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LINKSMU SV. KALĖDŲ
visiems bendradarbiams, rėmėjams ir skaitytojams !

Vieni metaiJonas Nevardauskas.

Gloria in excelsis Deo

Kur eisi, kur sustosi, kas patars? 
Tavęs tą vakarą gal niekur nekvies. 
Gloria in excelsis Deo tavo lūpos tars. 
O mintys skris į klonius mylimos šalies.

Nors pūgos siaus, kelius užpusto vėjai bus. 
Miškai kaip nendrės links, siūbuos — 
Vaidensis tau Kalėdų vakaras ramus 
Prie židinio gimtuos namuos.

Jie taip visi sugrįš, iš tolimu kraštu, 
Prie vieno stalo vėl susės.
Gloria in excelsis Deo, žodžiai jų. 
Visli bažnyčių varpuose skambės.

Gloria in excelsis Deo skelbkite varpai. 
Mirgėkit žvaigždės virš aptemusių laukų. 
Gloria in excelsis Deo šaukiame tavi vaikai, 
Be tėviškės ir šioj nakty klaiku.

Gloria in excelsis Deo skelbkite varpai. 
Mirgėkit žvaigždės virš aptemusių laukų. 
Gloria in excelsis Deo šaukime tavi vaikai — 
Be tėviškės ir šioj nakty klaiku.

“N epriklau so- 
jau vieni metai, 

bet kiek

Šventų namų ugnele, tu negesk!
Kaip gęsta mano tėviškės žiburiai.
Ne mintimis, bet kojom kruvinom parvesk, 
Kalėdų rytą i Tęvynę amžinai.

Lietuvių dailės studijoje lietuvaitės prie staklių. Pryšakyje pati studijos įkūrėja 
Anastazija Tamošaitienė.

kultūros mintis.

daugėjant intelektuali- 
pajėgoms ir nuolat au- 
lietuvių skaičiui Kana- 
kartu stiprės ir tobulės 
“Nepr. Lietuva”.

Redakcija.

Ramybė geros valios žmonėms. Kiekvie
nas Kalėdas šie žodžiai kartojami visokiu Į 
tonu ir prasme visur, kur diktatoriai dar ne
atėmė žmogui teisės laisvai reikšti krikščio
niškosios

Kaip padaryti mūsų valią gera? Ir — 
kas yra 
rašytoja

RAUDOS -
ZI£IA0S SV£NT£

geras? Garsusis anglų poetas ir , 
bei utopinis socialistas, Wil

liam Morris, savo laiku, sakė, civilizacija, 
rodos, privalėtų reikšti siekimą ramybės, 
tvarkos, laisvės ir geros valios žmogaus žmo
gui, taip, pat, meilę tiesos ir nekentimą ne- j 
teisybių. Iš to, sako, savaime turėtų išriedėti 
gražus ir doras gyvenimas.

Senovėje, prieš krikščionybę, Kalėdos 
būdavo žiemos šventė, kurioj žmonija pa- į 
reikšdavo savo džiaugsmą, kad, štai, šaltoji i 
ir tamsioji žiema jau nugalėta ir ateina šiltoji 
ir šviesioji saulutė. Prof. J. Balys, savo “Lie
tuvių Tautosakos Skaitymuose“ sako, kad 
senovėje žmonės žiemos tamsoje ir šaltyje 
matę sau ir gyvuliams daug pavojų, nes tada 
pradedančios veikti visos žalingosios tamsio
sios jėgos.

Tokiu būdu, vienu ar kitu metu senovėje, 
galingosios ir kultūringosios to laiko tautos: 
egiptėnai, asirai, persai, graikai ir romėnai 
šventė Saulės Dievo gimimo dieną. Naujai, 
krikščioniškajai šviesai Įsigalėjus, Šv. Tėvas 
Liberius, 354 metais po Kristaus gimimo 
nustatė gruodžio 25 dieną švęsti kaip naujo
sios šviesos nešėjo — Kristaus gimimo die
ną. Taip pasakoja prof. J. Balys.

Bet kaip palenkti žmogaus valią, poeto 
Morris suminėtomis priemonėmis siekti tos I 
ramybės ir grožio, kuriuos naujoji krikščio
nybės šviesa žmonijai siūlo?

Žmonių daug ir jie įvairūs. Tačiau jų 
pagrinde, sakoma, esanti kažkokia vienybė. 
Idealai, pasirodo, bendri visame pasaulyje. 
Keliauk Indijon, keliauk Amerikon — visur 
rasi, kad žmonės gerbia dorą, grožį, gerumą, 
išmintį ir mokslą. Kas tų savybių turi, žiū
rėk, tas žmonių visur gerbiamas ir pavyzdžiu 
statomas.

Ar mūsų protas gali palenkti valią siekti Į 
tų vertybių apie kurias kalba anglų rašytojas 
W. Morris? Aišku, čia vyksta kova: kova 
prieš įgeidžius, kurie mus lenkia visai į kitą 
pusę. Pasak moderninį filosofą, Karlą Jas
pers, Europos dvasia susidedanti iš “laisvės, 
tautybės jausmo ir mokslo”. Lietuvių tauta 
šia dvasia giliai persiėmusi, nes ji Europai, 
ne Azijai, priklauso. Lietuvis kovoja dėl lais
vės, myli savo tautą, ir visokiose sąlygose 
siekia mokslo. Jis pasiryžusios tautos 
žmogus.

Šiose Kalėdose, kaip jokiose kitose, lietu
viams privalu galvoje turėti išmintingojo ka
raliaus Solomono žodžius šv. Rašte: “Vieną 
mūsų gali įveikti; dviese mes įveiksime; bet 
kai būsime trys — niekas mūsų neįveiks.”

Gera valia tegul veda ir riša mus į pergalę 
žadančią vienybę! Linksmų Kalėdų ir Lai
mingu Naujųjų Metų!

Spausdintai 
mai Lietuvai” 
Kukli tai sukaktis 
rūpesčių, darbo ir pasiaukoji
mo šie vieni metai pareikala
vo iš laikraščio leidėjų ir re
dakcijos!

“Nepr. Lietuva” yra vie
nintelis nepartinis susipratu
sių lietuvių laikraštis Kana
doje. Tokia ji nori likti ir to
liau. Jos skiltys atviros vi
soms Kanados lietuvių orga
nizacijoms ir visų pasaulė
žiūrų Žmonėms, jei tik jie no
ri ja pasinaudoti.

Metų bėgyje patrigubinusi 
savo tiražą, “Nepr. Lietuva” 
kviečia į savo skaitytojų eiles 
prisidėti ir tuos lietuvius, 
kurių lig šiol ji dar nelanko.

Ypatinga padėka tenka vi
siems duosniesiems laikraščio 
rėmėjams — aukotojams, 
bendradarbiams, o ypatingai 
administracijai ir kitiems tal
kininkams, kurie visą tą dar
bą tebedirba be jokio atlygi
nimo.

Stiprėjant organizhci- 
i joms, 
nėms 
gant 
doje, 
jūsų
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Ateities susiorganizavi 
mo klausimu

(Straipsnis diskusinis—Red.)
Be abejo mes visi laikome 

kaip taisyklę Kanados lietu
vių susiorganizavimą kurti 
tik ant demokratinio, gra
žaus sugyvenimo pagrindo. 
Tačiau, kaip tik spaudoje pa
sirodė pirmosios žinutės su 
numatomo Kanados Lietuvių 
Suvažiavimo datomis, 
kus 
kai 
diskusinių klausimų šiuo rei
kalu. Tas parodo, kad mūsų 
socialiniai ir politiniai marga 
kanadiškoji lietuvių visuome
nė sąmoningai ir pagirtinai 
rūpinasi tuo dideliu bendru 
pasiryžimu — sudaryti Kana
doje centrinį organizuotų 
neorganizuotų lietuvių 
riausiąjį organą. Todėl

netru- 
atsirado ir spaudoje, ir 
kuriose organizacijose

ir 
vy- 
jau 

šiandien būtų pats laikas dar 
plačiau kelti diskusijų švie
son faktus, nuo kurių vieno
kių ar kitokių pasisakymų 
priklausytų, kokią vagą užim
sime, kokius siūlymus kelsi
me, kokiems projektams pri
tarsime ar atmesime.

Antruosius metus dirbant 
K. L. Centro Tarybos vice
pirmininko pareigose neper- 
dėtinai tenka prisipažinti ,kad 
gis laiko tarpas leido pajusti 
ir net girdėti kaip plaka tiek 
senųjų, tiek naujųjų ateivių 
susiorganizavimo pulsas. To
dėl, kaip nepartinės organiza
cijos valdybos narys, nenorė
čiau, kad čia dėstomos mintys 
būtų suprastos kaip piršimas 
vienokios ar kitokios pasaulė
žiūros ,tuo labiau, jei jos bū
tų suprastos kaip autoritetin
gos ir galutinos, o telinkėčiau, 
kad jos įneštų nors ir nedide
lė dalį aiškumo į esamųjų, 
gylančiųjų ir busimųjų disku
sijų šviesą. Laisvos diskusijos 
yra negalimos tik vienos sro
vės vadovaujamose sistemose.

Sakysime ,kad dėl vadina
mosios vienybės išsaugojimo, 
būtų ne laikas kelti į viešas 
diskusijas bei mūsų pasaulė
žiūrinį susiskirstymą, atseit, 
pasekime Vokietijos lietuvių 
tremtinių 
pavyzdį.
tvarkoje? . . . Jei kai kuriuose 
mūsų centruose ir šiandien 
tebesitęsia aštrūs neaiškumai, 
tai tik dėl to. kad vienos sro
vės mestam šūkiui “vienybės, 
susiklausymo” vardan buvo 
paaukota tikroji demokratija. 
Kanados lietuviams toks su- 
siorganizavimas reikštų reor
ganizaciją.

Retas iš mūsų naujųjų ir 
senųjų ateivių šiandien nors 
ir švelnią, bet diktatūrinę 
praeitį benorėtų sau pagarbiai 
pripažinti, tačiau anuo metu 
susidariusi galvosena nėra 
taip lengvai pamirš|tama. 
Daugelis tik dabar pastebėjo 
ir pastebi, kad tikrąją demo
kratiją neužtenka vien teore
tiniai pažinti, bet reikia leis
ti laikui veikti, kuris pajėgtų 
perauklėti ne tik mūsų galvo
seną, bet ir vidinį kitų pažiū
rų gerbimo kultą.

Demokratija pripažįs
ta opoziciją ir reikalauja 
tolerancijos kitų pažiūrų 

žmonėms.
Atrodo, kad iš šio 

turėtų būti žiūrima 
pirmąjį Kanados 
Centrinį Organą. Įstatai, ku
rie suvažiavimo bus priimami 
ir patvirtinami, turėtų ap
jungti visus Kanados lietu-

susiorganizavimo 
Bet ar ten viskas

vius be religinių, politinių, 
pasaulėžiūrinių skirtumų (ko
munistai, kaip lietuvių tautos 
priešai, čia neįeina). Šiaip ar 
taip reikia pripažinti, kad 
ateities Kanados lietuvių, 
tiek kultūrinė, tiek politinė 
veikla, jei ne pirmaus, tai 
bent atsistos antroje vietoje 
po Šiaurės Amerikos J.V. lie
tuvių veiklos. Ir šis numato
mas įvykis taip pat mus įpa
reigoja objektyviai žiūrėti į 
reikalą ne tik suvažiavimo 
dienos sudarytosios nuotaikos 
dvasioje, bet stengiantis per
manyti tolimesnės ateities ne
išvengiamos srovių konsoli
dacijos būtinumą. Krikščionis 
ar socialdemokratas, liaudi
ninkas ar tautininkas, pirm 
negu atsisėsdamas prie kon
ferencijos stalo, turėtų žinoti, 
kad nuo jo priklauso ne tik 
Kanados lietuvių ateities su- 
siorganizavimas, bet kad ir jo 
numatomi iškelti sprendimai 
turėtų būti priimtini kitų pa
žiūrų lietuviams. Tik šiuo 
keliu einant galėtume pajėgti 
išlaikyti tvirtą lietuvišką cha
rakterį ir atsispirti prieš bet- 
kurį totalizmą ar jis ateitų iš 
kairės, ar dešinės pusės.

Jei šiomis eilutėmis tenka 
iškelti mintis, kurios daugu
mai yra žinomos, tai tik dėl 
to, kad jau dabar girdimos 
žinios rodo, jog ir Kanadoje 
bus siekiama aukoti demokra
tiją “susiklausymo” labui. 
Gal ir teisinga daugelio nuo
monė, kad kai kurių taip va
dinamų ganytojų, per akty
vus kišimasis į ateities susior
ganizavimo reikalus ne artina, 
bet aštrina tarp-ideologinius 
santykius. Tai irgi rodo, kad 
visiems ir visur yra būtinas 
pasaulėžiūrinis nuosaikumas.

Apie mūsų susiorgainizavi- 
mą būtų galima daug kalbėti, 
paliesti jau dabar visas atei
nančias ir kylančias nuomo
nes, tačiau tokiame trumpa
me apžvalginiame straipsne
lyje tegalima iškelti tik ne
daugelį minčių, kurios ir ne
pilnai išnagrinėtos gal 
skaitytojuose naujų, ta 
me įdomių, diskusinių 
monių.

L. Girinis,
K.L.C.T. Vice Pirmininkas.

įneš 
link-
nuo-

irtaško 
kuriant

Lietuviu inasai „NL" spaustuvei
“NL” galėjo tapti savait

raščiu tik savos spaustuvės 
dėka. Laikraščio leidimas da
bar atpigintas pusiau.

Išlaikjyti laikraštį ir suor
ganizuoti spaustuvę iš prenu
meratų ir aukų buvo neįma
noma. Pati Taryba lėšų netu
rėjo, o jei ir būtų turėjusi, 
tai jos įsteigta spaustuvė bū
tų galėjusi aptarnauti tik jos 
leidžiamą laikraštį ir savo na
rius. Jokių pašalinių darbų 
nei dabar, nei ateityje ji ne
būtų galėjusi imtis. Užtat bu
vo pasirinkta akcinės bendro
vės forma išleidžiant šėrus ir 
užtikrinant spaustuvei neribo
tą darbą.

Šį rudenį b-vė tapo įregis
truota “Nepr. Lietuvos” var
du. Šėrų kapitalas — $50.000. 
Dabar atspausdinta savoje 
spaustuvėje pirmoji 1000 šė
rų partija. Vienas šėras $10. 
Šėrų platinimas buvo pradė
tas anksčiau pagal laikinus 
kvitus. Dabar pagal juos iš- 
rašinėjami tikrieji š ėr a i. 
Ateityje 'šėrų platintojai už 
šėrus surinktus pinigus pra
šomi tuojau persiųsti “NL” 
kasininkui J. Kupriui, 7695

Lasalle Blvd., Ville Lasalle, spaustuvės parengimo darbas 
Montreal, Que., kad neužsivil- rugpiūčio mėn. buvo įstrigęs 
kintų šėrų pasiuntimas. Jeigu ir kai ne vienas jau skleidė

gandus, kad iš to nieko ne
bus, Vai d’Or skyrius atėjo 
į pagalbą su $700 ir įgalino 
nusipirkti būtiniausius daly
kus laikraščio perkėlimui.

Ruošiant bendrovės įsta
tus buvo įneštas straipsnis, 
kuris užtikrina b-vės visuo
menišką pobūdį, būtent: “Nė 
vienas asmuo negali tiesiogi
niai ar netiesioginiai kontro
liuoti daugiau kaip 50 bend
rovės akcijų kapitalo”.

Šiuo metu stambiausias šė- 
rininkas yra K.L.C.T., kuri 
turi nupirkusi visą leistiną šė
rų normą — $500. Iš KLT 
skyrių šėrų turi už $100 tik 
vienas Torontas. Labai geis
tina, kad KLT skyriai ir ki
tos organizacijos pirktų šė
rus, tuo dar labiau sustiprin
dami b-vės visuomeninį pobū
dį. Tuo tarpu lėšų klausimas 
yra labai opus nes dar turima 
skolų. Be to, reikalinga įsigy
ti kai kurių pagelbinių maši
nų ir reikmenų (nedidelis 
presas blankams, kortelėms, 
vokams spausdinti, 8 punktų 
fondas, rankinių raidžių kom
plektai ir kt.), kas įgalintu 
imtis šalia laikraščio ir kitų 
darbų.

Tuo tarpu b-vei tebevado
vauja laikinoji valdyba, kuri 
bus perrinkta, kai tik kvitų 
pakeitimas Šerais bus užbaig
tas.

Įsteigtoji spaustuvė yra di
delio darbo maža užuomazga, 
kuri lietuviškos visuomenės 
neabejotinai bus tinkamai 
įvertinta ir su jos parama sek- 

- . ėsis.
Pr. Rudinskas.

Metinese spausdintas „NL" 
sukaktuvėse

kas nors yra pakeitęs savo 
gyvenamą vietą, turi nedels
damas pranešti naują adresą.

Toli gražu ne visos lietuvių 
kolonijos vienodai parėmė 
spaustuvės organizavimą. Lig 
šiol nupirko šėrų :

Montrealas .............
Vai d’Or .............
Beardmore lietuvių
grupė ....................
Toronto .................
Winnipeg ............ ..
Rolphton .............
Vancouver .............
Mc Innis .................
Pickle Crow ..........

$1640
900$

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

280
160
160
80
70
40
20

Viso už $3350
Nėra abejonių, kad dabar, 

išleidus tikruosius šėrus, pla
tinimas pagyvės ir visur ki
tur. Pagarbą reikia atiduoti 
KLT Vai d’Or skyriui su jo 
pirmininku St. Bakšiu pryša- 
kyje, kuris teturėdamas virš 
100 narių įstengė išplatinti 
šėrų už $900. Dar daugiau. 
Kai dėl lėšų stokos galutinas 

čpu i&i u tin at«i<i

Kanados Lietuviu p Centro Taryba
nuoširdžiai sveikina visą Kanados lietuviškąją 

visuomenę su
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENTĖMIS 

X* ir linki ryžtingai eiti lietuvių laisvės kovos, vieny- 
Sr bės ir darnaus bendradarbiavimo keliu!

SKAITYTOJAMS
Ryšium su pasiųstais pri- , 

minimais atsilyginti “NL” 
prenumeratą už 1948 m., yra 
įvykę nemalonių klaidų : kai 
kurie asmertys buvo paprašy
ti apsimokėti prenumeratą, 
nors jie jau senai yra tatai 
padarę. “NL” administracija 
už įvykusias klaidas labai at
siprašo.

Ta proga norėtume pri
minti, kad skaitytojai neturė
tų užmiršti, jog lig šiol “N 
L” dėl lėšų stokos neturi ap
mokamo administratoriaus, 
darbas atliekamas idealistų 
talkininkų po savo tiesioginio 
darbo įmonėse. To pasėkoje, 
žinoma, lengvai įsivelia klai
dos, kurios tačiau 
gera valia visada 
aiškinamos.

“Nepr.

su abipuse 
lengvai iš-

Lietuva”.

“NL” B-VĖ PASKYRĖ 5 ŠĖRUS PLATINTOJAMS

Vajus eina. Reta diena, ku- Į Premijos bus įteiktos “NL” 
rią “NL” negautų kelių ar vajaus uždarymo baliaus metu, 
keliolikos prenumeratų. KLT 
Vai d’Or skyriaus platintojas 
J. Žurlys jau prisiuntė 41 pre
numeratą už $123.50, KLT 
Londono skyriaus pirm. Ant. 
Miškinis — 19 prenumeratų.
J. Grybas iš Rolphton — 19, 
St. Aneliūnas, Bisset, Man.— 
10, St. Dalius, Neranda — 7 
ir t.t.

Visi “NL” platintojai arba 
kiti galį prie šio svarbaus 
darbo prisidėti, kurie dar ne
gavote platinimui kvitų kny
gučių, prašomi nedelsiant 
kreiptis į “NL” administra
ciją.

“NL” b-vės valdyba 
raščio platintojams nutarė pa
skirti premijas: daugiausia 
išplatinusiam — 
($30.) ir sekantiems 
— po 1 šėrą.

kuris ry*šium su KLT suva
žiavimu nukeliamas į vasario 
mėnesį.

laik-

3 šėrus
dviems

$

I ' V. X V *1 X CUX XX 
2$ mingai plėši 

i

Švenčių proga sveikinu jus 
ir dėkoju 
siuntimą.

už lietuviško žodžio

L. Stankevičius, 
Paryžius, 

džiaugiuosi,Labai _
Tamstos įsteigėte savą 
dos lietuvių laikraštį: 
kiu, kad Kanados lietuviai 
geresni ir patriotingesni ne
gu Amerikos lietuviai. Tiesa, 
man raidės jau truputį per 
smulkios, bet jūsų laikraštį 
palaikysiu, kol gyvas būsiu.

M. Vilkišius, 
Lawrence, Mass.

Įsivaizduoju, kiek rūpesčio 
pakėlėte iš maža sukurti ne
įkainuojamą kūrinį ,kuris ne
ša į suvargintą dvasią pasi
grožėjimo, ramybės ir švie
sesnės ateities spindulį. Pui
kiai pažįstu redakcinį darbą 
ir jo vargus, nes pati dirbau 
Panevėžio Balso redakcijoje.

V. Ramūnienė, 
Dunnville, Ont.

Laikraštis jau leidžiamas 
savoje spaustuvėje ir savaiti
niu.

kad 
Kana- 
aš ti-

Prisipažinkime, ar galima 
tai paskaityti, kad susijaudi
nimo ašara akyse nesublizgė
tų? Techniškai kuklus atro-

Platintojai rašo
jėgomis 

platinimo 
kiekvieną 

atidarymo 
lėšų paau-

EI. Naujokaitytė, London
Siųskite nurodytiems as 

menims 
Skyriaus 
raščio būklę, todėl darys pas
tangas kuo greičiausiai atsi-

ląikraštį skolon, 
valdyba žino laik-

J. Žurlys, Va) d’Or:
Nutarta visomis 

įsijungti į “NL” 
vajų, aplankant 
tautietį. Vajaus 
proga iš skyriaus
kotą $50. Taip pat nutarta 
surengti didelę ekskursiją iš 
Vai d’Or į Montrealą 
dos platinimo vajaus 
mo koncertą ir savo 
centais dar labiau 
lietuvišką spaudą.

j spau- 
uždary- 
kukliais 
paremti

Vytautas Šimkus,
Fort William:
Jaučiu lietuvišką pareigą 

ir garbę prisidėti prie "NL” 
vajaus. Tegu būna “NL” tas 
varpas, žadinąs mūsų apsnū
dusius ir miglų apsuptus tau
tiečius!

do laikraštis, bet savo turiniu 
neabejojamai vienas geriau
sių, ypač atsižvelgiant į jo ne
didelę apimtį. Prieš metus or
ganizacija — leidėja (Kana
dos Lietuvių Taryba) turėjo 
tik du skyrius su nedideliu 
narių skaičiumi. Turėjo men
kutį rotatorium 
laikraštėlį, 
kada . , .

Atvyko 
tūkstančiai
Atvyko pirmiausia sau duoną 
užsidirbti, ne kaip norėtų, bet 
kaip sutartys nurodo. Jie ra
do Kanadoje seniau gyvenan
čių lietuvių, išlaikiusių gilų 
lietuvišką susipratimą. Jiems 
naujai atvykę stojo į talką. 
Kiekvienas gali suprasti, su 
kokiu vargu reikėjo pradėti 
beveik iš nieko jau spaustu
vėje spausdinamo 
leidimą.

Kaip 
džiaugti 
mais!

spausdintą 
išeinantį kada ne

Kanadąį /keli 
jaunų lietuvių.

nesveikinti, 
šitokiais

Laikraštis
Cleveland,

laikraščio

kaip ne-

“Dirva”, 
Ohio.

Buvo laikų, žinoma, kuomet 
šis vienintelis tikrųjų lietu
vių žiburėlis buvo vos vos be- 
šviečiąs ir besiruošiąs užges
ti. Tačiau, vis dėlto, didelių 
pasiryžėlių dėka, jis buvo iš
laikytas ligi šiai dienai, kuo
met tas laikraštis pradeda 
šveisti didele ir nebeužgesi- 
nama šviesa.

Dienraštis “Draugas”, 
Chicago, III.

Didžiųjų švenčių proga 
“Nepriklausomos Lietuvos” 
nenuilstantiems darbuoto
jams linkiu asmeninės laimės 
ir kad 1949 m. “Nepriklauso
ma Lietuva” lankytų kiekvie
ną lietuvį kiekvieną dieną, 
visus cementuodama į besąly
ginę kovą už Lietuvos laisvę!

Juozas Rastenis, 
Vermilion Bay, Ont.
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is Cuxhaven gruodžio 10 d. 
laivas su 
Kanadon. 

dar nepa-
1.300 
Lietuviu 
skelbtas.

išvietintų 
skaičius

* * * 
ministro padėjėjas, 

, šeštam
Darbo 

Arthur MacNamara, 
žemės ūkio darbininkų kon-

Pranešama iš Paryžiaus, 
kad kun. prof. Mykolas Kru
pavičius. Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirmi- 
niinkas, Popiežiaus Pijaus 
XII paaukštintas Jo švente
nybės Rūmų prelatu.

Ši žinia labai maloni, kad 
šis paaukštinimas duotas kaip 
tik tam vyrui, kuris šiandien 

_ __________j % ‘ ji 1 ae-
rūkoriai galės pasmaguriauti tuvos išlaisvinimo darbui, 
amerikoniškų .tačiau tie jiems Tai yra stipri moralinė para- 

į ma tai ryžtingai mūsų tautos 
kovai.

viešajam gyvenime. Nesenai 
Kanados Ministrui pirminin
kui įteikė rezoliucijas prieš 
komunistus Kanados Preky
bos Rūmų delegacija. Atrodo, 
jiems ateina sunkios dienos.

* *
1 d. nuimamas 

amerikoniškoms
Nuo sausio 

draudimas
gresui Ottawoje pranešė, vai- cigaretėms ir cigarams. Taigi, visas savo jėgas aukoja 
rl'žia nlanunia atkviesti o-aloc naemarriiriantl :_ • • _ j.džia planuoja atkviesti išvie
tintų ūkininkų su šeimomis, 
nes, sako, nevedę vyrukai ar 
merginos, padirbėję Ūkyje 
skirtą laiką .išbėga į miestus 
ir Kanados ūkių savininkai 
vėl darbininkų neturi. O dar
bininkų reikia, norint palai
kyti gamybą. Tokiu būdu, gal 
netiukus rasis gerų progų iš
vietintiems lietuviams su šei
momis vykti ir apsigyventi 
Kanadoje.

* * *
Canadian National gelžke- 

lių valdyba planuoja atgaben
ti 700 išvietintų ūkininkų su 
šeimomis į Peace upės apy
tuštę apylinkę British Co
lumbia provincijoje. Norima 
sudaryti pieno ūkio apskritį, 
iš kurio būtų nauda ir gele
žinkeliui, ir išvietintiems.

* * *
Kanados pareigūnai skelbia, 

kad pereitais metais 
gyventojai ir svečiai iš 
rikos pragėrę čia 525 
nūs dolerių.

* * *
Kanada priėmė Newfound

land© salą dešimtąją savo pro
vincija. Tas jai per 8 metus 
kainuos apie 20 milijonų do
lerių kas metai, nes naujoji 
provincija reikalinga para
mos. Tačiau tikimasi, po to, ji 
pradės geriau vartoti savo 
gamtos turtus ir atsistos ant 
savų ekonominių kojų.

sjc * *
Aukščiausias Kanados teis

mas panaikino margarino 
draudimą Kanadoje. Jis gali 
būti čia gaminamas, bet ne 
importuojamas. Margarino 
fabrikas yra Toronte. Marga
rinas pasieks kitus miestus 
dar šiais metais. Quebec© 
pirmininkas M. Duplessis pa
reikalavo prisiųsti teismo 
sprendimą. Jis ruošiasi pa
duoti apeliaciją aukščiausiam

brangiau kainuos, kaip 
diški.

Kanada 
Marshalio 
kių už 600 mil. 
1948 metus. 

* *

kana-

* * *
pardavė 

planą Europai pre- 
perdoleriu

pagal

vietos 
Ame- 
milio-

•h
Toronto rabinas A. L. Fein

berg apkaltino Ontario mo
kyklų mokytojus, kad jie 
stengiasi žydų vaikus palenk
ti krikščionių religijai. Jis 
sako, kad Kanadoje auga an- 
ti-semitizmas.

* * *
Sepedden Albertoje, apy

linkės emigrantai buvo su
šaukti į mitingą, kuriame kal
bėjo du komunistai kalbėtojai. 
Susirinkusieji apmėtė kalbėto
jus kiaušiniais.

* * *
Kanados finansų ministras 

paskelbė, kad nuo sausio mėn. I 
1 d. visai eilei prekių, įskai
tant ir daugelį maisto produk
tų, nuimamas įvežimo drau- I 
dimas. Taip pat Naujų Metų 
dieną ir po to leidžiama kiek
vienam išbuvusiam Ameriko
je 48 ar daugiau valandų, įsi
vežti nusipirktų daiktų savo 
reikalams iki $100.

Anglijos Karalius George VI, 
kuris gruodžio 14 d. šventė 

savo 53 metų sukaktį.

Council in England), esą, no
rėdamas apdrausti Quebec© 
ūkininkų reikalus.

'k
Komunistų paklusnu m a s 

Maskvai baigia įkyrėti visoms 
demokratijoms. Kova prieš 
juos vyksta darbininkų unijo
se, organizacijose ir visam draugo šiame

United Nations seimelis 
baigė savo posėdį Paryžiuje, 
bei. nebaigė visų patiektų 
klausimų svarstyti. Tokiu bil
du, balandžio 1 d. susirinks 
kitam posėdžiui New Yorke. 
Paryžiaus posėdis priėmė 
(prieš Maskvos ir jos klap
čiukų 6 balsus) žmogaus tei
sių pareiškimą, sutvarkė Ko
rėjos klausimą, apramino Is
raeli ir arabus ir pakilojo ki
tus klausimus. Pasakyta labai 
daug kalbų. Sakoma, kiekvie
nas žodis kainavęs pasaulio 
tautoms po 53 centus. Atsto
vai išvažinėjo džiugūs į na
mus, nes, sako: “neprileido- 
me” prie Vakarų-Rytų karo. 
Maskva neturėjo nei vieno 

posėdyje, tik

6 savo klapčiukus, kaip Len
kija, Jugoslavija ir kiti.

* * *
Washingtonas jau gavo 

taip vadinamą Šiaurės Atlan
to Apsigynimo sutartį, kuri 
suriša Angliją, Prancūziją, 
Belgiją, Olandiją ir Ameriką 
bendram apsigynimui prieš 
Maskvą. Sakoma, sutartyje 
bus pastiaipa išstoti prieš 
taip vadinamas penktas kolo
nas, jei jos bandytų pasira
šiusiame krašte daryti val
džios perversmus, kaip komu
nistai padarė Čekoslovakijoj. 
Tokiu būdu. Vakarų Europos 
civilizacijos branduolys nori 
save ir viduje, ir iš lauko pu
sės tvirtai apsisaugoti.

* * *
Švedijos jūrininkų kalendo

riuje patiektais daviniais So
vietų Sąjunga didelėje slap
tybėje statosi 45.000 
dydžio kovos laivus, 
esąs jau baigiamas.
mastu statomos vokiško tipo 
submarines, galinčios plaukti 
po vandeniu 25 
ir padaryti ilgą

* *
Rusija 29-tą 

dojo veto teisę 
d. neleisdama Cęylonui 
UNO nariu. Iš 29 veto 
buvo panaudota tautų 
leidimui į

tonų 
Vienas 
Plačiu

jūros magus

•i'
kartą panau- 
gruodžio 15 

tapti 
13-ka 
neįsi-

Su Šv. Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis 
savo prietelius ir klijentus sveikina

CLEANERS & DYERS CO.

2820 ALLARD ST., 
MONTREAL 20.
Tel. TRenmore 1135

Lietuviai savininkai:

J. Matulaitis
J. Kriaučeliūnas
A. Majauskas

Kanada 
dalyvauti 
lynui.

UNO.
sjc

būsianti pakviesta 
oro transporte Ber

* * *
Britanijos valdžia ruošiasi 

chemijos pramonės nacionali
zacijai.

Kanados ir Amerikos spau
doje paskelbtos ištraukos iš 
atėjusio “Tarybų Lietuvos” 
gruodžio 2 d. numerio, kurios 
patvirtina žinias apie ginkluo- 

i tą Lietuvos ūkininkų pasi
priešinimą Maskvos 
mam Lietuvos 
“kolchozavimui”. 
leidžiamoji rusų 
Lietuva” sako, kad “buržujai 
nacionalistai” vartoja “grasi
nimus” ir net “nužudo sovie
tinius pareigūnus”, tikslu 
“sukliudyti didžiajam liaudies 
ūkio atstatymo ir išplėšimo 
darbui”.

Kaip žinoma, Maskva šįmet 
pradėjo smarkias 
“sukolekty vinti” 
ūkininkus, kurie 
gyvi. Kitais žodžiais tariant

uzmeta- 
žemės ūkio 

Vilniuje 
"Tarybų

pastangas 
Lietuvos 

dar išliko

Oficialus Amerikos karo 
valdžios Berlyne leidžiamas 
vokiečių laikraštis “Neue Zei- 
tuag” pasakoja, būk daugelis 
Vokietijos armijos kareiviu 
nepasidavę rusams Pabaltijo 
kraštuose ir tęsia kova prieš 
bolševikus kaip partizanai. 
Vokiečių laikraštis sakosi 
gavęs Žinių, būk partizanų 
centrinis štabas esąs, netoli 
Šiaulių, ir jis vadovaująs ar

eštų, 
ukrai- 
ir vo- 
maisto 
vokie-

mijai susidedančiai iš 
lietuvių, latvių, lenkų, 
niečių, rusų dezertyru 
kiečių. Ginklai, dalis 
ir vaistų, sakoma, esą 
čių armijos turto likučiai.

Šias žinias Europos ir Ka
nados spaudoje išplatino Reu-

Amerikos užsienių reikalų mi
nistras George C. Marshall 
nesenai turėjo rimtų. inkstų 

operacija.

Kucios Toronte
Kūčių vakarienę torontie- 

čiai lietuviai turės kartu para
pijos salėje. Atsižvelgiant į 
patalpų kuklumą ir norinčių
jų dalyvauti kūčiose gausu
mą, pirmoje vietoje turės tei
sę dalyvauti viengungiai ar
ba gyveną pas svetimos tau
tybės šeimas, kur nėra prak
tikuojami gražūs, kūčių pa
pročiai. Tenka pažymėti, kad 
kūčiose asmeniškai dalyvaus 
J. E. vyskupas V. Brizgys. 
Garbingasis svečias teiksis 
dalyvauti ir Kalėdų pamaldo- 1 
se naujai išdekoruotoje To- Į 
ronto lietuvių bažnyčioje.

* * *
Churchillis ragina Darbie- 

čių vyriausybę geriems san
tykiams su Franko Ispanija.

-I*
Anglų kompartija beviltiš

kai kovoja už valdžią socialis
tinėj Anglijoj. Jos narių skai
čius po karo sumažėjo 20% 
(buvo 50.000). Parlamente te
turi tik du atstovus. Iš 190 
profesinių sąjungų (unijų) sa
vo įtakoj teturi 3.

nori atimti iš jų žemę ir su
varyti į komunistinių dvaru 
baudžiavą.

Straipsnį prieš lietuvius 
“buržujus nacionalistus“ Ta
rybų Lietuvoje parašė Lietu
vos Centralinio Komunistų 
partijos Komiteto sekreto
rius A. S. Trofimovas. Jis 
paliepė partijos nariams žūt
būt įvykdyti kolekty vinimą, 
išmušti buožes ir “sulikvi- 
duoti buržujų - nacionalistu 
pogrindžio likučius.”

Nelinksmos Kalėdos Lietu
voje! Jos praeis pasiryžusių 
lietuvių patriotu prieš netei
sėtus okupantus kovos ženk’c.

Kanados spaudai šias ž- 
nias išplatino British United 
Press agentūra ,o Amerikoje 
—Associated Press.

terš agentūra, bet, turbŪL 
reikia jas priimti su geru 
druskos žiupsniu. Lietuviai 
gerai žino, kad ten jokių na
cių armijos kovotojui neliko ir 
kad tas žinias per įvairius šal
tinius j vakarų agentūras ii 
spaudą grūda tie patys komu
nistų agentai pagal Maskvos 
direktyvas, norėdami sudary
ti įspūdi, kad kovoja ne lietu
vių tauta, o kokie tai “nacių” 
likučiai.

Leidinys 
išvietintiems

Krašto turtų ministras J. A 
MacKinnon padalino spaudo 
atstovams jo ministerijos 
leistą išvietintiems kišen 
patarimų knygelę, kur į 120 
puslapių, nepainia anglų kal
ba, sudėta praktišku patari
mų, kaip Kanadą suprasti ir 
joje įsigyventi. Knygelę pa
ruošė Suaugusių švietimo 
draugija. Joje 24 straipsniai. 
Nurodoma, kaip įsigyti pilie
tybę, koki Kanados turtai, 
kaip ieškotis darbo, buto, kur 
padėti pinigus. Patariama pi- 
lietybęs ieškant nei i pas ad
vokatus. Valdžios pareigūnai 
nemokamai viską padai o.

Apie darbus sakoma: 
"Nors progų dirbti dabar la
bai daug, bet tas nereiškia už
tikrinimo tuojau gauti darbų 
kokį nori ,ar savo specialyb •- 
je. Gali tekti kiek palauk.i iki 
atsiras atatinkama proga. 
Tuo tarpu, patartina imti bet 
kokį laikiną darbą”.

Knygelė baigiasi žodžiais: 
“Kanadiečiai turi viltį, kad 
jums 
čia 
jums 
jums 
jūsų

kad 
Kanada patiks, kad jūs 

būsite laimingi,, ir kad 
čia pasiseks. Jie nori 
gerovės, nes tas ir ju ir 
naudai išeitų.’

Sakoma,
liau išleista
kiečių ir
Būtų gera 
nio ir lietuvių kalba.

Knygelės pavadi n i m a s: 
“This is Canada”. Ji bus dali
nama tarp išvietintųjų. Minis
terijos adresas: Department 
of Mines and Resources, Ot
tawa, Ont.

knygelė bus vė- 
olandų, lenkų, vo- 
ukrainų kalbomis, 
pareikalauti leidi-

šių metų gruodžio mėn. 31 d. K. L. T. Londono 
skyrius rengia linksmų, ir gražu

Nauju Metu sutikima
Programoje: koncertas, šokiai, turtinga ir Įdomi 
loterija. Bufetas. Naujų Metų sutikimas įvyks St. 
Peters Parish Hall Richmond ir Kent gatvių kam 
pas. Plačiosios Londono apylinkės lietuviai: Jūsų 
dalyvavimas — Londono lietuvių džiaugsmas.

K.L.T. Londono sk. Valdyba.
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Lietuvos Skautu Sąjungą tremtyje
Mieli brangiosios Lietuvos skautai ir skautes!

Suėjo 30 metų, kai didelė 
Lietuvos jaunuomenės dalis 
mokosi, lavinasi ir stengiasi 
geriau tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir Artimui. Ji išsiskirdavo 
savo smulkesniais gerais dar
beliais kasdieniniam gyveni
me, didesniais darbais visuo
menės gyvenime ir patrijotiš-

gyvavime. Ji nebuvo atsili
kus, bet dargi mūsų jaunimo 
priešaky veržliai žygiavo j 
skaisčią Lietuvos ateitį. Toji 
jaunuomenės dalis skyrėsi ne 
vien tik savo darbais, veikla, 
drausme ir žygiais, bet ir savo 
vardu. Tai Lietuvių Skautija. 
Žygiuodama plačiu Tautos pa
žangos keliu į Lietuvos gero
vę, ji per tuos 30 metų paliko 
nueitam kely daugybę naudos 
ir gėrio pėdsakų. Motina-Tė
vynė džiaugėsi ir didžiavosi 
tokia gyva ir darbščia Savo 
Skautija. Toji Skautija, tar
tum kokia kariuomenė, gražiai 
žygiavo atskiromis voromis, 
kurios darniai ėjo į koją ir 
kurias sudarė skautai, jūros 
skautai, skautės, skautai-vy- 
Čiai, vilkiukai ir paukštytės.

Geriau už ginkluotą jėgą . . .

Tėvynė-Lietuva brangino 
Savo Skautiją daugiau negu 
kokią ginkluotą jėgą, nes ne
ginkluotoji Skautija, kaip mil
žiniškoji savanorių jaunuolių 
rinktinė, buvo nuolat apsi
ginklavus galingiausiu dvasi
niu ginklu — artimo meile, 
ištikimybe Tėvynei ir nuolan
kiu klusnumu Dievui. Tokio 
trigubos galios ginklo 20-me 
amžiuje neįveiks jokios milži
niškos ginkluotosios jėgos pa
saulyje, 
čiausias 
skautai 
ginklu ginti savo Motiną-Tė- 
vynę — tą pavyzdingiausią 
krikščionę, kuri nei vienos sa
vo kaimynės niekad nieku 
nenuskriaudė ir piktesnio žo
džio neištarė. Daug skautų 
garbingai žuvo tose kilniose 
pastangose. Daug skautų iš
vien su kitais miško broliais 
partizanais po šiai dienai ne
užleidžia priešui gražių pra
eities liūdytojų — Lietuvos 
miškų, kuriuos skautų stovyk
los puošdavo ir linksmos skau
tiškos dainos džiugindavo. Ne- 
uniformuotas skautas su par
tizaniniu ginklu rankoje drau
ge su savo broliu partizanu, 
kaip ištikimi Lietuvos sūnūs, 
stengiasi gelbėti savo Motiną, 
suklupusią po komunizmo 
kryžium ir vedamą į rusišką 
Golgotą. Negalėdami toliau 
kovoti ir nenorėdami gyvi ar 
sužeisti žiauriam priešui pa
siduoti, skautai partizanai su 
skautiška šypsena atsisveiki
na su Tėvyne taip, kaip nenu
galimas kunigaikštis Margis 
ir jo karžygiai!

Kai atsirado šven- 
reikalas, varesnieji 
stojo ir šaunamuoju

Likimo smūgis
Lietuvos Nepriklausomybės 

sprogimas penktąją skautijos 
dalį nusviedė toli į svetimą 
kraštą. Po to trenksmo atsi
peikėję visi 5000 skautų su
sitelkė į draugoves ir susiri
kiavo į sąjungos vorą. Jūsų 
ausys tebegirdi komunistinės 
vinis kalant į Lietuvos kūną. 
Jūsų širdys verkia dėl jūsų iš
gyventų Tėvynės kančių. Bet 
jūsų akys džiaugiasi, kad jus 
į darbą pašaukė ir veda paty
rę vadovai. Taip pat didžiuoja
tės, jog jums ir jūsų veiklai 
naujoje aplinkoje ir sunkiau
siose sąlygose šauniai vado
vauja vyr. skautininkai Kazys 
Palčiauskas ir Vytautas Če
pas. Kaip senas skautininkas, 
noriu pabrėžti, jog pirmą kar
tą mūsų skautijos istorijoje ir 
kaip tik tremty skautų sąjun
gai vadovauja tikrieji skautai 
ir gabūs vadovai, iškilę iš jau
nųjų skautų, jų eilėse išaugę, 
subrendę ir įgudę ilgametėje 
veikloje. Tai yra be galo svar
bus veiksnys, reikšmingas fak
tas ir pagrindas ateities vil
čiai. Tokių vertingų skautiš
kų asmenybių vedami toli nu
ėjot tolimesniu keliu savo tar
nyboje Dievui ir Tėvynei ir 
pakeliui į Lietuvos laisvę! Te
gu nei vienas iš jūsų nesusvy- ’ 
ruoja, nepalūžta tremtinio 
dvasioje ir nepasitraukia iš Į 
šios tarnybos ir iš to kelio! 
Dar niekad nebuvo didesnio 
reikalo, kaip šiandien, laikytis ■ 
geležinio įstato: jei būti skau
tu, tai tik vieną kartą — ant 
visados! To trokšta į Golgotą 
stumiama jūsų Motina-Tėvy
nė! Tokį Jos šauksmą karto
ja jūsų tėvas, kurio pirmomis 
skautiškomis pėdomis jūs mie
lai nusekėt ir, nuolat daugėda- 
mi, sudarėt gražią jėgą. Lie
tuviškoji skautija gražiai ir 
darniai žygiavo 30 metų ilgu
mo keliu. 25.000 jaunų krikš
čionių artimo meilės kupinų 
širdžių vieningai plakė lietu
vybės tvinksniu. To žygio dun 
desys leido gerosios tarnybos 
aidus. Pasigėrėtinas buvo lie
tuvių skautijos maršas į atei
tį pažangos keliu, mindžiojant 
piktžoles. Susižavėjusi tokiu 
lietuvių skautijos akcijos pa
radu, laisvoji Tėvynė globo
jo ją, apgaubusi, lietuviškąja 
vėliava su Kryžium vidury. 
Neišleiskite tos vėliavos iš sa
vo rankų. Pasisemkite stipry
bės iš šio vaizdelio. Žilagalvis 
mūsų Tautos Laisvės prana
šas ir kovotojas, apsiginklavęs 
Kryžium ir rašytojo plunksna, 
kan. J. Tumas-Vaižgantas 
1928 m. pašventino 2-jo pėsti
ninkų DLK Algirdo pulko vė
liavą ir, pulko vadui pulk. Pe- 
truičiui įteikus ją garbingiau
siam kareiviui, pasakė: “ši vė
liava yra pulko šventenybė ir 
garbės simbolis. Tegu ji visuo-

plevėsuoja narsaus algir-met 
diečių pulko prieky ir veda jį 
į garbingus žygius, kai reikės 
Lietuvos laisvė ginti. Tvirtai 
laikyk šią vėliavą ir niekad iš 
savo rankų nepaleisk. Tik 
priešui jos neužleisk. O jei 
priešo kulkos pervers tavo 
krūtinę, tai ir tuomet šios vė
liavos iš savo rankų nepaleisk. 
Krisdamas savo kūnu ją pri
denk!” Aukšto ūgio ir stam-

baus vėliavininko viršilos krū
tinę puošė du Vyties Kryžiai 
ir kūrėjo-savanorio medalis. 
Pulkui einant kovos keliais 
skersai ir išilgai Tėvynės, tas 
viršila dalyvavo trijuose Ne
priklausomybės karuose prieš 
rusus, bermontininkus ir len
kus ir visur pasižymėjo nar
sumu. Iš tokio lietuvybės liū
to — kovotojo akių byrėjo 
džiaugsmo, pasididžiavimo, 
veržlumo, drąsos ir pažadėtos 
ištikimybės ašaros. Atsimin
kime šiuos didžio Tautos pa
mokslininko žodžius ir visada 
juskite simbolišką jų reikšmę.

Praėjusią vasarą jūsų vadai 
surengė tris skautui ir vieną 
jūros skautų stovyklas. Trem
ty paliegę ir Tautos nelaisvi’- 
je sušalę susibarėte pasiš 1d . - 
ti prie skautiško laužo. Jūsų 
Vadas Palčiauskas iš Lietuvos 
atsivežtu degtuku tik jūsų 
akyse padegė tą laužą. Ar to
kia 30 metų sukakties minėji
mo pradžia buvo tiktai įspū
dinga? Tačiau tai nebuvo tik 
fizinis veiksmas: lietuviškas 
degtukas Vado rankoje pade
gė svetimos žemės malkų bei

(Nukelta į 10 psl.)

Liaudies Balsas” kaltinamųjų suole
Į tu nebuvo ir vokiečių okupa
cijos metus praleido Lietuvo
je, nesinaudodamas karo ko
respondento titulu. Dar vie
na smulkmenėlė — drg. Ka
rigaila pavadina mane “gir- 
tuokliuku” — priminkite jam 
prie progos, kad aš visiškai 
nevartoju alkoholio . . . Tas 
pats drg. Karigaila skundžia
si darbo sąlygomis — dirba 
jis 15 vai. kažkokiame fabri
ke (įdomu sužinoti to fabriko, 
kuriame darbininkai dirba 15 
vai., pavadinimą ir adresą, ar 
tik nebus jis “LB” redakcijo
je?) ir todėl neturi laiko at
sakinėti į mano straipsnius. 
Gaila. Būčiau labai dėkingas, 
jeigu Jūs jį pabandytumėte 
paguosti — primintumėte, 
kad aš taipogi dirbu 9 vai. 
fabrike ir straipsnius rašau 
pūslėtomis nuo darbo ranko
mis . . . Gal tada jo įtūžimas 
sušvelnėtų . . .

Kadangi mano asmeniui 
mesti iš piršto išlaužti kalti
nimai kartu su man visiškai 
svetima Vytauto Kasniūno 
pavarde yra labai rimto pobū
džio, iki š.m. gruodžio mėn. 
31 d. "LB” redakcijai duodu 
laiko padarytą neteisybę at
šaukti jos laikraščio pusla
piuose. Tas turėtų būti įvyk
dyta pakankamai aiškiai ir 
visiems suprantama forma. 
Priešingu atveju, minėtam 
terminui praėjus, būsiu pri
verstas šauktis teismo pagal
bos.

Mieluosius skaitytojus, ku
riuos “LB” ragina iš jo 
atspausdintos “informacijos” 
padaryti atatinkamas išvadas 
apie mano straipsnių vertę, 
prašyčiau — savo ruožtu iš 
šių mano atskleistų faktų su
sidaryti atatinkamas išvadas 
apie patį “LB”, jo bendradar
bius ir redakcijos kolektyvą.

Būčiau labai dėkingas, jei
gu redakcijos, turinčios ma
no tikrąją pavardę, po šiuo 
straipsniu pridėtų savo pa
stabą liudijančią, kad aš nesu 
Vytautas Kasniūnas.

Vyt. Kastytis.

Dedame šį mūsų bendra- j dai savo esesininko priešai- I 
darbio atvirą laišką “Liau- ką. Jau anksčiau sakiau, kad 
21_ Zl-l___ i”, užtikrindami į visus tamstos svaičiojimusdies Balsui 
jį ir visą visuomenę, kad 
Vyt. Kastytis nėra Vytau
tas Kasniūnas, kaip kad “L 
B” buvo paskelbęs.

Red.
Maskvos užtarytojų ir da

bartinių Lietuvos okupantų 
garbintojų “Liaudies Balsas” 
— tas pats, kuris sovietų pra
vestas masines mūsų tautos

neturiu laiko atsakyti. Kiek- ! 
vienam mielam lietuviui, ku- | 
ris skaitys šias eilutes, bus 
bent dalinai aiškus tamstos 
esesininko asmuo. Paaiškė
jus, tegul kiekvienas daro 
išvadas, ką tamsta gali raši
nėti.” ‘ (“LB“ Nr. 895).
Taip — tai turėjo būti 

knock out’as Vyt. Kastyčiui, 
įtūžę “LB“ rašeivos plunks
nakočius padėjo į šalį ir vie
toj jų griebėsi lazdos. Vyt. 
Kastytis skaitytojų akivaiz
doje turėjo būti nušluotas ; 
nuo kanadiškos žemės pavir- j 
šiauš. Tačiau, kaip ir visi j 
chuliganinio žurnalizmo ats
tovai, “LB“ pisorėliai padarė 
nedovanotiną klaidą — jie už
miršo, kad lazda turi du ga
lus ir, neatsargiai panaudota, 
ima tvoti pačius jos savinin
kus — šiuo atveju minėtuo
sius chuliganinio žurnalizmo 
atstovus.

Nežinau, iš kur jie paėmė 
šias “informacijas” apie ma
no asmenį. Labai galimas da- i 
įykas — jas parūpino tam 
tikri šaltiniai (būdami neblai- į 
viame stovyje) iš sovietų 
okupuotos Lietuvos, ar, gal 
būt, sapnų karalystėje sužve- | 
jojo pati “LB” žinių centrali- ' 
nė. Pagaliau — tas man vi
siškai nesvarbu. Svarbiau
sia — ir tai aš dabar kaip tik 
skaitytojų akivaizdoje noriu 
pranešti “Liaudies Balsui” — 
mano tikroji pavardė nėra 

5 Kąsniu- i Vytautas Kasniūnas. Todėl 
okupacijos visos Jūsų “informacijos” 

apie mano asmenį, deja, nors 
man labai nesinorėtų drumsti 
Jūsų triumfo nuotaikos, ne- 
atatinka tikrenybei. Tokiu at
veju — nesipiktinkite — aš 
turiu pilną teisę Jus apšaukti 
šeimžikais, chuliganinio žur
nalizmo reprezentantais. Pra
šyčiau įsidėmėti ir tuojau pra
nešti savo žinių šaltiniams: 
Vyt. Kastytis neturi nieko 
bendro su Vytautu Kasniūnu,

geriausiu jų darbu Lietuvai
— 895 numeryje Karigailos 
slapyvardžiu talpina straipsnį
— “Agentukas gieda”, kur 
bandoma suvesti sąskaitas su 
Vyt. Kastyčiu. Nepajėgdami į 
mano antikomunistinius — 
antisovietinius straipsnius at
sikirsti kontrargument a i s, 
kaip kad padorūs žurnalistai 
turėtų daryti, “LB” rašeivos, 
atsidūrę visiškoje neviltyje, 
griebiasi išbandytos sovieti
nio komunizmo kovos prie
monės — šmeižto prieš mano 
asmenį.

Štai pasekime, ką rašo drg. 
Karigaila:

“Dabar tik trupučiuką 
apie asmenį, apie “Vyt. 
Kastytį. Viename straipsne
lyje, rašydamas apie drg. J. 
Ylą, Vyt. Kastytis išsireiš- 
kia, kad Yla rašąs, jog į Ka
nadą prigužėjo buvusių uni
formuotų esesininkų” . . Iš 
tos tiesos jis kaip tik nori 
pasijuokti. Betgi, “gerbia
mas ponaiti”, ar tamsta pats 
nesi buvęs uniformuotu ese- į 
sininku? Tamstos tikroji pa
vardė yra Vytautas Kąsniu 
nas. Vokiečių 
metu tamsta buvai karo ko
respondentas. Pagal hitleriš
ko gestapo naikinimo meto
dus, karo korespondentais 
galėjo būti tik gestapo pri
siekę agentai. Jie buvo dau
giau kaip eiliniais esesinin
kais. Tokiems vyrukams da
bar, be laisvosios tarybinės 
Lietuvos liaudies 
sprendimo, kuris 
manau, būtų griežtas, kelio 
laisvon tarybų Lietuvon nė- Į esesininko uniformos jis nie- 
ra. Todėl tamsta toliau pil- kada nedėvėjo, gestapo agen-

teismo 
tamstai,
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Kucios
Vanda Ramūnienė.

gimtojoje pirkioje
Mama, Tu stovi šį vakarą 1 

prie žvaigždutėmis apledėju
sio lango ir žvelgi į tolumą. 
Tavo žvilgsnis užkliūva ap
šerkšnojusių medžių šakosna. 
Neatitrauki akių į sodą, tėvo 
prakastą giliu sniegu užpus
tytą takelį, kuris tiesiasi vieš
kelio. Tylu.

Ir visoje gamtoje tylu. Tik 
žvaigždės dangaus skliautuo
se nerimstančiai mirga. Kiek
viena stengiasi pirmutinė pa
žvelgti j tą, kuris neša pasau
liui ramybę.

— Ramybę, Viešpatie, miš
ke ir už jūrų, mano vaikams, 
suteik . . .

Norėtum pratarti maldos 
žodžius, bet didis sielvartas 
surakina Tavo lūpas.

— Jau! — džiaugsmo vir
pesiu pratari. Nejunti, kaip 
kakta paliečia šaltą stiklą. At- 
apsakoma laime pasitinki, 
vieškelyje, šmėkštelėjusį še
šėlį.

— Jau . . .
Suvarginta dvasia atsilie

pia tėvas. Ir judu baugščiais 
žingsniais prieinate prie pa
dengto kūčių stalo — kve
piančiu rūtomis ir šienu.

Dar kartą atydžiai peržvel
gi kuklų kūčių valgį. Apeini 
apie stalą, paliesdama sugru
busiais pirštais, vaikų kėdes.

Stovit sulinkę, nepratarda
mi žodžio. Jaučiat: pirkia, 
sodas ir žemė, kvepia didžia 
paslaptimi.

Tėvo ranka paliečia šventą 
kalėdaitį ir ilgai stovit, tary
tum stabo ištikti. Delsiat 
laužti, nenuleisdami žvilgs
nių, durų link.

Skardžiu šūviu už lango, 
sodo takelyje, suglemba gi
rios vaikas. Ir perveria Tavo 
širdį žodžiai: — Už ką?

Judo grašiai sužvanga. O 
svetima girtaujanti minia 
pragariškai nusikvatoja.

— Mūsų idėjos esmė, išsi
pildė. Cha .-. . cha . . . cha . . . 
brolis brolį žudo!

Ir Tu, mama, suklumpi 
prie tuščios jauniausiojo sū
naus kėdės, kai tėvas laimina 
j4-

Ir aš svetur, šį vakarą, sto
viu prie lango ir laukiu . . .

Mintimis perbėga daug 
man neišaiškinamų, gyvenime 
klausimų; tie klausimai susi
jungę brandina manyje gilią 
neišsprendžiamą mįslę. Ir 
taip nieko neišspręsdama lau
kiu . . .

Pasineriu mintimis į pra
bėgusius metus, kada tėvų 
pirkioje viešpatavo džiaugs
mas. Kurį gerai prisimenu 
nuo tada, kada vos galėjau 
ištarti ‘‘Kūčių vakalas”.

Kokie tai buvo įspūdingi i 
vakarai!

Bet vaizdus pridengė šei
mos dėmė ir atskrendąs aidas 
— Už ką?

Girdžiu dabar tą aidą, kuris 
plėšo širdį ir sulenkia kelius.

Ach, taip . . . bet praeis šis 
vakaras. Ateis pavasaris. Ir 
vėl žiema dengs žemę sniegu. 
Ir vėl palinkęs tėvas kas sode 
užpustytą takelį, į kurį žvelgs 
rūpintojėlis.

Tu, mama, stovėsi prie lan
go ir sieksi žvilgsniu vieškelį.

Grįšim iš svetur, tuo pačiu 
taku — sesuo, aš ir brolis. 
Žvalgysimės ar tėviškėn grį
žome visi.

Išgirsiu tylius Tavo žings
nius dengiant kūčių stalą. Ir 
vėl pakelsi vaikų kėdes. Pro 
praviras duris užuosiu rūtų ir 
šieno kvapą.

Stovėsiu prie pirkios 
slenksčio ir po ilgos tylos iš
drįsiu paklausti: — Kur bro
liai?

Tėvo veidas be šypsenos 
dar labiau apsiniauks ir akys 
nukryps takelio link, kuriame 
kadaise buvo kraujo dėmė ir 
kurį dengs sniegas savo bal
tumu, slėpdamas baisaus nu
sikaltimo pėdsakus.

Tie šiurpūs išgyventi prisi
minimai slankios tėvo vaiz
duotėje. O aš nedrąsiais 
žingsniais artėsiu prie stalo, 
kai tėvas užklaus :

— Aš dirbau žemę, tu sve- 
čiavaisi. Sakyk, vaike, ką par
nešei jai?

Ir perdės kryžiaus ženklą, 
iškels kalėdaitį ir vėl dels jį 
laužti.

Tada prasivers durys ir 
mūsų akys nukryps durų link, 
į žmogų, beviltiškai nuleista 
galva.

Tėvo ranka išsities į jį ir 
jis suklups prie tuščios brolio 
kėdės. — Atleidai, tėve, gal 
ir dangus . . . bet žemė, gim
toji žemė ar atleis man?

Nelaimingasis brolžudys, 
virpančiomis rankomis, atlauš 
iš savųjų rankų, šventintą ka
lėdaitį.

Kanada, 1948 m.

o

Ir
Ir
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RAUDU VARPAI

Ir atminty atgis Bernelių šventos Mišios, 
Ir kaip žarijos, visos žvaigždės atsigaus, 
Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus, 
Varpai ir giesmės ir vargonų maldos gaus.

Tartum Kalėdų baltos gėlės, baltos eglės 
Pražydo Jėzaus šventei kloniuos ir kalnuos, 
Kažkur prie židinio susėdus šeimai bėglio 
Apie kūčios mama dukrelei taip niūniuos:

Kur tu, sesuo gera, kur jūs, draugai, likimo
I vakarus ar šaltą šiaurę nunešti?
Kur šauks visus varpai Dangaus Taikos gimimo. 
Kur mus visus nuves žiemos takai balti?

— “Mūsui parapijos bažnyčios prakartėlės, 
Kur gimė Kristus, tu, mažyte, nežinai . . . 
Ten nuo altoriaus krito rožės Teresėlės,

čia aplinkui — sniegas, uolos ir kalnai .

širdį liūdną spaus kančia, kaip ledo pančiai, 
kaip šešėlis — tiesis juodas ilgesys, 
niekur Kaernteno kalnuos neradus ramsčio, 

Zigzagais širdį vienuma plėš ir raižys.

Bernardas Brazdžionis.

Tik neateis sesuo, nei jie, draugai, likimo 
Bangos į nežinią bedugnę nunešti
Tik nenutils varpai Dangaus Taikos gimimo,
Tik bėgs pavasarin žiemos takai balti . . .

Pranys Alšėnas.

Nebeskamba dabart i n i u 
metu mūsų Tėvynės kloniais 
ir kalneliais laisva ir neprie
vartaujama daina. Ten liku
sieji poetai nebekuria taip, 
kaip jų širdys diktuoja, pro
zaikai neberašo objektyvios 
tiesos žodžių, nes, okupantų 
akimis žiūrint, tai yra nusi
kaltimas . . .

'Laisvai ir nuoširdžiai ku
ria tik tie mūsų rašytojai, 
kurie pasirinko varganą trem
tinių dalią, išklydo į pasaulį 
ir nesileido savo sąžinės ir 
patriotinių jausmų surakin
ti geležiniais okupantų varž
tais.

Štai, mano rankose maloni 
ir brangi dovanėlė, gauta iš 
paties autoriaus rankų, Pet
ro Babicko eilėraščių rinki
nys, išleistas Argentinoje, 
“Svetimoj padangėj”.

Tai nedidelio formato kny
gelė, 63 puslapių įtalpos, vir
šelis ir poeto portretinis es
kizas piešti dail. V. Vijeikio, 
tiražas 400-100 (kit. pop.) 
egz., atspausta “Dorrego” 
spaustuvėje, Buenos Airėse. 
Turinyje patalpinti 46 eilė-

raščiai, kurie suskirstyti į tris 
skyrius: pirmąjį skyrių api
ma pats rinkinio pavadinimas 
Svetimoj padangėj, antrąjį — 
Už žydrių vandenų ir tretį- i 
jį — Iš gyvenimo knygos.

Šis naujas poeto eilėraščių 
rinkinys yra labai charakte
ringas ir labai originalus to
dėl, kad jame patalpinti eilė
raščiai sukurti vien didžiulėj 
kelionėj, bekeliaujant po pla
tųjį pasaulį. Poeto plati ir 
kūrybinga vaizduotė juos yra 
pagimdžiusi po Italijos mėly
nu dangumi — Romoj, Bolza
no mieste, Prancūzijos Mar
selio uoste, tolimoj Argenti
noj — Buenos Airėse ir kito
se gyvenvietėse, Bolivijos ai- 
marų tarpe, karštojoj Brazili
joj — Sao Paulo, Rio de Ja
neiro ir kitur. Tik vienas vie
nintelis eilėraštis “Daina” yra 
sukurtas dar Tėviškėj — Se
doj, 1944 m.

Tai, be abejonės, galima 
drąsiai teigti, jog šioji knyga 
— yra gal originaliausia vi
sam pasaulyje ir visoj pasau
lio kūrybos istorijoje, 
argi yra kam girdėta,

Nes 
kad

bent vienas kūrėjas, beklajo
damas po taip plačius ir toli
mus šios žemės kampus, bū
tų, vis dėlto, taip produktin- 
gai kūręs ir savo kūrybą su- j 
rinkęs į vieną rinkinį.

Ateityje tokia knyga, kuri 
rasis knygos mylėtojo biblio
tekoje, tikime, bus tikras uni
kumas. Ją skaitydamas ir 
žvelgdamas į datas bei eilė
raščių kūrimo vietoves, kiek
vienas lietuvis gyvai prisi- I 
mins tas tragiškąsias dienas, 
kuomet buvome išguiti iš sa
vos Tėvynės ir mūsų pėdos 
siekė tolimus ir tolimiausius 
pasaulio kampelius, nors jau 
ir būtume vėl savo mielam 
gimtajam krašte . . .

Nesileidžiant į smulku po- 
i eto naujosios kūrybos nagri
nėjimą, vis dėlto, pasakytina, 
kad, nežiūrint didelių klajo
nių po platųjį pasaulį, Petras 
Babickas neišmuštas iš pu
siausvyros. Stebuklinga dai
nos galia tebelydi jį ir šian
dien. Eilėračiuose tebėra 
ryškūs kaip patriotiniai, taip 
erotiniai ir ryžtingo šauksmo 
į pasaulį, dėl padarytos mū
sų Tėvynei skriaudos, moty
vai.

Nors žili plaukai puošia po-' 
eto galvą, tačiau savo kury-,

boj — jis tebėra jaunas, opti- 
mistingas ir pilnas gražių vil
čių. Gal kiek daugiau šiame 
rinkinyje jaučiamas Tėvynės 
ilgesys, bet ir jis nusakomas 
ne prislėgtoj dvasioj ,ne palū
žusiam stovy, bet ramiam, ty
liam ilgesyje:

“Nuo draugų, nuo tėvynės 
nutolęs,

Prie aukštųjų kalnų debesų 
Aš svajojau Bolivijos 

toliuos
Ir jutau, jog arčiau jos esu” 

(Buenos Aires, psl. 20).
Ir dar norisi pacituoti iš 

ryžtingo bei pilno karčios tei
sybės nūdieniam pasauliui ei
lėraščio “Ateis diena”:
“Ateis diena, kai šis išpaikęs 
Niekšybėj ir kraujuos 
Pasaulis krykštaus vėl, kaip

vaikas,

į
X

I * #5

ii 
H 
Ui

<8
ii

Taikos namuos naujuos.”
(psl. 55)

Tai pasakyta taikliai ir 
griežtai, bet, visvien, poetas 
nenustoja skaidrios vilties, 
kad pasaulis pasistatys “nau
jus taikos namus” . . .

Baigiant, tenka pasakyti, 
kad šis eilėraščių rinkinėlis— 
tegalėtų būti graži iš gražiau
sių puošmenų kiekvieno lietu
vio bibliotekoj. Tačiau, žino
ma, jo visiems lietuviams, to
li gražu neužteks, nes kaip 
matėme knygos metrikos ži
niose, jo yra išleistas nedide-

Norintieji P. Babicko “Sve
timoj padangėj“ įsigyti, gali 
kreiptis į KLT Toronto sky
riaus valdybos pirmininką B. 
Sakalauską, 163 Euslide Avė, 
Toronto, Ont. Knygos kaina 
— $0.50.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems savo geriems draugams ir pirkėjams linki

Central Butcher and Grocer

TEL. TR. 4320

7659 Central Street 
Ville Lasalle

Savininkas Jonas LEKNICKAS
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Rašytoju suvažiavimas
Rašytojos M. Aukštaitės 

namuose, 2586 Bercy St., 
Montreale, gruodžio mėn. 12 
d. įvyko pirmas Kanadoje 
gyvenančių lietuvių rašytojų 
suvažiavimas, pavad i n t a s 
steigiamuoju Kanados Lietu
vių Rašytojų draugijos susi
rinkimu. Iniciatyva kilo iš 
JAV Lietuvių Rašytojų d-jos, 
kuri įgaliavo M. Aukštaitę 
ir J. Nevardauską suorgani
zuoti brolišką draugiją Ka
nadoje.

Dalyvius ir laiškais prita
rusius suregistravus, pasiro
dė, naujoji draugija turi 12 
narių: Pr. Alšėnas (Toron
to), M. Aukštaitė (Montre
al), P. Babickas (Toronto), 
M. F. Jokubynienė (Toron
to), Pr. Kozulis (Toronto), 
J. Nevardauskas (Montreal), 
B. Pukelevičiūtė (Winni
peg). V. Ramūnienė (Dunn- 
ville, Ont.), Pr. Rudinskas 
(kaip aktualusis “Nepr. Lie
tuvos” redaktorius, Montre
al), prof. A. Šapoka (Montre
al), V. Sirvydas (Rouses 
Point, N.Y.) ir Vyt. Kasty
tis (Toronto).

Asmeniniai susirinkime da
lyvavo: M. Aukštaitė, Pr. 
Kozulis, J. Nevardauskas, Pr. 
Rudinskas ir V. Sirvydas.

Svečiais patariamuoju bal
su dalyvavo: teisininkas Dr. 
St. Daukša ir Dr. A. Šidlaus
kaitė.

Raštu suvažiavimą sveikino 
JAV Rašytojų dr-jos vardu 
poetas J. Aistis ir St. Būda- 
vas, taip pat, visi, dėl tolio, 
suvažiavime negalėję daly
vauti nariai-kūrėjai. Rytą, 
bažnyčioje per iškilmingas 
miš|as, suvažiavimą labai 
draugingai pasveikimo klebo
nas kun. J. Bobinas, kun. J. 
Vilkaitis pasakė gražų, atatin
kamą pamokslą, žodžiu svei
kino svečias teisininkas Dr. 
St. Daukša ir Kanados Lie
tuvių Tarybos ir “Nepr. Lie
tuvos” vardu — Pr. Rudins
kas.

Suvažiavimo dienotvarkė 
jau buvo “NL” paskelbta. Re
feratą, neatvykus kviestajam 
prelegentui poetui J. Aisčiui, 
skaitė Dr. A. Šidlauskaitė ir 
apibudino talentu apdovano
to intelektualo vaidmenį vi
suomenėje, pabrėžiant, kaip 
sunkios gyvenimo sąlygos, 
kai kada, prigesina Dievo 
duotąją poetui ir rašytojui 
brangią dovaną, žmogų pada
rydama net pasišiaušėliu 
prieš visuomenę, ar atšalėliu. 
Vienu rašytojų draugijos 
tikslu privalėtų būti tokiais

nadiečių draugijos įstatus tin
kamai, pagal priimtas mintis, 
suredaguoti, ką padaryti jis 
maloniai sutiko.

Bendru draugijos tikslu 
bus — jungti visus Kanadoje 
gyvenančius, ar su Kanados 
lietuviais labai glaudžius ry
šius turinčius lietuvius rašy
tojus ir kelti mūsų tautos kul
tūrą bei literatūrą. Ateityje 
naujais nariais bus priimami 
visi, kuriuos trys draugijos 
nariai rekomenduos. Ypatin
gu tikslu bus telkti rėmėjus, 
kurie, patys rašytojais nebū
dami, bet karštai sielojasi ir 
dirba mūsų literatūrai ir kul
tūrai. Tam tikru Literatūros 
Fondu bus padedama rašyto
jams raštus leisti. Veiklon 
įeina ir literatūros bei meno 
vakarų rengimas ir literatū
ros metraščio išleidimas.

Centro Valdybom iki kito 
suvažiavimo išrinkta: pirm. 
M. Aukštaitė, sekr. J, Nevar- į 
dauskas, ižd. Pr. Kozulis; re
vizijos kom. pakviesti: prof. 
A. Šapoka, Pr. Rudinskas ir 
M. F. Jokubynienė.

Kitą suvažiavimą planuoja
ma šaukti kovo mėn. Be to, 
priimtos žemiau dedamos re- ' 
zoliucijos ir nutarta raštu pa- !

dėkoti Kanados Lietuvių Ta
rybai, kaip šio suvažiavimo 
globėjai ir vietos klebonui 
kun. J. Bobinui, už jo prie
lankumą ir gerą žodį. Suva
žiavimą vedė M. Aukštaitė, 
sekretoriavo V. Sirvydas. V.

Medicinos Dr. Paul Mueller. 
48 m., iš Bazelio, Šveicarijoje, 
laimėjo 1948 m. , Nobelio pre 
miją — 159,772 kronas ($44.* 
000). Jis išrado stiprius vais
tus parazitams žudyti. Premija 
Dr. P. Mueller buvo išmokė
ta Stockholm c, Švedijoj, gruo

džio mėn. 10 d.

Kanados Lietuviu Rašytoju suva
žiavimo Rezoliucijos:

Kanados Ministrų Pirminin
kui p. St. Laurent:

The first annual congress of 
Lithuanian Canadian authors 
and writers wishes to ex
press, through you, its deep 
gratitude to the Government 
of Canada for the opportuni
ties given to young displaced 
Lithuanian writers to come 
and settle in Canada, and 
hope these opportunities will 1 
be extended and broadened. ' 
We also wish to express an 
unshakeable loyalty and 
strong admiration for the de
mocratic principles upon 
which life in Canada is based. 
We hope that very soon the 
representatives of Canada, as 
representing the greates of 
the world’s small nations will 
raise their protesting voice 
against the mass terror and 
genocide practiced by the 
Government of the USSR 
against the three small na
tions of Lithuania, Latvia and 
Estonia, demanding the res
toration of their liberties so 
unjustly taken away by brute 
force.

Pasaulio Lietuviams:

Kanados Lietuvių Rašyto
jų draugija sveikina visus už 
Lietuvos laisvę kovojančius 
Pasaulinės Lietuvių Bendruo
menės narius, ypatingai ra
šytojus, ir prižada visomis jė
gomis kovoti už aukščiausį 
dabartinį mūsų tautos siekį— 
Lietuvos išlaisvinimą.

Kanados Lietuviams:
Kanados Lietuvių Rašyto

jų draugija sveikina visus už 
Lietuvos laisvę kovojančius 
Kanados lietuvius ir jų drau
gijas, prižadėdama savo nuo
širdi] bendradarbiavimą visais 
gyvaisiais mūsų tautos rei
kalais.

Rašytojų draugijai Amerikoj:
Naujai susirinkusi Kanados 

Lietuvių Rašytojų draugija 
siunčia savo brolišką pasvei
kinimą JAV Lietuvių Rašy
tojų draugijai ir tikisi ateity
je sudaryt labai glaudžius 
bendradarbiavimo ryšius.

atvejais ištiesti brolišką pa- 
lamos ranką, nes kūrybiniu 
kelių einąs intelektualas 
(proto žmogus), savo darbu, 
neišvengiamai tarnauja tau
tai, o per tautą, žmonijai.

Po to buvo plačiai, išsamiai 
ir nuodugniai aptarti naujos 
draugijos tikslai ir gairės. Su 
keliomis išimtimis, pasiremta 
JAV Rašytojų draugijos sta
tutu. Teisininkas Dr, St. 
Daukša buvo paprašytas ka

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems savo geriems draugams ir pirkėjams linki

Statybos medžiagų, elektros ir įvairių reikmenų 
prekyba

7587 EDWARD STREET, VILLE LASALLE 
TEL. TR 3651

ti 45

MUSU RAŠYTOJA/
* * *

Kanadoj susikurs lietuviškosios kultūros židinys, nes la
bai daug mokslo jaunimo, todėl jūsų draugijos steigiamasis 
susirinkimas bus istorinis.

J. Aistis, Marianapolis, JAV.
* ♦ *

Prieš akis rašytojams turėtų būti viena — mūsų tautos 
ir jos kultūros likimas.

St. Budavas, JAV Rašytojų dr-jos sekr.
♦ ♦ *

Dabartinėse sąlygose kūryba darosi beveik neįmanoma. 
Bet lauksime geresnių dienų. Gero vėjo plačiuose Kanados 
lietuvių kultūros frontuose ’

Vyt. Kastytis.
* * *

Tauta siekia ir ieško nemarybės per savo ištikimus vai
kus. Rašytojo uždavinys palaikyti savo Motinos gyvybinį 
pulsą. M. Aukštaitė.

* ♦ ♦

Montrealas lyg Kanadoje gyvenančių lietuvių sostinė. 
Ten mūsų Tarybos Centro Valdyba, ten visų mylima “Ne
priklausoma Lietuva”, ten Kanados lietuvių žymesnieji 
veikėjai. Pr. Alšėnas.

* ♦ *
Nuoširdžiai sveikinu jūsų pirmąjį žingsnį!

P. Babickas.
* * *

Rašytojų draugijos platforma ir programa — kova dėl 
Lietuvos laisvės. Tam reikalinga ryžto, darbo ir ištvermės.

Vanda Ramūnienė.
* * *

Rašytojai — duokite mums daugiau istorinių apysakų 
kaip Algimantas! Prof. A. Šapoka.

* * *

Suplūkime — bet nesugriūkime!
Pr. Kozulis.

* * *
Lai jūsų pirmas žingsnis būna pradu daugybės takų ir 

takelių tiesiai į išblaškytų tautos vaikų širdis!
M. F. Jokubynienė.

* * *

Naujagimei Rašytojų draugijai linkiu versti naują ir 
reikšmingą vagą lietuvių išeivių gyvenime.

B. Pukelevičiūtė.
* * *

Kas tai pasakė: plunksna galingesnė negu kardas.
Vyt. Sirvydas.

* * *

Lietuvis rašytojas negali tylėti, kada okupanto letena 
mindo lietuvišką knygą. J. Nevardauskas.

Su Šv. Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis 
savo prietelius ii- klijentus sveikina

Antanas Matutis

t

b

FISH & CHIPS
7682 EDWARD STREET 

VILLE LASALLE 
TEL. TR. 8112

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems savo geriems draugams ir pirkėjams linki

Richard's Meat Market
5898 VERDUN AVENUE

VERDUN
TEL. TR 0281 P. PETRONIS

Fred Berker
„SAFE"
Montrealo skyriaus atstovas
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LIETUVIAI KANADOJE
Naujas KLT 

skyrius
Noranda, Que., miestely

je, prisiglaudusiam Rouyn 
pašonėje, greta keliu tūks
tančių kitų darbininkų, šių 
metų pradžioje atvyko pir
mieji lietuviai įsipareigoję 
dirbti kasykloje.

Atvykstant daugiau lietu
vių, kilo būtinas reikalas iš
eiti į viešumą tvirtu organi
zuotu vienetu. Tam tikslui 
iniciatorių grupė sukviečia 
steigiamąjį KLT skyriaus su
sirinkimą ir išrenka valdybą, 
kuri pasiskirsčiusi pareigo
mis taip atrodo: L. Garba
čiauskas — pirmininkas, Ant. 
Patašius — vicepirmininkas, 
M. Bušinskas — sekretorius, 
Česnulienė — kasininkas, J. 
Paškevičius — valdybos na
rys. Revizijos komisijon iš
renkami: B. Abramavičius, 
V. Ruslys ir St. Rakauskas.

NORANDA, Que.
— Š.m. lapkričio mėn. 14 

d. vietinės lietuvių grupės 
iniciatyva ir rūpesčiu Noran- 
doje įvyko muzikos koncer
tas, kurio programą be vieš
nios šokėjos G. Šimaitienės, 
iš Montrealo, išpildė V. Dar- 
gio kvartetas iš Cadillac, 
Vai d’Or skyriaus vyrų cho
ras ir tautinių šokių grupė, 
instrumentalistas Prialgaus- 
kas iš Norandos ir latvis pia
nistas Imants Sakss. Gražiai 
pavykusį koncertą pravedė 
Stej). Šetkus (Cadillac), ku
ris vykusiai ir su jumoru su- 
rišdamas atskirus programos 
dalykus, nušvietė gausiai su
sirinkusiai publikai buvusių 
“Dievo Paukštelių“ gyveni
mą ir jų pastangas.

Maistas

AUSTRIJOJEVOKIETIJOJE

NAM1

Tel. BE 4506

Phone: BE 4506

Europa per
VIENA SAVAITE

2 sv. pieno 
šokolado.

Paruošti siuntiniai 
didesniuose

mėsos, 
ryžių, 
cukraus, 
kakavos,

SAFE maisto siuntiniai
Vokietijoje' Rašykite

SAFE, Inc., 1410

gaunami visuose 
miestuose

Enclosed is d Money 
for which please send 
conditions.

SIUNTINIO Tl R1NYS 
(24% sv. virš 45.000 kolorijų) 
4 sv. margarino 
1 sv. Kavos, 
7 sv. kv. miltų

1 sv. marmalado,
2 sv. aviž. maisto,

1 sv. pieno

Kaip veikia SAFE: 1/ kiekvienus $10.05 kuriuos prisiusite, SALT, 
pasiųs jums vienų Skulbos Ordeiį. Jame jus įrašysite siuntinio gavėjo 
vardą ir adresą ir pasiųsite oro paštu į Europą. Gavėjų jis pasieks 
per vieną savaitę ar greičiau. Orderio gavėjas kreipsis į vieną iš 
Paskirstymo Centrų Vokietijoje, kurie surašyti antroje orderio pusėje, 
ir jam tuojau pat bus išduotas SAFE pakietas.
Jeigu gavėjas pats negali nuvykti į Paskirstymo Centrą, ji 
įgalioti kitą, padėdamas savo parašą antroje orderio pusėje.
Be visiems gerai žinomo standartinio siuntinio 21 s 
$10.05, mes turime sandėliuose Vokietijoje ir Austi 
siuntinius po

1) 11 sv. rafinuoto cukraus už................$ 2.4.>
2) 16% sv. grynų ta ūkų už...................... $11.40

Papildomas mokestis Berline ir Rusų zonoje:
Standartiniam siuntiniui .............................$1.00
Cukraus ir lankų siuntiniams po ... .$0.50 

Užsakydami visada nurodykite zoną
jau ten vietoje ir laukia jūsų užsakymų! Apie šimtą Paskirstymo Centrų 

antį užsakymą (angliškai arba vokiškai) : 
tanley St., Room 920, Montreal, Q., Canad

Be vietinių svečių koncer
tą aplankė aukšti kasyklų ad
ministracijos ir Norandos 
miesto savivaldybės atstovai. 
Norandos laikraštis “North
ern Daily News” buvo pri
siuntęs savo foto korespon
dentą, kuris gyvai dom ‘josi 
lietuviško meno pasireiškimu 
ir taip pat asmeniniu trem
tinių gyvenimu.

Po koncerto įvykusiose 
jaukiose vaišėse norandiškių 
vardu visiems talkininkams 
padėkojo L. Garbačiauskas. 
Atsakydamas Vai d’Or KLT 
sk. pirm. St. Bakšys išreiš
kė džiaugsmą dėl nesustingi- 
mo pilkoj kasdienybėj ir pa
linkėjo gausokai ir judriai 
Norandos lietuvių grupei 
įsijungti į KLT organizaciją 
ir jos rėmuose pagyvinti 
bendras pastangas lietuviš
kumo reikalams Kanadoje.

Vakaras praleistas jaukia
me šokių vakarėly j, kuriame 
griežė rinktinis iš įvairių 
tautybių muzikų sudarytas 
orkestras. Šitame pajėgiame 
junginyje dalyvauja gabus 
lietuvis Prialgauskas. Kon
certas ir šokiai pravesti nau
jai pastatytoj ir puikiai įreng- 
toj “Remembrance” salėj, 

į kurią jos savininkai karių 
veteranų lyga maloniai už
leido lietuviams, perkeldami 
savo atidarymo pobūvį kitai 
dienai.

—
Gruodžio mėn. 5 d. įvyko 

visuotinas KLT sk. narių su
sirinkimas, kurį atidarė pir
mininkas Garbačiauskas, pa
kviesdamas į prezidiumą pir- 

I mininku Česnulį, sekreto- 
i rium Gelažniką. A. Patašius 
j padarė lapkričio mėn. 14 d. 
’ vakaro apyskaitą, iš ko ma- 
l tosi, kad pirmasis koncertas 

baigėsi deficitu. Skirtumą 
dengti iš kasos. Tačiau tiki
masi atsigriebti, nes pirmuo
ju koncertu parengta dirva 
ateičiai.

“Nepriklausomos Lietu
vos" vajaus reikalu kalba 
Garbačiauskas, apgailestau
damas. kad iš keliasdešimt 
asmenų ją prenumeruoja vos 
keli. Mūsų tikslas, kad visi 
lietuviai prenumeruotų savą
ją spaudą ir nei vienas nelik
tu be “Nepr. Lietuvos”. “N. 
Lietuva” jau pradėjo eiti kas 
savaitė, jei visi prenumeruo- 
sim ir remsim ją, ji dar dau
giau tobulės ir gal dar daž
niau pradės mus lankyti. 
Spauda didžioji pasaulio ga
lybė: ji paruošė kalią Lie-

, tuvos Nepriklausomybei, ug- j 
I dė ir auklėjo savam krašte, o 
dabar guodžia ir lengvina ii- i 
gas tremties dienas — tad 
nelikim be savos spaudos.

Nutarta ruoštis 16 vasario 
kuo gražesniam minėjimui ir 
surengti koncertą.

— Gruodžio 5 d. sulaukė- j 
me naujo lietuvių darbinin
kų transporto. Atvyko 25 
asmenys. Manome, kad vi
siems atvykusiems įsijungus 
j skyriaus darbą, skyriaus 
veikimas žymiai sustiprės. 
Tikimės atsistoti greta kitų 
skyrių anksčiau įsisteigusių. 
Vienybė ir pasiryžimas nuga
li visas kliūtis ir sunkumus.

Jul. St.

Tillsonburgo 
ūkininku klubas

Š.m. lapkričio mėn. 25 d., 
vietinių kanadiečių lietuvių 
ūkininkų iniciatyva, buvo su
kviestas lietuvių ūkininkų ir i 
žemės ūkio darbininkų stei
giamasis susirinkimas pas

Stasį Augustinavičių (RR 4 
Tillsonburg, Ont.), kuriame 
buvo priimti ūkininkų klubo 
įstatai ir išrinkti vykdomieji 
klubo organai. Klubo valdy- 
bon įėjo: Stasys Augustina- 
vičius — pirm., Kazys Po
cius — ižd. ir Juozas Šipelis 
— sekret. Kandidatais li
ko : Jonas Janušauskas ir 
Zigmas Mikėnas. Klubo re
vizijos komisijon įėjo: Au- 
gustinavičienė Rozalija — 
pirm., Antanas Kisielius — 
narys, kandidatais liko: Jonas 
Dambrauskas ir Antanas Ma- 
sys.

Toliau buvo pasikalbėta dėl 
(k. Klubo veiklos, nužymė
tos Klubo veikimo gairės ir 
nustatytas narių mokestis vie
nas doleris metams.

Ūkininkų Klubo tikslas: 
organizuoti, jungti ir globoti 
kanadiečius lietuvius ūkinin
kus, visus dar norinčius įsi
kurti, dirbančius arba norin
čius dirbti darbininkais že
mės ūkiuose; kelti ir ugdyti 
įvairias ūkio šakas, tenkinti 
ūkininkų, naujakurių, ypač 
žemės ūkio darbininkų, rei
kalus; teikti reikalingą pa
ramą arba padėti surasti 
darbo naujai atvykusiems į 
žemės ūkius ir rūpintis visais 
ūkininkus liečiančiais klausi
mais. Klubas veiks šūkiu: 
“Ištikimybė Kanadai ir už 
Laisvą Nepriklausomą Lie
tuvą”.

Klubo nariais gali būti 
kiekvienas vyras ar moteris, 
21 metų amžiaus sulaukęs, 
doras, krikščioniškos pažiū
ros, lietuvis ūkininkas, ūkio 
darbininkas arba Klubo rėmė
jas.

Klubo nariu negali būti as
muo, kurio elgesys nesuderi
namas su žmogaus garbe arba 
dora ir kuris kenkia Kanados 
ir Lietuvos reikalui arba lie
tuvių laisvės kovai.

Tai bus dar nauja, viena 
lietuvių organizacija, kuri pa
laikys glaudžius ryšius su ki
tomis lietuvių organizacijo
mis, kuri be savo profesinių 
reikalų atstovavimo, gins Lie
tuvos Laisvės atstatymo rei
kalus.

Adresas: Stasys Augusti- 
navičius, RR 4, Tillsonburg, 
Ont. J. šipelis.

TIMMINS, Ont.
Nėra organizatorių

Labai mažai žinių pasiro
do lietuvių spaudoj iš šios 
apylinkės. Atrodo, lyg čia 
nebūtų lietuvių gyvenama. 
Yra, ir net nemažai, tik jokio 
gyvumo nerodoma. Bet kokiai 
organizuotai veiklai sąlygos 
labai sunkios, nes daugumas 
čia gyvena laikinai: pabaigę 
sutartis jie bandys laimės 
ieškoti kitur, todėl nėra kuo 
remtis pradedant bet kokią 
veiklą. Iš anksčiau gyvenan
čių lietuvių tėra keletas šei
mų, bet ir tie be jokio orga
nizacinio ryšio. Neabejotinai 
galima daryti ką nors, bet 
tam reikia rankos, o tos ran
kos nėra. Taip ir vaikšto keli 
šimtai jaunų vyrų ir laukia, 
kada galės kur nors išsprūs
ti. Nepajėgiama suorganizuo
ti net lietuviško pasilinksmi
nimo, tuo tarpu lietuviško 
jaunimo pilnos kitataučių sa
lės. Ten nešami sunkiai už
dirbti centai, tuo tarpu kai jie 
galėtų būti sunaudoti saviems 
lietuviškiems reikalams.

Gal vieninteliai gyvumą 
rodo sportininkai-krepšinin- 
kai. Dar vasarą žaista nema
ža draugiškų rungtynių, ku
rios aukštomis pasekmėmis 
laimėtos. Prasidėjusios pir
menybės privertė lietuvius 
prisidėti prie Hollenger’io 
klubo, nes neturėta lėšų iš
silaikyti lietuvių vardu. Te
ko įsileisti j komandą ir ke
letą vietinių žaidėjų. Vistik 
pagrindinį penketuką sudaro 
lietuviai ir jų žaidimo malo
nu pažiūrėti. Tai visi jau pa
tyrę ir daugybėje kovų iš

bandyti žaidėjai. Štai jie: 
Mackevičius, Duliūnas, Pa
ransevičius, Ignatavičius, 
Kaunas, Mikoliūnas, Naras 
ir Mackevičius Br. Pirmas 
pirmenybių priešas buvo S. 
Porcupine Legion, kuris “kri
to” 73:35. Pasekmė rodo mū
siškių pranašumą! Antrasis 
susitikimas žadėjo kietoką 
kovą, nes priešas — praeitų 
metų apygardos nugalėtojas 
Mc Intyre. Iš tiesų, pirmasis 
kėlinys mūsiškiams vyksta 
sunkokai, nes tenka žaisti ir 
prieš kietoką priešą ir prieš 
teisėjo savotiškus sprendi
mus, kuris, atrodė, norėjo 
mūsikius suterorizuoti. Pasi
keičiama. Pirmasis penketas 
eina poilsio, kovoja antrasis. 
Pirmą kėlinį vistik lietuviai 
išlaiko 12:8 savo naudai. 
Antrame kėliny vėl pasirodo 
pirmasis penketukas ir stai
giais Paransevičiaus bei Igna
tavičiaus praėjimais pasekmė 
pakeliama iki 20 taškų skirtu
mo. Vėl pakeičiama puolimo 
linija. Lentoje ilgai stovi 
skaitlinė 33:13. Mc Intyre 
išnaudoja baudą, tuo tarpu 
Naras keletu atvejų neišnau
doja gerų Mackevičiaus pra
ėjimų ir pasekmė lieka 33:14 
Hollenger’io naudai.

Labai apgailėtinas lietuvių 
nesidomėjimas rungtynėmis. 
Tiesa, tuo tarpu priešai nė
ra per sunkūs, bet su kiekvie
na diena ir jie gerėja, todėl 
savųjų moralinė parama labai 
reikšminga. Tikėtina, kad 
ateityje ši komanda bus dau
giau bent moraliai paremta.

Taspats.

LONDON, Ont.

Minėjo kariuomenės šventę

KLT Londono skyrius lap
kričio mėn. 28 d. padarė ka- 

f riuomenės įkūrimo minėjimą. 
Be oficialios dalies buvo dar 
meniška dalis. Tai pirmas 
vietos lietuvių, geros valios 
ir pasiryžimo dėka, nedrąsus 
pasirodymas. Minėjime teikės 
dalyvauti svečiai iš Amerikos 
tėvai pranciškonai ir tolimes
nių apylinkių vietos lietuviai. 
Kiti, kaip ponai žižniauskai, 
atvyko net iš Rodney, Ont., 
už keliasdešimt mylių. Sky
riaus pirmininkas, atidaryda
mas susirinkimą, pasveikino 
dalyvaujančius svečius, maty
damas tame bendradarbiavi
mo pradžią. Jis kvietė daž
niau lankytis ir paįvairinti 
Londono lietuvių gyvenimą.

Ponios žižniauskienės ir 
pono žižniausko dalyvavimas 
šventės minėjime jų pažįsta
mų ratelyje ir bendrai Lon
dono lietuvių tarpe, paliko 
malonų įspūdį. Trumpą pa
skaitą apie mūsų kariuomenę 
ir jos kūrimosi pradžią ir ko
vas skaitė A. Miškinis. Pre
legentui paprašius tylos mi
nute buvo pagerbti žuvusieji 
už Lietuvos laisvę. Trumpą 
žodį apie skautų įsikūrimą 
padarė G. Paltarokas. Sve
čias tėvas pranciškonas savo 
patriotinėje kalboje kvietė ne
palūžti ir visas savo jėgas au
koti tėvynės išvadavimui. Jis 
kvietė susirinkusius malda 
pagerbti žuvusius už Lietu
vos laisvę.

Toliau ėjo meninė dalis. 
Melodeklamaciją, palydint 
akordeonu, atliko Kerniūtė. 
Septynių metų mergytė Dai- 
lydytė jausmingai ir su artis
tišku užsidegimu padeklama
vo vieną eilėraštį. “Popuri” 
iš liaudies dainų išpildė G. 
Paltarokas.

Po to sekė valdybos pra
nešimai, “Neprikl. Lietuvos” 
vajaus reikalu, knygynėlio, 
nario mokesčio, bendrų kū
čių ir kt. klausimais kalbėjo 
E. Naujokaitytė ir A. Miški
nis. Susirinkimas baigtas 
Tautos Himnu. Nedidukė 
C.C.C. salė buvo pilna publi
kos.

A. K. Londonietis.
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ST. CATHARINES, Ont.
Lankėsi Tėvai Pranciškonai

Gruodžio mėn. 4 d. KLT 
skyriaus susirinkime buvo at
silankę gerbiami svečiai. Tė
vai Pranciškonai — Tėvas 
Modestas Stepaitis o.f.m. ir 
Tėvas Petras Baniūnas o.f.m. 
iš Kennenbuk Port, JAV.

Gerbiami Svečiai taip pat 
buvę to pačio likimo tremti
niai, kaip ir visi kiti. Tik prieš 
dvejus metus jie apleido Vo
kietiją ir visiems gerai žino
mąjį baisųjį skurdą, kuris dar 
ir dabar daug mūsų brolių ir 
sesių laiko savo žiauriuose 
nasruose.

Tėvai Pranciškonai yra ap- 
važinėję beveik visas lietuvių 
kolonijas Kanadoje, 
atsilankymais ir 
meilės pašnekesiais, 
no tremtinio dvasiai 
daug daug moralinio

Tėvai Pranciškonai 
vengdami ilgų kelionių dide
lio nuovargio, yra pasiryžę 
savo lankymosi misijomis su
jungti Kanados lietuvius į 
vieną darnią, nesuskaldomą 
šeimynėlę.

Turime palinkėti lankan
tiems lietuvių kolonijas Dva
sios Riteriams Tėvams Pran
ciškonams, kad jų pasišven
timas ir kilnūs darbai te
skamba Jėzaus Kristaus gar
bei ir vargstančios Tėvynės 
laisvei.

Jie savo 
tėviškos 
kiekvie- 
suteikia 
lobio.

ne

valdyba ir aptarti organizaci
niai reikalai:

Tuoj bus trys mėnesiai, bet 
valdybos veiklos taip ir nebe
sigirdi. Čia pat Kalėdos, Nau
ji Metai, artinasi Kanados 
Lietuvių Tarybos suvažiavi
mas. Kitur platinami spaudos 
bendrovės “NL” Šerai ir pra
sidėjo “NL” platinimo vajus. 
Tikime, kad valdyba vis dėl
to parodys savo veiklą.

Be to, tikimės, kad valdy
ba, kaip susidedanti iš stiprių 
pajėgų, 
tautybių _ 
sieks užmegsti nuolatinį ryšį 
su valdžios centro įstaigomis 
tikslu informuoti ir ginti nau
jai atvykusiųjų Kanadon dar
bo, apsigyvenimo, socialinius, 
o taip pat ir emigracijos rei
kalus. Alfa.

susiartins su kitų 
organizacijomis ir

sutartį 
Mines, 
į įvai-

15 d.

Vacius Venckus.

ir
Dr.

remont St. sankryžos) nese
niai nusipirko maisto ir kito
kių prekių krautuvę senas 
Toronto gyventojas lietuvis 
Petras Kairys.

Čia pat pasakytina, kad P. 
Kairys Toronto lietuvių tar
pe turi itin gerą vardą, todėl, 
tenka manyti, kad jo krautu
vėj pirkėjų netruks. Žinoma, 
lietuviai ir turėtų remti lietu
vį, vadovaudamiesi posakiu: 
“Savi — pas savus”.

Be to, Petro Kairio parduo
tuvėje, be kūnui reikalingo 
maisto, visuomet bus galima 
gauti ir dvasios peno. Teko 
girdėti, kad šalia maisto ir 
kitų prekių, visudmet bus 
parduodama ir naujausioji 
spauda: “Nepriklausoma Lie
tuva” ir Amerikos lietuvių 
dienraštis “Draugas”. Gali
mas daiktas, kad bus pardavi
nėjami dar ir kitokie laikraš
čiai.

Naujam lietuviui biznieriui 
linkime sėkmės.

(p-)
VAL D’OR, Que.

— Su pirmomis atvykstan
čiomis lietuvėmis moterimis 
iš Vokietijos, kurių skaičius

IŠSISKIRSTĖ LIETUVIŲ 
GRUPĖ

Pabaigusi 10 mėn.
Bathurst Feldspar 
Perth, Ont., išsiskirstė 
rius Kanados miestus.

Š.m. lapkričio mėn.
buvo sušauktas paskutinis 
grupės susirinkimas, kuriame 
suaukota $40 ir už juos pa
siųsta Vokietijon tremtiniams dabar siekia iki 10, pasirodo 
kalėdinių maisto siuntinėlių. 
Grupės įgaliotiniu palaikyti 
ryšį su K.L.C.T. buvo Bro
nius Dirsė.

TORONTO, Ont.
Naujas prekybininkas

Džiugu prisiminti, kad 
rontiečiai lietuviai nebepasi- 
tenkina paprastu fiziniu fabri
kų darbu, bet kaskart vis 
daugiau jų skverbiasi į biznio 
sritį ir kitokius užsiėmimus.

889 Dundas St. (prie Cla-

to-

ir pirmosios lietuvaitės mer
ginos, kurias kaip sužadėti
nes atsiima kasyklose dirbą 
tautiečiai. Lapkričio mėn. pa
baigoje Vai d’Or ir įvyko 
pirmos šitokios vestuvės. 
Aktyvus sportininkas ir sky
riaus meno grupės dalyvis 
Pranas Žemaitis apsivedė su 
Irena Auštraite, kuri prieš 3 
savaites atvyko iš Ingolstadt 
stovyklos Kanadon. P-lės 
Greta Tvys rūpesčiu jauna
jai lietuvaitei buvo suruoštas 
“shower” vakaras, kur sve-

OTTAWA, Ont. 
Laukiame veiklos

Rugsėjo 7 d., Ottawos 
apylinkės lietuviai, kun.
Rasučio iniciatyva, susirinkę 
paminėjo Tautos šventę. Ta 
pačia proga buvo išrinkta

Į
TIK IS KANADOS SIUNČIAMI GERIAUSI MAISTO PRODUKTAI

PADEKIME BADAUJANČIAM TREMTINIUI
GERIAUSIAI JUMS PATARNAUS VALDŽIOJE REGISTRUOTA BENDROVĖ “HELP”

HELP priima maisto siuntinių užsakymus į visas Vakarų
Europos valstybes, išsikiriant USSR kontroliuojamas.
HELP Patarnauja Kanados ir J. A. Valstijų žmonėms. Siuntiniai 

siunčiami greičiausiu Kanados pašto laivininkystės keliu.
HELP pilnai garantuoja už siuntinio pristatymą adresatui; kiekvienu 

atveju persiunčia Tamstai pakvituotą orderį.
SIUSKITE LAISKA SU UŽSAKYMU ŠIANDIEN:

(Pageidaujama, kad pavardės ir antrašai būtų parašyti aiškiai, dri>
kuotom raidėm. Už klaidingai paduotus antrašus HELP neatsakys.)

HELP Reg’d P.O. Box 777 Place D’Armes,
MONTREAL 1, QUE., CANADA.

SIUNTINYS Nr. 1 
Tik $10.00

(su įpakavimu 20 svarų)

5

&

5
2
1
1
1

kiaulinių TAUKŲ 
KAVOS (pupelių) 
CUKRAUS 
kenuotos MĖSOS

svarai
svarai
svarai
svarai
svaras GRIETINĖS 
svaras RYŽIŲ 
svaras KAKAVOS.

Bukime tikrai objektyvus
Visada nemalonu iškelti 

dūmus savo grįčioje, tačiau, 
kada eina kalba apie bendrus 
reikalus ir tuo labiau — tau
tinį darbą, reikia turėti drą
sos pasižiūrėti ir iškylantiems 
nemaloniems dalykams tie
siai į akis.

timtautės ponios ir merginos 
maloniai nustebino ją gausio
mis dovanėlėmis. Jungtuves 
atliko Tėvas Viktor prancū
zų bažnyčioje.

— Įvykusiame š.m. lapkri
čio mėn. 28 d. skyriaus val
dybos posėdyje, paskirta 
“Nepr. Lietuvos” platinimo 
vajui pravesti komisija, ku
rion įeina J. Žurlys, Šurku- 
vienė ir A. Pulkauninkas. 
Komisija pasiryžusi aplanky
ti išmėtytus po plačią apy
linkę lietuvius ir paraginti 
juos paremti “NL” prenume
ratomis. Atidarydama vajų, 
skyriaus valdyba paskyrė “N 
L” laikraščiui 50 dol. auką.

— Suaktualėjusio lietuviš
ko radio pusvalandžio klausi
mas įgauna sprendžiamas 
formas. Iš Vai d’Or radiofo
no gautas principinis sutiki
mas, ir pravedėju sutiko bū
ti V. Pakalniškis. Jo padėjė
ju 'paskirtas H. Sukauskas. 
Programos paįvairinimui ti
kimasi gauti lietuviškų plokš
telių ir tuo reikalu užmegstas 
ryšys su “Čiurlionies” an
sambliu Vokietijoje. Pusva
landžio pravedėjai numato su
aktualinti programą, teikiant 
vietinei Kanados visuomenei 
žinių apie Lietuvą, jos kul
tūrą ir dabartinę jos politinę 
padėtį.

—alpuk—

SIUNTINYS Nr. 2
Tik $6.00 

(su įpakavimu 10 sv.)
4
1
1
1
1

2
4
1
3

kiaul. TAUKŲ 
KAVOS pupelių 
MĖSOS 
CUKRAUS 
KAKAVOS 
YS Nr. 3 Tik $6 

8 sv. kiaul. TAUKI 
SIUNTINYS Nr. 4 

Tik $7.
sv. ARBATOS
sv. KIAUL. TAUKŲ 
sv. MĖSOS
gab. TUAL. MUILO

s v

Ta prasme “NL“ Nr. 21 
korespondencijoj iš Vai d’Or 
paminėtas dail. Br. Grikenis 
ir vėliau Nr. 23 tilpęs Vytu 
pasirašytas straipsnelis “Bū
kime objektyvūs“. Abiejuose 
keliama mintis, kad bendram 
mūsų reikalui kartais trūksta 
atviraširdiško noro, bet daž
nai ir tas nebūtų keltina ir 
svarstytina, jei parodytas ne
susipratimas nekenktų vie
nam tikslui, būtent tautiškos 
idėjos skleidimui.

Neminint visų tų nevisados 
gražių smulkmenų, kurios gal 
daugiau patarnautų mūsų 
skaldymui, o ne jungimui vie
non šeimon, tenka tik iškelti 
pačio objektingumo trūkumą 
minėto Vyto straipsnely. Pir
miausia Vai d’Or skyrius ne
skaitė, 
rašyta, paruoštų dekoracijų 
savo nuosavybe, nes jas pra
šė palikti tik vienam panau
dojimui, būtent koncertui 
Norandoje. Ta prasme buvo 
pridėtas dailininkui honora
ras iš tų kuklių lėšų, kurias 
skyriaus nariai, atvirai kal
bant, kaip skruzdės sunešė 
bendram reikalui ir kurios, 
gal būt yra žymiai reikalin
gesnės kitur, ką Vai d’Or 
skyrius, kaip žinome iš pačios 
“NL”, visomis pastangomis 
koncentruoja Tautos Fondo, 
“NL“, K.L.C. T-bos ir trem
tinių rėmimui ir palaikymui.

Tautiniam darbui 
žmonės pelno neturi 
brangaus laisvalaikio 
įdeda dar savo sunkiai 
kauptą centą. Šiuo atveju, kai 
dailininkui buvo atlygintos iš
laidos, tos pastangos Vyto 
straipsnelyje su “uodų sukan- 
džiojimais” tarp kitko, atro
do, kiek sutirštintos, o jo 
keistas pasielgimas, prilei- 
džiant net ir suklaidinimą, 
duoda rimtą pagrindą susi
mąstyti.

Dėl statistinių žinių apie 
“NL” prenumeravimą E. Ma- 
lartic grupėje galėjo įsibrauti 
pačiame skaičiuje klaida, nes 
grupės atstovo buvo paduota 
6 skaitomi “NL” Egzemplio
riai ir tuo laiku, kaip tik dalis 
narių 
ruošėsi 
atvykę 
grupės, 
klaidoj, 
sipažinimas, kad “NL” remia 
palyginus permažas tautiečių

tas buvo aiškiai pa- 
dekoracijų

dirbą 
ir be 
dažnai

su-

po sutarties baigimo 
pasitraukti, o naujai 

lietuviai jungėsi prie 
Esmė nėra galimoj 

nes išvada buvo pri

Nuo Montrealo
(Iš kelionės įspūdžių

(Tąsa iš Nr. 24) 
Lietuvių statybos “company”

Didžiulės plieno bei gele
žies liejyklos yra Sault St. 
Marie mieste, prie Didžiojo 
Ežero — Lake Superior kran
tų ir JA Valstybių rubežiaus. 
Ten maišo verdantį plieną 
virš 60 lietuvių. Visi iki šiol 
gyvena privačiuose miesto 
butuose. Tuo tarpu įsisteigusi 
lietuvių statybos “company”, 
(bet dar ne “Limited”) sta
tosi laisvu laiku atsakančius 
dviejų aukštų namus. Tai bus 
bene pirmas lietuvių dipukų 
statytas “dangoraižis”. Ten 
gaus pastogę nemaža tautie
čių. Labiau praturtėję ir pra
silavinę statyboje, jie galės ir 
kitus dar aukštesnius namus 
pasistatyti. Tokiu būdu pra
sidės lietuviško kvartalo kū
rimas.

Čia pat vienoje vaikų prie
glaudoje darbavosi dvi lietu
vaitės, abi alvytiškės ir ne
perskiriamos draugės. Neži
nau, ar anglikučiai daugiau 
iš jų lietuviškai pramoko, ar 
jos angliškai. Tik vieną daly
ką žinau, kad vaikams geriau 
sekasi kalbos, kaip suaugu
siems ir kad taip pat vienoj 
Montrealo vaikų prieglaudoj 
vaikai geriau suprasdavo lie
tuviškai, kaip prancūziškai.

Kun. S. Kulbis, S. J.

iki Winnipego
per lietuvių kolonijas).

Valgykloje policija
Arvidos aliuminijo fabri

kuose dirba panašiose sąlygo
se, 16 lietuvių. Ši vietovė yra 
Quebeco provincijos žiemiuo
se, prie didžiulio Šv. Jono 
ežero. Gyvenama barakų 
kambarėliuose po du. Visi be 
galo nuoširdūs ir vaišingi. 
Tik visa bėda, kad ir valgyk
loje dežuruoja uniformuota 
fabriko policija. Dar niekur 
neteko matyti tokio griežtu
mo. Man buvo paaiškinta, 
kad tai tokia mada. Šiaip ar 
taip josios buvimas nepaken
kė nei apetitui, nei sočiam 
prisivalgymui.

Sienos drebėjo . . .
Winnipege — didžiausiame 

centrinės Kanados mieste — 
yra nemaža lietuvių. Apie 30 
lietuvaičių dirba ligoninėse 
ir privačiose šeimose, 20 vyrų 
dirba prie geležinkelio (šiuo 
laiku visi išvyko į miškus). 
Be to, yra apie 10 atvažiavu
sių šeimų. Kadangi Winnipe
ge mažai pramonės dirbtuvių, 
tai nedaug jame apsistoja 
lietuvių. Sekmadienį, spalio 
mėn. 24 d., buvo atlaikytos 
pamaldos visiems lietuviams 
šv. Pauliaus kolegijos koply
čioje. Į jas atsilankė ir pora 
dešimčių vietinių lietuvių.

Tuo laiku per Winnipegą 
kaip tik važiavo iš runkelių 
ūkių į miškus, baigti savo 
darbo sutarties, nemaža lietu
vių. Daugelis iš jų pasinaudo
jo proga ir atėjo į bažnyčią. 
Erdvios koplyčios sienos dre
bėjo nuo galingos giesmės. 
Vargonais akompanavo vie
nas naujai atvykęs solistas S., 
kurs turi Timminso aukso ka
syklose dar du broliu.

Grįžta į miškus
Po dviejų mėnesių kelionės 

po lietuvių stovyklas pasukau 
atgal į namus — Montrealą. 
Pakeliui dar užsukau į Pine 
Portage — mažą, bet simpa
tišką lietuvių stovyklą, prie 
didžiulio Nipigono ežero. 
Čia 22 lietuviai darbuojasi 
prie hydro elektros jėgainės 
statybos. Paskui aplankiau 
netoliese esančius senuosius 
Regano miškininkus. Praėju
siais metais ten pateko pats

pirmasis lietuvių transportas. 
Darbo sutartį jie jau senai 
užbaigė prie geležinkelio dar
bų. Bet tarpininkaujant ener
gingam P. Adomoniui nema
žas jų skaičius, viso 35 lie
tuviai, sugrįžo iš miestų į 
Regano miškus. Lyginant su 
miesto gyvenimu, čia didesnis 
uždarbis ir mažesnės išlaidos.

Aprūpintas mielų savo tau
tiečių ilgais auliniais miški
ninkų batais ir šiltais megs- 
tiniais (vasariškai apsirė- 
džiusį čia mane užklupo lie
tus ir sniegas) laimingai iš>- 
bridau iš miškų ir pasiekiau 
stotį. Pasiuntęs atgal skolin
tus apdarus, sėdau į traukinį 
ir, maitindamasis suomiška 
duona (primenančia gimtojo 
krašto duoną), kurios man 
nepagailėjo stovyklos vyrai, 
laimingai pasiekiau Torontą, 
o iš ten Montrealą.

(Pabaiga)

Su Šv. Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis 

savo prietelius ir klijentus sveikina

Albertas J. Norkeliunas
6668 DeLorimier Avė 

TEL. VI 6373 
MONREAL, Que.

procentas ir tam kauptinos 
pastangos ją plačiau paskleis
ti. Todėl metamas šešėlis ant 
visų duomenų, kurie paimti iš 
Vai d’Or skyriaus pusmeti
nio veiklos pranešimo ir įsi
vaizduojamas nerealus “sa
vęs užliūliavimas” sąmonin
gai padidintomis statistiko
mis, rodo neobjektyvų minė
to korespondento nusistaty
mą.

Jei E. Malarctic grupė ir 
dabartiniu laiku būtų taip at
silikusi savo lietuviškos spau
dos parėmime ir labiau verti
nanti karčiamos atmosferą, 
tuo labiau gerbiamam Vytui 
būtų proga ne tik žodžiais pa
sišvaistyti, bet ir realiu darbu 
— spaudos paplatinimu ir 
draugišku paaiškinimo žodžiu 
savo tautiečiams, pasireikšti.

—alpuk—
Šia korespondencija ginčą 

dėl dail. Grikenio dekoracijų 
baigiame. Pasisakymas būtų 
spausdinamas tik nebent pa
ties dekoracijų autoriaus. —

Redakcija.

k--—Sik - — ■ Vk------------- X

SURASK NORS VIENĄ

naują skaitytoją, padė

si padvigubinti “NL” 

prenumeratorių skaičių!
K.T. 1 1 KKZr-.1. 1
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Lietuvos-Latvijos-Estijos rastai
JTO Pirmininkui

Lietuvos, Latvijos ir Esti>- 
jos Nepaprasti Pasiuntiniai ir 
Įgalioti Ministerial Londone 
— B. Balutis (Lietuvos), Ch. 
Zarinš (Latvijos) ir A. Tor- 
ma (Estijos) š.m. spalio mėn. 
27 d. įteikė Jungtiniu Tautu 
Visumos Pirmininkui Dr. H. 
Evatt raštą dėl Pabaltijo tau
tu naikinimo. Raštas pasira
šytas visu trijų tautų laisvės 
kovą atstovaujančių organų 
tremtyje.

Pone Pirmininke,
Baltijos valstybės Estija, 

Latvija ir Lietuva, lygiai kaip 
ir Lenkija, buvo dviejų tota- 
listinių galybių — sovietinės 
Rusijos ir hitlerinės Vokiet.- 
jos — sąmokslo prieš taiką 
pirmosios aukos, — sąmoks
lo, kuris buvo formaliai fik
suotas 1939 m. rugpiūčio 23 
ir rugsėjo 28 d.d. slaptuose 
Maskvos protokoluose ir kurį 
materialiai realizavo Tarybi- i
nių Socialistinių Respublikų 
Sąjungos agresija prieš Len
kiją ir Baltijos valstybes. 
Kvalifikuoti Baltijos valsty
bių atstovai yra pasiuntę ke
lis raštus tarptautinėms kon
ferencijoms, kurios buvo su- 
siimkusios karui pasibaigus, 
ir vakarinių galybių vyriau 
sybėms, prašydami, kad bū
tų atstatytos tų trijų valsty
bių suvereninių teisių vykdy
mas.

1946 m. pradžioj Londone 
susirinkus pirmajai Jungtinių 
Tautų Visumos sesijai, įga
lioti ir laisvi estų, latvių ir 
lietuvių tautų politinės valios 
atstovai leido sau atkreipti 
Visumos dėmesį į padėtį, ku
rią Estijoj, Latvijoj ir Lietu 
voj sukūrė neišprovokuota 
1940 m. birželio 15-17 d.d. 
sovietinės Rusijos agresija. 
Išdėstę aplinkybes, kuriomis 
toji agresija buvo įvykdyta, 
ir Baltijos valstybėms, anuo
met Tautų Sąjungos nariams, 
pražūtingas karinės sovietų 
okupacijos pasėkas, jie pra
šė Visumą nutarti priemones, 
kurios atitaisytų Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos Respublikų 
nepriklausomybės pažeidimą 
bei tas tautas apsaugotų nuo 
vykdomo išnaikinimo. Tas 
prašymas buvo pakartotas

* J

’ Su Šv. Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis '
• savo prietelius ir klijentus sveikina j

; Bronx - Park - Hardware
r . .......................... -
' statybos medžiagų, elektros įrengimu ir įvairių
r - reikmenų prekyba ’ '
' Savin. Inž. H. BELANGER — 7633 Central Str. j 
r Ville Lasalle — — — — Tel. TR 6712

žemiau paduodame įteikto 
rašto tekstą. Pažymėtina, kad 
užpraeitą savaitę JT priimtoj 
Tarptautinėje Žmogaus Tei
sių deklaracijoje užtikrintos 
aukščiau paminėtame Pabal
tijo tautų rašte reikalaujamos 
laisvės ir teisės, tačiau maža 
vilties, kad ta deklaracija pa
veiktų sovietų rėžimą oku
puotuose Pabaltijo kraštuose.

Red.

1946 m. spalių m., kai Visu- J 
ma susirinko New Yorke tęs
ti nutrauktos sesijos; prie jo 
buvo prijungtas teisinio so
vietų agresijos prieš Baltijos 
valstybes aspekto išdėstymas.

Turėdami prieš akis oku-Į 
puotose Baltijos valstybėse 
Maskvos vykdomą estų, lat
vių ir lietuvių tautų naikini- j 
mą, įgaliotieji tų tautų atsto- j 
vai per Latvijos ir Lietuvos 
Ministerius ir Estijos Charge 
d’Affaires Vašingtone pasiun
tė Ponui Generaliniam Sekre
toriui, o taip pat ir Ponui 
Antrosios Visumos Pirminin
kui notas su memorandumais, 
išdėstydami sovietų žiauru
mus ir Maskvos vyriausybės 
įvykdytą Jungtinių Tautu 
Chartos nuostatų pažeidimą, j 
194 7 m. lapkričio 6 d. memo
randume Baltijos valstybių 
atstovai prašė Aukštąją 
Tarptautinę Instituciją, pa
šauktą tvarkyti tautų santy
kius ir daboti, kad iš karo iš
ėjęs pasaulis laikytųsi įstaty
mų bei tarptautinės moralės, 
— kad jinai svarstytų šį klau
simą ir imtųsi priemonių So
vietų Sąjungos vartojamiems j 
genocido metodams (masi
niam tautų naikinimui — 
Red.) sustabdyti.

Jungtinių Valstybių Vals
tybės Departamentui paskel
bus slaptuosius dokumentus 
apie vokiečių-sovietų santy
kius 1939-1941 m. m. pasi
tvirtino ne tik tų dviejų galy
bių sąmokslas prieš Baltijos 
valstybes, bet nauja šviesa 
buvo nušviestos ir itin šlykš
čios aplinkybės, kuriomis jis 
buvo suregztas. Po to, kai so
vietai per karą ir po jo uždė
jo savo leteną ir ant kitų Vi
durio bei Rytų Europos vals

tybių pasidarė aišku, kad Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos li
kimas yra neatsiejamai suriš
tas su tos Europos dalies ir 
net su visos Europos likimu. 
Baltijos tautos yra tvirtai pa- 
siryžusios toliau kovoti ligi 
visiško išlaisvinimo savo vals
tybių, kurios teisiškai niekad 
nenustojo buvusios valstybių 
bendruomenės nariai. Jos yra 
įsitikinusios, kad laisvoj ir 
taikioj Europoj nepriklauso
mos Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos valstybės atgaus savo 
vietą, kurią jos turėjo prieš 
antrąjį pasaulinį karą. Dar 
kartą protestuodamos prie so
vietų agresiją, estų, latvių ir 
lietuvių tautos iškilmingai pa
reiškia, kad jos paneigia so
vietų vyriausybei bet kokią 
teisę bei titulą joms atstovau
ti tarptautinėj plotmėj.

Tuo tarpu gi sovietinės 
okupacijos užsitęsimas ir ge
nocido metodų vartojimas 
grąsina pačiai Baltijos tautų 
egzistencijai. Nepaisant skun
dų bei protestų plačiu mastu 
toliau vyksta masinis naikini
mas, rodąs Sovietų Sąjungos 
apsisprendimą išnaikinti Bal
tijos tautas. Genocidinė So
vietų Sąjungos politika Balti
jos valstybėse reiškiasi dvigu
bu aspektu: a) sistematingu 
fiziniu gyventojų naikinimu, 
b) jų kultūriniu bei moraliniu 
žlugdymu. Pirmasis aspektas 
reiškiasi žudymais, suėmimais 
bei trėmimais į priverčiamųjų 
darbų stovyklas arktinėse 
Rusijos srityse, antrasis — 
okupacinių organų pastango
mis palaužti Baltijos valsty
bių gyventojų moralę slapto
sios policijos teroru, spaudos 
bei jaunimo auklėjimo užslo- 
pinimu ir Bažnyčios persekio
jimu. Prie tų priemonių dar 
reikia pridėti ūkinio gyveni
mo sugriovimą, prievartinį 
Ūkių sukolektyvinimą ir įkur
dinimą tuose kraštuose iš Ru
sijos gelmių atgabento gaiva
lo.

Prie lig šiol žinomų sovie
tų žiaurumų prisideda dar 
vienas, būtent, prievartinės 
vedybos. Gausūs laiškai bei 
aukų liudijimai duoda tuo 
klausimu aliarmuojančių ži
nių. Tuo atveju, jeigu vienas 
santuokos partneris gyvena 
užsieniuose ir atsisako grįžti, 
jų santuoka oficialiai panaiki
nama, ir tėvynėj gyvenanti 
žmona represinėmis smurto 
priemonėmis verčiama tekėti 
už svetimos rasės < kolonisto, 
atvykusio užimti į Sibirą iš
vežtų estų, latvių ar lietuvių 
vietos. Rašte, kurį tuo reika
lu Škotiškoji Europos Lais
vės Lyga pasiuntė Canterbu
ry Arkivyskupui, pareiškia
ma: “Tarp jų yra vyrų, kurie 
pabėgo nuo rusų, bet kurių 
žmonos turėjo pasilikti. Da
bar sovietai išleido potvarkį, 
kad visų tokių asmenų san
tuokos panaikinamos, o žmo
nos verčiamos tekėti už pus
laukinių, kuriuos rusai atga

bena iš Tolimųjų Rytų ir 
įkurdina tikrųjų savininkų 
sodybose ir turi jiems gim
dyti vaikus. Jeigu tai neišju
dins pasaulio sąžinės ,tai nie
kas to nebepadarys. Bažny
čių uždavinys būtų vadovauti 
tam sąžinės išjudinimui.”

Genocido politikos, kurią 
ką tik nupiešėm, balansas jau 
skaičiuojamas šimtais tūks
tančių aukų — vyrų, moterų, 
vaikų.

Kadangi ką tik pateiktieji 
faktai rodo, kad Sovietų Są
junga yra pažeidusi pačius 
pagrindus, kuriais remiasi 
Jungtinių Tautų Organizaci
ja, lygiai kaip Hagos Konven
cijos nuostatus, kurie nustato 
okupaciniu pajėgų teises ir 
pareigas, mes laikome, kad 
Jungtinių Tautų Visuma turi 
ne tik teisę, bet ir pareigą įsi

Estijos vardu:
A. Rei,

Estijos Tautinės Tarybos 
Pirmininkas.

Lietuvos vardu:
M. Krupavičius, 

Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 

Pirmininkas.

V. Sidzikauskas, 
Vykdomosios Tarybos 

Pirmininkas.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems savo geriems draugams ir pirkėjams linki

Walter Fish & Chips
774 CHURCH AVENUE 

VERDUN
YOrk 0381 

Lankydami gražiąja Montreal© vasarvietę Ville Lasalle aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
Edward St. 7682, Montreal

Įvairūs užkandžiai, šilti ir šaiti gėrimai, lietuviška muzika.

2820 ALLARD ST., Tel. TRenmore 1135 (
Į Montreal 20. į

Į VICTORIA !
: CLEANERS & DYERS CO. j
J Mes valome ir dažome įvrairius, kaip vyriškus, taip moteriškus

drabužius Taip pat išvalome nuo lietaus apsiastus, dėl kurių Į 
• uždedame “Drex” kas neperleidžia vandens ir duodą graženę / 
: išvaizdą. i
( Taipgi valome visokiausios rūšies karpetas ir fotelius (Chester- •
( fields), gardinus lengvus ir sunkius. ;
j Kiekvieną orderį pajiniame iš namų ir pristatome į namus. •

Už musu atliktą darbą garatuojame. 3
Dėl informacijų prašome telefonuoti TRenmore 1135 (galima j 

pašaukti lietuviškai Į
Lietuviai savininkai: \

J. Kriaučeliūnas A. Majauskas J, Matulaitis /

kišti ir padaryti galą tam nu
sikaltimui prieš žmoniškumą. 
Mes taip pat leidžiame sau 
prašyti Jus, Pone Pirminin
ke, teiktis perduoti šią notą, 
lygiai kaip ir mūsų 194 7 m. 
lapkric io 6d. skundą, kom- 
petetingiems Jungtinių Tautų 
organams, svarst a n t i e m s 
klausimus, susijusius su pa
grindinėmis žmogaus teisė
mis bei laisvėmis bei su ge
nocidu. o specialiau — su So
vietų Sąjungos įvykdytų tų 
pagrindinių žmogaus teisių 
bei laisvių pažeidimu. Mes 
pasivedame Visumos, jos Ko
misijų bei visų kompetentin
gų Organizmų dispozicijai, 
pasirengę pateikti visą reika
lingą dokumentaciją.

Prašome Jus, Pone Pirmi- 
mininke, priimti mūsų aukš
čiausios pagarbos pareiškimą.

Latvijos vardu: 
Mgr. Rancans 

Cielms
R. Liepinš

&
i

AID OVERSEAS, IN(
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikina savo klijentus 
Kanadoje, linkėdama kiekvienam pasisekimo asmeniniame gyvenime bei 
ištvermės sunkiame Tremtinio likime.

AID OVERSEAS, INC.,CHIC AGO, USA

i®
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Lietuvos Skautu Sąjungą tremtyje
(Tųsa iš 4 psl.)

šakų krūvų ir sukūrė laužų 
skautų rankoms pasišildyti ar 
iš viso gražiam įspūdingam 
vaizdui sukelti. Tas mažas fi
zinis veiksmas turėjo didelės 
reikšmės, nes siekė aukštesnio 
ir kilnesnio tikslo. Tuo veiks
mu ir savo kalba jūsų Vadas 
siekė jūsų visų širdis padegti 
skautiškos lietuvybės ir Lais
vės kovos ugnimi! Be tos ug
nies jūs būtumėt tiktai tartum 
to jau užgesusio skautiško 
laužo nuodėguliai. Neleiskite 
tokiai ugniai sumažėti ar už
gesti jūsų širdyse! Tegu ji 
amžinai dega ir kasmet vis 
daugiau įsiliepsnoja! Tegu ji, 
kaip degėlas minios priešaky 
ir tamsoje, veda jus į kūrybi
nius vienybės darbus ir atei
ties žygius! Eidami pirmyn 
ir į tuos žygius, laikinai nu
krypsite nuo Tėvynės į toli
mesnius svetimus kraštus. 
Gyvendami civilizacijos mies
tuose, dirbdami ūkiuose ar 
kirsdami medžius tankiose 
karšto pusiaujo giriose, visur 
skelbkite tiesą, vaizduokite 
Tėvynės tragedijų, kelkite 
Lietuvos teisę ir rasite pri
tarėjų, rėmėjų ir talkininkų 
kovojančiai Lietuvių Tautai. 
Jai reikia milžiniškos talkos. 

Sveikiname savo draugus ir klijentus ir linkime 
linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų !

Restoranas „Palanga
2575 ONTARIO ST. E. 

MONTREAL, 
TEL. CH 0554

Tik tuomet, vieningai nuolat 
dirbdami ir atkakliai kovoda
mi, galėsime rūsčių diplomatų 
sųžinę padilginti, tarptautini 
teisingumų nuprausti, tiesos 
žaibų paleisti ir galutiniu ko
vos griausmu išvaduoti kry
žiuojamų Tėvynę, kurių nuo 
Golgotos kalno sugrųžinsime 
į Laisvųjų Lietuvos Žemę! 
Lietuvių skautijos 40 metų 
sukaktį turime švęsti džiaugs
mingai ir tiktai Nepriklauso
moje Lietuvoje!

kietu 
nuo 
kad 

to

Pradedant ketvirtų dešimt
metį, apsišarvuokime 
lietuvybės skydu gintis 
svetimų tautų brūžiklių, 
šie pamažu nepratrintų 
brangaus šarvo ir kad sveti
mos tautos neprarytų jūsų 
dvasios. Nutautęs lietuvis 
skautas būtų didesnis išdavi
kas negu kitas kuris suniekšė
jęs tautietis, neišėjęs lietuviš
kos skautybės 
todėl lengviau sugundomas 
godžiai gaudytis svetimybių. 
Laikykitės lietuvybės ir ne
leiskite svetimoms trųšoms už
teršti jūsų lietuviu tariamos 
lietuvių kalbos. Ketvirtam de
šimtmety kiekvienas lietuvis 
skautas turi būti ne tik amži
nasis skautas, bet kartu ir lie- 

mokyklos ir

vių skautų kūrėjas. Kiekvie
noje laikino savo klajojimo 
stotyje kurkite lietuvių skau
tų bei skaučių skiltis, drau
goves ir tuntus ir sujunkite

Skautijos Sąjungų. Budėkite 
kaip dar niekad nebudėjote! 
Budėkite ne tik patys, bet ir 
už kiekvienų kitų brolį skau
tų lietuvį, kad jis kartais ne
imtų svyruoti ir nepalūžtų 
dvasioje! Atkurkime stiprių, 
veiklių ir galingų pasaulio lie
tuvių skautijų! Ir aš iš nau
jo veiksiu su jumis!

To viso trokšta ir geriausios 
sėkmės jums visiems linki jū
sų pirmūnas ir kūrėjas

Vyr. skautininkas
Petras Jurgėla 
(Jurgelevičius).

BERLYNO BURMISTRAS

Reuter, Socialde-Dr. Ernst 
mokratų partijos vadas Berly
ne, išrinktas naujuoju miesto 
burmistru. Socialdemokratai 
gavo du trečdaliu visų balsų, 
bet ir toliau miesto savival
dybė bus tvarkoma koalici

niais pagrindais.

ir pasakyti, 
yra žinomi 

žinovai su 
Skardžiumi 
knyga bus

Pr.
Ta

Yra garbė svetimomis 
kalbomis kalbėti, didi 
gėda savosios gerai 
nemokėti.

Lietuviai tremtiniai moksli
ninkai Vokietijoje parengė 
išleisti “Lietuvių Kalbos Va
dovų” — 500 pusi. knygų, 
kurioje kiekvienas lietuvis 
ras, kaip reikia teisingai lie
tuviškai parašyti 
Knygos autoriai 
lietuvių kalbos 
prof. Dr. 
priešakyje.
vertinga priemonė mūsų gim
tajai kalbai išlaikyti visur, 
kur yra lietuvių. Ja turėtų 
apsirūpinti ne tik suaugę as
menys ir jaunimas, bet tėvai 
turėtų iš anksto ją parūpinti 
ir savo patiems mažiesiems. 
Kur nors svetimame žemės 
kampe tai bus brangus gimto
sios kalbos taisyklingumo 

| šaltinis ir savo brangiosios tė
vynės nuolatinis priminimas. 

, Daugiau informacijų apie 
; Kalbos Vadovų pateikia Liet.
Tremtinių Bendruo menės 
Vokietijoje Švietimo ir Kul
tūros Tarybos atsišaukimas, 
paskelbtas lietuvių spaudoje.

Bet po pinigų reformos Vo
kietijoje Vadovo nepajėgtų 
išleisti joks privatus leidėjas 
ar kuri organizacija dėl jo 
didumo ir darbo sudėtingu
mo. Štai dėl ko visa mūsų lie
tuvių bendruomenė yra nuo
širdžiai kviečiama prisidėti 
prie tos reikšmingos knygos 
išleidimo — iš anksto jų už
siprenumeruoti ir įmokėti 
prenumeratos pinigus (Kana
doje po 2 dol.). Užsiprenu-

reikia tuojau, kad 
žinotų prenumerato-

meruoti 
leidėjai 
rių skaičių ir lėšas.

Liet. Tremt. Bendruome
nės Centro Komiteto pirmi
ninkas P. Gaučys (Hanau, 
1948 m. lapkr. 15 dienos raš
tu) man pavedė rinkti pre
numeratų Kanadoje, o su
rinktus pinigus palaikyti ei
namoje banko sųskaitoje, ligi 
bus reikalas juos panaudoti. 
Prenumeratos jau gausiai 
plaukia. Vadovų, reikia tikė
tis, užsiprenumeruos daugu
ma senųjų ir naujųjų Kana
dos lietuvių. Lietuviai inteli
gentai, laikraštininkai, vi
suomenės veikėjai, organiza
cijų ir draugijų pirmininkai, 
ypač mokytojai ir kiti, kas 
tik jaučia kiek atsakingumo 
ir ambicijos lietuvybės reika
luose, prašomi ne tik prenu
meruotis, bet ir parinkti pre
numeratorių savo aplinkoje, 
paskui pasiunčiant prenume
ratorių sąrašus su jų tiksliais 
adresais ir pinigais man. Dau
giausia čia gali ir turi nedels
dami pasidarbuoti Kanados 
Lietuvių Tarybos skyriai — 
tai būtų jų natūrali 
kai tautinė pareiga 
uždavinių sistemoje.

kultūriš-
visų jų

Skyrių
į tai

Šitasatkreipti savo dėmesį.
lietuviškos talkos darbas, šis 
susipratimo ir solidarumo eg
zaminas turi visiškai pasisek
ti.

P. Štuopis,
KLT Toronto Skyriaus 

Valdybos Sekretorus

104 Wright Ave, Toronto 3, 
Ont.

90 veiktu kaip 7o.ooo
Devyniasdešimt sunkiųjų 

bombonešių, B-29, pakrautų 
atominėmis bombomis 
tų tokių pat veikimo 
kaip 72.000 to paties 
lėktuvų, pakrautų paprasta 
sprogstama medžiaga.

Apie tai, kas liečia karui 
apsiginklavimo stiprumų, 
amerikiečiai, paprastai, “pa
sisako viską”. Tačiau rusai tų 
laiko didžiausioje paslaptyje. 
Žinoma, kad jie turi nuo 3 iki 
5 milijonų sausumos karei-

turė- 
jėgą, 
tipo

vių pilnoje aprangoje “atos
togauja” Anglijoje.

Generolas Spaatz, kuris dar 
prieš tris mėnesius buvo 
“American Air Force” šefas, 
pažymėjo Amerikos strategi
jos didžiuosius bruožus: “90 
oro tvirtovių B-29, pakrautų 
atominėmis bombomis, turėtų 
tokių, ugnies jėgų, kaip 72.000 
tokių pat oro tvirtovių, pa
krautų paprastomis sprogsta
momis medžiagomis. Jungt. 
Valstybės šiuo metu turi 400

Su Šv. Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis 

savo prietelius ir klijentus sveikina

Virbali Electric Reg’d

vių, bet apie oro laivyną ži-
nios gana menkos.

Amerikos tautinio apsigy
nimo planui paskirta 15 mi- 
liardų dolerių, bet dauguma 
senatorių jau priėjo išvados, 
kad tos sumos nepakanka. 
Didžiausia dalis pinigų buvo 
paskirta oro pajėgoms. Tenka 
pažymėti, kad 150 oro tvirto-

gatavų atominių bombų ir 900
oro tvirtovių B-29.”

Apsigynimo ministro For- 
restal ir kitų atsakingų kari
nių pareigūnų manymu, Ang
lijos salos patarnausiančios 
lėktuvų nusileidimui, Prancū
zija būsianti Briuselio paktų 
pasirašiusių penkių valstybių 
sausumos pajėgų bazė ir 1.1.

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

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

atlyginimo.

Z TEL. VI.6373 6668 DeLorimier Avė. x
Montreal, Que.

g Albertas!. NorkeliunasI
I i$ GENERAL INSURANCE VISOKIAUSIA APDRAUDA >
X X
§ Teikiu sąžiningų patarnavimą visose Apdraudos srityse Z

Z Pildau valdiškas blankas, darau raštų ir dokumentų
Z vertimus ir 1.1.

X Valandos: Pirm, ir ketvirt. vakarais nuo 7.00 iki 10.00 ir w
X pagal susitarimų.

kad

Amerikiečiai projektuoja 
nusiųsti Anglijon mažų sim
bolinę grupę kareivių. Jos 
tikslas būtų — prisirengti 
mišrios anglo-amerikiečių ka
riuomenės įsikūrimui.

Amerikiečiai mano,
Europa turi kariškai ruoštis I 
kuo greičiausiai. Šis reikalas 
keliamas pagal Penkių Vals
tybių pastovaus komiteto la
bai slaptų raportų, liečiantį 
250.000 vyrų oksidentalinės 
kariuomenės sudarymų.

Tačiau apsiginki avimo
lenktynės dar nėra karas. 
Reikia pastebėti, kad prie da
bartinių išradimų, kurių kas
dien vis daugėja, apsiginkla
vimas niekuomet nebus už
baigtas ir niekad nebus gali
ma pasakyti: “Mes jau ap
siginklavę ir esame ramūs”.

Iš “La Patrie”. S. K.

Kas nėra “užsienietis”

Vienam Toronto teisėjui 
teko išspręsti trijų vyrų gin
čų. Vienas iš jų pavadino ki
tus du užsieniečiais. Sprendi
mo motyvuose teisėjas nu
rodė, kad Kanada yra kosmo
politinė valstybė ir žmonėms 
nereikėtų vartoti šio žodžio, 
kuris galėtų užgauti kitus, 
ypatingai atsižvelgiant į tai, 
kad čia kiekvienas, išskiriant 
indijonus, yra “užsienietis”.

“Atbals”.

Viena iš trijų vokietaičių 
lieka netekėjusi

Vokietijai trūksta septynių 
milijonų vyrų. Kitaip sakant, 
kas trečia vokietaite liks be 
vyro. Toks buvo Pensylvani- 
jos universiteto profesoriaus 
M. Robert Strauszhope pra
nešimas viename UNO biule
tenyje.

Knygų Leidykla Kanadoj "ATŽALYNAS”
Rudens sezonui pradeda platinti vertinguosius savo leidinius:

362 mūsų
liaudies ir žymiųjų rašytojų darbų rinkinys. Kiek-
vienam išeiviui įsigytina knyga. Kaina 1-1 Idai........... $1.60

2. Alė RŪta-Nakaitė. ‘ LIKIMO KELIU”. Pirmoji ži
nomos rašytojos rinktinių novelių knyga .......... $0.80

3. J. Švaistas. ‘‘SIELA LAGAMINE”. Iš nepriklauso
mybės laikų pažįstamo rašytojo naujausios novelės $0.80

4. LIETUVA, ŠALIS MANO BRANGIOJI”. Lietuvos 
vaizdų albumas su paaiškinimais anglų kalboje. 
Tinkamas kaip reprezentacinė dovana svetimtau-
čiams. Gražus stalo papuošalas ....................................... $1.00

5. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Keturių spalvų. Viduti
nis formatas ..................................................................... $0.30

6. Tautos Ženklas VYTIS. Kambrinis formatas.
(26 x 33 cm.) ...».....................................................................$0.30

7. St. Zobarskas. ‘‘GANDRAS IR GANDRYTĖ” Spal
votos iliustracijos. Graži dovana mūsų mažiesiems.
Gandro kelionė ir pergyvenimai anapus ‘‘geležinės 
uždangos”. Knyga įdomi pasiskaityti ir suaugusiems $0.50

8. B. Rutkūnas. ‘‘SPARNUS MAN META PAUKŠ
TĖS”. Rinktinė poezija.........................................................  $0.50

9. ‘‘ANGLIŠKI PASIKALBĖJIMAI” Jl-na papildyta * 
laida. Kišeninis formatas. Kasdien naudojami, rei

kalingi sakiniai ....................................................................... $0.70
Kultūros žurnalai: “GINTAR AS” antrosios knygos ir 

“ŽINGSNIAI” nr. kaina $0.50.
Nelikime ir šiais metais be lietuviškos knygos. Siųsdami už
sakymą, laišku galite siųsti ir pinigus. Organizacijų spaudos 

platintojams skiriama nuolaida. Rašykite šiandien:
“ATŽALYNAS” 7655 Centrale St. Ville Lasalle, Montreal 32 
“ATŽALYNAS” turi Europoj žinomo laikraščio “Lietuvių 
Žodis” atstovybę. PrisiuntuS $4 laikraštis jus lankys nuo d a' 

'bar ir ištisus ateinančius metus.
“SAULUTĖ” vaikų žurnalas. Atskiro numerio kaina $0.20
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LAIŠKAI
"NIj” Redakcijoje yra gau

ti arba dar neatsiimti laiš
kai šiems asmenims:

Simonas Barčaitis, Juozas 
Andriejauskas, Jonas Skap- 
sinkas, Jurgis Petrūnas, Jo
nas Duoba, Ignas Vaitkevi
čius, Juozas Starkevičius. 
Andrius Baltrušaitis, Juozas 
Norvaišas, Bronius Augusti
naitis, Petras Strazdas, Sta
sys Tolvaišą, Petras Kripas, 
Henry Černius, Stefanija Ta- 
lakauskienė - Razminaitė, Ele 
na Sklerius-Šklerienė, Ignas 
Maculevičius, Bronė Žilytė, 
Pranas Laurusonis, J. Aus- 
manienė, Leonas Palčiauskas, 
Antanas Bitautas, John Sku- 
dra, Viktorui ir Mykolui Mi- 
neikiams, Viktoras Vizgaitis, 
Ona Dagilienė, Natalis Bal- 
trukonis, St. Dagilis, Marijo
na Vizgiidienė - Rudzevičiū- 
tė, Ona Kojelienė - Ambro- 
zaitė, Antanas Kojelis, Jero
nimas Inkratas, Kazys Kar
pavičius, Veronika Kalend- 
rienė - Sušinskaitė, Vytau
tas Kriščiūnas, Antanas Ste- 
paitis, L. Rakutytė ir J. Ski- 
paris (laiškas iš Lietuvos).

“Nepr. Lietuvos” prenume
ratoriams laiškai tuoj pat iš
siuntinėjami veltui pagal kar
totekoje turimus adresus. Vi 
si kiti, kuriuos skelbiame ir ku 
rie nėra mūsų prenumerato
riai, prašome prisiųsti admi
nistracijai po $0.50 skelbimo 

I S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjas

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

į 6820 Monk. Blvd. Ville Emard Montreal,
1 Telef. TR. 3363. Tramvajus 36.

ii- persiuntimo išlaidoms pa 
dengti. Galima siųsti pašto 
ženklais.

įsigykite naujausius 
knygų leidyklos “Venta” lei

dinius:
1. Liudas Dovydėnas, Mes 
Ieškome Pavasario . $1.00
2. Albinas Marius Katiliš
kis, Prasilenkimo Valan
da ................................. $1.00
Siųskite užsakymus, pini
gus ar pašto ženklus ats
tovui Kanadoje: J. Smai- 
žys, Box 18. Lot 36, Old 
Kildonan, Winnipeg, Man.

Turiu parduoti
komplektus pašto ženklų:
1. Visa Vokietija 1933 - 
1945 m. ir daugel kompl. 
senosios Vokietijos.
2. General Government 
(Lenkijos).
3. Boehmen - Maehren .
4. Latvijos, Lietuvos, Aus
trijos ir kitų įvairių ženklų.

J. Smailys, Box 18, Lot 36 
Winnipeg, Manitoba.

KAS SKAITO
“NEPR. LIETUVĄ” — 
REMIA LIETUVOS 
LAISVES KOVA!

SKELBIMAS
Esu 40 metų amžiaus vyriš
kis ieškau gyvenimo draugės 
vedybų tikslu. Pasiūlymus 
siųsti P.O. Box 116, Rolph- 
ton, Ont. Simas Paurys.

Lietuvis batsiuvis
Toronte

Pardavinėju naujus ir tai
sau senus batus. Lietu
viams papigintos kainos!

J. ASTRAUSKAS, 
1414 Dundas St. W. 
TORONTO. 
Telef. KE 8271.

PARDUODAMAS

POOL-ROOMIS
Montreal - Verdun

Esame du partneriai; pardmr 
da viena pusė. 

Kreipkitės
J. KENDARIS

15 1st Avenue, Ville Lasalle
TEL. — TR.5428.

PARDUODAMI

3 akordeonai
po 80 ir 120 bosų.

Sužinoti: A. Latvaitis, Lon- 
gueuil, 169 Chemin Chauby 

Rue.

TEL. KE 3881

G. G. J.
DAŽOM IR DEKORUOJAM 

KRAUTUVES,
restoranus, viešbučius ir na
mus. Darom iškabas reklamas 
ir užrašus ir atliekam namų 
remonto darbus iš vidaus ir 

lauko.
Darbą imame ir už Toronto 

ribų.
1414 DUNDAS STREET W 

TORONTO, Ont.

PAIEŠKOJIMAI
— Juodgalvis Adolfas ir 

Klevas Leonas. Ieško: Bene
diktas Kašinskas, St. Joseph’s 
Hospital, Room 311, Port 
Arthur, Ont.

— Abromavičius Simas, 
kil. iš Raseinių apskr., Kel
mės v., Beržinskų km., Kli
mas Adomas, kil. iš Raseinių 
apskr., Kelmės v., Gribiškių 
km. Barsis Kazimieras, kil.

I iš Raseinių apskr., Kelmės v., 
j Beržiniškių km. Ieško: Mi- 
■ liauskas Bronius, (24b) 
; Flensburg. Lager Trollsee, 
Germany, British Zone.

— Puseserė Marta Ume- 
riūtė, išvykusi į Kanadą 1930 
m., kilusi iš Turgalaukių km., 
Marijampolės apskr. Ieško: 
Elena Radzevičienė, Flau- 
dern Kaserne, Ulm a. Donau 
USA Zone, Germany.

— Brolis Bražiūnas Ado
mas, kilęs iš Gudelių km., 
Kurklių v., į Kanadą atvykęs 

• 1927 m. Ieško: Bronius Bra

Mėsinė ii* maisto produktai 
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 Frontenac, Montreal 
TEL. FA 0209

CRA\K GRINDING CYLINDER BORING
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED 
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St. Catherine

žiūnas, 1002 Dundas Str. W. 
Toronto, Ont.

— Bronė Rekštienė-Urbo- 
nytė, emigravusi 1939-40 m. 
iš Grinkiškio ir jos vaikai — 
sūnus Antanas ir dukra Jad
vyga. Ieško: Petronienė-Žve • 
gaitė Genovaitė, Tuebingen, 
Eberhardstr. 13 Nr., Germa
ny, French Zone.

— Pranas Ramanauskas ir 
Bladunia Ramanauskaitė, ki
lę iš Seredžiaus. Ieško: Pet
ras Ovsenis, 8 Russell Str., 
Skipton, W. Yorks, England.

— Mykolas Šileikis, kilęs 
iš Subatiškių km., Degučiu v. 
Ieško : Antanas čižikas, 
Dragsbealejren pr. Thisted. 
Danmark.

—- Magdalena Masiliaus- 
kaitė - Baličienė, gyvenusi 
Plungėje. Ieško: Juzefą Sa
vickienė - Mikala u s k a i t ė, 
Diepholz (23) Litauisches 
Lager “B”, Germany, British 
Zone.

I--------- tL-s.-s.-5.-- -- -.X

dei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

Virbali Electric, Reg'd
TEL. DO. 3655

Lietuvis Elektros Kontraktorius
Darbas garantuotas - Greitas patarnavimas 

\ isokios rūšies elektros įtaisymas, bei pataisymas 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

Savininkas: STASYS VIRBALAS, TEL. DO. 3655

816 Jean Talon, W. Montreal

DĖMESIO!
Didelis mažu ir dideliu

TABAKO UKIU
PASIRIN1MAS

Delhi-Simcoe, Ont., apy
linkėse. Lengvas išsimo- 
kėjimas. Kas norite įsi
gyti vertingus tabako 
ūkius, kreipkitės ar ra

šykite :
I. W. KOCIUK

Real Estate Broker
James St., Delbi, Ont.

— Kalbame lietuviškai. —

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOŠĘS PADE'l I

2102 FULLUM ST. AMherst 0691

Neužmiršk Padėti Tremtiniui!
A I D OVERSEAS, INC., 4851 S. ASHLAND AVE., CHICAGO 9 III

SIUNTINYS Nr. 13—$5.30 
kiaulinių taukųozs.

1
1
1 ozs. syrupo SIUNTINYS Nr. 17—$5.45

J ozs. ryžių Z

>

i

dingimų. Jei adresatas nesurandamas, pinigai grąžinami siuntėjui. Pri
statymas trunka tarp 12-18 dienų, žiūrint į kur siuntinys eina. Siųsdami 
čekį ar pinigų orderį AIŠKIAI PARAŠYKITE SAVO IR GAVĖJO ADRESĄ, 
PAKIETŲ NUMERIUS IR JŲ KAINAS. AID OVERSAES, INC. maisto 
siuntiniai pakuojami Europos sandėliuose, o užsakymai iš Chicagos siunčia 
mi AI R MAIL-SPECIAL DELIVERY. .Maisto paruošimas yra agrikultūros 
ir sveikatos departamentų priežiūroje. Pavieniams asmenims ir organizaci

joms, užsakant iš karto didesnį siuntinių skaičių, duodama nuolaida.

SIUNTINYS Nr. 1—$7.60

1

rūkytų lašinių
salami dešros
(be 2 ozs.) ken. bekono
2 ozs. margarino

1 sv. 2 ozs. margarino
1 sv. 1 ozs. šokolado
2 gabalai tualetinio muilo
14 ozs. (1 dėž.) komi, pieno

SIUNTINYS Nr. 9—$4.95 
sv. rūkytų lašinių 
sv. marmelado

1 dėž. griet inės
SIUNTINYS Nr. 14—$6.40
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių

sv. presuoto marmelado
sv. 3 ozs. cukraus
sv. kiaulienos mėsos 
gabalai tualetinio muilo

1

SIUNTINYS 
4 
4 
1

rūkytų

cukraus

Nr. 18—$5.60 
lašinių 

cukraus

SIUNTINYS Nr. 2—$7.20 
iv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
sv. rūkytų lašinių

I ozs. margarino 
be 2 ozs.) ken. bekono'

sv. kiaulienos mėsos

s v

1

SIUNTINYS Nr. 3—$7.20 
4 sv. rūkytų lašinių

sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
sv. 3 ozs. margarino 
s v. kiaulienos mėsos1

SIUNTINYS Nr. 4—$7.10
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. degintos kavos

SIUNTINYS Nr. 5—$5.50
' sv. rūkytų lašinių
' sv. presuoto marmelado

4 sv. 7 ozs. cukraus

3 ozs. cukraus
2 ozs. margarino1

SIUNTINYS Nr. 6—$2.80
8 sv. 13 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 7—$7.20 
rūkytų lašinių 
3 ozs. kiaulinių taukų 
3 ozs. margarino 
(be 2 ozs.) ken. bekono

s v

SIUNTINYS Nr. 8—$2.95
5 sv. kvietinių miltų
4 sv. 7 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 10—$6.80
sv. rūkytų lašinių
sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
s v. 3 ozs. margarino
sv. kavos
sv. 1 ozs. šokolado

2
1

SIUNTINYS Nr. 15—$5.50
sv. 2 ozs. margarino
sv. 2 ozs. syrupo
sv. presuoto marmelado 
dėžutė kepeninės. pastos 
s v .kavos
sv. 3 ozs. cukraus 
gabalai tualetinio muilo 
sv. miežienių kruopų 
dėžutė komi grietin4s 

j sv. kakavos
> sv. saldainių “bonbon”

SIUNTINYS Nr. 19—$9.95

SIUNTINYS Nr. 11—$3.95
4 s v. kavos
4 s v. 7 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. miežinių kruopų

SIUNTINYS Nr. 12—$5.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
3 sv. kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus

1
1
1 
1
9

1

Nr. 16—$5.25 
kiaulinių taukų 

rūkytų lašinių

SIUNTINYS 
1 
1 
1

2

4
4
2

rūkytų lašinių
s v
s v

sv.

SIUNTINYS Nr. 20—$7.80
4 sv. 7 ozs. margarino
4 sv. 7 ozs. cukraus
4 sv. kavos

miežienių kruopų 
inių miltų

ją; siunčiant į kitus kraštus reikia pridėti 10 centų už kiek

vieną siuntinį specialioms išlaidoms padengti.
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gv, Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga linkiu 

Jums, mielieji parapijiečiai, krikščioniškosios 

meilės, ramybės ir asmeninės laimės. .•'•’ė

Montrealo Lietuvių Parapijos Klebonas 
Kun. J. BOB1NAS.
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MONTREALO[ĮZINIOS
Montreale, Canadian Handi
crafts Guild vietovėje, 2025 
Peel St., ruošiama visų Kana
dos moterų rankdarbių paro
da. A. Tamošaitienė pakvies
ta parodoje išstatyti savo ir 
savo studenčių darbų pavyz
džius. Tokiu būdu, pradedant 
gruodžio 18 d. 4 vai. po pietų, 
minėtu adresu, per visą mė
nesį bus galima matyti ir pa
lyginti mūsų darbščių lietu
vaičių rankų darbus su visos 
Kanados moterų darbais.

* * *
Šv. Kazimiero parapijos 

komitetas ruošia Naujų Metų 
sutikimo vakarienę parapijos 
salėje, 3426 Parthenais St., 
gruodžio 31 d.

Pradžia 10 vai. vakare. Bi
lietas $3. Užsisakyti galima 
klebonijoje ir pas parapijos 
komiteto narius: J. Paznokai- 
tį, Mališauską ir Mikalauską.

* * *
Sausio mėn. 2 d. Lietuvių 

Parapijos salėje, 3426 Par
thenais St., įvys Kalėdų eg
lutė. Po eglutės — šokiai su
augusiems.

įėjimas suaugusiems $0.50, 
vaikams — nemokamas.

* * *
Gruodžio 12 d., Ville Lasa

lle, p.p. Spaičių bute gražus 
būrelis lietuvių surengė vai
šes — staigmeną netrukus 
švenčiantiems savo vedybinio 
gyvenimo 10 m. sukaktį p. p. 
Sofijai ir Antanui Vilimams. 
Vaišės, kuriose dalyvavo 40 
svečių, labai jaukioje ir links
moje nuotaikoje užsitęsė nuo 
pietų iki pusiaunakčio, su
kaktuvininkams daug gra
žiai linkėta ir įteikta puiki 
dovana — pietų setas.

* * *
K.L.C. Taryba rašytojų su

važiavimui rengti suteikė $30 
paramos.

* * *
Gruodžio 10 d., po operaci

jos, mirė Konstancija Merke- 
vičienė (mergautinė pavardė 
— Kvietinskaitė), gyvenusi 
2151 Gascon St. Palaidota iš 
šv. Kazimiero parapijos baž
nyčios Cote dės Neiges kapi
nėse, gruodžio 14 d. Gedulo 
mišias prie trijų altorių laikė 
klebonas kun. J. Bobinas, 
kun. A. Vilkaitis ir kun. S. 
Kulbis, S.J.. Į bažnyčią miru
sią draugę atlydėjo žymus 
būrelis jos draugių, Vytauto 
Klubo narių žmonos ir drau
gės. Paliko nuliūdime vyrą 
Kazimierą, sūnų ir dukterį. 
I.ai būna jai lengva Kanados 
žemelė. ,

* * *
Juozas ir Ona Skyriai, lap

kričio mėn. 21 d., sulaukė 
sūnelio, kuris pakrikštytas 
Dovydu, Juozu, Pranu.

* * *
Jaunasis Girdauskas, Ville 

Emard, serga ir guli ligoni
nėje.

Labai sunkiai susirgo Vla
das Škuda, Ville Lasalle, ir 
guli General ligoninėje, Dor
chester St. Jam padarytos dvi 
operacijos. Kalėdų gal teks 
ligoninėje sulaukti.

KALĖDŲ PAMALDŲ 
TVARKA

Bernelių mišios — 12 vai. 
(vidurnakty) ; Kalėdų rytą 
mišios kas valandą, pradedant 
6 vai. ryto. Antrą Kalėdų 
dieną pamaldų tvarka — kaip 
kiekvieną sekmadienį.

Išpažintys bus klausomos 
kūčių dieną nuo 5 vai. vaka
ro. Bažnyčios adresas: 3426 
Parthenais Street, Montreal, 
(netoli Sherbrooke ir De Lor- 
mier kampo).

$1.200 PER SAVAITĘ
Pereitą savaitę šv. Kazimie

ro parapijos pajamos viršijo 
$1.200. Naujos bažnyčios sta
tybos fonde dabar jau dau
giau kaip šimtas tūkstančių 
dolerių.

NELINKSMOS KALĖDOS
“Viena bėda — ne bėda”— 

sako lietuvių priežodis. Vila- 
saliečių Tauterių šeimą, vos 
atvykusią į Kanadą, ištiko 
didelė nelaimė. Sunkiai su
sirgo abi mažametės dukre
lės. Joms nespėjus sugyti, 
tėvą fabrike užkrito vamz
džiai ir sužalojo nugarkaulį. 
Jau šešios savaitės guli Ge
neral Hospital, Lachine be 
didesnių pagerėjimo ženklų. 
Vargo spaudžiama žmona su
sirado naktinį darbą, o die
nomis dabojo vaikučius. Per
vargusi dabar susirgo ir ji 
path Vyrui kompensacijos 
klausimas tebesprendžiamas 
Quebece, o šeima laukia Ka
lėdų be cento lovoje.

Nemaža geraširdžių villa- 
saliečių (p. Deksnienė ir kt.) 
nelaiminguosius parėmė pini
ginėmis ir daiktinėmis auko
mis. K.L.C.T. suteikė $20 pa
skolą.- Ponia P. Juškevičie
nė rūpinasi paskubinti kom
pensacijos išgavimą.

Pasekime jų pavyzdžiu ir 
kiti, kurie galime praskaid
rinti nelaimingajai šeimai Ka
lėdas ir sumažinti į vargą pa
tekusių tautiečių skausmą.

Tauterių šeima gyvena 239 
Sixth Ave, Ville Lasalle.

R.

TORONTO, Ont.
SVARBUS PRANEŠIMAS

1949 m. sausio 2 d. 3 vai. 
Lietuvių Parapijos svetainėje 
įvyks šv. Jono Pašalpinės 
Draugijos metinis susirinki
mas. Kviečiame visus narius, 
nes bus renkama nauja val
dyba.

Šv. Jono Parapijos 
Draugijos Sekretorius.

Su Šv. Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis 
savo prietelius ir klijentus sveikina

VERDUN PLUMBING CO
633 Burnside St., Montreal, Q

Telefonas: HE 3466 Savininkas P. GURKLIS
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K.L.C.T. gruodžio mėn. 24 d. 8 vai. Lietuvių 

Parapijos salėje rengia

- lietuviškas kurias -
Po pamaldų salėje šokiai, bufetas.

įėjimas į kūčias ir šokius: suaugusiems $2.00, 
vaikams $1.00. Įėjimas vien į šokius — $0.50.

Bilietai Kūčioms gaunami:

Ville Lasalle — E. Salalytė, 56 Sixth Ave., 
Tel. HE 2618; Verdune — D. Bobėnaitė, 856 
Allard Ave., Tel. TR 4994, miesto centre — 
P. Juškevičienė, 2576 Sheppard St., Tel. 
FR 8934, Rosemount—M. Arlauskaitė, 6642 
Third Ave., Tel. CR 4624 ir Ville Emard — 

Leonas Gudas, 2412 Springland Street.

Prie įėjimo pardavimui bus rezervuotas labai 
mažas bilietų skaičius i,š kitur atvykusiems 
svečiams. Vietinius prašome apsirūpinti bi
lietais iki trečiadienio, gruodžio mėn. 22 d.

PADĖKA
Mieliesiems bičiuliams, mū

sų 10 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvių proga suren
gusiems mums vaišes — 
staigmeną, įteikusiems ver
tingą dovaną ir pareišku- 
siems daug gražių linkėjimų, 
nuoširdžiai dėkojame.

Sofija ir Antanas Vilimai.

BAIGĖSI DAILĖS 
PARODA

Gruodžio 12 d. baigėsi Lie-' 
tuvių Dailės paroda praėjusi 
su dideliu pasisekimu. Plates
nį aprašymą įdėsime sekan
čiame numeryje.

—

REGISTRUOJA Į 
“BLUE CROSS”

Apsidraudimui per “Blue 
Cross” registruoja p. P. Juš
kevičienė, 2576 Sheppard St., 
Montreal 24, Que., Tel. FR 
8934. '

Užsiregistruoti galima iki 
sausio mėn. 15 d. Toliau re
gistracija pertraukiama, nes 
per “Blue Cross” apsidrausti 
galima tik pradžioje metų.

TARYBOS VAKARIENĖ
Gruodžio 12 d., parapijos 

salėje Kanados Lietuvių Ta
ryba suruošė “Nepr. Lietu
vos” vajui vakarienę, kurioj 
dalyvavo ir naujai susikūru
sios Kanados Lietuvių Ra
šytojų draugijos nariai. Va
karienė praėjo linksma nuo-! 
taika ir “NL” padarė naujų 
draugų ir labiau pririšo se
nuosius. Darbščių šeiminin
kių tarpe matėme: Juškevi
čienę, Dauderienę, Januškie- | 
nę, Matulaitienę, Lukošienę 
ir Barisienę. Iš vyrų smarkiai 
dirbo: Juškevičius, Leknic- 
kas, Salala, Lukoša.

Mėgėjų teatro aktorius Lie
tuvoje, St. Barauskas vadova
vo įdomiai meno programėlei, 
kurios metu jausmingai pa
dainavo p-lė Agutė Stravins- 
kaitė ir p-lė Milda Paužėnai- 
tė. Jos, sutartis tebepildyda- 
mos ir ilgas valandas dirbda
mos, visgi randa laiko lankyti 
privatinį muzikos mokytoją 
ir lavintis muzikoje toliau. 
Garbė joms už neatsisakymą 
patarnauti mūsų visuomenei 
įvairiuose parengimuose. La
bai visus linksmai nuteikė 
“du Vincukai” — Kajackas 
ir Bubelis, kurių komiškas ar
tistinis sugebėjimas jau suža- 1 
vėjo Amerikos publiką Bos
tone, neskaitant montrealie- 
Čių. Jie padainavo įdomių dai
nų apie Stepų Raudonosių 
pergyvenimus.

Visiems vakarienės darbi
ninkams ir darbininkėms, 
taip pat programos dalyviams 
tenka pasakyti širdingas ačiū !

Rep.

„Mėlynasis Kryžius“
(BLUE CROSS)

Kiekvienam • žmogui rūpi 
užtikrinti savo ateitį, apsisau
goti nuo įvairių nelaimių. 
Tam tikslui yra įvairios drau
dimo įstaigos — bendrovės, 
savišalpinės pagalbos draugi
jos ir 1.1. Bet jos visos veikia 
siauru mastu. Europoj prieš 
karą buvo pradėtas draudi
mas ligos atveju platesniu 
mastu — įsteigtos ligonių ka
sos Lietuvoje, Vokietijoje ir 
kitur. Panašus draudimas 
pradėtas Kanadoj: Saskače- 
vane įvestas privalomas drau
dimas — hospitalization, ne
mokamas gydymas ligoninė
se, visiems gyventojams mo
kant atatinkamą mokestį. 
Panašiai dabar bandoma New 
Brunswick.

Quebeko provincijoj pana
šų tikslą turi “Blue Cross” — 
Mėlynojo Kryžiaus organiza
cija, draudžianti gyventojus 
grupėmis, per fabrikus ir tei
kianti pagalbą susirgus. Ji 
jau apima virš 400.000 žmo
nių.

Apdraudos yra įvairios 
rūšys.

Planas “A” — semi — pri
vatinės ligoninės pagalba. 
Šiai grupei apsidraudęs mo
ka kas mėnesį 90 et., o ap
drausta šeima $2.25. Užtai 
susirgęs apdraustasis gauna 
ligoninės išlaidų apmokėjimą 
po $5 dienai laike 31 d., ope
racinio kambario ir tvarst. 
medžiagos apmokėjimą $10 ir 
1.1. Apmokama — jeigu gydy
mas ligoninėj būtinas, bet ne
apmokama — jeigu ligoninėj 
gulima dėl ligos ištyrimo.

Gimdymo atveju — moka
ma po $4 dienai per 10 dienų.

Planas “B” — bendras li
goninės skyrius. Apdraustie
ji moka po 60 et., šeimos po 
$1.50; susirgus apmokama po 
$3.50 dienai, kitos išlaidos 
kaip grupei “A”, gimdymo 
atveju — po $3 dienai.

Planas “C” — operacinis 
draudimas. Apdraudą moka 
po 60 et., šeimos po $1.75. 
Apdraustieji gauna apmokėji
mą iki $200 išlaidų už chirur-J 
giją arba gimdymo pagalbą 
ligoninėj, gydytojo kabinete

arba namuose. Tačiau nesku
bių operacijų (pav. trūkio ir 
kt.) išlaidos apmokamos tik 
nariams išbuvusiems apdraus
tais 6 mėnesius.

Planas “D” — medicinos 
(gydymo) draudimas. Ap
draustieji moka po 40 et., šei
mos po $1. Apdraustieji gau
na apmokėjimą gydymo išlai
dų iki $3 dienai per 31 d.

Galima draustis iš karto 
pagal kelis planus, pav. AC 
D.

Taisyklės numato ir išim
tis, kada draudimo pagalba 
neduodama, pav. radium, 
rentgeno gydymas, kurortinis 
gydymas, specialios slaugyto
jos samdymas, gydymas psi
chinių ir tuberkuliozo ligŲ, 
bei ligų, kurias ligoninės, pri
klausančios “Blue Cross" ne
gydo. Taip pat neapmoka 
susižeidimų gydymo, jeigu jie 
aprūpinti “darbininkų kom
pensacijos akto”.

Neapmokamas dantų gydy
mas, psichinių ir tuberkuliozi
nių operacijų darymas, taip 
pat įgimtų anomalijų (trū
kumų) operavimas .

Darbininkas’ pereinąs į ki
tą darbovietę, gali pereiti 
prie kitos apdraustųjų gru
pės naujoje darbovietėje.

Mėlynojo Kryžiaus veiki
mas apribotas Quebeco pro
vincija. Prie jo yra prisijun
gusios beveik visos šios pro
vincijos ligoninės.

Dr. VI. Šuhna.

PADĖKA

Š.m. lapkričio mėn. 14 d. 
KLT Norandos skyriaus su
ruošto konceito programos 
dalyviams reiškiame nuošir
džią padėką: p. Vyt. Dar
gini, p. Galinai Šimaitienei, 
Vai d'Or KLT skyriaus vy
rų chorui ir tautinių šokių 
grupei, p. J. Prielgauskui, p. 
St. Šetkui, p. J. Liangai, Ca- 
dilac kvartetui ir tautinių šo
kių grupei.

Norandos KLT skyriaus 
Valdyba.

Nepriklausoma Lietuva
3 Fourth «Ave, Ville LaSalle,

Telefonas: 
Prenumerata Metams:

Kanadoje ..................................  ?3.00
Užsieny ............................. ....... 3.5 0

Montreal, Que., Canada 
TR. 9735 

Yearly Subscription Rates:
Cąnadfl .............. IJ.00
Other Countries ................... 3.50

Paieškojimų kaina $0.50, smulkių skelbimų — už pirmus 15 
žodžių — $6.50, toliau po 2 et. už kiekvieną sekantį žodį.

Kiti skelbimai — pagal susitarimą.
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