 
i trims lygia pagarba.

ta, kurioje buvęs palidotas ap,. 
Tomo kūnas. Cranganur mies 
tas, kur. ap. Tomas išlipo iš lai 
vo, išnyko, nes uostas buvo už 
neštas smėliu. Kai šv. Pranciš 
kus Ksaveras atplaukė į Goa 
1542 metais, jis dar rado čia 
kai kurių tikėjimo pėdsakų, ku
rie čia buvo išlikę per 15 šimt
mečių. Čia kurį laiką skelbęs 
Evengeliją, jis išvyko Japoni- 
jon ir mirė 1552 metais vienoje 
Kinų saloje.

— Norvegų okeanografai 
praneša, kad Golfštromo šiltoji 
srovė, ateinanti iš Meksikos 
įlankos ir šildanti visą Šiauri
nę Europą, ties Norvegija nu
krypo iš įprastinės vietos lab
jau į pietus. Dėl tos priežasties 
laike trijų dienų jūros vanduo 
4 laipsniais atšalo. Mokslinin
kai mano, kad šiltoji srovė vėl 
grįš į senąją vietą.

— Dvi naujos operos —• 
Igor Stravinskio „The Rakė’s 
Progress“ su dideliu pasiseki
mu turėjo pirmąjį pastatymą 
Venecijoj. New York City 
Opera šiomis dienomis duos 
amerikiečių kompozitoriaus 
Tamkin „Dybbuk“ premjerą.

— Kun. P. Olohe tarptau
tiniame mergaičių globos kong 
rese, pastebėjo, kad šių laikų 
mergaitė yra perdaug išdidi ir 
smalsi. Ji daug skaito, nesu
prasdama arba nenorėdama ti
kėti, kad žmogaus protas yra 
prieinamas visokioms įtakoms, 
ir anksčiau ar vėliau jomis per
sisunkia. Nėra prasmės jai pa
tarti būti atsargiai, dar mažiau, 
aiškinti, kad naudinga suvaldy 
ti savo smalsumą. Ji mano, kad 
ji yra žeminama ir traktuoja
ma kaip maža mergaitė. Šis ne 
palaužiamas pasitikėjimas sa
vimi pas nepatyrusią jaunuolę, 
turinčią trapią valią, stebina vi 
sus.

— Vengrijos rinkoje pasiro
dė nauji laikrodžiai, kurie grie
žia revoliucines dainas ir pasi
rodo Lenino, Stalino ir Rakosi 
paveikslai. Šie laikrodžiai. 
Vengrijoje įvedami senųjų ge- 
gutinių laikrodžių vietoje.

— Arcadijoj, R. I., vieno far 
merio višta padėjusi kiaušinį, 
sveriantį pusę svaro!

— Laiške iš už geležinės šie 
nos rašoma: „Čia gyventi yra 
daug geriau tiems, kurie nepri
sirišę prie gyvenimo...“

— Per penkias dešimtis ir 
ji virstų gražia tradicija, kad vienerius metus JAV automo

bilių nelaimėse žuvo vienas mi-; 
Lionas žmonių.

— Jugoslavijos laikraščiai 
paskelbė Tito prakalbą, kurioje 
jis kaltina Vatikaną Jugosla
vijos padėties griovimu. Tito 
sako: „Užsienyje mūsų nesu
pranta, ypač tose šalyse, kur 
jieškome reikalingos paramos, 
dėl to, kad Vatikanas drumsčia, 
viešosios nuomonės šaltinius“.

— 60.000 katalikų pradėjo 
lankyti kat. šeimas, Delaware,

ko- 
su- 
su- 
do-

se

is kilnaus valstybingumo, gra 
žiai primenanti daugeliui mū
sų politikų nenugrimsti į grą- 
sias kasdieniškumo smulkme
nas, bet turėti prieš save am
žiais matuojamas vertybes ir 
pagal jas seikėti savo žodį ir 
veiksmus.

Kai ši auka — 1952 metų Li 
teratūros Premija — buvo pa
skelbta Venecuelos lietuvių ats 
tovų 3-me suvažiavime, jai bu
vo visų pritarta su šventiška 
rimtimi. Šio krašto Lietuviu

ba laiko savo pareigą, tokios 
aukos proga, perduoti viso Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenei 
tokį kilnų pasireiškimą šioje 
mažytėje šio krašto lietuvių 
bendruomenėje ir kartu apeliuo 
ti į kitų kraštų lietuvius:

— Paremkit šią pradžią, kad

kitais ir toliau sekančiais me
tais ši premija nepristigtų lė
šų, kad atsirastų visų kraštų 
bendruomenėse lietuvių sava
norių — kilnių aukotojų, ku
rie trijų Lietuvos Prezidentų 
— Antano Smetonos, Aieksand 
ro Stulginskio ir Kazio Gri
niaus premija padarytų amži
na, teikiančia patriotizmo titu
lą aukotojui, naudą skaitytojui, 

t „ paguodą rašytojui ir garbę
Tuo būdu ši auka yra kilusi Lietuvai“.

RAMBYNO KALNO PADAVIMAS
jungiami is dviejų atstumų, pa- 
nauuojant ramją ar teieioną. 
šiame punkte m. Kuivinskas 
su _avu giupe atueKa svarinus 
xxoxi<.ruics udxuus ir Kariu pra- 
ueju ruoša naujus tolimo pra- 
xxv„xx..o Įrengimus — „teieann- 
unctator ms".

* Juozas Ambraziejus gi
męs 1817 metų kovo 17 d. Ma 
rijampoies apskrityje, Panau- 
supxo Kaime, o aaoar gyvena 
Brooklyne, N. Y., kovo 17 
d. mines 75 metų sukaktuves.

Savo laiku jis buvo aktyvus 
kovotojas pries caro valdžią. 
Atgimstančia Lietuva jis pra
dėjo rūpintis dar Panausupyje. 
jis tuojau įsijungė į Lietuvai 
laisvę nesančią kovą. Jis akty
viai bendradarbiavo su 1905 
metais veikusiais socialistais. 
Jis dalyvavo socialistų organi
zuojamuose mitinguose. Pra- 
dioje mitingų metu jis laikyda 
vo iškeltą rauuoną vėliavą, o 
vei.au jis ir pats kalba., saky
davo. Ilgai, aišku, Suvalkijo
je jis negalėjo pasilikti. Žanda 
xu. neaavė jam ramybės. Jam 
teko bėgti į užsienį. Ambrazie 
jus pateko į Ameriką. Bet ir 
čia jis rankų nesudėjo.

* „Vienybė“, Brooklyne, 
minėjo 65 metų sukaktuves. 
Tai yra gražios sukaktuvės, nes

IŠ p. E. LL 
Seniai, labai seniai, kada Ne

munas dar iš tolo lenkė Ram- 
oyną su jo šventove, kada Sau 
les šventę švęsti suplaukdavo 
minios iš tolimų Prūsų, i Že
maičių ir iš Aukštaičių, ir už
kopę jį klausydavosi dievų va
lios, tada stovėjo Rambyno kai 
ne didelis aukuras. Žemutinis 
akmuo buvo kerpėmis ir pelė
siais apaugęs, o viršutinis — pa 
juodęs nuo šventosios ugnies 
dūmų.

Krivių-Krivaitis kalbėdavosi 
čia su dievais, o lieknos vaidei 
lutės dieną ir naktį kūreno 
šventą ugnį Sambijos gintaru, 
kuris degė auksiniuose induose.

Bet amžiai slinko ir gaišo, 
o su jais nyko ir žiloji senovė.

Saulės šventę švęsti vis rin
kosi minios, tik nebeatplaukė 
jos iš tolimų Prūsų.

Ten priešai užėjo ir skelbė 
naują Dievą su kardu ir Kry
žiumi. Krivių-Krivaitis matė, 
Kaip kitoje Nemuno pusėje iš
augo naujos šventyklos ir jau
tė jis, kad nesulaikomai ateina 
dienų sutemos. . .

Nemunas ir tas ėmė grąsinti 
Rambynui: kiekvieną pavasa
ri jis atplėšdavo gabalus ža
liuojančių pievų iš jo papėdės

\UDINSKIENĖS MAŽOSIOS 
ir išbarstydavo juos salomis ar 
ba nunešdavo į tolimas marias. 
To neužteko.

Vieną audringą pavasario 
naktį, kada vaidelutės su di
deliu vargu saugojo audros gę 
sinamą šventą ugnį, keliolika 
pėdų nuo aukuro prasivėrė že
mė ir dideliu griausmu dalis 
Rambyno nuslinko į bedugnę. 
Aukuras gi išliko.

Bet atėjo diena, kada prie
šai persikėlė per Nemuną, kad 
šventą ugnį užgesintų, kad auk 
so indus pagrobtų, kad lieknas 
vaidelutes išniekintų.
> Paskutinę naktį suliepsnojo 
Rambyno kalne amžinoji ug
nis. Liūdnai skambėjo vaide- 
lučių giesmės, seno Krivio 
kanklėms pritariant. Nuspren
dė jos tada verčiau mirti, negu 
patekti į priešo rankas ir gies
mėms pasibaigus, seno Krivio 
laiminamos, šoko jos nuo sta
taus Rambyno kranto — Ne
munas jas priglaudė. , ,

Užgęso amžinoji ugnis vi
siems laikams. Krivių-Krivai
tis paėmė aukso indus ir už- 
Kasė juos po aukuru.

Saulei patekėjus, užėję prie
šai rado tik žilą krivį su kank
lėmis prie aukuro. Įnirtę tąsė 
jį už baltų plaukų ir reikalavo

LIETUVOS TAUTOSAKOS 
išduoti auksinius indus ir vai- 
delutes.

Bet senelis tylėjo. Tada pri 
ėjo pats komtūras ir pervėrė jį 
kardu. Krito senelis šalia au
kuro, sudrėkindamas jį savo 
krauju, ir stingstančiomis lū
pomis prašė Dievą bausti mirti 
mi kiekvieną, kuris pasikėsins 
prieš aukurą. Žuvo dievų tar
nai. Nusivylę priešai pasitrau 
kė nuo Rambyno — nejauku 
jiems čia pasidarė.

O aukuras vis stovėjo ty
liame kalne. Niekas nebedrįso 
jo lankyti. Tik tamsiomis, aud 
imgomis naktimis, čia buvo 
girdėti lyg dejavimai, lyg mal
dos. Tai skundėsi pamarių lie- 
tuvsi dėl tėviškes likimo. Me
tai bėgo.

Vieną kartą, iš tolimo Salz- 
burgo atsibastęs atėjūnas, vo
kietis, įsigeidė suskaldyti au
kuro akmenis ir pasidaryti iš 
jų girnas savo malūnui. Kvie
tė vietinius žmones jam padėti, 
bet lietuviai žinojo akmens pa
slaptis ir nedrįso jo paliesti. 
Keikėsi vokietis: „Diese ver- 
fiuchten Litauer“, bet niekas 
nepadėjo. Siūlė didelius pini
gus už akmens suskaldymą, 
niekas nėjo. Pagaliau malū
nininkas atsivedė kelis vokie-

RINKINIO.
tukus. Tie stvėrėsi darbo. Bet 
vos tik pirmas kūju trenkė į 
akmenį, geležis nutrūko nuo 
koto, atšoko atgal ir perskėlė 
jam galvą. Krito negyvas ša
lia akmens.

Antras mėgino pakišęs ge
ležinį svirtį po akmens, jį iš
vertė. Jau buvo gerokai pake 
lęs, kai paslydo ir akmuo jį 
užgulė negyvai.

Trečias įnirtęs ėmė skaldyti' 
akmens šonus. Sprogo kibirkš 
tys, sukliko vokietukas, — 
stvėrėsi už akių — aklas.

Nusigando malūnininkas, tik 
suriko „Verflucht“ ir dingo 
nuo kalno. Niekas jo daugiau 
nebematė. Dievų bausmė įvy
ko.

Dar ilgai, ilgai gulėjo ty
liame Rambyno kalne apker
pėjęs akmuo, o po juo auksi
niai amžinosios ugnies indai. 
Vėl metai bėgo.

Tyliomis švento Jono nak
timis čia susirinkdavo jaunimas 
ir sukūręs ugnį ant akmens, 
šokdavo aplink ratu, saulės 
šventės dainas dainuodamas.

O pailsę visi susėsdavo ir ži 
la senelė pasakodavo jiems ty
liu balsu, kad tai ne paprastas 
akmuo ir kad po juo užkasti 
gulį dideli turtai.

Georgia, Maryland, N. Caroli
na, Virginia, W. Virginia vals. 
tybėse su tikslu gauti aplanky
tų sutikimą kalbėti šeimyninį 
Rožančių. Iš 800 parapijų Ry
tuose vyrų būriai uoliai veikia 
nepaprastame Rožančiaus Kry
žiaus žygyje.

— Rusijos profesorė, Olga 
Lepešinskaja, Maskvos moks
lininkų namuose pareiškė, kad 
žmogus gali gyventi 200 me
tų. Anot jos, gyvenimą prail
gina sodos junginio įšvirkšti
mai ir maudynės. Maskvos 
dienraščiai spausdindami Le- 
pešinskos kalbą, pažymėjo, kadf 
Charkovo apylinkėse, Ukraino* 
je, nepaprastai tyro vandens 
šaltinių dėka, yra 30.000 gy
ventojų, kurių amžius viršija. 
100 metų. O šiaurės Kaukaze 
gyvenąs valstietis Vasilij Taš- 
kin, kurio amžius pasiekė 145 
metus. Seniausia moteris Ru
sijoje skaitoma Kazamia Kha- 
num, Turkmėnijos gyventoja, 
turinti 127 metus, kurios sūnui 
šiemet sukako 80 metų am
žiaus.

— Vienas Indijos pilietis, 
66 m. amžiaus, nutarė nusižu
dyti : išgėrė žiurkių nuodų,, 
perpiovė rankų kraujo., gyslas 
ir, atsargumo dėliai, ant gele
žinkelio bėgių atsigulė. Vie
nok garvežio mašinistas laiku 
traukinį sustabdė, savižudžiui 
rankas sutvarstė ir į ligoninę- 
nugabeno, iš kur po kiek laiko 
sveikas išėjo.
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Apie kasdienybę, 
rašytojus ir knygas

HENRIKAS NAGYS

difikacij, 
parašyta

ša n
toją. , ... .
sai dėl kitų priežasčių: kai per kėjimas, kaip seno graž’iakai- 
skaitai 
negali

Lio kaimo pasakoriaus istorija.

PASTABOS APIE NAUJAI
2.
Vincas Ramonas dar Vokie

tijoje išleistu romanu „Kry
žiai“ sukėlė reto garsumo 
triukšmą mūsų literatūriniame 
gyvenime. Žinoma, tas trinks 
inas, literatūriniu požiūriu, ne
buvo daug ko vertas. Jame do 
minavo grynai pasaulėžiūriniai 
ir net poltiniai argumentai, ku 
rie nieko bendro su faktine vei 
kalo verte neturi. Literatūros 
kritika nei smrkia, nei liaupsi
na pasaulėžiūrines autoriau 
tendencijas. Literatūrinės kri 
tikos epagrindimu rūpesčiu iš 
lieka nustatymas kiek literatu 
riškai pagrista yra vienokia ar 
kitokia veikėjų vidinė laikyse
na, kiek literatūriškai stipriai 
Įforminta autoriaus idėja. Li
teratūroje siužetai nėra skirs
tomi i blogus ir jjerus; yra tik
tai blogai ar gerai įforminti siu 
zetai. Tokį vertinimo mąstą 
turime mintyje, atsiversdami 
V. Ramono šiais metais išleis
tąjį romaną „Dulkės raudonam 
saulėleidy“. Ir dėl šio roma
no buvo sukelta panašiai pa- 
saulėžiūriškai nuspalvinta aud 
relė, kaip ir dėl „Kryžių“. Po 
kukuojantys recenzentai tik
tai tarp kita ko paminėjo pati 
svarbiausią dalyką — jog „D. 
R. S.“ yra literatūriškai silp
nesnis kūrinys už „Kryžius“. 
Tiesa, čia reikia būtinai užak
centuoti labai svarbią pasta
bą: „Dulkės raud. saul.“ yra 
parašyta keliais metais anks
čiau už „Kryžius“. (Romanas 
buvo spausdinamas dar Lietu
voje, „Ateities“ dienorašty, pa 
vadinimu „Vieškelio dulkes 
raudonam saulėleidy“). Nors 
dabartine romano redakcija yra 
žymiai pakeista, tačiau patys 
svarbiausieji vikalo metmenys 
yra išsilikę. Nėra pastarajam 
romane panašios pasakbjimo 
jėgos ir stiliaus sodrumo, nėra 
jame tokių ryškiai tipingų ir 
pilnai išbaigtų personažų, pa
galiau ir paties kūrinio kompo
zicija yra daug fragmentiškes- 
nė, negu „Kryžiuose“. Visam 
romane yra išlikę dar nemaža 
impresionistinių bruožų, kurių 
taip apstu buvo Ramono, dar 
Nepriklausomybės metais iš
leistoje, novelių knygoje „Dai 
lininkas Rauba“. Tiesa, ant
rojoj „D. r. s.“ redakcijoj au
torius savo kūrinį nuo impre
sionistinių įtarpų gerokai ap
valė, tačiau ar tai romano li
teratūrinį lygį pakėlė, sunku

PASIRODANČIAS KNYGAS 
pasakyti. Pačiu svarbiausiu ro 
mano nedatekiium reikia lai
kyti jo fragmentiškumą. Frag 
mentiškumą įvairiopa pras
me : veikalo personažai, kurie 
turėtų reprezentuoti netolin/os 
istorijos ištiktą mūsų vidurinį 
jį inteligentijos luomą, nėra pa 
kankamai stipriai išjieškoti 
(plg. Norkaičius, Vaišnį) ir 
neišstengia išsakyti nei visos 
tragedijos, nei viso pasyvumo 
ir menkadvasiškumo, tarp ku
lių blaškėsi panašūs žmonės. 
Pagaliau, ir kovojanti Lietuva 
(Žolynas) perblankiai literatu 
riškai įforminta, jos atstovai 
dažnai neįtikinami.

Pažymėtina, kad ir Jankaus 
ir Ramono knygos išleistos es
tetiškai. Ir V. Petravičiaus ir 
V. K. Jonyno viršeliai meniš
ki, atlikti tikrų savo žanro 
meisterių. Liet. Knygų Klu
bas gerai daro/ kviesdamasis 
talkon mūsų, tarptautinio gar 
so pasiekusius, dailininkus. To 
kias knygas galima nesigėdi- 
nant rodyti pasauliui.

Apie du pirmuosius autorius 
kalbėdami, pastebėjom, jog jie 
kaskart labjau gręžėsi nuo jų 
kūryboje anksčiau vyravusio 
impresionistinio vaizdavimo bū 
do. Panašiai galima tvirtinti 
ir apie Jurgį Savickj, šiais me
tais išleidusį naują novelių tel 
kinį „Raudonus batukus“. Jur
gis Savickis, modernistas par 
cxellence, savo Lietuvoj išleis
tose knygoje (šventadienio so 
netai, 1920; Ties aukštu sos
tu, 1924), šaindien tiktai vie
nur kitur tepažeria stilistinių 
įmantrybių. Neberandame 
„Raudonuose batukuose“ ano 
ekspresionistiškai kapoto saki
nio, stebinančių palyginimų, 
drąstiškų vaizdų, nei ano im- 
presionisti&kąi lengvapėdiško 
ir jaunatvės kupino žmogaus. 
Šiandien Savickis ironiškai ir 
salioniškai stebi ir fiksuoja 
gyvenimą. Jo novelių žmo
nės, tiesa, tebėra lengvabū
džiai, bet kitokia, skirtinga 
prasme: jie čiuožia gyvenimo 
paviršium, nebeįstengdami pa
žvelgti gelmėsna, jie praradę 
bet kokį kontaktą su žeme, — 
jie kosmopolitiški svieto per
ėjūnai, kurie matuoja žmogų 
ir jo širdį bambukinės lazdelės 
švystelėjimais. Savickis šamo 
ningai vaizduoja tokį žmogų 
ir, galų gale, tai nėra joksai 
priekaištas. Pasaulinėje litera 
tūroje atrasime nevieną pana-

„Raudonus batukus“ 
nepastebėti rašytojo kuri, paliesdama žrųogų, čia 

smulkėjimo, išsekusios kūrėjo 
galios. Tiktai tolimas atšvais- 
tas yra likęs ano originalaus 
(lietuvių literatūroje!) žodžio 
meisterio. Savickio personažai 
nėra vien banalūs miesčionys, 

ir jų literatūrinis apipavi
dalinimas dažnai nenusisekęs, 
nepakankamai gilus ir pagrįs
tas. Paprastai ogiai (net tri
vialiai) kasdienybei nėra su
rasta tokia perspektyva, kuri 
suteiktų kūriniams nepraeina
mumo spindesio. Dažnam kū 
uny sutinkame vietų (pvz. Kle 
vienė, Jono Graužos nuotykiai, 
Raudoni batukai), kurios tiktų 
į bulvarinius romanus. Ir jei
gu visdėlto apie „Raudonus ba 
nikus“ reikia kalbėti, kaip apie 
pažymėtiną prozos knygą, tai 
todėl, kad joje dar jaučiame se 
no, patyrusio žodžio meninin
ko ranką, kad joje randame 
dar puslapių, pilnų rafinuoto, 
gyvenimą pažįstančio ir mo- 
Kančio jį perkelti į literatūrinę 
tikrovę prozaiko įgudimo.

Pulgis Andriušis atėjo i mū- 
■jii dailiąją prozą keistu keliu. 
Mes jį paikinome kaip gabų, są 
uiojingą feljetonistą, gerą Ver
tėją, bet jis mus nustebino iš 
leidęs tremty lyrinių apysakų 
rinkinį „Anoj pusėj ežero“ 
(1947). Toji jo knyga buvo 
atžymėta literatūrine premija, 
Dėi jos buvo ilgai ir karštai kai 
oama ir ginčijamasi laikraščiuo 
se. Viena tačiau visi pripaži
no: Pulgis Andriušis yra tik- 
las dailaus žodžio meisteris. 
Augštaičių žemė jo knygoje 
prakalbo gražiai ir širdingai vi 
sais augmenimis, vabzdžiais ir 
ežerais; jos žmonės buvo pa
vaizduoti kiek besišypsant, bet 
gyvai ir išraiškiai.

Ir štai mus iš tolimos Austra
lijos pasiekia pirmoji ten spaus 
dinta lietuviška nyga — to pa
ties Pulgio Andriušio apysaka 
„Sudiev, kvietkeli“. Panaši nau 
joji apysaka į anksčiau išleis
tąsias daug kuo: ta pati impro 
vizuotinė kompozicija; tos pa
čios sultingos, bet išvedžiotos, 
Kaip nesibaigianti liaudies dai
na, pasakotojo užuolankos; tie 
patys, darbo ir sunkios varg- 
dienystės kamuojami, kaimo 
žmogeliai, kantirai paneša vi
sokias laikų sąvartas, džiaugs
mus, bėdas ir mirtį. Veltui jieš 
Kos ir šioje knygoje literatūros 
Kritikas kokios nors aiškios ir 
pnežastingos mtrygos, smaikš 
čių, dialogų, nuoseklių persky- 
čių, dielogų, nuoseklių persky
rimų ir paliečiamų asmenų ko

pat sustoja prie beržynėlio, ne 
šančio žiemos šerkšną, aptaria 
vieškelį ir paminėtojo asmens 
Kaimynus, paskui vėl išglosto 
kaimo pievas ir brūzgynus, kad 
po kiek laiko sugrįžtų prie pa
grindinio veikėjo.

Petro Našliūnioko gyvenimo 
odisėja šioje knygoje nėra daug 
svarbesnė už pačio Viščių kai
mo gyvenimą arba Našliūnų 
trobelės likimą. Bet ne todėl 
Andriušio naujoji apysaka ir 
iškeltina: jos literatūrinis svo
ris yra sudėtas į gyvą, origina
liais palyginimais ir subtiliais 
vaizdais išmargintą, stilių, į, 
taip gerai pažįstamą ir taip šil 
tai prakalbinamą, žemę ir jos 
pilkasetmėgius gyventojus. 
Andriušio proza kvepia gimti
nio kaimo smėliu, ežero mel
dais, palinkusio kamino dū
mais ir kaimiečio graudžia dai
na. Andriušis nevengia savo 
stiliuje pavartoti (literatūri
nėje kalboje nebenaudojamų) 
barbarizmų, specifinių augštai- 
čių tarmės išsireiškimų ir žo
džių, keistokai sukilnoto saki
nio ir gausybės augmenijos, na
mų rakandų ir kitų kaimiškos 
Kasdienybės pavadinimų. Ta
čiau, kad ir nerasdami šiam žan 
rui net tinkamo pavadinimo, ne 
pateisindami dažnų nuklydimų 
ii persikalbėjimų, neužtikdami

Moksto-tecknikos naujienos 
NUOSTABI KRAUJAGYS- LIŲ OPERACIJA 

venimą ir uždraudė vestis.
Prof. dr. Jones jam padarė 

operaciją, kuri buvo transliuo
jama į New Yorko ir Chicagos 
mokslinius medicinos centrus. 
Ten susirinkę gydytojai gilėjo 
ne tiktai matyti, kaip vyko ope 
racija, bet tos pat radiotelevi- 
zijos pagelba duoti operaciją 
dariusiam gydytojui klausimus, 
o šis, jo mediciniškoje kaukėje 
Įtaisyto mikrofono pagalba, at- 
oakinėjo į paklausimus.

Operacijos smulkmenos bus 
paskelbtos medicinos žurnale; 
jos kol kas žinomos tiktai ma
čiusiems gydytojams. Bendrai 
imant, operacija buvusi taip 
padaryta: aorta iš abiejų sąs
maukos pusių buvo užveržta, 
sąsmauka išpjauta ir aortos ga- 
iai susiūti.

Operacija pasisekusi puikiai. 
Operuotasis jaunuolis sveiksta 
gerai. Šis labai svarbus bandy 
mas atidaro galimybes operuo
ti ir aortos sukalkėjmus, nuo 
Kurių žmonės miršta staigia 
mirtimi.

IŠRASTI DIRBTINIAI 
PIRŠTAI

Dažnas, turėdamas dešimt 
pirštų, nesugeba pramokti 
skambinti pianinu, bet neseniai 
New Yorke koncertavo. . . be
pirštis pianistas R. Leizeris, ir 
žmonės stebėjosi jo skambini
mu, o „New York Times“ ra
šė, kad nuostabusis pianistas 
taip paskambino Liszto rapso
diją, kad kitas ir dešimt pirštų 
turėdamas nesugeba taip pa
skambinti.

Paaiškėjo, kad Leizeris Pa
lestinoje kovojo už Izraelio 
valstybės laisvę. Ten bomba 
jam nutraukė abiejų rankų pirš 
tus su delnais. Kaip gi jis ga
lėtų skambinti?

Pasirodo, kad sužeistasis bu 
vo atgabentas į Kesslerio ins
titutą, kuris yra Amerikoje, 
West grange, New Jersy, ir čia 
institutui pasisekė jam pritai
kyti kiekvienai rankai po du 
metalinius pirštus, kuriais jis 
uabar ir skambina pianinu. Tie 
pirštai jam prie rankos pritvir
tinti specialiais diržais. Kai Lei 
zeris judina raumenis, juda tie 
pirštai. Tokiu būdu jis ir skarn 
bina. Vis dėlto, kaip ten bebū 
tų, koncertan susirinkusią pub
liką, kuriai Leizeris parodė sa
vo pirštų įrengimą ir jo skam
binimas, labai nustebino.

ATRASTAS NAUJAS 
ELEMENTAS

Ligi atomo skaldymo buvusi 
laikoma nedaloma medžiagos 

(Nukelta į 6 psJ.)

Visai neseniai Amerikoje bu 
vo padarytas labai svarbus ban 
dymas, kuris perduotas spalvi
ne televizija grynai moksli- 
..iarns tikslams.

Kalifornijos universiteto me
dicinos takulteto profesorius 
Jr. J. C. jones padarė 20 metų 
jaunuoliui aortos operaciją, ku 
ri yra tos rūšies pirmoji.

Aorta yra ta kraujagyslė, ar
terija, kuri iš širdies neša krau 
ją į visą kūną. Jaunuolio R. 
Russellio aorta prie širdies tu 
įėjo prigimtą susiaurėjimą, del 
ko kraujas negalėjo vaikščioti 
taip, kaip normaliai turėtų. Be 
to, toks aortos susiaurėjimas 
nuolat grėsė jaunuoliui mirti
mi, nes kiekvienas didesnis įsi
tempimas arba susijaudinimas, 
kurio pasekmėje širdis stipriau 
pradėtų plakti, galėjo kiekvie
nu momentu aortą toje vietoje 
perplėšti ir po to sektų staigi 
mirtis. Jaunuoliui gydytojai 
buvo įsakę vesti labai ramų gy

Knygoje aiškių kompozicijos ap 
matų, mes niekaip negalėsime 
daugelio šios apysakos pusla
pių užmršti, niekap neįsteng
sime dar ir dar kartą nesusto
ti prie autoriaus puikiai pabu
dintų gamtovaizdžių, prie ta
lentingai apkalbėto žmogaus ir 
vaizdingai papasakotų nutiki
mų. Bus daugiau.
==■ —a

JOS.YASAUSKIS
Hollywood, Florida, 

tai pal- 
Apartamentus užlaiko- 

Kviečiu visus 
nes čia būna 

Svečius iš geležinkelio stoties parsive

į 1720-24 Buchanan Street,
i Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, 
' muotame Hollywood Floridoj.
? me pirmos rūšies su visais patogumais.
! lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, 
Į nuolatinė vasara.
t žame, paskambinus telefonu 3290.
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PROSPER MERIMEE

MAT 0 FALCONE
Vertė Rimas Bagdonas.

Išėjus iš Porto-Vecchio ir pasisukus į šiaurės vakarus, 
salos vidurio link, krašto paviršius staiga kyla iš po trijų 
valandų ėjimo varginančiais takais, dideliais uolų gabalais 
užverstais ir, kartais, tarpeklių perkirstais, keleivis randasi 
maquis, atviro plokštakalnio, pakraštyje. Tas plokštakalms 
yra Korsikos avių piemenų namai ir su įstatymais konfliktą 
turėjusiųjų buveinė. Korsikos ūkininkas, vengdamas Jaukų 
tręšimo darbo, padega girios plotą: tik tiek blogiau, jei ug
nis toliau nueina, kiek reikalinga. Kaip bebūtų, pasėjęs ant 
pelenais patręštos žemės, jis yra tikras sulaukti gero der
liaus. Kukurūzus nuėmę, vengdami rūpesčio suimti šiau
dus, jie palieka juos lauke. Šaknys, likusios žemėje, sekan
tį pavasarį atželia storais stiebais, kurie per kelis metus pa
siekia šešių ar septynių pėdų aukštį. Tai ir vadinama maq
uis. Kartu su įvairių rūšių medžiais ir krūmais viskas susi
pina laukinėje gamtoje. Tik su kirveliu rankoje žmogus gali 
sau pasidaryti kelią. Yra tokių tankių maquis, kad net ir 
laukinė avis negali prasiskverbti.

Jei esi užmušęs žmogų, eik į Porto-Vecchio maquis ge
ru šautuvu, paraku ir kulkomis nešinas ir ten saugiai .gy
vensi. Nepamiršk paimti rudo apsiausto su gaubtuvu, kurs 
tau bus apdanga ir čiužinys. Piemenys duos tau pieno, sūrio 
ir kaštano riešutų, ir tau nereikės bijoti įstatymo rankos ar 
užmuštojo giminių, nebent kai eisi į miestą amunicijos at
sargos papildyti.

Kai aš buvau Korsikoje 18— metais, Mateo Falcone's 
namas buvo pusė lygos nuo maquis. Šiame krašte jis buvo, 
palyginus, pasiturįs, gyvenąs gražiai, nieko nedirbdamas, iš 
savo bandų, kurias piemenys, lyg ir klajoklių giminė, ve 
džiojo iš ganyklų į ganyklas kalnuose. Kai aš jį mačiau po 
dviejų metų po įvykio, kurį čia pradėsiu pasakoti, jis buvo 
nedaugiau penkių dešimtų metų. Įsivaizduokite žemą, bet 
tvirtą vyrą, juodais garbanuotais plaukais, erelio nosimi, 
siauromis lūpomis, didelėmis ir veriančiomis akimis ir nude
gusia oda. Net ir šioje šalyje, kur yra tiek gerų šaulių, jo 
taiklumas buvo pažymėtinas. Pavyzdžiui, Mateo niekada 
nešaudavo į avį šratais, bet iš šimto ir dvidešimties žingsnių 
jis ją nudėdavo kulka, pataikydamas į galvą ar jį petį, pasi
rinktinai. Naktį jo taiklumas buvo neblogesnis už dienos 
meto. Man pasakojo sekantį jo taiklumo pavyzdį, nebuvu
siems Korsikoje beveik neįtikimą. Uždegta žvakė buvo pa
dedama už permatomo, lėkštės dydžio popieriaus lapo aštuo 

nių žingsnių atstume. Jis atsistodavo tinkamon padėtin, 
žvakė buvo užgesinama ir minutės laike, visiškoje tamsumo
je iš keturių šūvių trys kulkos perskrosdavo popierių.

Šio ypatingo sugebėjimo dėka Mateo Falcone įsigijo 
didelę pagarbą. Buvo sakoma, kad jis buvo geras draugas, 
bet pavojingas priešas. Šiaip jis buvo paslaugus, duodavo 
išmaldą ir gyveno taikoje su visais Porto-Vecchio apylinkė
je. Bet pasakojama apie jį, kad Corte miestelyje, kur jis ra
do sau žmoną, jįf greitai nusikratė rivalo, sau lygaus tiek 
kare, tiek meilėje. Kaip ten bebuvo, žmonės jam priskyrė 
šūvį, labai nustebinusį jo oponentą, tuo metu besisukantį. 
Įvykio atgarsiams aptilus, Mateo vedė. Jo žmona Giuseppa 
dovanojo jam, jo nepasitenkinimui, tris mergaites, bet pa
galiau gimė sūnus, kurį jis pakrikštijo Fortunato; jis buvo 
šeimos viltis, jos vardo paveldėtojas. Merginos gražiai iš
tekėjo ir jų tėvas, reikalui esant, galėjo tikėtis savo žentų 
arklių ir šautuvų. Sūnus dar tebuvo dešimties metų, bet 
tėvas jame jau matė savo vilčių įgyvendinimą.

Vieną rudens dieną Mateo su žmona anksti išsirengė 
apžiūrėti vienos iš bandų, tuo laiku maquis skynime besiga
nančios. Mažasis Fortunato norėjo vykti kartu su jais, bet 
ganykla buvo tolokai, o, be to, vienas ^įų turėjo likti prižiū
rėti namų, todėl tėvas nesutiko jo imtis kartu su savimi. 
Mes tuoj pamatysime, kad Mateo nuomonė buvo visiškai 
teisinga.

Po kelių valandų nuo jų išvykimo, mažasis Fortunato 
ramiai gulėjo saulėje, žiūrėdamas į mėlinus kalnus ir galvo
damas, kaip jis sekantį sekmadienį eisiąs į miestą ir pietau
siąs pas savo dėdę korporalą; kai šautuvų šūviai staiga per
traukė jo svajas. Jis pašoko ir atsisuko į tą pusę, iš kur 
sklido garsai. Pasigirdo daugiau šūvių, nereguliariais tar
pais šautų, kas kartą artėjančių, iki takelyje iš lygumos į 
Mateo namus jis pamatė vyrą. Jis dėvėjo smailą kepurę, 
kaip kalniečiai kad dėvi, buvo barzdotas, apsidengęs sku
durais ir sunkiai slinko pirmyn, šautuvu pasiramščiuoda- 
mas. Kulka jam buvo pataikiusi į šlaunį.

Tai buvo banditas, ėjęs naktį į miestą parako pirkti ii 
pakliuvęs į Korsikos kareivių pinkles. Po smarkaus gynimo 
si jam pasisekė paskrupti, bet kareiviai jį vijosi, šaudydami 
nuo uolų. Gaudytojai buvo netoli atsilikę ir, su žaizda šlau
nyje pasiekti maquis jam buvo neįmanoma.

Jis priėjo prie Fortunato ir tarė:
— Ar tu esi Mateo Falcone’s sūnus?
— Taip.
— Aš esu Gianetto Sanpiero. Geltonkalnieriai mane 

vejasi. Paslėpk mane, nes aš negaliu toliau eiti.
— Bet ką man tėvas pasakys, jei aš tave paslėpsiu be 

jo leidimo?

— Jis tave pagirs.
— Iš kur tu tai žinai?
— Greičiau mane paslėpk; jie ateina!
— Palauk, iki tėvas sugrįš!
— Gerasis Dieve! Kaip aš galiu laukti?! Jie čia bus 

po penkių minučių. Paslėpk mane ar aš tave užmušiu!
Bet Fortunato jam visai šaltai atsakė:
— Tavo šautuvas neužtaisytas ir dirže nėra šovinių!
— Aš turiu durklą!
— Bet ar tu gali taip greitai bėgti kaip aš?
Ir vienu šuoliu jis atšoko nuo bandito.
— Tu nesi Mateo Falcone's sūnus! Ar leistum mane 

suimti jo namų prieangyje?
Tas vaiką truputį paveikė.
— O ką tu man duosi, jei aš tave paslėpsiu? — paklausė 

jis, eidamas artyn.
Banditas įkišo ranką į odinį krepšį, ant šono kabojusį, 

ir ištraukė penkių .frankų monetą, be abejo, laikytą parakui 
pirkti. Fortūnato, išvydęs sidabrinį pinigą, nusišypsojo ir, 
imdamas, tarė Gianetto:

— Nesibijok!
Netoli namų stovėjusioje šieno kupetoje jis greit pa

darė skylę. Gianetto įlindo į kupetą ir vaikas jį apdengė, 
palikdamas skylę kvėpavimui, taip, kad niekas negalėjo įtar
ti, jog šienas slėpė žmogų. laukinio žmogaus instinkto va
dovaujamas, jis dirbo toliau. Katę ir jos kačiukus jis padėjo 
ant kupetos, lyg įrodymui, kad šienas ilgą laiką nebuvo ju
dintas. Paskui visus kraujo lašus netoli nuo namų apdengė 
dulkėmis ir patenkintas vėl išsitiesė saulėje.

Po keletos minučių šeši vyrai rudomis uniformomis su 
geltonais kalnieriais, adjutanto vedami, stovėjo prie Mateo 
durų. Adjutantas buvo tolimas Falcone's giminaitis. (Sa
koma, kad Korsikoje pripažįstami tolimesni giminės, kaip 
kur kitur). Jis vadinosi Tiodoro Gamba, buvo energingas 
vyras, banditų labai bijomas ir daugelį jų jau buvo sugaudęs.

— Laba diena, jaunuoli! — tarė jis eidamas prie For
tūnato. — Kaip tu užaugai! Ar matei čia vyrą praeinant?

— Oh, aš nesu toks aukštas, kaip tu, pusbroli, — at
sakė vaikas, kvailai šypsodamasis.

— Tu greit būsi! Bet pasakyk man, ar tu nematei pra
einančio vyro?

— Ar aš mačiau tą vyrą?
— Taip, vyrą su smaila, tamsia kepure ir raudonai-gel- 

tonai dryžuotu švarku.
— Vyrą su smaila kepure ir dryžuotu švarku?

— Taip, tuoj atsakyk ir nekartok mano klausimų!
— Kunigas savo arkliu Piero prajojo šįryt pro šąjį.
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MOKSLO-TECHNIK.OS 
NAUJIENOS.

Atkelta iš 5 puslapio 
dalelė vadinama atomu. O me
džiagos, susidedančios iš vieno 
kių atomų, yra vadinamos ele
mentais. 't aip, auksas, sidabras, 
geležis, siera, vandenilis, chlo
rai., alavas ir tt. yra elementai.

Elementų mūsų temperatū
roje yra kietų, skystų, ir dujų 
pavidalo. Vieni elementai sun
kūs, kiti lengvesni. Vienas 
lengviausių elementų ligšiol bu 
vo vandenilis, kuris su kitu ele 
mentu — deguoniu sudaro van 
denį. Vandenilis yra daug leng 
vesnis už orą, todėl juo pripil 
do balionus, kurie ne tiktai pa 
rys kyla į orą, bet ir pakelia di 
Gelius sunkumus.

Dabar Massachusetts tech
nologijos instituto prof. M. 
Deutsch atrado naują elementą, 
Kurį jis pavadino Positronium. 
Jis yra apie tūkstantį kartų 
lengvesnis už vandenilį. Įdo 
mu, kad šio elemento atomas su 
sideda tiktai iš dviejų elektro
nų — vieno apkrauto teigiama 
elektra, kito apkrauto neigia
ma elektra. Šie elektronai Po 
bitromumo atome sukasi vie- 

aplink kitą, nes atomas, — 
uar viena įdomi savybė, — ne
turi branduolio.

Labai įaomią savybę turi Po 
sitromumas. jo elektronai mil- 
žinšku greičiu — per milijoni
nę sekundės dalį — susijungia 
ir vienas kitą sunaikina — pa
verčia vien energija, t. y. — jų 
medžiaga išnyksta ir lieka tik
tai susijungimo pasekmė—ener
gija. Šia savybe mokslininkai 
yra labai susidomėję; dabar su
kamos galvos, kaip pagaminti 
Pozitroniumo bombą, kuri bū
tų stipresnė bent tūkstantį kar 
tų už atominę bombą?
KAIP PADAROMAS DIRB

TINIS AUKSAS.

Aktualios vietoves. R. Galini©.

Indijos gyvenimo painiavos
; ninkas Pandit Nehru užtarė bei 

rėmė Knijos komunistus įvai
riose konferencijose, kada ten 
buvo sprendžiamas Kinijos įsi 
kišimas į Korėjos karą ir sten 
gesi visur prisiderinti prie rau
donųjų bloko. Po tiek daug ne 
suprantamų Indijos vyriausy
bės darbų, pagaliau, net Ame
rikos spauda pradėjo spėlioti, 
ar Nehru nepasuko Kinijos 
kryptimi?

Šiuos žodžius rašančiam ten 
ka dirbti Algoma Steel Corp, 
viename skyriuje, kuriame šiais 
metais praktikavosi vienas In
dijos inžinerius. Mr. Kewal L. 
Karna į šį fabriką atvyko siun
čiamas vienintelės Indijos plie
no liejyklos ( Tata Iron and 
Steel Company in Jamshed
pur), kuri yra jo senelio, tėvo 
ir dar trijų dėdžių nuosavybė. 
K. L. Karna šeima yra įtakin
ga Indijos gyvenime. Jo tė
vas, be savo tiesioginių parei
gų industrijoj, dar yra parla
mento pirmininkas.
mi giminės taip pat užima va
dovaujančias vietas krašte bei 
partijoje.

Per kelis mėnesius kasdieną 
būdamas kartu su K. L. K., tu
rėjau progos susidraugauti. 
Praleisdavom ištisas valandas 
besikalbėdami ir besiaiškinda
mi įvairiom temom. Iš pirmų
jų pasikalbėjimų pastebėjau, 
jog K. L. K. visiškai nesiorien- 
tuoja bei klaidingai įsivaizduo
ja komunizmą. Dėjau pastan
gų išsiaiškinti tikruosius ko
munistų tikslus. Dovanojau 
„Raud. Žvaigždę“, „Genocide“, 
Kravčenkos „Aš pasirinkau 
laisvę“ ir tt. ir nekartą kalti
nau jo tautos vyriausybę, kai
po sukančią raudonųjų krypti 
mi.

Kaip narys Kongreso par
tijos, kurią įkūręs Mahatma 
Gandhi (Congress Party va
dovavo Indijos kovai už ne
priklausomybę ir dabar parla
mente turi apie 80 nuoš. atsto
vų), K. L. Karna yra patrio
tas - nacionalistas, tad užgau
tas mano žodžių, aiškino, kodėl. 
Indija remia raudonąjį bloką.

Prieš paliečiant šį klausimą,, 
naudinga būtų žvilgterti į pa
čią Indiją, jos vargus ir norus..

Bus daugiau.

nei pasirodžiusios eilėraščių 
knygos „Av© America“ auto
rius Jurgis kliauda Kastytis, 
gimęs 1906 m., Kelmės vai., 
Raseinių ap.» dabar dirbąs De-t 
roito auto fabrike.

Pats autorius apie savo kūri
nį taip pasisakė:

— Vienam gal bus įdomesnė 
fabula, kitam •— ideologinė pu 
sė. Romane ])abrėžta, kad nors 
žemėje įsigyvenęs antihuma- 
aiškumas, bet jį parbloškia 
triumfuojanti Evangelijos tie
sa.

PABLO PICASSO ĮSITEIKĖ 
KOMUNISTAMS

Dabar turįs 60 metų amžiaus 
(gimęs 1881 m. spalio 25 d.) 
garsus pasaulinis dailininkas 
Pablo Picasso 1946 metais spe
cialiu Stalino nurodymu Rusi 
jos komunistų politbiuro buvo 
iškeiktas ir iškoneveiktas, nes 
jo kūryba esanti išsigimėlių kū 
ryba, persunkta vakarinės de
mokratijos kultūra, kuri esanti 
tik vien žemiausis žmogaus su 
nykimas. Todėl, Rusijos dai
lininkai, mirties bausme grąsi 
nant, buvo įspėti nesekti vaka
rų dailininkų. Kaip vienas di
džiausių Vakarų išsigimėlių 
buvo nurodytas Pablo Picasso.

Bet. . . Pablo Picasso „tai
kos kongresui“, įvykusiam Ber

KULTU f
UŽSIMEZGA KANADOS LIETUVIŲ BENDRADAR

BIAVIMAS SU ARGENT1 NOS LIETUVIAIS
sudburiečio, pitinietis p. Antanas Matekūnas, 

kuris taip pat norėtų pasikeisti 
spauda: jis užprenumeravu
siam jam „Nepriklausomą Lie
tuvą“, jau užprenumeravo „Ar 
gentinos Lietuvių Balsą“. Jis 
susilaukė atsiliepimo iš Sault.- 
-Ste-Marie, Ont., p. Liudo 
Bielskio. Visi jie tokiu būdu 
užmezgė ryšius.

Toks būdas bendradarbiavi
mo tuo yra patogus, kad išven
giama pinigų siuntinėjimo ne
malonumų, ir nereikia varžy
tis, jeigu gyvenamoji šalis var 
zo valiutos judėjimą.

Pastaba: Siuntimo formalu
mus tvarko laikraščių adminis
tracijos.

GIAUDA-KASTYTIS-ČIUR 
LIONIEČIŲ-DRAUGO PRE

MIJOS LAUREATAS.
Pernai „Draugo“ iniciatyva 

Čiurlionio ansamblis Čikagoje, 
suruošė koncertą, kurio pelnas 
1000 dolerių buvo paskirtas 
romano premijai.

Į konkursą atsiliepė 7 aute
liai, iš kurių juri komisija, susi 
dedanti iš B.Babrausko,kun. V. 
Bagdanavičiaus, A. Rūko, H. iyne, pasiuntė sveikinimus, pa- 
Radausko ir St. Tamulaičio, dovanojo „taikos“ paveikslą, ir 
keturiais balsais 1000 dol. pre- dabar bolševikai jį garbina išsi 
miją pripažino romanui „Na- juosę. Štai, lietuvių komunistų 
mai ant smėlio“, kurio auto- laikraštis „Laisvė“ Pablo Pi 
rium pasirodė esąs teisininkas, casso paskiria ištisą straipsnį, 
buv. Kauno advokatas, teisinin kuriame teigia, kad, girdi, 
kų žurnalo redaktorius ir užper „Pablo Picasso yra giliai neap-

Kanadiečio, 
Antano Bruškevičiaus iniciaty
va, vienoje srity užsimezga kul 
tūrinis Kanados lietuvių bend
radarbiavimas su Argentinos 
lietuviais.

P. A. Bruškevičius pasiūlė 
užprenumeruoti „Nepriklauso
mą Lietuvą“ tam Argentinoje 
gyvenančiam lietuviui, kuris 
jam užprenumeruos į Kanadą 
„Argentinos Lietuvių Balsą“.

Tą pačią dieną į šį kreipinį 
atsiliepė Dipl. Inž. Jonas Ra
manauskas, kuris tuč tuojau p. 
Bruškevičiui užprenumeravo 
„Argentinos lietuvių Balsą“, 
'lokiu būdu, p. A. Bruškevičius 
su p. J. Ramanausku mainais 
gauna po laikraštį.

Bet ši p. Bruškevičiaus ini
ciatyva Argentinoje gavo pla
tesnį įvertinimą: tuojau atsilie 
pė p. Petras Kuraitis, kuris Ka 
nadoje gyvenančiam lietuviui 
pasiūlė ;,A. L. Balso“ prenu
meratą už mainais jo norimą 
gauti „Nepriklausomą Lietu
vą“. Į šią p. Kuraičio iniciaty
vą atsiliepė mūsų tautietis iš 
Winnipego, Man., p. P. Matu
lionis, kuris apmokė
jo p. Kuraičiui ,,NL“ prenume
ratą, ■— todėl ir p. Kuraitis ir 
Matulionis apsikeičia prenume
ratomis. Dar yra trečias argen

Komunizmas, XX amžiaus 
žmonijos rykštė, šiandeina yra. 
aprėpusi netik didelę dalį Eu
ropos, bet ir Azijos. Turėda
mi savo kontrloėje šimtus mi- 
iionų alkanų kiniečių, raudo
nieji Kremliaus valdovai svajo
ja užvaldyti pasaulį ir pamažu 
stengiasi įkelti kojas visur, 
kur tik jiems atrodo naudinga. 
Prieš porą metų jie dėjo daug 
vilčių į Italiją bei Prancūziją, 
bet nepasisekus, savo nagus pa 
suko Azijos kryptimi. Indone
zija, Indokinija, Burma, Ko
rėja ir tt. yra jųjų imperializ
mo taikiniai.

Pagaliau mus stebina Antro
jo Azijos milžino — Indijos — 
laikysena. Jos minist. pirmi

kenčiamas reakcininkų ir bur
žuazijos. . . Bet lygiai kaip jis 
neapkenčiamas reakcininkų, 
jis yra mylimas pažangiečių“...

Taigi, šis pavyzdys dar kar
tą įrodo, kad nesvarbu dailinin 
ko kūryba, kuri pasiliko ta pa
ti, kaip ir prieš 1946 metus, 
bet svarbu, kad žmogus nusi
lenkė komunistų dievams.

Iš to reikia padaryti dar vie 
na išvada: jeigu kas Sovietų 
Rusijoje komunistų puolamas, 
tai reiškia, kad jis ^priešingas 
sovietinei santvarkai, tiktai tas 
pridengiama tai kūrybos, tai Ii 
nijos nesilaikymu, tai dar ko
kiais pramanytais pretekstais. 
Faktinai gi jie puolami todėl, 
kad nepalankūs diktatūrai.

Kiti arti-

ANGI U KALBOS V/EOVĄ
Tamsta gali užsisakyti iškirpdamas ir pasiųsdamas su čekiu ar pašto perlaida žemiau 

tilpusią atkarpą šiuo adresu:
„WORD & PHRASE ’, 6660 W. 147th ST.., TINLEY PARK, ILL.

tonų; elementas kuris turi 16 
protonų, vadinamas siera; va
ris turi 29 protonus, geležis — 
26, nikelis — 28 protonus, auk 
sas — 79.

Todėl mokslininkai, norėda
mi vieną elementą paversti ki
tu, jieško priemonių, kaip, iš 
kurio nors elemento pašalinti

Kaip mokslininkai aiškina, arba jam priduoti tiek protonų, 
visi kūnai, visi daiktai — gyvi kokio elemento norime. Pav,, 
ir negyvi — susideda iš elemen jeigu geležies atomui,kuris turi 

o Kiekvienas elementas su- 26 prot., duosim 2 prot., tai 
siūeda iš atomų ir kiekvienas gausime nikelį, kurio branduo- 
atomas susideda 1) iš protonų, 
i.urie sudaro atomo branduolį, 
apkrautą teigiama elektra, 2) 
neutronų, taipgi įeinančių į 
atomo branduolį ir apkrautų 
teigiama ir neigiama elektra 
taip, kad apkrovimas yra pu
siausvyroje, ir 3) elektronų, 
kurie yra apkrauti neigiama 
elektra. Šis elektrinis apkrovi 
mas ir nuo jo kilęs jėgos įtem
pimas yra tiek didelis, kad rei mašinos ir tt., kurios laikomos 
kia labai didelės jėgos suardyti paslaptyje, Bet teoriškai klau- 
atomui.

Elemento savybės pareina 
nuo to, kiek jis turi protonų. 
Pav., elementas, kuris vadina
mas aliuminium, turi 13 pro-

Mr., Mrs....................................................... ................................................................
(vardas ir pavardė — rašykit spausdintais rašmenimis)

lis turi 28 protonus. Jeigu iš 
aukso atomo išimsime 4 proto
nus, tai gausime arseniką, ku
rio barnduolys turi 75 proto
nus. O jeigu iš vario norime 
padaryti auksą, tai vario ato
mui reikia priduoti dar 50 pro
tonų.

Šioms operacijoms naudoja
mos specialios mašinos — ato
minės krosnys, ciklotroninės

simas išaiškintas ir yra faktas, 
kad auksą dirbtinu būdu gali
ma pagaminti iš kitų elemen
tų. Tai yra atsiekta tai, ką sva 
jojo alchemikai.

nr. gatvė miestas
Užsakau „Anglų kalbos vadovą“ ir siunčiu pinigus už 

sąsiuvinių $ ...............................

Jau turiu sąsiuvinius I dal. Nr.................... ir II dal. Nr.. .
(Kas čia pastabos neįrašo, gaus veikalą pradedant I-siais sąs.)

Pridedu: čekį-money orderį.

Leidyklos pastabos :
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Norėdamas gauti vieną sąsiuvinį susipažinti, atsiųsk 60 c. pašto ženklais.
Nemokamai vieną prenumeratą gaus tas, kas surinkęs atsiųs keturias prenumeratas.

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.

Jis mane paklausė, kaip tėvas jaučiasi ir aš jam atsakiau. —
— Tu žaidi manimi, padauža! Tuoj pat man pasakyk, 

kuruio keliu Gianetto nuėjo, nes mes jį gaudome. Aš esu 
tikras, kad jis šiuo taku ėjo.

— Iš kur tu tai žinai?
— Aš žinau, kad tu jį matei!
— Kaip galima miegant matyti praeivius?
— Tu nemiegojai, mažasis demone; šūviai tave paga

dino !
—• Tu galvoji, pusbroli, kad jūsų šautuvai pakankamai 

garsūs? Mano tėvo šautuvas daug garsesnis!
— Tegul tave velnias neša, nenaudėli! Aš esu tikras, 

kad tu matei Gianetto. Gal tu jį paslėpei? Ei, jūs ten, ei
kite į namą ir pažiūrėkite, gal jis ten pasislėpęs. Jis vAna 
koja begalėjo eiti ir pats suprato, nenaudėlis, kad šlubuoda
mas Maquis nepasieksiąs. Tarp kita ko kraujo dėmės čia 
pasibaigia.

— Ką tėvas pasakys, — paklausė Fortunato, — kai su
žinos, kad jam nesant namuose buvo daroma krata?

— Ar tu nežinai, nenaudėli, kad aš galiu tavo’ toną 
pakeisti? — sušuko adjutantas, paimdamas jį už ausies. — 
Gal tu prabilsi, kai aš tave plokščiu kardu iškulsiu?

Fortunato juokėsi pašiepiamai.
—■ Mano tėvas yra Mateo Falcone, — tarė jis pabrėž

tinai.
— Ar tu žinai, kad aš tave galiu pasiimti į Corte ar 

Bastia? Aš patųpdysiu tave į kamerą, šiaudų lovoje, sura
kintomis rankomis ir kojomis ir tave pakišiu po Giljotina, jei 
nepasakysi man, kur yra Gianetto Sanpiero!

Po šio grasinimo vaikas papliupo juokais.
— Mano tėvas yra Mateo Falcone, — jis kartojo.
— Adjutante, venkim kivirčo su Mako, — prašnibždė

jo vienas iš kareivių.
Gambo sumišo. Tyliai pasikalbėjo su namą apžiūrėju

siais kareiviais. Krata netruko ilgai, nes korsikiečių troba 
susideda iš vieno keturkampio kambario. Stalas, suolas, dė
žės ir virimo bei medžioklės įrankiai sudaro visą inventorių. 
Fortunato visą laiką taisėsi sau kepurę ir, matomai, buvo pa
tenkintas adjutanto ir kareivių sumišimu.

Vienas iš kareivių priėjo prie šieno kupetos. Jis žvilg
terėjo į katę ir nerūpestingai durtuvu pabadė šieną, trauky
damas pečiais, lyg ši atsarga buvusi bereikalinga. Niekas ne 
pajudėjo ir vaiko veidas nepakeitė išraiškos.

Adjutantas ir jo grupė suabejojo; jie žvalgėsi po lygu
mą, norėdamas grįžti tuo pačiu keliu, bet vadas, įsitikinęs, 
kad Falcone's sūnus grąsinimais buvo nepalaužiamas, sugal-
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vojo pabandyti gerumu ir dovanomis.

— Vaike, — jis tarė, —— tu esi budrus šunytis. Aš tai 
matau. Tu ir toliau toks būsi. Bet su manim tu žaidi pa
vojingą žaidimą ir, jei tik nenorėčiau pusbrolui Mateo nesu
daryti skausmo, po pypkių, aš tave nusivesčiau!

—Oho!..
— Bet kai pusbrolis sugrįš, aš jam papasakosiu ir jis 

už visas tavo melagystes muš tave iki kraujas pasirodys.
— Iš kur tu tai žinai?
— Tu pamatysi. Bet, žvilgterk, būk geras vyras ir aš 

tau kaip ką duosiu.
— Tu, geriau eik ir jieškok Gianetto, pusbroli, nes jei 

dar ilgiau užtruksi, tai reikės už tave gudresnio, kad jį su
gautų.

Adjutantas ištraukė „iš kišenės sidabrinį laikrodį, kokių 
dešimties kronų vertės. Jis žiūrėjo, kaip Fortunato akys, 
stebinčios laikrodį, blizgėjo ir jis, laikydamas už plieno gran
dinėlės, atkišo jį.

— Tu, sukčiau, — jis tarė, — ar tu nenorėtum turėti 
tokį laikrodį ant kaklo ir vaikščioti Porto-Vecchio gatvėmis, 
išdidus kaip gaidys? Žmonės klaustų tavęs laiko ir tu jiems 
atsakytume!: „Pažiūrėkit į mano laikrodį!“

—- Kai aš užaugsiu, mano dėdė korporalas duos man 
laikrodį.

— Taip, bet tavo dėdės sūnus jau turi — aišku, ne to
kį gerą, kaip šitas, — nors jis ir jaunesnis už tave.

Vaikas atsiduso.
— Ar tu norėtum tokio laikrodžio vaikuti?
Fortunato žiūrėjo į laikrodį iš akių kampų, kaip kad ka

tė žiūri į jai duodamą viščiuką. Ji nedįsta šokti ant m$sos, 
bijodama, jog ja tik žaidžia ir vengdama pagundos retkar
čiais nusuka akis, laižydamas!, lyg ir sakydama savo šei 
mimnkui: „Kam tu taip žiauriai juokauji?“.

Adjutantas Gamba, atrodė, tikrai norėjo atiduoti laik
rodį. Fortunato neatkišo rankos, bet su karčia šypsena vei
de tarė:

— Kodėl iš manęs juokiesi?
— Aš prisiekiu, kad nejuokauju. Tik pasakyk man, 

kur yra Gianetto ir šis laikrodis yra tavo!
Fortunato šypsojosi ir žiūrėjo savo juodomis akimis į 

tas korporalo, lyg norėdamas įžiūrėti, ar galima juo pasiti
kėti?

— Teprarandu aš savo antpečius, — sušuko adjutan
tas, — jei aš tau šio laikrodžio neatiduočiau! Mano vyrai 
yra liudininkai ir aš negaliu atšaukti savo žodžio.

Bekalbėdamas? jis tiesė laikrodį vis arčiau ir arčiau, juo-
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mi beveik paliesdamas vaiko skruostus. Fortunato veidas 
aiškiai rodė vidinę kovą tarp noro turėti laikrodį ir vaišin
gumo dėsnio. Jo nuoga krūtinė bangavo beveik iki ūžausi
mo. Laikrodis sukosi, siūoavo ir vienu kartu net palietė 
jo nasį. Palaipsniui jis kėlė desmę ranką, jo pirštai palietė 
laikrodį ir visas svoris gulėjo ant jo delno, nors aujucantas 
dar tebelaikė už grandinės. Laikrodžio plokštė buvo mėly
na. . . Dėžutė blizgėjo. . . Saulėje žėravo, kaip ugnis. . . Pa 
gunda buvo per stipri.

Fortunato pakelė kairiąją ranką, tuo pačiu metu nykš
čiu rodydamas į šieno kupetą, į kurią jis buvo atsirėmęs. Ad
jutantas jį tuojau suprato ir paleido grandinėlės gają. Fortu 
nato pasijuto laikrodžio savininku. Jis kaip stirna pašoko 
ir atsistojo apie dešimtį žingsnių nuo šieno kupetom, kurią 
kareiviai pradėjo versti.

Ilgai netrukus, jie pamatė šieną judant ir pasirodė krau
juojąs žmogus, su štnetu rankoje. Bet kai jis banjė žengti, 
žaizdos buvo jį tiek nusilpninusios, kad jis parvirto. Adju
tantas metėsi ant jo ir atėmė durtuvą. Nežiūrint priešini
mosi, jis buvo greit ir stipriai surištas.

Gianetto, suvyniotas kaip žabų ryšulys, buvo paliktas 
ant žemės. Jis pasuko galvą į priėjusį Fortunato.

— . . .vaike! — jis jam tarė daugiau iš paniekos, kaip 
iš pykčio.

Berniukas numetė jam sidabrinį pinigą, gautą iš jo, jaus
damasis, kad jis jam jau nebepriklausė, bet nusikaltėlis ne
kreipė dėmesio. Jis tik ramiu balsu tarė adjutantui:

— Mielas Gamlba, aš negaliu eiti; jūs būsite priversti 
mane nunešti į miestą.

— Tu galėtum bėgti, kaip vaikas, — jo suėmėjas jam 
brutualiai atšovė, — Bet nesijaudink. Aš esu patenkintas 
tave sugavęs ir galėčiau nešti tave ant pečių ištisą lygą ir 
nesijausčiau pavargęs. Šiaip ar taip, drauguži, iš šakų ir ta
vo apsiausto padarysim neštuvus, Crespbli ūkyje mes gau
sim arklius.

— Gerai, — tarė belaisvis, — aš tikiuosi, kad ant neš
tuvų jūs padėsit truputį šieno.

Kai vieni kareivių iš kaštano šakų darė neštuvus, o kiti 
tvarstė Gianetto žaizdas, take iš maquis pasirodė Mate® su 
žmona. Moteris buvo sulinkusi po maišu, pilnu kaštonų, 
kai jos vyras rankoje teturėjo šautuvą, antrasis kabojo ant 
peties. Korsikiečių nuomone, vyrui nepridera nešti ką kitą., 
kaip tik ginklus.

Pamačius kareivius, .Mateos pirma mintis buvo, kad jie 
atėję jo suimti. Bet toji baimė buvo be pagrindo, kadangi 
jis niekad nelaužė įstatymų. Priešingai, apie jį buvo gerai 
galvojama. Bus daugiau.
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Pofesinės sąjungos 
Kanadoje

deration of Labor, taip ir Ka
nados TLC buvo nepolitiška. 
TLC apsivalė nuo komunisti
nių elementų 1949 metais.

Kanados darbo kongresas.
Kanadoje egzistavo nuo 

1927 metų valstybinė darbo fe 
deracija, kurią sudaro darbo' 
kongresai . ir sąjungos, kurie 
negalėjo (kadangi TlC buvo 
susijungusi su AFL) arba ne
norėjo veikti su TLC. Šita fe
deracija vadinosi „the 
nadian Congress of 
1939 metais Kanados 
sas (TLC), sekdamas Ameri
kos pavyzdžiu, pašalino iš 
kongreso tuos, kurie įstojo į 
naujai sukurtą CIO. Šitos tarp 
tautinės sąjungos susiujngė su 
All-Canadian Congress ir su
kūrė 1940 metais rugsėjo mė
nesį „the Canadian Congress 
of Labor“ (CCL — Kanados 
Darbo Kongresas).

Šiandien šitas kongresas yra 
t.priausias Kanadoje, turįs 

i 1951 metais sausio mėn. 1 d. 
1.175 skyrių su 301.729 na
riais. Kaip CIO, taip ir jauna- 

■ sis Kanados darbo kongresas 
per pirmą savo gyvavimo de- 

: šimtmetį pergyveno daug aud

Pabaiga. '
Profesijų ir Darbo Kongre

sas yra stipriausia profesinių 
sąjungų federacija Kanadoje; 
1951 m. sausio mėn. 1 d. ji tu
rėjo 2.865 skyrių su 45'1.068 
nariais.

Ji išaugo iš Toronto Trade 
and Labor Council ir pasidarė 
1886 metų konvencijoje vals
tybine organizacija. Šio šimt 
mečio pradžioje TLC pasidarė 
vyriausiu Kanados organizuo
tų darbininkų atstovu.

1902 metais TLC kongresas 
apgynė savo teises kalbėti Ka 
nados darbininkų vardu išvary 
damas iš kongreso visas kitas 
sąjungas, kurios veikė tokiose 
vietovėse, kur veikė Amerikos 
Darbo Federacija (AFL) ir 
tokios, kurios buvo sujungtos 
su TLC. Tas atnešė vieningu
mą darbininkų judėjime.

Tas tamprus ryšys tarp AFL 
ir TLC dar ir šiandien egzis
tuoja. Profesijų ir darbo Kong 
resas apima AFL tarptautines 
sąjungas, kurios veikia Kana
doje, kaip ir keletą kanadiškų 
sąjungų ir kitų, kurios TLC 
registruotos.

Kaip JAV the American Fe

vien ę^ebe- 
Įdomus daly- 

kur kas yra tas, kad kapelionas yra 
paskirtas prie kiekvienos są
jungos. Jis dalyvauja susirin
kimuose ir gali patarti, bet jis 
neturi balsavimo teisės.

Kanados darbo organizacijos 
šiandien.

'All-Ca- 
Labor“. 
kongre-

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

NAUJIENOS duoda vėliausias, tikriausias ir geriausias i pasaulines, nacionalines bei vietos žinias,
straipsnius ir paveikslus.

NAUJIENOS talpina isvietintųjų lietuvių šeimų, gimi
nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at- 

| sišaukimus į savo tautiečius.
’ NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų,
l klubu ir organizacijų pranešimus, atsišau-
‘ kimus ir korespondencijas.
I UŽSIRAŠYKITE NAUJI EN a S ŠIANDIEN PAT.a , .....--- ----- --
; Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me

tų $ 5.00: Chicagoje 4. 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny
■ $ 11.00, pusei metu * 5.50.
1 Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica- 
’ “ go 8, Ill., U. S. A.

T.'į. 'Site kongreso veikimo lau rials,' 'risi beveik 
kas buvo daugiausiai masinės co provincijoje, 
produkcijos pramonėje, 1 
didesnis komunistų spaudimas 
negu konservatyvų AFL — 
TLC sąjungose. Bet Kanados 
Darbo Kongresas nuo 1949 me 
tų apsivalo pagrindiniai nuo 
tokio elemento, išvarydamas 
dvi iš stipriausių sąjungų, bū
tent, „The United Electrical, 
Radio and Machine Workers”, 
kurių vadovybėje buvo didelė 
komunistų įtaka.

Kanadiška katalikiška darbo
konfederacija

Popiežius Leonas XIII savo 
aplinkraštyje „Rerum Nova- 
rum“ (1891-V-I5) pasisakė, 
kas liečia Romos katalikų baž
nyčia darbo sąjungų reikaluo
se. Trumpai, bažnyčia žiūri pa 
lankiai į dirbančiųjų sąjungas 
ir kolektyvinį derėjimą ir ma
no, kad valstybės pareiga yra 
išrengti nusižengimus darbo 
santykiuose ir išleisti tam rei
kalui įstatymus, kurie remia 
socialinį teisingumą. Bet baž
nyčia visdėlto akcentuoja, kad 
ekonominį gerbūvį negalima at 
skirti nuo moralinio gerėjimo 
^bažnyčios vadovybėje).

Šito aplinkraščio principai 
buvo pritaikyti, kada 1900 me
tais arkivyskupas Begin iš Que 
bec buvo pakviestas tarpinin
kauti batų fabrikų darbininkų 
streike, kuris įvyko Quebec'o 
mieste. Nuo šito laiko pradėjo 
Katalikų „syndikatų“ (sąjun
gų) organizavimas Kanadoje, 
kurie 1951 m. sausio mėn. 1 d. 
turėjo 424 skyrių su 80.089 na

A

1951 m. sausio mėn. 1 d. Ka 
nadoje buvo 1.C05.639 narių 
priklausančiij profesinėm sąjun 
gora. Dauguma iš jų priklauso 
tom trim didelėm sąjungom 
(TLC, CCL, C and CC of L) 
ir kaikurie priklauso nepriklau 
omom sąjungom, kaip tom ke 

turiom Gelžkelio Brolijom. 
Maždaug 20 proc. visos Kana
dos darbo jėgos yra organizuo
ta sąjungose, 
daug 25 proc.
50 proc.

TLC sąjunga 
politinių partijų, 
bo kongresas oficialiai save lai
ko CCF (Socialistų partija) 
oendrininku.

JAV yra maž- 
ir Britanijoje

susilaikė nuo
Kanados dar

Darbo sąlygos: vidutinis dar 
bo laikas savaitėje yra 42 vai. 
ir kadangi 'kainos pakilo, tai 
pakilo ir darbo atlyginimas, 
kad darbininkas galėtų turėti 
padorų gyvenimo lygį. Taipo
gi išsivystė pramonės apdrau
dimas ir pensijų sistema. Ka
nadiečio darbo žmogaus teisės 
yra pažangių įstatymų gina
mos, kaip federalinių Industri
jos Santykių ir Ginčų Tyrimo 
Aktu, išleistu 1948 metais ir 
panašiais provincijų įstaty
mais.

DĖMESIO! TORONTE VEIKIA 
LIETUVIŠKA BATŲ REMONTO DIRBTUVĖ. 
Atliekami ir skrybėlių ir batų valymo darbai. Atidary
ta nuo 7.20 ryto iki 9 vai. vak., išskiriant sekmadienius. 
SAV. S. ANDRIEKUS. 812 Dundas Str. W. Toronto.

i

Hutu
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

77A Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Ville Lasai! e.
A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

MYERS CO.
Ei

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A^D 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS l

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
C IT Y - W !D E PICK-UP

H AHO DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE
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Redaguoja ANT.
Prenumerata metams :$ 5.00 ; Kanadoje — $ 5.50;

Kitur — $ 6.00; atskiras numeris — 50 c.
Susipažinimui vienas nu meris siunčiamas nemokamai.

UŽSISAKYTI galima pas vietos platintojus, arba —
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Kennebunk Port, Maine
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BET IR TAS TURĖJO BĖGTI...
tikriausiai yra namie. Prahoje 
suimtieji yra gabenami į SNB 
tardymų centrą buvusioje vyr. 
policijos būstinėje Bartolomeis 
ka gatvėje. SNB tardytojai dė 
vi civiliškai ir praktikuoja iš
bandytą metodą, kad kiekvie
nas pradeda kalbėti, jei jį il
gai muši. Daug medžių nukirs 
ta Bartolomejevskoj ir daug ši 
pūlių suvartota. . . Jie deda 
pieštukus tarp pirštų ir laužia 
pirštus su taisykle. Suvynioję 
j blanketus muša iki pusaumi- 
rio, ir kūnas nepalieka jokių mu 
Šimo žymių. . .

Vienas šiurpiausių SNB įs
taigos skyrių yra Ryzan kalė
jimas Prahos užmiestyje, kur 
kaliniai laikomi mažose celėse 
požemyje po tris dienas neval
gę. Ketvirtą dieiią jiems duoda 
lėkšte karštų kopūstų. Kopus 
tai išpučia vidurius, sukeldami 
neapsakomą skausmą; po kelių 
diemj ta pati procedūra vėl kar 
tojama. Kaliniui lieka pasirink
ti badas ar skausmai.

Teismai už nusižengimus 
prieš Valstybės Saugumo įsta
tymą Nr. 1 atliekami valstybi
niame teisme, už mažesnius tei 
šia liaudies teismai. Abiejuose 
teismuose posėdžiauja „dvy
liai piliečiai“ darbininkai, pa
skirti dvejiems metams ir atlikę 
trumpą „teisėjų“ kursą. Teisė
jai, prokurorai ir advokatai vi
si turi „ginti darbo klasės inte
resus“. Teisiamųjų gynėjai ad
vokatai yra „suvalstybinti“ ir 
gauna valdžios algą, todėl ne
gali laikyti „profesinių paslap
čių” ir „kenkti valstybės inte- 
lesams“. Daugiausia ką jie ga
li tarti už kaltinamąjį, tai yra 
„tai yra kaltinamojo pirmasis 
nusikaltimas“ arba „jis pasi
stengs pasitaisyti“, žodžiu vi
sa yra pagal sovietų pavyzdį 
ir viskas daroma, kaip ir So
vietų Rusijoje.

Vergų darbo stovy Idos čia 
vadinamos „garbės darbo“ sto 
vykiomis”, kur „nusikaltėliai“, 
savo kaltes turi „išpirkti sunkiu

Daugiausia areštai vykdomi darbu“ akmens skaldyklose, 
prieš pat aušrą, kai įtariamasis Bus daugiau.

3
SNB buvo dalis vidaus rei

kalų ministerijos iki 1950 m. 
gegužės 3 d., kai komunisto 
prezidento įsakymu buvo įsteig 
ta sepciali saugumo ministeri
ja. joks privatus pilietis netu
ri teisės kalbėti su nieku iš 800 
tos ministerijos valdininkų. Už 
ėjęs į ministeriją turi savo rei
kalą parašyti raštiškai ir po 
kiek laiko gauni atsakymą taip 
pat raštiškai, ir viskas. Saugu
mo ministeris, Čekoslovakijos 
Beria, yr Laadislav Kopriva, 
45 m. amžiaus, moravas, spie
giančiu balsu ir demagogiškų 
manierų.

Kopriva turi penkis pavaduo 
tojus (viceministerius), kurie, 
be kitų pareigų, seka patį mi
nister}. Policinėj valstybėj joks 
žmogus negali būti nesekamas. 
Hora sakosi nematęs rusų val
dininkų saugumo ministerijoje, 
nors esą kalbama, kad yra rusų 
„patarėjų“. Paklaustas, ar če
kai seka rusus, nes yra gerai 
žinoma, kad rusai seka čekus. 
Hora nustebęs atsakė „Negali 
ma. Greičiau bevelytum sekti 
patį Dievą, kaip rusus“.

Kai yra reikalinga atlikti ma 
siniai areštai, tai valst. saugu
mo valdininkai naudojasi uni
formuotomis karinėmis polici
jos formacijomis, kurios yra 
generolo Pavelio žinioje. Jie 
dėvi žalsvas uniformas ir visuo 
met esti paruošoje, nešiodami 
šautuvus net susisiekimo tarny 
boję. Lazdelės daugiau nebe
vartojamos. „Kritiškomis“ 
dienomis, tai yra, kai darbinin
kai praedda nerimauti dėl didi
namų darbo normų — motori
zuotos sargybos, ginkluotos 
Bren šautuvais ir plieno šal
mais užtveria visus skersgat
vius mieste ir užmiesty, ir pa
truliuoja gatvėmis, kol viskas 
vėl nurimsta, o tokių įvykių 
šiomis dienomis dažnai pasitai
ko.

Mes valome ii dažome 
įvairius, kaif) 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 karpetus ir fo
telius (Chesterfields;, gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus (iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me j namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

I

j 
I

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 
medžiagos.

Urbonas, B. Aušrotas, 
Butkus

atskiro nr. kaina 45 et

įdomios

Redaguoja ir leidžia: kpt. S.
S.

. Prenumerata: metams 4 dol.,
Adresas: Karys, 156 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y., 

U. S. A.

PRITYRĘS KV AL I F) KUOTAS 
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

KVIEČIAME UŽSISAKYTI 
plačiausiai Amerikoje skaitomą laikraštį 

„DARBININKĄ” 
Išeina du kartus savaitėje 
„DARBININKAS“

buria aplin save daug bendradarbių. Visuose pasau
lio kraštuose turi savo korespondentus.

,,DARBININKAS“
yra geriausiai informuotas pasaulio lietuvių laikraštis. 

Prenumeratos kaina metams:
JAV ..................... -—$5.00
Brooklyn, N. Y. — $ 5.50
Kanadoje ............— $5.50
Užsienyje .i.... .— $ 5.50
Pusmečiui . . . .—$ 3.00

Darbininkas“ siunčiamas susipažinimui 2 sav. nemokamai.
Adresas: 

DARBININKAS“ 
680 Bushwick Ave 
Brooklyn 21, N. Y.

I CAPITOL IURNITURE CO., 
f 

391 St. Catharine St. W. Montreal.
£ Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų^ 

ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys. £
) Lengvos, mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.

Mūsų prekybos vedėias Mr. J. J. RUSSELL kalba 
$ tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
f TE L. LA 8621.

NELAIMĖJE NETEKS! VISKO
bet

Alberto N orkeliūnoįį
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

lie
4

&

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. B EMOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASTRUO8ES PADĖTI

2102 FULLUM ST AMherst OKM :

už $o.ol fUMNhtu
per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000.

Lietuvis laikrodininkas, turjs ilgametę praktiką,

.01
Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse.

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

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

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.
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Į KANADĄ
1951. XII. 17 dieną 

Jbma Salen“:; 
Norkaitis Antanas. 
Tutinas Kostas 
Fomradas Ferdinandas 
Fomradienė Marija 
Fomradas 
F omradas 
Fomradas 
Fomradas 
F omradas 
F omradas 
Fomradytė Selma 
Dauneckas Anna 
Dauneckas Jeanette 
Ruikis Morta 
Ruikis Kristina 
Tamošiūnas Joana 
Tamošiūnas Jurgis

IŠPLAUKĖ LIETUVIAI:
Laivu. Bremen-Lesum pereinarptįj© 

stovykloje lietuviai, emigjftj^ją 
į Kanadą,, surengė jaukias Ce- 
uviškas pereinamosios stovyk
los Kūčias bei vaikų eglutę.

Prieš Kalėdas Lietuvių Sie
lovados Tarnyba Vokietijoje 
išelido pirmą savo neperijodi- 
nį leidinį „Aušros Vartai“. Jų 
reaaxwrius yra kun. Aug. 
Steigvila, leidėjas — kun. Vac 
lovas Šarka.

Prieš Naujus Metus pasiro
dė „Lietuvių Kalendorius 1952 
metams“, kurį sudarė Breme
ne lietuviai emigrantai: agr. Č. 
Liutikas, dir. Jurgis Šileika, dr. 
A. Palaitis, prof. V. K. Jony
nas, inž. M. Molis, mokyt. P. 
Kaminskas, Itn. J. Burba, kun.

1951. XII. 28 diena laivu „S. V. Šarka; viršelį piešė: prof.
S. Fairsea“: T---------  'tT —
Baibokas Stasys 
Rauba Antanas 
Stankevičius Vaclovas 
Grastaitis Jurgis 
Kitow Alex 
Vaicekonis Pranas 
Pilipavičius Vaclovas 
Pilipavičienė Benedikta 
Filipavičiūtė Danguolė 
Pilipavičius Raimundas 
Szames Icek 
Szames Maria 
Szames Ditter 
Mines Sender 
Bapkauskas Katharine 
Bapkauskas Jonas 
Preikšaitis Mikas 
Preikšaitis Edita 
Preikšaitis Arminas.

Ferdinandas 
Jonas 
Aleksas 
Gustavas 
Otas 
Helmutas

Telef.:
LIETUVIŠKAS

KOMITETAS
Naujas komitetas jau pasi

skirstė pareigomis: Motiejūnas 
Vladas — pirmininkas, Pu- 
kinskas Eugenijus — sekreto
rius ir Skaržinskas Vytautas 
— iždininkas.

Yra tautiečių, kalbančių, kad 
naujo apylinkės 1. o. komiteto 
linkimai turėjo būti paskelbti 
prieš savaitę laiko, kaip kad 
bendrai daroma. Bet gerai, 
kad atsiranda žmonių, kurie su 
tinka dirbti šį neapmokamą, ne 
lengvą, o kartais ir nemalonų 
darbą.

Naujo apylinkės laik. organi 
zacinio komiteto nariai — jau
ni, energingi ir, atrodo, turi 
gerų nor ųdirbti mūsų koloni
jos kultūriniame ir bendruome
niniame gyvenime, ko jiems 
nuoširdžiai ir palinkėsime.

J. Sk.
KAREIVINIŲ ATIDARYMO 

ŠVENTĖ.
Didelės iškilmės Sault-Ste- 

-Marie, Ont. numatomos sau
sio mėn. 19 d. kada įvyks nau
jų artilerijos kareivinių (Pine 
str.) atidarymas. Kareivinių 
statyba kaštavo per milioną 
dolerių ir truko daugiau kaip 
vienerius metus.

daly-

Keista ir mecuprantama, yra 
kai kurių vietinių gyventojų — 
kaimynų ir bendradarbių reak 
cija, kurie beveik visuomet yra 
linkę bauginti, kad naujieji na 
mų savininkai nepajėgs nupirk 
tų namų išmokėt, arba jei iš
mokės, tai atėjus „depression 
time“ (sunkmečiui) namai bus 
valdžios parduoti už nesumo
kėtus mokesčius. ..

Panagrinėję, kokios priežas
tys yra, kad žmogus per ilgesnį 
laiką dirbdamas nieko neturi, 
tai įsitikinsime, kad vieni iš to
kių perdaug kotelius ar „but-

maldų, 1,30 vai. po pietų Delbi 
R. K. bažnyčios salėje.

Susirinkimo darbų tvarka:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Protokolo skaitymas,
3. Valdybos pranešimas — 

ataskaita,
4: 16 Vasario minėjimo 

klausimas,
5. Klausimai ir sumanymai,
6. Susirinkimo uždarymas.
Visus apylinkės lietuvius ma 

loniai kviečiame kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Delhi KLB LOK-as.
SOVIETINĘ SANTVARKĄ 

BULGARIJOS ŽMONĖS
SPROGDINA

Sauk Ste Marie, Oni.
NAUJASIS U O..

Atidarymo Iškilmėse 
vausiąs Kanados ministeris pir
mininkas, gynybos ministeris 
ir dar apie 20 kitų aukštų sve
čių. J* Sk.

DARBO IR NEDARBO 
KLAUSIMAI.

„The Sault Daily Star“ dien 
rastis rašo, kad nedirbančių 
skaičius Sault-Ste Marie, Ont, 
mieste auga, bet tai esą sezoni
nis — laikinas reiškinys.

Šiuo metu mieste yra 331 vy lėgerius“ lanko ir perdaug „go 
ras ir 219 moterų jieškančių od time“ turi; kiti vaikais apsi- 
darbo ir 250 vyrų ir 130 mote
rų gaunančių bedarbių pašalpą. 
Šie skaičiai, rašoma, yra tru
putį 
tų.

krovę, kad sunkiai prasimaiti
na, arba kanadietės šeiminin
kės, daugumoje nemoka taip 

dėsnį už praėjusių me- taupiai ir skaniai valgių gamin 
Bet raminama, kad į pa

vasarį šie reikalai visiškai pasi
taisysią.

Iš mūsų tautiečių šiuo metu 
bedarbių, berods, kaip ir nėra, 
nors jei šiuo metu kas norėtų 
darbą mūsų mieste surasti, tai 
būtų sunku. Šiomis dienomis 
vietos chromo fabrikas priėmė 
daugiau kaip 10 naujų darbinin 
kų. Jų tarpe nė vieno lietuvio 
ir visi įspėti, kad tik laikinai 
priimti. J. Sk.

DIDĖJA LIETUVIŠKŲJŲ 
„LENDLORDŲ“ SKAIČIUS.

Neskaitant to, kad laike pra 
ėjusių metų nemažiau keturios 
lietuvių šeimos pasistatė gra
žius ir moderniškai įrengtus 
nuosavus namus, tik poros mė 
nešiu laikotarpyje prieš Kalė
das atsirado dar keturi tautie
čiai, naujų namų savininkai, 
kurie nusipirko namus. Tai
gi, lietuviškųjų „landlordų“ — 
namų savininkų skaičius vis di 
deja ir šiais metais numatoma 
vėl žymiai padidės, todėl, kad 
daug kas iŠ tautiečių rengiasi 
nuosavus namus statytis arba 
pirkti.

Iš Ankaros pranešama, kad 
Bulgarijos žmonės visomis 
priemonėmis priešinasi rusų 
okupacijai ir sovietinei jų sant
varkai. Todėl paskutiniu me
tu ypač padaugėjo sabotažo ak 
tų. Šiomis dienomis vos nu
leistam į jūrą naujatų garlaivy 
įvyko sprogimas. Kitoje vieto 
je Čekoslovakijoje pagamintas 
ir Bulgarijoje pastatytas fabri 
kas žmonių susprogdintas.

V. K. Jonynas, išleido: Vyriau 
sias Sielovados Tvarkytojas Vo 
kietijoje ir Austrijoje. Kaina
— 1,50 Dm.

Prof. V. K. Jonynas, būda
mas Bremene, Grohno perei
namoje stovykloje, paruošė du 
gražius modernius piešinius lie 
tuviškam Kalėdų sveikinimo 
atvirukui ir lietuviškam kalen
doriui.

Bremene laukia transporto į 
JAV: prof. Brazaitis su šeima, 
p. Ranitas su šeima.

Dr. Ant. Narvydas kaip IR 
O laivu gydytojas išlydėjo 
tremtinius „Skaubrin“ (laivu) 
į Australiją.

Nuo sausio mėnesio 15 die- tvarkys nauja organizarija. Kas 
į tos organizaiijos tarnautojus 
bus priimtas, sunku pasakyti.
Tuo tarpu niekas nič nieko ne
žino.

Į Ameriką paskutiniu laiku 
išplaukė lietuviai kunigai: 
Marčiulionis, Kriščiūnevičius 
ir Auglys; jėzuitai klierikai — 
Vaidievutis Mantautas ir Vy
tautas Juodeika.

Dr. Alg. Bielkevičius, dir
bęs Bremene Grohn pereina- 
eoje stovykloje, išvyksta į 
JAV. K. V. S.

KAIP VYSTĖSI REIKALAI
PAĖMUS KLAIPĖDĄ

Atkelta iš 3 pusi.
čius klaipėdiečius, bet ir įtrauk 

tų į laisvinimo kovą mažlietu-
vius rytprūsiečius, tai toks pil 
nateisis Mažosios Lietuvos ats
tovas vadavimo organe ne tu- 
rii būti „įsileistas *, bet skubiai 
ir nuoširdžiai pakviestas ir ten 
broliškai pasveikintas.

LIETUVIS BATSIUVYS.

džiami. Emigracijos reikalus

nos visi IRO tarnautojai atlei

HE 0106
RESTORANAS

727 Church Ave, Verdun (tarpe Verdun Ave ir
Banantyne Ave netoli Aušros Vartų par-jos bažnyčios) 

GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ.
Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti. 

SAVININKAI BR. JOCAI.

is———jv te--: n ■

„ŠITA KNYGELĖ —

MINDO VADINAMAS MEDAUS
— niekuomet nebūtų buvusi parašyta, jei mes gyventu
me ten, iš kur esame išmesti. . .“ — taip savo septintąją 
knygą pradeda žymioji mūsų rašytoja NELĖ MAŽA- 
LAITĖ. Autorė jai vienai būdingu stiliaus grakštu
mu iškelia ką tik ištekėjusios moters sielos problemas, 
jaunamartės svarstymus ir iš jų išplaukiančius jvymus. 
Šią (ne tik iš vardo) įspūdingą apysaką išleido Gabija. 
220 psl., kaina $ 2.50. Knyga gaunama: Gabija, 
340 Union Avenue, Brooklyn 11, New York, U. S. A.

AR JAU SKAITAI?
MODERNIŠKĄ ILIUSTRACINĮ PASAULIO 

LIETUVIŲ MAGAZINĄ. Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal. 

Telefonas: DO 0357.

Jono LADYGOS 
baldu 

studijoje
* „ARTIS“ 

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

kainomis.
Į LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.
| 3 East Notre Dame St., 

Telefonas MA 1006.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool 4337 Verdun 

Ave., Verdun. YO 3323.
f METINĖ PRENUMERATA $ 3,—.
I VISUOSE KRAŠTUOSE. LEIDYKLOS ADRESAS | 
į 9204 S. BROADWAY LOS ANGELES 3, |
’ CALIFORNIA, U. S. A. _ __ |

J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Ave nue, Ville Lasalle.

TR. 7849.

i J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS

KAILINIUS PALTUS.

j DUODU GERĄ KAILIŲ 
? PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

į KAINOS PIGESNĖS
? KAIP KITUR.

5 688 ALLARD Ave, Verdun.
j T elefonas HE 5853.

j Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
{ šeštadieniais — visą dieną.

I

I

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

ti, jei palyginti su darbščia ir 
prityrusia lietuve ar kitokia iš 
„old countres“ šeimininke, kas 
labai svarbu pragyvenimui vis 
brangstant. J. Sk.
SKELBIAMAS DELHI LIE

TUVIŲ SUSIRINKIMAS.
Sausio mėn. 20 d., Delhi K. 

L. B. LOK-as šaukia visuvtinį 
susirinkimą, kuris įvyks po pa

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS 1

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Veidun Avė) arti naujosios lie

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

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 mėgėjų filmas išvystymui, 
kopijavimui ir padidinimui. Aukštos kokybės darbas. 
Kalbame angliškai, prancūziškai, latviškai, vokiškai, 

rusiškai.

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

G K E R A I T I S, į
J Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį į 
i spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ai iš su j 
j gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. 1 
‘ ryto iki 7 vai vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. \
i — Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — •; 

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

| BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
| 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. į
| Tel. TR 8351.
į Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas. |

£ A A * »—»w-A » r-'«w-A£

3 DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS į 

|DE LUXE CLEANERS; 
į Priėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. į
/ Sav. P. Rutkausko Teks NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. )

BELUZZI- LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

I lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

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

L. JAUGELIS

S <»
u
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NAMŲ REMONTAS IR DAŽYMAS.
Tel.: PL 7588; 3805 Arcade St., Montreal, Que.

EOM1N0N AGEJXC1ES BLEEAL1
16 Woolworth Bldg., | 

FORT AR'lElLR,Cnt.,CAlXAEA j
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- | 
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- | 
gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip | 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- | 
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

LIETUVIŠKA

BALDU KR A m UVĖ
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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HAMILTONO LIETUVIŲ ORKESTRO „AIDAS“ ME 
TINĖS SUKAKTUVĖS!

•—• Įvyks 1952 m. sausio 26 
Hamiltone, 213 James Street 
N., 7 vai. vakare. Bus atlikta 
nepaprastai įdomi programa, 
puiki šokių muzika, mandagus tone per 30% merginų mažiau, 
svečių aptarnavimas. Laukia- Apgailestaus visos ir visi, ku 
me svečių iš Toronto, Delhi, rie šią progą praleis. . . 
Wellando, Tillsonburgo, Lon-

dono ir kitų vietovių. Ypač 
laukiama iš JAV .jaunimo, ku
ris turėtų puikią progą sukurti 
norimą romantiką, nes Hamil-

Kurios merginos ir mcterys nešei sto?
— Tiktai tos, kurios visada yra linksmos, geros nuo- ' 

taikos ir moka gyvenimu džiaugtis. Gyvenimą lengves
niu ir malonesniu padaro: muzika, daina, šokis ir 
bendras nerūpestingumas, gera nuotaika!

Tokią nepaprastą nuotaiką sudarys Hamiltono Lietu 
vių orkestro jubiliejinis vakaras, kuris įvyks 1952 m. 
sausio 26 d. 7 vai. vakare, 213 James Street N., Hamil
ton, Ont.

Įvairi ir puiki programa: moterų balsų trio, baletas, 
instrumentalistų solo ir lietuviškų melodijų popuri. 
DAUG STAIGMENŲ. Lietuviška, europietiška ir mo
derniška šokių muzika vainikuos orkestro< )„AIDAS“ 
retai pasitaikančią džiaugsmo programą. Tautiečiai visi 
ir iš visur esate maloniai kveičiami ir laukiami!

Hamiltono Lietuvių Orkestras
„AIDAS“.

b

St. CATHARINk-S, Cnt.
KALĖDŲ EGLUTĖ MAŽIESIEMS.

St. Catherines, Ont. Kalėdų visus pavaišino pyragaičiais ir 
eglutę paruošė Tėvai pranciš
konai savo namuose. Eglutės 
iškilmės įvyko sausio 6 d. Gau 
sias vaikučiams dovanėles at
siuntė Toronto seselės lietuvai 
tės. Iš jų dvi, Apolinara ir As- 
tijara, dalyvavo ir eglutės iš
kilmėse.

Vaikučių susirinko per 20. 
Kalėdų seneliu buvo Bronius 
Ivanauskas, kuris savo prigim
tu humoru suteikė daug 
džiaugsmo St. Catharines lie
tuvių mažiesiems. Vaikučiai 
atsidėkodami seneliui padekla 
mavo ir padainavo. Po dovanė 
iių išdalinimo minėtos seselės 
parodė spalvotus paveikslus iš lietuvių kolonijas: St. Cathari 
Toronto senelių globojamų vai nes, Welland ir Niagara Falls, 
kučių-našlaičių gyvenimo. La- T. P. Baniūnas įeina į KLB St. 
bai džiugu, kad eglutėje daly- Catharines Apylinkės Valdy- 
vavo ir mišrių šeimų vaikučiai, bą. Jų namuose vyksta ir val-

Pasibaigus eglutės iškil
mėms nebuvo aplenkti ir suau- namuose daromos choro repe- 
gusieji. Malonūs šeimininkai

dar šiuo tuo. Bet suaugusiems 
buvo daug daugiau džiaugsmo 
ne dėl vaišių, bet kad T. Baniu 
nas pranešė, kad jau yra išrū
pinęs patalpą šeštadieninei lie 
tuviškai pradžios mokyklai ir 
kad nuo dabar ji galės pradėti 
veikti. Mokytojaut pakviesti: 
P. Navasaitienė, p. Šukienė ir 
T. T. Pranciškonai.

Baigdamas šią trumpą kores- 
ponednciją negaliu tylomis pra 
eiti pro St. Catharines T. T. 
Pranciškonus. Jų yra du: T. 
Petras Baniūnas ir T. Ambra
ziejus Prakapas. Dvasiniais 
reikalais jie aptarnauja net 3

ciybos posėdžiai. Taip pat jų

ticijos 2 ar 3 kart per savaitę

po 5 ar net šešias valandas, 
kur susirenka apie 20 žmonių. 
(Vis tik tenka pagalvoti, kiek 
gi gali atsirasti žmonių, kurie 
taip pasiaukotų visuomenės 
naudai?). Jų namai yra pasi
darę St. Catharines lietuvių 
kurtūros centru. Kiekvienas 
tuose namuose yra priimamas 
maloniai ir su nuoširdumu. To
dėl, kad ir neperilgą laiką šie 
du Tėvai iš lietuvių visuomenės 
susilaukė daug palankumo ' ir 
pagarbos. Net ir lietuviškose 
pamaldose dabar jau daugiau 
matosi žmonių, kurie anksčiau 
retai kada pasirodydavo. Tik
rai jie verti didelės pagarbos, 
nes jie yra pasišventę ne tik 
Dievui, bet ir savo tėvynei, sa
vo tautai ir jie žino kas prikl'au 
so Dievui ir kas ciesoriui.

I. S.
TABAKO AUGINTOJŲ 

SUSIRINKIMAS.
Tillsonburg, Ont. Tabako 

ūkininkai, šėrinikai ir tie, kurie 
domitės tabako pramone, žino 
kite, kad 1952 mt. sausio 27 d., 
2 vai. p. p. Delhi lenkų svetai
nėje, ryšy su Marketing Bor
do atsikratymu ir kitų reikalų, 
liečiančių ūkininką-šėrininką, 
svarstymu, šaukiamas mitin
gas.

Visus tabako augintojus slė 
gia tie patys ekonominiai rei
kalai, todėl politiniai įsitikini
mai nesvarbu.

Susirinkimas bus tik lietu
vių, dėl tavo, ūkininke, nau
dos, todėl atsilankyk!

M. B. narys.
KALĖDOS IR NAUJI 

METAI MANITOBOJE.
praėjo be sniego, arba su labai 
mažai. Nors oras buvo kiek 
šaltokas, bet dabar pasitaiko 
apie 30 virš nulio.

Ankstyvą rudeni iš Ont-jos 
nuo Hamiltono aplankė į mūsų 
apylinkę ponai Bugailiškiai su 
sūnumi; svečiavosi pas senus 
pažįstamus Žemaičius, neuž
miršo aplankyti ir mumis, tai 
malonūs ir nuoširdūs žmonės.

P. L.
w y* * -" ** **~

KEISDAMI 
mirškite pasiųsti 23 c. (smul

kiais pašto ženklais).

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

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

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
Siuntin. Nr. 3—$ 6,20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaul. mėsos

Siunt. Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių 

sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. degintos kavos 

sv.kakavos
1 sv. šokolado
Siunt. Nr. 12— $ 6.4C
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaul. taukų
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

2

11 sv. šokolado
2 sv. cukraus

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

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90

1

Siunt. N r. 19 — $ 9.95 
sv. rūk. lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. marmelado 
sv. deg. kavos 
sv. šokolado 
sv. kakavos

4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

4
2
2
2
1
1
2
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FUIKŪS

KARAKULINIAI PALTAI
nenešioti, vėliausios mados, didelio ir vidutinio ūgio. 
Pigu — $ 125.00 Teriautis tel.: 6R 1827

s
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LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C- Halpin Funeral HomeReg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apj’linkėa lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE
4 7688 Edvard St., Ville Lasalie. HE 3372

KANADOS TABAKO AU
Prieš kiek laiko aš pastebė

jau laikraštyj)e vieną straipsnį, 
parašytą menkai informuoto, 
suklaidinto ir apie tabako far- 
merių reikalus neturinčio pa
kankamo supratimo, žmogaus. 
Jis savo išvedžiojimais prieina 
išvados, kad reikia remti seną 
ji „Marketing Board“.

Aš neabejočiau tokiam atsi
tiktinumui, kad šitas asmuo ga
vo gerą kainą už savo tabaką, 
turi daugiau pasodinto tabako, 
negu jis turėtų pasodinti, ar
ba jis yra labai geras draugas 
su Imperial Tabacco Co. pir
kėjais. Senasis M. B. yra dik
tatūra, įsikūrusi demokratiška 
me krašte ir yra kontroliuoja
ma kompanijų, bet ne direkto
rių, kuriuos mes renkame at
stovauti mus Marketing Boar- 
de. Dėl šios paprastos priežas
ties: visi mūsų direktoriai, iš
skyrus Kozak, Demaitre su 
Varga, yra patenkinti. Kodėl? 
Dėltb, kad jie visuomet gauna 
penkis centus daugiau, negu 
jų cropai yra verti, ir dėl tos 
priežasties jie visuomet pare
mia kompanijų norą.

Labai gaila, kad atsiranda 
tokių nesusipratusių žmorūų, 
kurie ne tik atsisako paremti 
šitą naują judėjimą, kuris pa
statytų tabako farmerį netik 
į jo tinkamą vietą, bet pesiū- 
lo dalyvauti kaipo sekcijai se
no Marketing Board, tokiu bū 
du, užsiveržia sau ant kaklo 
jau užnertą virvę. Aš visuomet 
galvojau, kad civilizuotam žmo 
gui geriau būti savarankiam.

Nebus jokio politinio susirin 
kimo, bet tik bandymas daro
mas suvienyti visus lietuvius, 
kad paremtų bendrą judėjimą, 
kuris pagerintų visiems ekono 
miniu atžvilgiu. Aš labai abejo

GINTOJŲ SUNKUMAI.
ju, kad kompanijų tarnautojai 
yra vieno tikėjimo ir vienos 
politinės pažiūros, bet savo eko 
nominiuose reikaluose jie yra 
labai vieningi. Aš nematau jo- 
kios priežasties pasidžiaugti, 
kad kaimynas negavo tiek už 
savo tabaką, kiek jisai turėjo 
gauti. Nėra jokio juoko. Ši
ta padėtis turi būti pagerinta, 
ir kuo greičiau jūs susiprasite, 
tuo bus geriau.

Amerikoje šiais metais už 
burley tabako gavo vidutinę 
kainą 54 centus už svarą ir 
fiue-cured tabakas atnešė vidų 
tinę kainą 62 centus.

Kanados llue-cured tabakas 
yra geriausias iš visų pasauly
je pagamintų tabakų, prie ku
rio negali prisilyginti nei Ame 
likos, nei Turkijos produktai 
ir todėl jo yra tokia didelė pa
klausa netik pačioje Kanado
je, bet ir svetimuose kraštuose.

Netikėkite, kad yra perdaug 
tabako šiemet užauginto. Iš 
vis yra 118.00 akrų M. B. R. 
ii 1950 m. iš šitų tik buvo au
ginta 104.000 akrų. Apie 120 
milionų svarų buvo pagaminta 
iš tiek akrų ir buvo supirktas 
per dvi savaites, ir pirkėjai su 
strioku jieškojo dar daugiau.

Jei 150 milionų svarų būtų 
buvę pagaminta šiemet, būtų 
buvęs visas supirktas. Aišku 
savaime, kad vidutinė kaina bū 
tų buvusi dar žemesnė, bet ši
taip neatsitiktų, jeigu „mūsų" 
M. M. prižiūrėtų savo laime
lių interesus, vieton savo asme 
nimo pasipelnijimo.

Galvokite savo galvom ir ne 
kieno kito galva, ir pamatysi
te, kodėl jums būtų pelninga 
paruošti naują organizaciją.

Tabako Farmeris.

Siunt. Nr. 24—$ 11.50
5
3
2
1
2
2
2
2

sv. rūkytų lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. deg.kavos 
sv.kakavos 
sv. šokolado 
sv. marmelado 
sv. sūrio 40% rieb.

Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
C. 15 sv. k. tauk. $ 8.00

KIEK KANADA GALI PRI 
IMTI IMIGRANTŲ 
Atkelta iš 2 puslapio.

milionų bus išleista. Šitoje ne 
paliestoje teritorijoje lankėsi 
anksčiau tik indėnai medžioto
jai.

Saskatchewan© šiaurėje yra 
trys uraniumo laukai. Svarbiau 
sias iš jų yra „Goldfields-Be- 
averlodge Lake-Black Bay" 
sritis, kuri priklauso „Eldora
do Mining Co“. Ji randasi pro 
vincijos šiaurės vakaruose ir 
yra 450 mylių oro linija atstu
mo nuo Prince Albert. Yra nu
statyta, kad Charlebois Sprack 
ley Lake srityje randasi „nepa 
prasta uraniumo koncentraci
ja.“

Trečia iš tų svarbiausių sri
čių yra į šiaurę nuo Lac La 
Ronge ir ji yra sujungta 175 
mylių plentu su Prince Albert. 
Šita sritis rodo daug žadančių 
ženklų, bet kol kas dar nežino 
ma, ar užtektinai rasime tų rū
dų, kad būtų galima jų parduo 
ti. Transporto išlaidos yra 
aukštos, kadangi šitas kraštas 
yra labai tankiai apaugęs miš
kais.

' at............at.. JP-......... :---------- z?

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

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

Telefonas: ME 8522.
-X-.....-......-X X—..... X-

J

TE L. FA 0209

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

SAV. JUOZAS LAURINAITIS.
Visų rūšių maisto produktai ir Įvairios mėsos bei 

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E-D.BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalie. TR 4588.

PADĖKOS
GILIAUSIA MANO 

DĖKONĖ.
Didžiai Gerb. Paguodėjai!
Kai skaudūs liūdesio debe

sys apgaubė mano namus, kai 
mirtis negailestingoji į glėbį 
pasiėmė ir karstu aprengusi iš
sinešė mano Mieliausią Vyrą, 
Jūs, brangieji, neužmiršote ma 
nęs kančių sūkury paliktos, 
atėjote prie manęs, jautrių už
uojautų žodžiais apsupote ma
ne ir mapo didžios sielos kan
čios virto atsiminimu, pro ku
rį pamačiau tikrovę — kad aš 
savo vienatvės skausme esu ne 
viena, neapleista ir neužmiršta.

Iš širdies gilumos dėkoju už 
viską: už gėlių vainikus ir žo
dį; už nuoširdų rankų padavi
mą ir maldas; už lankymą ir 
dvasinę puguodą. Dėkoju 
gerb. „Nepriklausomos Lietu
vos“ Redakcijai, Gerb. Kuni
gams; širdingai dėkoju gerb. 
p. Rukšėnui už pasakytą kal
bą kapinėse; ypatingai nuošir
džiai dėkoju poniai N. Gudie
nei už didelį rūpestį ir slaugy-, 
mą ligoje; taipgi iš visos šir
dies dėkoju giminėms, drau
gams, prieteliams ir pažįsta
miems; nuoširdžiai dėkoju po
niai Budreikienei ir padėju
sioms šeimininkauti, ir visiems 
tiems, kurie teikė man bet ko
kią pagelbą bei prijautimą.

Nuliūdusi O. Pakštienė.
PADĖKA.

Visų Gauting'o sanatorijoje 
besigydančių lietuvių vardu gi 
liausiai dėkojame už laikraščio 
siuntinėjimą. Vieninteliai, ku 
rie mūsų neužmiršo ir supra
to mūsų sunkias sąlygas, tai 
mieli spaudos darbuotojai, 
nors, kiek mums žinoma, ir jie 
ne geriausiai verčiasi. Užsi
prenumeruoti mes neišgalime, 
tačiau mes ir toliau prašytume

Saskatchewano provincijos 
vyriausybė yra nusistačiusi pra 
vesti tvarkingą jieškojimą ir mums nesustabdyti siuntinėji

mo. Panaikinus visas pietų Vo 
kietijos sanatorijas ir ligonius 
atkėlus į Gauting'o šanatoriją, 
lietuvių skaičius Gauting'o sa
natorijoje pasiekė 80, -—• tad 
mes prašytume ri toliau siunti
nėti mums po 3 egz., tuo pačiu 
adresu.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga prašome priimti mūsų 
nuoširdžiausią padėką, sveiki
nimus ir geresnės ateities lin
kėjimus.

J. Vaivada,
Apyl. Pirmininkas.

V. Gratkauskas,
Sefcretorius.

PAJIESKOJIMAI

steigs du miestelius, būtent, 
Uranium City ir Bushell. Ti
kimasi, kad 1952 metais liepos 
mėn. grūdimasis į šitas vietas 
prasidės, kai kasyklų kompani
jos atidarys savo laukus jieš- 
kotojams. Uranium City bus 
maždaug 10 mylių nuo Gold
fields, kuris yra šiauriniuose 
Athabaska ežero krantuose. 
Bushell bus prie Athabaska eže 
io įlankos ir tarnaus kaipo pa
skutinioji sustojimo vieta vy
rams ir mašinoms.

"■w............

NAUJAI ATVYKUSIEMS 
į Kanadą „Nepriklausoma Lie 
tuva“ siunčiama bargan, ligi 
jie užsidirbs ir galės atsilyginti. 
Prašoma pranešti tiktai adresas 

KAS „N L“ prenumeruoja, 
TAS už Lietuvos laisvę kovoja. 
„Nepriklausomą Lietuvą' 

skaitysi —
Visą pasaulį aiškiai matys;.

— Kaminskaitė - Kaubrienė 
Zuzana (adresas: 150 Milton 
St., Montreal, P. Q., Canada) 
jieško vyro Antano Kaubrio, 
iš Salantų. Jis pats arba ji bei 
jo likimą žinantieji maloniai 
prašomi pranešti aukščiau nu
rodytu adresu.

KALĖDINIS IR NAUJAMETINIS KNYGŲ 
IŠPARDAVIMAS

Kalėdų ir Naujųjų Metų dovanoms ir pasiskaityti papi
gintai parduodamos knygos ir gaidos. Kai kurios jų parduos- 
damos už pusę kainos. Siūlomos šios knygos ir gaidos:

Lietuvių Literatūra, Naujokaitis
Vokiškai lietuviškas žodynas, Gailius 

Tautosakos skaitymai, Balys 
Metai ....................................

romanas, Ramonas ................

2,00 
3,00 
3,00 
3,00 
2,00 
2,50 
1,50 
2,00 
0,75 
0,40 
0,70 
1,10 
0,80 
2,00 
3,00 
0,30 
0,15 
0,15 
0,30 
0,25 
1,00 
1,00 
1,00 
0,25 
0,75 
4,00 
1,50 
1,0(5 
1,00 
1,00 
1,50

Tremties 
Kryžiai, 
Naktis ant morų, Jankus............................ ....
Atsiminimai ir mintys, Dr. K. Grinius . .. 
F. Kaulėnas, dailė...............................................
Marti iš Miesto, Orintaitė ...........................
Per šaltį ir vėją, Zobarskas...........................
Riestaūsio sūnus, Zobarskas .........................
Sugrįžimas, V. Tamulaitis ........... .................
Ganyklų vaikai, Zobarskas .........................
Žemės ūkis ir statistika.....................................
Šliuptarniai, romanas, Margeris ..................
Tauresnio žmogaus užtekėjimas, Vydūnas 
Žirgonė ir Gailė, spalvota ...........................
Gyvulių draugas, Krausas ...........................
Bhagavad-Gita iš sanskrito, Vydūnas . . . 
Į taikos rytojų, skaut., iliustr..........................
Dulkės ežere, Kozulis ....................................
Tilto sargas, Tulpė ........................................
Dr. Kripštukas pragare, Kaupas ..............
Lietuvos sovietizacija, prof. Roemeris .. . 
Raudonoji žvaigždė, Vytenis ......................
Žemė, keturių autoriai, almanachas .........
Literatūros metraštis ....................................
Proza, 4 autoriai ...........................................
Lapės pasaka, Pieteris ...............................
Žemės rankose, Rukša ...................................
Sudiev, kvietkeli, P. Andriušis ..................

Knygos ir gaidos gaunamos šiuo adresu: „Nepr. Lietu
va“, 7722 George St., Ville Lasalie, Montreal, P. Q.
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SEKASI AMATUAOSE.
nas žmogus miršta kas savaitę 
dėl neatsargaus vaikščiojimo ar 
važiavimo miesto gatvėmis.

LAS RENGIA LINKSMĄ ŠOKIŲ VAKARĄ 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Montrealio skyrius, atei
nantį šeštadienį, sausio mėn. 19 d. 8 vai. vak., jaukioje 
C. N. Recreation Assn Hall, 694 Cathcart St., netoli 
Eaton's krautuvės, rengia linksmą šokių vakarą. 
Šokiams griežia „Meliodija“ kapela. Veiks bufetas su 
visokiais gėrimais ir užkandžiais. Bus loterija. Be 
to numatomi premijuojami šokiai, už kuriuos bus skiria 

mos premijos. -
Viena premija numatyta porai geriausiai sušokusiai tan 
go, kita už geriausiai sušoktą valsą.
Į minėtą salę nuo Eaton's eiti University gatve krypti
mi Dorchester gatvės ir priėjus pirmą — Cathcart gat 

vę sukti po dešinės.
Mielus montrealiečius kviečiame jaukiai praleisti laiką 
ir pasilinksminti. Įėjimas tik 75 centai.

LAS Parengimų Komisija.

MOWgREAd
NEUŽMIRŠKIME ŠAUNIAU ŠIO MONTREALIO

BALIAUS.
svarbių klausimų, liečiančių klu 
bo tolimesnę veiklą ir patiekia
ma ataskaita už praėjusių me- 
tų6 veiklą, todėl svarbu, kad 
visi akcininkai aktyviai susirin 
kime dalyvautų.

Klubo Valdyba.
GRAŽUS KLAIPĖDOS 

KRAŠTO SUSIJUNGIMO 
SUKAKTUVIŲ 
MINĖJIMAS.

Sausio 15 d. minėjimas šie
met sukaupė pilną Pine Avė 
mokyklos salę tautiečių, kurie 
didele rimtimi išklausė Gen. 
konsulo, Klaipėdos sukilėlių va 
do pranešimo apie įvykius, ku 
rie sekė Klaipėdos kraštui susi 
jungus su Lietuva. Šis prane
šimas, kuris ištisai įdėtas 3 pus 
lapy, iš susirinkusiųjų susilau
kė vieningo pritarimo ir kais
to priėmimo. Prieš tai trum
pą, bet labai nuoširdžią įžangą 
padarė MLBD pirm. p. Pėterai 
tis, apgailestavęs, kad ne visa 
Mažoji Lietuva buvo grąžinta 
Lietuvai.

I.»abai karštai pakalbėjo KL 
T Montrealio skyriaus pirmi
ninkas A. Navickas, pasiūlęs 
dėl Lietuvos laisvės kreiptis į 
Ottawoje viešintį Churchill;.

Koncertinėje daly pp. Ivaš
kevičiūtės, palydimos p. Gaile- 
vičiaus fortepijonu^ gražiai pa 
dainavo eilę duetų; akt. B. Pū 
kclevičiūtė įspūdingai interpre
tavo Krūmino baladę „Baltija 
plaukia vikingai“; pianistas K. 
Smilgevičius puikiai skambino 
Fore ir Šumaną, kurių kūri
niams davė ryškią interpreta
ciją; A. Lymantas linksmai pa
skaitė fragmentėlį „Priekulės 
turguj nusiklausius“.

Po minėjimo, kuris buvo pra 
dėtas Mažosios Lietuvos, o už
baigtas Lietuvos himnu, vyko 
mitingas, priėmęs pirmame šio 
NL nr. puslapy dedamą JTO- 
jai rezoliuciją, kurią įnešė ir 
paskaitė Montrealio ALOKo 
pirm. K. Toliušis.

ATVYKO IŠ ANGLIJOS ~
Kūčių dieną iš Anglijos at

plaukė į Kanadą: 
Čepulis Antanas, 
Čepulienė Marcelė, 
Murauskas Juozas su žmona, 
Žukauskas Jeronimas, 
Tyras Alfonsas, 
Čeponis Stasys su žmona ir 2 
vaikučiais.

Viso šiuo transportu atvyko 
20 lietuvių, kurių dalis susto
jo Montrealy, kita dalis išvyko 
■į Hamiltoną ir į Toronto bei ki 
tas Kanados vietoves.

Sausio 16 dieną dideliame 
naujų ateivių transporte (apie 
1000 asm.) atvyko taip pat 
apie 20 lietuvių, kurių vienas 
p. Valiulis, iš traukinio tiesiai 
atvyko į „Nepriklausomos Lie
tuvos“ redakciją ir šios nuro
dytas, tuojau gavo kambarį (bu 
vo užprašęs išvykdamas iš 
Anglijos).

Sveikiname naujuosius Ka
nados lietuvius ir linkime jiems 
čia įsikurti geriau, negu kitur 
buvo laikinai įsikūrę.

MIRTIS DAR PALIETĖ 
MŪSŲ KOLONIJĄ

Š. m. sausio mėn. 11d. po
piet, po sunkios ligos mirė a. 
a. p. Jadvyga Polikauskienė, 
turėdama 79 metus. Velionė 
tik praeitą mėnesį buvo atva
žiavusi į Montreal; pas savo 
dukrą ir žentą inž. A. Stankevi 
čių į Montreal;. Atplaukus į 
Kanadą ji buvo paguldyta Ha- 
lifaxo uosto ligoninėje, ten iš
gulėjus savaitę, gruodžio 28 
d. buvo atgabenta į Montreal;, 
kur besirgdama ir pasimirė. 
Laidotuvės įvyko praeitą pir
madienį Cote dės Neiges kapi
nėse, kur jau ne vienas lietuvis 
guli. Gedulingos Mišios buvo 
Aušros Vartų bažnyčioje. Ve 
lionies kūnas buvo pašarvotas 
Charles Halpin Funeral Home, 
4500 Verdun Ave.

DAILĖS STUDIJOJE
R. R. 1 Kingston, Ont., audžia 

. mas gražiausias Vilniaus kraš- 
; to tautinis drabužis „NL“ Spau 

dos Baliaus loterijai.
DAUG SERGANČIŲ 

bronchitu, Šalčiais, o p. Vaitie 
kūnienei padaryta Dorchester primindamas kenčiančios Lie- 
ligoninėj operacija. tuvos pulsą, kad visam pasau-

Visi Montrealio ir net toli
mesnių apylinkių lietuviai įsiti
kino, kaa šaunausis Montrealy 
metinis balius yra Spaudos ba 
hus, kuriam ruošiamasi papras 
tai pamažu visi metai. Šiemet 
jis bus, tikimasi, dar šaunesnis.

Spaudos balius bus labai įvai 
ius. Bus trumpa, linksma ir 
įdomi divertismentinė meninė 
aalis, kurioje dalyvaus žymie
ji menininkai; bus nepaprastai 
turtinga loterija, kuriai paža
dėti vertingi fantai — gražiau 
sis tautinis drabužis, kurį au
džia dailininkų pp. Tamošai
čių Dailės Studija; radio apa
ratas, kurį pažadėjo Philips 
firma; foto aparatas, kurį lote
rijai padovanojo iš Vancouve- 
rio p. Kenstavičius; p. Urbo
naitė jau daro gražiausią lietu
višką lėlę, kokią tiktai ji vie
na moka sukurti; p. Petraus
kis loterijai paaukojo pirmos 
rūšies vyriškam kostiumui me
džiagos; p. Puniškienė kažką 
lietuvišką audžia, ar mezga taip 
pat Spaudos baliaus loterijai; 
žada loterijoje dalyvauti ir di
džiulis tortas ir vienas kitas 
aquae vitae gaminys iš likerių 
komisijos ir tt., kas dabar dar 
sunku ir suminėti, nes tam rei
kia viso sąrašo. Žinoma, ba
lius be šokių neįsivaizduoja
mas. . . Nenuostabu, kad po
nios ir panelės spaudos baliui 
siuvasi naujas sukneles, kurios 
gali būti netikėtai įvertintos, 
o kavalieriai jau iš anksto an
gažuoja damas. Atsiminkime, 
vasario 9 d. ir jos niekam ki
tam neskirkime, — tik Spau- 
LOo baliui.

KLB-LOKas PASKUTINIA
ME POSĖDYJE

patvirtino Rodney apylinkės 
ALOKą; papildytas KLB sta
tutai paragrafu, kuriuo pavie
niai, išsimėtę po tolimas Kana
dos sritis, sunkiai pasiekiamas 
apylinkių, galės balsuoti už 
akių, paštu; sausio 25 d. pa
skirtas posėdis, kuriame pagal 
turimas registracijos korteles 
bus paskirstyti kandidatai (da
bar kortelių atsiųsta 4.795) ; re
gistracijos kortelėms surūšiuo
ti išrinkta 3 asmenų komisija; 
nemaža laiko, (LOKui atėmė 
LASo vidaus nesutarimų LOK- 
an besiveržiantis klausimas, 
nes suskilęs LASas atšaukia iš 
KLB — centrinio 
tovą p. Kudžmą. 
mas persikėlė iš
pasirodė ne toks paprastas, 
kaip kas manė. Toronto ALO 
Kas jį nutarė atidėti ligi pa
sisakys teismas; taip maždaug 
pasisakė ir KLB-LOKas, klau
simą atidėjęs.

Pirm. p. Juškevičienė pra
nešė, kad Montrealy organi
zuojamas pabėgėliams remti ko 
mitetas, angliškai — Canadian 
Society for the Aid to the Re
fugees, — kuris turės kelis sky 
rius ir rūpins visokius naujai 
atvykusių Montrealin reikalus 
— darbo, aprangos, butų ir tt.

KLUBIEČIŲ DĖMESIUI!
DLK Vytauto klube š. m. 

sausio 20 d., sekmadienį, 2 vai. 
po pietų yra šaukiamas meti
nis visuotinis narių susirinki
mas.

Metiniame susirinkime yra

LOKo ats- 
Šis klausi- 

Toronto ir

~XX XX XX -----X
GERA PROGA!

Labai pigiai parduodu FISH 
& CHIPS su pilnu įrengimu. 
Šis biznis šioj vietoj įkurtas 
prieš 35 metus. Teirautis 4718 
Wellington St., Verdun, arba 
telefonu YO 0294.

IŠNUOMOJAMAS dvigubas 
kambarys, dviem asmenims.

3474 Messier, Montreal.
Tel. AM 5246

VAIKUČIAI 
nuo 1% iki 6 metų priimami 
auklėjimui. Susitarti telefonu 
I'A 0519.

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

Montreal.
IŠNUOMOJAMAS 

KAMBARYS
4861 Barclay Ave., Apt. 8.

V

GEN. LIET. KONSULO
Kai 12-tą dieną šio mėnesio 

— šeštadienio vakarą sugaudė 
Ivlontrealy bokštų varpai še
šias, ponų Navikėnų namuose 
sužibo didesnių šviesų žironde- 
iiai.

Šie namai niekad, niekad ne
sitikėjo, kad turės garbės at
verti savo duris Mažosios Lie
tuvos išlaisvinimo Vadui, po
nui J. Budriui.

Bet štai, dėka garbingo 
do kuklumo, laukė jo šių 
mų šviesos, laukė gėlės, laukė 
pasakiškai turtingai parengti 
stalai; laukė būrelis Garbingo 
Konsulo bičiulių, kunigų, vi
suomenės veikėjų; laukė ir pa
tys šeimininkai p. p. Navikė- 
nai.

Septintą valandą Svečias at
vyko. Pagarbiai jį pasitiko ka
pitonas J. Navikėnas su ponia, 
Dr. Daukša su ponia, A. V. 
kleb. kun. Kubilius S. J., kun. 
Kulbis S. J., kun. Vilkaitis, 
prof. Ramūnas, teisininkas p. 
Gražys su ponia, p. Kęsgailą 
su Ponia, p. Puskepalaitienė 
(Mažosios Liet, laikraščio „Ke 
leivis“ redaktoriaus žmona), 
muz. Piešina su ponia, p. Češ- 
kauskas su ponia, leitenantas 
Kudžma su ponia, p. Algiman
tas Navikėnas, p. A. Navikevi- 
čius ir Marija Aukštaitė.

Šiame susitikime ir priėmi
me, garbingas Svečias buvo pa 
gerbtas už du: už save, ir už 
garbingos atminties buvusį Lie 
tuvos geradarį Konsulą G. L. 
P. Grant-Suttie.

Buvo sveikinamas tostais, 
kalbomis, ir dėl Lietuvos tra
gedijos išsiveržiančia ašara.

Teisininkas p. Gražys, iškė
lė visų svečių pageidavimą, 
kad gerbiamas Konsulas pasa
kytų kalbą, kad tartų savo žo
dį tremtiniams apie Lietuvos 
perspektyvas: kaip toli jos lais 
vė, kaip ilgai būsime be Tėviš
kės namų. . .

Konsulas teikėsi kalbėti: kon 
densuotai, giliai, jautriai ir gy
vai; bet nesiėmė vaidinti bet 
kokio pranašo rolės.

Po Konsulo kalbos, sugiedo
ta jam „Ilgiausių Metų”; lin
kėta, kad jų, Didžiųjų Vadų 
žygiais — mes pasekdami, ga
lėtumėm ir jūrėmis ir kalnais 
kuogreičiausiai rinktis jau į 
laisvą, Nepriklausomą Lietuvą, 
Kad Vilniaus ir Kauno varpams 
triumfą gaudžiant — iškeltu
me jau ten vieningumo vėlia
vas iš rūmų ir lūšnelių, iš sa
vo Tėviškėlių.

Besiklausydamas vyresniųjų 
kalbų 6-šių metų Rimutis Na- 
vikėniuks, prisistatė Konsului; 
pasisakė, kad ir jis būsiąs ka
rys, ir jis eis Tėvynės vaduot, 
o dabar galįs tik padeklamuoti: 
„ . . . Karys nuo priešų Tėvynę 

gina.
Ir aš užaugęs būsiu karys. 
Turėsiu širdį Lietuvai

gryną, 
Jau niekas mūsų pavergt 

nebdrįs“.
Trumpos pertraukos metu, 

vieni svečiai kalbėjosi salione 
oil gerbiamu Konsulu, antri iš
ėjo į kitus kambarius ir ten 
pasigirdo daina. . . Majestotiš
ka ir graudi. . . Ir, pakilęs Sve 
tys nuėjo ten, iš kur plaukė 
dainos motyvai. . . Dainininkai 
apsupo jį vainiku, ir jis įsileido 
į dainą su stipriu bas-baritono 
balsu. . . Dirigavo chorui kur 
ir pats muz. Piešina pasidavė 
valdomas... Taip ir aidėjo: 
„Lietuviais mes esame gimę“, 
„Kur bėga Šešupė“, „Leiskit 
į Tėvynę“. . . Ir plaukė daina, 
kaip pati verkianti Šešupė, kaip 
Nemunas — liūdesys; siūbavo 
dainuojančių vainikas į taktą

Va-
na-

MŪSŲ TAUTIEČIAMS
Malonu konstatuoti, kad On

tario provincijos sostinėje mes 
turime beveik visose profeijo- 
se, amatuose ir prekybos šako
se savarankiškai dirbančių savo 
tautiečių. Štai keli pavyzdžiai 
iš amatų srities.

Kazys Ardavičius per dve
jus su puse metų savo vyriškų 
ir moteriškų rūbų siuvyklą 
tiek išplėtė, kad klijentų pato
gumui dabar išsinuomavo nau
jas, didesnes patalpas 928 Dun 
das Street West, netoli lietu
vių katalikų bažnytėlės. Jis tu 
ri tiek daug klijentų lietuvių ir 
kitataučių, kad dirba su keliais 
padėjėjais. K. Ardavičius siu
vimo amato specializavosi pas 
Rimšas Kaune.

Simas Andriekus atidarė ba
tų remonto dirbtuvę 812 Dun* 
das Street West adresu. Ten 
taip pat valomos vyriškos ir mo 
teriškos skrybėlės. Suteikia
mas malonus patarnavimas.

Abudu mūsų stropūs amati
ninkai yra susipratę lietuviai- 
-naujakuriai. Jie prenumeruo
ja „Nepriklausomą Lietuvą” ir 
skaito kitus lietuviškus laikraš 
čius. Jonas J. Juškaitis.
57 MIRTINOS SUSISIEKI

MO NELAIMĖS
Per praėjusius metus fatališ 

koše susisiekimo nelaimėse To 
ronto mieste žuvo 57 asmenys. 
Vidutiniškai daugiau kaip vie-
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J. BUDRIO PAGERBIMAS, 
ly Jos gybslos gyvos, kad vi
sam pasauly teka Jos kraujas 
— mūs kraujuje, ir jei vienas 
mirsim — tūkstančiai gyvens! 
ir, jei bent vienas būsime gy- ■ 
vas — bus gyva, Lietuva!

Pažymėtina, kad šis Garbin
gas Klaipėdos išlaisvinimo Va
das, ne tik taurus diplomatas, 
ne tik su visom didžio vado-ka- 
lio ypatybėm, bet turi puikų 
išlavintą balsą, turi griežtą, 
bet malonią veido išraišką; 
nors ir daug iškentėjęs Mažo
sios Lietuvos vadavime, nors 
daug naktų namigęs, daug pur 
vo bridęs; alkį, troškulį ir dip
lomato rūpestį nešęs; nors dėl 
to viso labai palūžo jo sveika
ta, — bet gerai ir gražiai atro
do, energingas, veiklus ir gy
vas, tuomi suteikia mums vil
čių, kad per daug, daug pada
lys kilnių žygių Lietuvai ir lie 
tuviams, kad dar daug mūsų • 
kenčiančiai tautai padės suo
kiu naštų panėšėti.

Jaukiai ir maloniai bėgo su 
juo valandos. Visus papuoš- 
damos broliškumu, vieningu
mu, kilnia intelektualine nuo
taika, vieni kitiems švelniu 
šypsneliu, žodžiu, daina, ir pa 
slaugia adoracija.

Didelis kreditas priklauso p. 
Helenai Navikėnienei, kuri ta
lentingai pajėgi priimti svečius, 
pajėgi meniškai ruošti valgius 
ii gėrymus, todėl šį kartą ypa
tingai pagerbdama Svetį ir 
svečius, išreiškė ji savo aukš- 
čiausį stalų paruošimo meną, 1 
jai visame gelbėjo p. Genovai
tė Kudžmienė, jos dukrelė.

Tokioj jaukumoj, prisiminė ; 
Lietuvos senovinės pilys su jų 
vaišingumu. . . Su jų vadais ir 
kunigaikščiais, ir štai, kai jau
čiu šalia savęs taip didelę Lie
tuvai Sielą, nužengė didžioji 
ir vaišingoji Lietuva į mano gi
lias sielos gelmes, ir jaučiu, 
kad Jos siela mumyse rauda, 
rauda. . . Tai kas, kad šiandien 
vaišingos taurės?. . Mes visi 
pakilę, kaip paukščiai kovai, 
nežiniai, rūpesčiui; tik Jai vie
nai, mieliausiai Lietuvai!

Atsisveikinant garbingąjį 
svetį Gen. Liet. Konsulą poną 
J. Budrį, įteikta jam kuklios 
dovanėlės: Vytis medžio išde
ginime (kapt. J. Navkiėno 
rankdarbis), ir Gerbiamo Kon
sulo poniai Reginai pirštinai
tės (Montrealio „Vaivos“ skau 
čių rankdarbis).

Giliausios ir geriausios sėk
mės mūsų Garbingas Priete- 
liau ir Vade, Lietuvos žygiuose, 
mes visuomet — su Jumis!

Marija Aukštaitė.
* * *

Gen. Konsulas p. J. Budrys 
į Montreal; iš New Yorko at
skrido lėktuvu šeštadienio ry
tą, 10 vai. Montrealio aerodro
me Dorvely j ’ 
Liet. Bičiulių D-jos pirm. p. 
Pėteraitis, sekr. p. Andruške- 
vičius ir p. I. Gavelienė ir p. 
L. Ivaškevičiūtė. P. Konsu
las buvo apgyvendintas Pensil
vanijos viešbuty. Tą pačią die
ną p. Budrys pietavo pas pp. 

. Norkeliūnus, o po pietų, lydi- 

. mas p. Pėteraičio, p. A. Nor- 
keliūno ir inž. p. Narbuto, vi- 
zitvo „Nepriklausomos Lietu- 

: vos“ redakciją, kurios namų 
i statybai įteikė auką. Vakare 
• p. Aukštaitė jo garbei suruošė 
i priėmimą.

Sekmadienį 3 vai. po pietų 
: Pine Avė mokyklos salėje įvy- 
: ko 29 sukaktuvės kai Lietuvai 

ouvo sugrąžintas Klaipėdos 
kraštas. Kaip sukilėlių vadas, 
p. J. Budrys gausiai susirinku
siems tautiečiams padarė la- 
oai įdomų, gausų faktais, pra
nešimą, kuris ištisai yra įdėtas 
šio „NL“ nr. trečiame puslapy.

Po to Klaipėdos sukilėlių va čios salėje įvyks krepšinio rung

BANGA STREIKŲ
Nepasibaigus dar tramvajų 

streikui, jau vystosi gazo įmo 
nių tarnautojų streikas. Taipgi 
spaustuvininkai nesusitaria su 
darbdaviais ir ruošiasi strei
kuoti.

GAUSIOS VEDYBOS
Per trumpą laiką čia susituo 

kė: A. Budriūnas su A. Jasku- 
telyte.A.Sekonis su T. Viliušy 
te, S. Senferas su B. Navickai
te, I. Gataveckas su A. Foler- 
taite, E. Kinderis su V. Mas- 
keliūnaite, P. Dalinda su V. 
Burdulyte, A. Zakarevičius su 
O. Liubinskaite, P. Karpa su 
E. Meškėniene, V. Karauskas 
su A. Ritbergyte, V. Macijaus 
kas su S. Vitkauskaite.

SŪNŲ IR DUKTERŲ 
SUSIRINKIME

įvyko tūlų nesklandumų. Pasi- 
lodė, kad nariai nesiskaito su 
rinktais asmenimis, kurie savo 
ruožtu nesiskaito su nariais, 
jausdamiesi jiems dideliais po
nais. Apsimėtyta žodžiais ir 
nusiskųsta. Naujon valdybon 
išrinkti Matonis, Pleskus, Gri
galiūnas, Barčas ir Žiurlys, ku 
rie kažin ar bus geresni. Taip 
abejojo susirinkusieji dėl išrink 
tųjų. Girdėjęs.

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 West, Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880

dui, Gen. Konsului p. J. Bud
riui pagerbti MLBD-jos Pen
silvanijos viešbučio salėse bu
vo suruošta iškilminga vakarie 
nė, kurioje dalyvavo per 50 j 
asmenų, daugiausia MLBD na
rių, menininkų ir KLB-LOKo 
bei KLCT pirmininkė p. P. Juš 
kevičienė.

P. J. Budrys papasakojo įvai 
lių kurjozingų atsitikimų ir at
sakė į eilę vakarienės dalyvių 
jam patiektų klausimų, kurie 
lietė Mažosios Lietuvos ir Lie
tuvos reikalus. Vakarienė pra
ėjo gražioje nuotaikoje.

P. J. Budrys pirmadienio ry 
tą, sausio 14 d., išskrido at
gal į New Yorką, bet pakeliui 
jis sustojo dar Toronto mieste, 
kame vizitavo Generalinį Lie
tuvos konsulą Kanadoje p. V. 
Gylį.

Pasirodo, kad p. J. Budrys 
Montreal; ir bendrai Kanadą 
lankė pirmą kartą. Montre- 
alis, kad ir trumpai apžvelg
tas, p. Budriui padaręs gerą įs
pūdį. Jo įspūdžių tikimės su
silaukti artimoje ateity.
AUKŠTAS SVEČIAS ŠEŠTA 

DIENINĖJE LIETUVIŲ 
MOKYKLOJE

Lietuvos Gen. Kons. Ame- 
jį ^pasitiko Maž. rikoje p. J. Budrys su palydo

vais aplankė šeštadieninę lietu- 
vtų mokyklą.

P. Gen. Konsulas pasveiki
no mokinius, duodamas daug 
vilties grįžti visiems į Laisvą 
Nepriklausomą Lietuvą. La
bai apgailestavo, kad neatvežė 
mokiniams lietuviškų knygų, 
nes nesitikėjo Mantrealyje ras 
ti tokią gausią, net trijų komp
lektų mokyklą su 80 mokinių. 
Teiravosi ar yra mokinių čia 
gimusių lietuvių.

Ypatingai susidomėjo ma
žuoju deklamatorių Emiliu 
Knystautu, kuris meistriškai pa 
deklamavo eilėraštį „Margį pla 
Čiažandį“.

DLK GEDIMINO VALTIES 
ĮGULA PRIEŠ MONTREA 

LIO KREPŠININKUS
Šį sekmadienį, sausio 20 d., 

1 vai. po pietų, tuojau po pa
maldų, Aušros Vartų bažny-

______ ________________________Į

tynės, kuriose draugiškai su
sitiks DLK Gedimino valties 
jūrų skautai krepšininkai su 
Montrealio miesto lietuviais 
Krepšininkais.

Susitikimas viešas, todėl žiū
rovai galės stebėti rungtynes.

A. MILERIO ŠOVIKAS B. 
PLEPYS TEBETARDOMAS.

Naujų Metų išvakarėse nu- 
šovusis Antaną Milerį Bronius 
Plepys tebetardomas. Sausio 
11 dieną buvo liudininkų ap
klausinėjimas, sausio 16 dieną 
buvo kitas liudininkų apklausi
nėjimas. Pasibaigus tardymui, 
bus nustatytas teismo laikas.

RUOŠIAMAS DIDELIS 
UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ 

BALIUS.
Lietuvos Atgįjnimo Sąjū

džio Montrealio skyrius, pas
kutinį šeštadienį prieš užgavė- 
mas, vasario mėn. 23 dieną yra 
numatęs suruošti didelį kaukių 
balių. Gražiausiom ir origina
liausiom kaukėm yra numaty
ta paskirti trys vertingos pre
mijos. Apie vietą ir baliaus 
pradžią bus pranešta vėliau.

Organizacijos prašomos tą 
dieną rezervuoti mums.

LAS Parengimų Komisija.
P. M. KRIAUČELIŪNIENĖ 
iš N. D. G. susilaukė nemalo
nią žinią iš Urugvajaus apie ne 
tikėtą mirtį jos jauniausiojo bro 
lio Antano Žebraičio. Jis mi
rė sausio 2 dieną ir 
paliko žmoną ir mažą sūnelį, 
taip pat du brolius Urugvaju
je, seserį Chicagoje ir seserį 
Montrealyje.

Velionis buvo gimęs Pajevo 
nio valsčiuje. Urugvajuje iš- 
gyvėno per 20 metų.

P. Kriaučialiūnienė yra ži
nomos Victoria Cleaners fir
mos dalininko p. Jurgio Kriau- 
čialiūno žmona.

KAS SKAITO 
„NEPR1KL. LIETUVĄ'

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !
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