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PRASIDEDA DIDIS „ŠALTASIS KARAS” TARP RYTU IR VAKARU
Maskvos lenktynes del Vokietijos tiniai (Sv. Sosto delegaturos pa- I 

naikinimas). Vokietija, tokiu bu- j
Maskva taip veike, kad Europa 

po karo, kuris ja sugriovė, visai 
sugniužtu. Tada, ji tikėjosi, ji ga
les sutvarkyti vokiečius pagal so
vietini kurpali ir Europa pasiim
ti, kaip pašauta zuiki, uz ausu, na, 
ir sudoroti. O po to jau ir Ameri
ka. Tai butu viskas, ko bolševi
kai nori. Bet tuos planus sutruk
dė Marshall© planas, kuriuo Eu
ropa įstatyta i atsigavimo vezes, 
ir jau ima tvarkytis.

Tas faktas pakreipė Sovietu žy
gius kitais keliais. Maskva dabar 
nu^Įs|Įato pertvarkyti rytine Vo
kietija. Tam tikslui visu pirma 
reikalingas vokiečiu palankumas, 
ir palankumui susidaryti Maskva 
duoda vokiečiams suki: "Vokieti
ja — vokiečiams”. Tai nėra ma
lonu Vakarams, bet Lenkijai — 
peilis.

Lenktyniaujant su Vakarais del 
Vokietijos, Stalinas jau ispejo sa
vo marionete — Lenkija, kad jai 
teks pasiaukoti, teks atsisakyti 
gautu is Vokietijos žemiu.

Kaip rašo Paryžiaus laikraštis 
“Aurore-France Libre”, Stalinas 
Lenkijos valdžiai įsakmiai išdės
tė: “Šiuo metu Europoje mes su
siduriame su daugeliu sunkumu. 
Kodėl? Kad Vokietijos klausimas 
ligsiol tebera neissprestas. Kaip 
ji isspresti? Dabar išmušė valan
da, kuria mer, turim keisti savo po 
litika. Voketija mums reikalinga, 
todėl bet kuria kaina turime rasti 
bendra kalba su vokiečiais. As 
žinau, kad Lenkijos, Čekoslova
kijos Viešoji nuomone yra pries 
vokiečius. Tačiau as pasitikiu 
jumis ir jusu propaganda. Jus tu
rite savo gyventojus apsviesti, 
kad netrukus prireiks plačiu kon
cesijų. iLigsiolines musu priemo
nes efekto nedave. Vokiečiai 
skaudžiai pergyvena Rytprusiu ir 
Silezijos netekimą ir nenori atsi
sakyti Poznanės. Savo pusėn vo
kiečiui 'galime patraukti tik pa
žadėdami jiems revizuoti rytines 
Vokietijos sienas. Mes esame nu
sprendė šia revizija jiems suteik

Sudaroma Europai ginti armija
BRUXELLE. Europos vakaru 

valstybių sąjungos karo ministe
rial, posedziave Briusely, nutarė 
sudaryti Europai ginti armija, su
vienodinti mobilizacijos ir karo jė
gų sudarymo planus ir veikti di
džiausiame kontakte.

— JAV susirūpino mangano ka
simu (Maine valst.), nes 47 proc. 
jo ligsiol importuojama is Sov. 
Sąjungos. Manganas reikalingas 
geležies ir plieno gamyboje, ypač 
karo pramonėje.

— Rodoso saloje prasidėjo 
Izraelio derybos su Egiptu 
dėl taikos.

— Čiangkaišekas paprašė 
didžiąsias valstybes tarpinin
kauti dėl pilietinio karo pa
liaubų.

— Izraelio kariuomenė įsi
veržė į Libanono teritoriją, o 
Libanono į Izraelio. Bet ei
nama pri,e susitarimo ir tai
kos.

— Pietinės Afrikos Durba
no mieste prasidėjo žiaurios 
juodukų skerdynės su indais. 
Išskersta 300 indų.

— Vokiečių kalba išbrauk
ia iš oficialaus pasaulinės 
paštų sąjungos sąrašo, o įra
šytos rusų, arabų ir kinų kal
bos. Sąjungos iniciatorius ir 
kūrėjas buvo . . . vokietis 
Henrich von Stephen.

ti. As gerai numatau ta reakcija, 
kuria Lenkijoje iškauks siu sri
čių gražinimas. Tačiau jus turite 
valdžia savo rankose ir as jumis 
pasitikiu”. Taip Stalinas pasakė 
"prezidentui” Bierutui ir “premfc 
jerui” Gottwaldui. Pasakė — pa
diktavo.

Taip Sovietai daro lenktynes 
su Vakarais, kurie savo kapitalais 
bando padėti Europai atsigauti ir 
atsistoti pries Sovietu gruo- 
boniskuma. Sovietai todėl skubiai 
sovietizuoja rytine Vokietija ir 
ruošia joje paskelbti sovietine Vo
kietija, kurios siikis bus: “Visa 
Vokietija laisva ir vokiečiu val
doma”. Kai rytine Vokietija jau 
bus ištikimose balseviku rankose, 
Maskva gales skelbti ir kita suki: 
“Salin is Vokietijos Amerikos, D. 
Britanijos ir Prancūzijos okupa- 
ci ja”.

Vakarai, visa tai žinodami, taip 
gi daro vokiečiams nuolaidu, ku
ras jau pajuto ir lietuviai trem-

Lietuvių tautinių šokių šokė jų grupė Kanados Londone, 
Ont. Nuotrauka E. Gumbelevičiaus.

Japonija bus rytine užtvara pries Sov. agresija
Bolševiku įsiveržimas i Kinija, 

kuri baigiama okupuoti; sovieti- 
nimas rytines Vokietijos ir gink
lavimas bei bendras bolševikines 
agresijos augimas verčia rimtai 
susirūpinti Vakarines demokrati
jas. Jeigu MarsaUo planas daug 
padeda Europai atsigauti, tai Azi
jos rytuose jis nedave tokio efek
to: Kinija atsidūrė agonijoje, nes 
bolševikiniai ginklai galingesni 
uz amerikoniškus dolerius, ku-

Lenkiškas
LONDON. J. Wezyk išleido 

30-ties puslapiu knyga “Wilika 
Litwa” •— Didžioji Lietuva, kur 
rioje bando isspresti lietuviu-len- 
ku-gudu santykiu problema, mo
difikuotos istorines Lietuvos rė
muose,

Jos autorius, kalbėdamas visuo
meniškai krikščioniškojo sąjūdžio 
vardu (Ruch Chrzescijanko-Spo-

— Vokietijon atvyko naujas 
BALFo įgaliotinis J. Valaitis ir 
pradėjo darba kontakte su p. Ro- 
vaite.

— Ottavvoje sausio 17 d. pradė
tas pardavinėti margarinas, kuris 
Kanadoje buvo draudžiamas kaip 
kenksmingas sveikatai. Dabar 
jam gaminti bus padidintas žalia
vų importas.

RYTU AZIJAI GINTI 
KONFERENCIJA

Sausio 21 d. prasidės konferen
cija, kurioje dalyvaus /Britu gu
bernatoriai Pietų Azijai, Mala
jams, Singapurui, Hong-Kongui, 
Borneo ir kitoms sritims, ir tarsis 
del gynimo Rytu Azijos. Tai vis 
moblizacija jegu pries balseviku 
agresija.

KINIJOS KOMUNISTAI 
REIKALAUJA DAUGUMOS

PEPING. Kinijos komunistai, 
vadovaujami is Maskvos, pareika
lavo visos Kinijos valdžios pen
kių vietų, o Kuomintangui palie
ka, žinoma, tiktai laikinai, tris 
vietas. Be to, reikalauja panaikin
ti demokratine konstitucija ir iš
duoti “karo kriminalistus”, kuriu 
tarpe ir Ciangkaiseka. Kad komu
nistai šukele kara ir, svetimųjų 
padedami, nusiaubė visa Kinija, 
tai jie ne kriminalistai. Bet tik 
tokiomis sąlygomis jie sutinka pa
skelbti karo paliaubas. 

du, jau atsistoja savo atsikūrimo 
ir atgavimo savo galybes kelian. 
Kas tose lenktynėse bus gabesnis, 
pajėgesnis ir daugiau laimes?

rie nemokėta ten tinkamai sunau
doti. Todėl pavojus gresia. Kas 
daryti ?

Kaip praneša dienraščiai, esąs 
rastas toks išėjimas. Politiniai ir 
kariniai JAV vadai prieje išvados, 
kad pirmasis pylimas n-ies sovie
tine agresija gali būti Japonija. 
Todėl jau esanti paruosta Japo
nijos ekonomines stabilizacijos 
programa. Ta kryptimi gen. Mac 
Arthuras jau gavės nurodymu.

Didžiosios Lietuvos 
leczny), teigia, kad Lietuva tai ne 
tik Kauno valstybe, Šventoji Že
maitija su Klaipeda ir siaura Vii- 
niaus krašto juosta, bet — ir Su
valkai, Brasta, visas Pagirys, 
Minskas ir visa Gudija, siekianti 
daug toliau i rytus, negu dabarti
nes Gudijos sienos ir taip pat 
rytine Prūsijos dalis. Ji apima 
plota, kuriame pries kara gyveno 
15-17 milijonu gyventoju, kalban
čiu trim kalbom — lietuviu, len
ku lir gudu. Tai butu Didžioji 
Lietuva, kurios sudarymą auto

rius ir gina.
— Turkijoje kabineto krize. Ha

san Saka kabinetas atsistatydino 
todėl, kad premjerui nepavykę su
sitarti del apdejimo mokescia.s 
turtingesniuju ir nepasisekė su
mažinti kainas.

SOVIETU SĄJUNGA VO
KIETIJOJE ORGANIZUO

JA KARINĘ JĖGĄ
Vokietijai uždrausta turėti ka

riuomene. Bet Sovietai, siekdami 
savo tikslu, lengvai ta nusistaty
mą apeina. Sovietu okupuotoje 
Vokietijos daly dabar sparčiai or
ganizuojama policija, kuri turi at
stoti kariuomene. Faktinai tai ir 
yra kariuomene, tiktai policijos 
varda turi.

Ta sovietine policija apginkluo
ta lengvaisiais ir sunkiaisiais 
pėstininku ginklais, motorizuoja*- 
ma ir tiekiama šarvuočiais. Vyk
domas ir politinis sovietinis ap
mokymas. Taip rašo tos dalies Vo
kietijos žinovai. Pabrėžiama, kad 
policijos apimtis ir apgnklavimas 
prilygsta modeniskai kariuome
nei.

— Amerikos Kongresai! 
įneštas įstatymo projektas, 
pagal kurį Amerikos kariuo
menėn galėtų įstoti svetur gy
veną nepiliečiai.

Amerika ginkluoja Atlanto Sąjungą
WASHINGiON. Turint pries 

akis fakta, kad Sovietai nepildo 
pokariniu sutarčių bei susitarimu, 
okupuoja vis naujus kraštus ir di-

Japonija Amerikai tuo tarpu kai
nuojanti per metus apie milijar
dą doleriu. Bet laukiama efekto, 
nors tai buvo vakarykštis ir klas
tingas priešininkas.

Suprasdama tai, Sov. Sąjungą 
iteike -pr'tertA nota, kad 'Xmeri 
ka nedidintu ir neginkluotu Japo
nijos policijos, kad is jos nepasi
darytu galinga kariuomene, (kaip 
kad ji numato padaryti su Vokie
tijos policija).

projektas
— JAV senatas prezidentui nu

tarė padidinti alga is 75.000 dol. 
iki 100.000.

— Rinkimai i Kanados parla
menta, kaip praneša dienraščiai, 
įvyksią šiemet — tarp birželio ir 
spaliu men.

— Sausia 23 d. atidaroma Que- 
beco provincijoje parlamento se
sija.

Karas Palestinoje baigiamas
LONDON. Žemuosiuose Angli

jos Rūmuose prasidėję debatai 
parode, kad D. Britanija sutinka 
su ta padėtimi, kad Izraelis pa
skelbė, jog Palestina išlaisvinta ir 
karas baigiamas. I W. Churchillio 
pasisakymus, kad reikia baigti "ta 
nevykusi naujos žydu valstybes 
boikotą”, uzs. reik. min. Bevinas 
davė suprasti, kad Anglija žada 
pripažinti Izraelio valstybes ne
priklausomybe, paleisti Kipre in
ternuotus karinio amžiaus žydus 
ir eiti prie santykiu sunormavmo.

PRANCŪZIJA SUSITARIA 
SU ANGLIJA

LONDON. Čia lankėsi Prancu- 
zijos min. pirm, ir užsieniu reik, 
min. R. Schumanas. kuris užsie
niu politikos klausimais tarėsi su 
D. Britanijos užsieniu reikalu mi- 
nisteriu E. Bevinu. Be kitu reika
lu, buvo aptartas ir Atlanto Są
jungos, kuriai abi valstybes pri
klauso, praplėtimo klausimas. Bri
tai esą linkę i Atlanto Sąjungą 
kviesti Skandinavijos valstybes, 
o Prancūzija siūlanti Italija.

Kadangi R. Schumanas po kon
ferencijos pareiškė spaudai, kad 
jam pirma karta teko dalyvauti 
tokioje konferencijoje, kur gali
ma buvo susitarti visais klausi
mais, tai daroma išvada, kad ir 
tuo klausimu susitarta.

dina savo agresija, JAV nutarė 
remti Atlanto Sąjungą, su kuria 

j sudaro sutarti.
Netrukus manoma paskelbti At- 

i lanto Sąjungos pakto detales, ku
rios, kaip teigiama, busiančios 
labai įdomios. Atlanto Sąjungos 
paktas, po paskelbimo Monroe, 
(1823 m.) doktrinos, kuria Ameri- 
Ka buvo “apsitverus” savyje, bu
siąs dideles reikšmes aktas. Juo 
Amerika atvirai įsijungia i viso 
pasaulio politikos katila. Amerika 
pagaliau įsitikino, kad toliau už
sidarius g .yventi negalima. Visu 
kontinentu ir visu kraštu žmoni
jos likimas dabar yra susijęs ir 
neatsiejamas.

Prie Sąjungos, kuria sudaro D. 
Britanija, Prancūzija, Belgija, 
Olandija ir Liuksemburgas, JAV 
stengiasi pritraukti Airija, Portu
galija ir Ispanija, JAV Valstybes 
Departamentas pabrėžė, kad kova 
yra totaline ir neutralios valsty
bes negali tikėtis jokios paramos. 
Tai yra nukreipta pries Skandi
navijos valstybių bloką — Švedi
ja, Danija ir Norvegija, kurioms 
Švedija siūlo laikytis neutraliteto.

JAV pasižadėjo Atlanto Sąjun
gos valstybes apginkluoti ir, pa
gal Marshallo plana, visokeriopai 
paremti. Toks milziniskas planas 
pareikalaus nepaprastai daug pi
nigu ir darbo.

Ryšium su tais pasiruosimais, 
Trumanas aplanke Marshalla ir 
su juo tais reikalais tarėsi, nors 
sis sergąs,

— Vokiečiu komunistu vadas 
Berlyne Schultze, kaip ,ir Jugo
slavijos Tito, kviečia Vokietijos 
komun.stus atsikratyti Maskvos, 
nes del Maskvos, Vokietijos 
komunistai neteke pasitikėjimo, 
nors Hitlerio laikais uz juos bu
vę paduota 5 mil. balsu.

— Saugumo taryboje JAV pa
reikalavo is Olandijos atšaukti is 
Indonezijos savo karines jėgas ir 
leisti Indonezijai apsispręsti. 
Olandija nesutinka.

O Amerika klausima stato dar 
plačiau — ji is viso nepripažįsta 
neutraliu valstybių ir reikalauja 
jas aiškiai apsispręsti.

— Dvylika buvusių Rumu
nijos ministerių buv. Jon 
Antonescu kabinete teisiam 
už bendradarbiavimą su na 
ciais. Pats Antonescu buvo 
nuteistas 1946 m.

— Varšuva. Lenkijos ko
misarai pareikalavo iš “feei- 
mo” 2 bilijonų doleriu biu
džetą. Zlotais — 800 bilijonų.

— Graikijos karalius pave 
dė sudaryti naują ministerii' 
.kabinetą.

GG SKAITYTOJU 
ATSIPRAŠOME

Dėl pasenusio musu linoti- 
po gedimo, “NL” negalim:, 
padaryti tokios, kokią galim 
būtu padaryti. Daugelis pa
ruoštos medžiagos lieka. Ten
ka pasinaudoti jau ir pasenu
sia, seniau surinkta. Norin' 
išvengti nepunktualumo, teko 
pasinaudoti svetima spaustu
ve, kuri neturi nei lietuvišku, 
nei mums tinkamu rašmenų. 
Už tai GG Skaitytojus atsi
prašome. Dėsime pastangų, 
kad leidyba būtu sutvarkyta.

Red ir Adm.
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Kanados Lietuviu Centro 
Tarybos Pirmininkas 

Jonas Juškevičius organizaciniais ir 
suvažiavimo klausimais

Artėjant Kanados lietuvių 
organizaciįjų atstovų ir Kana
dos Lietuvių Tarybos skyrių 
atstovų suvažiavimui, labai 
svarbu turėti galimai tiksles
ni aiškumų ir organizacijos ir 
suvažiavimo — seimo klausi
mais. Tais klausimais krei
piausi | Kanados Lietuvių 
Centro Tarybos pirmininkų p. 
Juškevičių, kuriam pirminin
kaujant, daugumas organiza
cinio darbo, jungiančio dabar 
visus Kanados lietuvius, buvo 
nuveikta.

— Nors vipi mes žinome, 
kad Kanados Lietuvių Centro 
Taryba turi vienų tikslų: ap
jungti visus Kanadoje gyve
nančius lietuvius į visų bend
rą vienybę, kurios tikslas: 
siekti didžiausiojo uždavinio 
— lietuvių tautos laisvės ir 
Lietuvos valstybės nepriklau
somybes, bet dėl didesnio aiš
kumo aš prašau Tamstų pasi
sakyti šiuo klausimu dar kar
tą. kad ir naujai atvykstantie- 
ji lietuviai, kurie neturėjo 
progos dalyvauti Kanados lie
tuvių susirinkimuose bei suva
žiavimuose ir negalėjo sužino
ti orgartizacijos ir veįkimo 
princinpų, kad itr jie galėtų 
visa sužinoti ir prie jos dėtis.

— Tamsta, kad ir naujas 
kanadietė, bet kaip laikrašti
ninkas, kuriam, be abejo, te
ko dirbti organizacinį darbų, 
be to, ir tremtyje, Vokietijo
je, redaguoti nepartinį ir ne- 
srovinį, visus okupacinės Bri
tų zonos lietuvius jungiantį 
laikraštį — “Lietuvių Žodį”, 
—Tamsta supranti mūsų tiks
lus ir visaį teisingai for
mulavai Kanados Lietuvių 
Tarybos tikslus ir uždavinius. 
Taip buvo, taip yra ir taip bus 
ir ateityje. Tiktai dėl forma
lumo aš tuos tikslus ir užda
vinius galiu formuluoti jau 
KLCT priimta formule: "Ka
nados Lietuvių Taryba (KL 
T) yra nepartinė organizaci
ja, siekianti apjungti šiame 
krašte gyvenančius lietuvius 
kovai už laisvų, nepriklauso
mą, demokratinę Lietuvą” 
(KLT statuto 1 par.). “KLT 
tikslas — žadinti narių meilę 
lietuviškai kalbai ir savo tau
tos praeičiai, remti lietuviškų 
šeimą, mokyklą ir kitus tauti
nės kultūros židinius, ugdyti 
narių demokratinį susiprati
mą bei solidarumų ir sųmo- 
ninti narius dėl Lietuvių 
Tautos siekimų” (2 statuto 
par.). Jeigu prie to pridėtume 
irgi iš statuto dar vieną prin
cipą, kad mes esame lojalūs, 
o aš pats pasakyčiau — ver
tiname ir branginame Kana
dos valstybę ir jos įstatymus,

Lankydami gražiąją Montrcalo vasarvietę Ville Lasalle aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
Edward St. 7682, Montreal

Įvairūs užkandžiai, šilti ir šalti gėrimai, lietuviška muzika.

tai ir būtų tiksliausia, ką aš 
turėčiau aiškiai ir tiesiai vi
siems pasakyti, — tvirtai pa
reiškė p. Juškevičius ir pridė
jo: “Tais pagrindais, tais 
principais aš kviečiu visus 
Kanadoje gyvenančius lietu
vius dėtis prie organjzacijos 
ir remti visų Kanados lietuvių 
vienybės tikslus, KLCT dar
bą ir pastangas. Tai yra bend
ri mums visiems, visokių pa- 
sauliožiūrių ir visokių politi
nių įsitikinimų lietuviams 
tikslai ir siekiniai, išskyrus 
tiktai tuos lietuvius, kurie pa
laiko Lietuvos okupacijų ir 
prieš tų okupaciją nepasisako 
ir kuriems nesvarbi yra žmo
gaus laisvė ir Lietuvos nepri
klausomybė .

— Apie KLT tikslus ir už
davinius Tamsta, p. Pirmi
ninke, labai aiškiai pasakei ir 
dėl to, esu tikras, niekam abe
jonių nekils, bet . . . apie ko
kią organizacijų Tamsta kal
bi?

— Tamsta teisus: organi
zacijų vardai bei pavadinimai 
dabar tikrai yra susimaišę ir 
sunzgę, kad tikrai jau sunku 
kartais dėl to susikalbėti. 
Aiškumas reikalingas. Todėl 
paskutiniame KL Centro Ta
rybos posėdyje tas klausimas 
ilgokai buvo svarstomas ir ieš
koma kaip nors tuos vardus 
taip išryškinti, kad organiza
cijas iš vardo jau galima būtų 
atskirti ir vis dėlto, kadangi 
tai liečia pačios KLCT darbą, 
kuriuo Organizacija buvo su
kurta, tai kad siekiant aišku
mo vis dėlto kur nenuklystų 
į šalį. Turėdamas prieš akis 
aiškų faktą, kad organizacijai 
vardą duoda organizatoriai, 
kaip ir dabar kad yra padary
ta, bet jį gali keisti ir visuoti 
nis suvažiavimas, — taigi aiš- 
kinkimės. Kanados Lietuvių 
Taiyba yra sena Kanados lie
tuvių organizacija, kuri ap
jungia visas — savišalpines, 
bažnytines, politines, ekono
mines ir kitas organizacijas ir 
klubus. Šių visų organizacijų 
atstovai visuotiniame suvažia
vime renka Kanados Lietuvių 
Centro Tarybą, kurios pirmi
ninko pareigas man tenka gar
bė dabar eiti. Taigi — KLCT 
yra aukščiausis visų Kanados 
lietuvių ir jų organizacijų or
ganas. Tai viena. Dabar antra. 
Ši Kanados Lietuvių Centro 
Taryba, atvykus ir tebevyks
tant iš užjūrio daugiau atei
vių lietuvių, daugiausia trem
tinių, kurie apsigyveno naujo
se vietovėse, kur senųjų atei
vių organizacijų nėra arba ir 
visai negyvenamose vietose, 
bet kurie taipgi reikalingi or

ganizacijos ir organizuoto da
lyvavimo visų lietuvių bend
rame darbe, ypač siekiant di
džiųjų tautos tikslų, Centro 
Taryba susirūpino organizuo
ti skyrius. Lietuviai, ypač 
naujai atvykusieji, gyvai at
siliepė ir pradėjo steigti Kana 
dos Lietuvių Tarybos skyrius. 
Bet kadangi daugelyje vietų 
daugiau lietuviškų organiza
cijų nebuvo, tai į tuos skyrius 
suėjo ne organizacijų atsto
vai, bet pavieniai asmens. To
kiu būdu, iš organizacijų ats
tovų organizacijos pasidarė 
skyriai, kuriuose dalyvaują 
asmens individualiai. Taip ir 
susidarė terminų neaiškumas, 
nes vardas ir tai ir kitai orga
nizacijai liko tas pat. Todėl 
paskutiniame savo posėdyje 
Kanados Lietuvių Centro Ta
ryba priėjo išvados, kad var
dus reikia skirti. Prieita to
kio nusistatymo: Kanados 
Lietuvių Taryba, kaip organi
zacijų organizacija, ir toliau 
pasilaiko savo vardą. O tai or
ganizacijai, kurią ji suorgani
zavo, pasiūlyti išryškintą var
dą : Kanados Lietuvių Tarybos 
Organizacija. Ją sudaro ats
kiri asmens, individai, ne or
ganizacijų atstovai. Man re
gis, — pabrėžia Pirmininkas 
p. Juškevičius, — toks vardų 
išryškinimas bus aiškus ir tei
singas, nes ši pavienių asme
nų organizacija yra sukurta 
ne kieno nors kito, tiktai pa
čios Kanados Lietuvių Centro 
Tarybos. Aš manau, kad tokio 
KL Centro Tarybos nusista
tymo ir reikia laikytis, — tai' 
ir bus aišku.

— Ar kovo 26 ir 27 dieno
mis bus vienos tų organizaci
jų suvažiavimas ar abiejų?

—Abiejų. Jos darbu pasi
skirstys. Nors galutinai dar 
nenustatyta pati suvažiavimo 
dienotvarkė, bet manyčiau, 
kad geriausia būtų padaryti 
pirma KLCT suorganizuoto
sios savo organizacijos, t.y.— 
Kanados Lietuvių Tarybos 
Organizacijos skyrių atstovų 
suvažiavimą, o po to — Ka
nados Lietuvių Tarybos posė
džius. Pirmoji sudarys savo 
centro komitetą, o antroji iš
rinks Kanados Lietuvių Cent
ro Tarybą.

— Kokiu principu tai bus 
daroma?

— Kanados Lietuvių Cent
ro Tarybos statutas dabar 
ruošiamas ir šią savaitę bus, 
regis, paruoštas galutinai. Jis 
dabar yra galutinai formuluo
jamas specialios statutui ar 
konstitucijai ruošti komisijos. 
Po ranka jos neturėdamas, aš 
tiek galiu pasakyti, kad jos 
principai bus artimiausi jau 
paruoštojo KLT Organizaci
jos statuto principams. O pats 
susiorganizavimas bazuoja- 
mas nepartiškumu, nesroviš- 
kumu, visų vienybe ir dar tuo 
principu, kad jos centre nevy
rautų, neturėtų daugumos, nė 
viena srovė, nei kuri politinė 
bei ideologinė organizacija. 
Tikslas — išlaikyti pusiau
svyrą, ir apsaugoti nepartinę 
vidurio liniją.

— Ar dėl kurių nors prie
žasčių nesusitrukdys suvažia- 
mas ir tikrai įvyks kovo 26-27 
dienomis?

— Kliūčių jokių nenumato
ma. Jau dabar KLCT yra nu
sistačiusi, kad į suvažiavimus 
organizacijos renka atstovus 
nuo kiekvienų 50-ties organi
zacijos narių po vieną atsto
vą. Taip KLT skyriai siunčia 
atstovus į KLT Organizacijos 
(pavienių individų) atstovų 
suvažiavimą, taip ir visos or- 
gan'zacijos renka ir silunčia 
savo atstovus į organizacijų 
atstovų suvažiavimą, kuris iš
rinks Kanados Lietuvių Cent
ro Tarybą. Jau dabar organi
zacijos tokiu santykiu gali 
rinkti atstovus; kaikurios jau 
yra išrinkusios.

Dėl suvažiavimo Pirm. p. 
Juškevičius dar pridėjo, kad 
jam ruošti yra sudaryta spe
ciali komisija, kuri stengsis

Visi JAU Lietuviai susivienija
KUN. KRUPAVIČIUS IR 

PIRM. SIDZIKAUSKAS 
KANADOJE TRŪKSTA 

BUTŲ
Iki Kanados parlamento se

sijos beliko tik dvi savaitės, 
bet daugelis parlamento narių 
dar negauna Ottawoje butų.

— Berlynas. Sovietai sulai
kė visus siuntinius į Berlyną 
iš JAV ir vakarinės Vokieti
jos.

ATVYKSTA VLIKO PIRM. 
VYKDOMOSIOS TARYBOS

Chicago (Bg.) “Naujienų” 
patalpose įvyko metinis Chi- 
cagos Amerikos Lietuvių Ta
rybos susirinkimas, kuris bu
vo ne eilinis, nes pirm. K. J. 
Mačiukas pareiškė, kad pir
mą kartą dalyvauja ir ketvir
tosios grupės (tautininkų) 
atstovai, kurie veikė atskirai. 
Pirmininkas, sveikindamas 
atstovus, išreiškė džiaugsmą, 
kad Amerikos lietuviai pa
galiau sujungė savo jėgas 
bendrai veiklai — kovoti už 
Lietuvos valstybės išlaisvi
nimą ir ginti jos žmonių tej- 
ses. Susirinkimas naujuosius 
atstovus priėmė plojimu.

ALT-o centr. valdybos vice 
pirm. adv. A. Olis pranešė, 
kad ALT-o Centras yra nu
matęs pravesti Amerikoje 
$100.000 vajų, kuris prasidės 
vasario 1 d.

Iš Europos atvyksta VLI
K-o pirm. kun. M. Krupavi
čius ir Vydomosios Tarybos 
pirm. V. Sidzikauskas. Po jų 
priėmimo New Yorke ALT 
Centro Valdyba kartu su sve
čiais prieš vasario 16 d. nu
mato vykti į Washingtoną 
pasimatyti' su aukštaisiais 
Amerikos valdžios pareigū
nais. Ta proga bus daromi žy
giai Washingtone painformuo 
ti kongresmanus, senatorius 
ir administracijos aukštuosius 
pareigūnus apie Lietuvos pa
dėtį ir išgauti iš jų deklaraci
jų ii pareiškimų Vasario 16 
d. proga dėl Lietuvos valsty
bės išlaisvinimo galimybių iš 
bolševikų okupacijis.

Kun. M. Krupavičius ir V. 
Sidzikauskas numato Ameri
koje išbūti apie 3 mėn., todėl 
ALT-as jiems yra numatęs 
suruošti prakalbų maršrutą 
po lietuvių kolonijas. Tikima
si, kad Vasario 16 d. minėji
me Chicagoje dalyvaus V. Si
dzikauskas, o New Yorke — 
M. Krupavičius.

O kaip su Kanada?

Ka rašo kiti
“MŪSŲ KELIAS”: (Vo

kietija) “Mūsų spaudai išei
vijos kultūrinio aprūpinimo 
bare tenka vienas pirmaeilių 

padaryti geriausiai, kaip tik
tai ji sugebės.

— Man regis, — baigė KL 
CT Pirmininkas p. Juškevi
čius, — kad pasakiau visai 
aiškiai. Man belieka prašyti 
visas lietuviškas organizacijas 
nuoširdžiai ir vieningai daly
vauti suvažiavimuose ir siųs
ti savo atstovus. Nors Kana
doje nuotoliai ir labai dideli, 
bet toki suvažiavimai įvyksta 
tiktai kartą per metus, ir tą 
kartą tenka pasiaukoti, nes 
tas tikslas, kuri<o Kanados 
Lietuvių Taryba siekia, yra 
brangus visiems geros valios 
lietuviams ir jam reikia auko
tis !

Šiuos p. Pirmininko labai 
aiškius pasisakymus patiekiu 
GG Skaitytojams.

J. Kardeiis.

Mielai likimo draugei,

RŪTAI VAIŠVILAITEI,
dėl jos tėvelio mirties Vokietijoje, reiškiu nuoširdžią 
užuojautą.

Aldona Ratavičiūtė.

L./<\x Reikalingi agentaiC portretų reprodukcijoms ir
V padidinimams rinkti Mont-

(''s._ ' real, Toronto ir kt. miestuose.
Qf J Įž^JJAGalima uždirbti ligi 100,- dol. 

savaitėje.
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“NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” VAJUS

Daugelis mūsų bendradar
bių — platintojų siunčia nau
jų prenumeratorių sąrašus, 
perlaidas ir pinigus. “Nepri
klausomos Lietuvos” prenu- 
meratirių skaičius auga .

Ir bendradarbiams—platin
tojams už jų nuoširdų darbą 
bendram tikslui ir užsiprenu
meravusiems laiikraštį “NL” 
redakcija ir administracija 
nuoširdžiai dėkoja.

Nors prenumerata bus ko- 
lektuojama visus metus, bet 
naujametinis vajus netrukus 
artinsis prie galo, kuris numa
nias vasario 26 dieną. Ta da
ta sutampa su užgavėniomis. 
Visus “Nepriklausomos Lie
tuvos” bičiulius, rėmėjus, 
bendradarbius maloninai pra
šome tą Užgavėnių balių, kon
certą, pobūvį skirti “NL” va
jui sustiprinti ir jo pelną skir
ti. “Nepriklausomai Lietuvai”.

Tautiečiai! Jūsų darbas ir 
pasiaukojimas neliks be gerų 
vaisių. Kiekvienas Jūsų prisi
dėjimas prie bendrojo darbo 
stiprina mūsų vienybę, gaivi
na lietuvybę ir tobulina Jūsų 
vienintelį Kanadoje laikraštį
— “Nepritklausorną Lietuvą”.

Montrealis, Torontas, Ha
miltonas, Winnipegas, Van- 
couveris, Moor Lake, Wel
land ir kitų vietovių tautiečiai
— visi į lietuvišką talką — 
paremti “NL” vajų!

“N L” red. ir admin.

uždavinių ... Ji išeiviui daž
nai atstodavo knygą ir mo- 
Kyklą ir net organizaciją. Ji, 
pagaliau, likdavo dažnai vie
nintelis šaltinis, kurio pagal
ba jie pajėgdavo išsilaikyti 
tautiškai susipratusiais . . . 
Spauda pasirodė sugebanti 
atlikti tikrai istorinę misi
ja • • •”

Svarstydamas faktą, kad 
tremtiniai iš Vokietijos persi
kels kitur, laikraštis rašo: 
‘•Jau dabar reiktų svarstyti, 
kur įkurti Pasaulinį Lietuvių 
Spaudos Centrą ar leidyklą. 
Toks centras (pav. Kanado
je) turėtų leisti vieną pajėgų 
ir stiprų savo turiniu pasaulio 
lietuvių laikraštį, pasiekiantį 
visus penkius kontinentus, 
jame bendradarbiaujant vi
siems pajėgiesiems lietuvių 
žurnalistams. Nuo minties 
leisti kiekvienai srovei savo 
laikraštį reikėtų atsisakyti”.
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MŪSŲ GALYBĖ-ORGANIZUOTAS DARBAS
Kas mokėsi Lietuvos mo

kykloje visi gerai žino tą pa
mokymą, kurį senas tėvas pa
darė sūnums: susikvietęs ne
santaikoje gyvenančius savo 
sūnus, padavė jiems šluotą ir 
pasiūlė ją perlaužti. Nė vienas 
iš sūnų to padaryti neįstengė. 
Tada tėvas paleido šluotos 
laisčius ir pasiūlė virbus su
laužyti Virbai, žinoma, kiek
vieno sūnaus rankose lengvai 
lūžo. Tada tėvas sūnums pa
sakė pamokymą, kad ir

jie bus atsparūs prieš iš
orinius veiksnius iki bus 
tarpusavyje vieningi, o 
vienybei pairus ir jų at
sparumas bus menkas.

Šis pamokymas labai pritai
kytinas mūsų lietuvikajai šei
mai, išblaškytai kitų tautų 
masėje čia Kanadoje ir paga
liau visame pasaulyje. Jei mes 
nebūsime vieningi, neturėsi
me vienas su kitu tamprių ry
šių, kiekvienas atskirai pasi- 
jusime, kaip tas šluotos vir
bas, silpni atsispirti prieš ap
linkos veikimą ir labai dažnai, 
jei' -e kūnu, tai dvasia, palū
kime. Būdami vieningi, vienas 
kitam paslaugūs, mes jausi
mės esą gana didelės vienin
gos šeimos nariai, pajėgią ne 
tik nepalūžti, bet sukurti gra
žiu materialinių ir dvasinių 
vertybių.

Tie ryšiai, kurie mus galėtų 
surišti į stiprų vienetą, be abe
jonės, yra lietuviškos organi
zacijos.

Organizacijos, veikdamos 
kaip vienetai ir turėda
mos užnugaryje pritari
mą ir paramą didelio skai
čiaus savo narių, nariams, 
tautai ir kraštui padarys 
daugiau, kaip kad pavie
niai žmonės, nors ir veik

lūs jie būtų.__
Pagaliau, veikliam organi

zacijos nariui yra daugiau 
progų savo asmeninę iniciaty
vą ir sugebėji^nus pareikšti, 
kaip kad stovinčiam toliau nuo 
bet kokio organizacinio dar
bo.

Mes savo tarpe turime įvai
raus amžiaus, įvairių profesi
jų ir įvairių pamėgimų žmo
nių. Tai yra mūsų gyvoji jė
ga, kuria organizacijos turi 
remtis ir ją panaudoti.

Turime ir organizacijų. Jų 
ne viena labai gražiai veikia 
ir nemaža gerų darbų padarė 
šalpos, švietimo iįr kitokiame 
darbe. Tačiau daugumas or
ganizacijų yra užsibrėžusios 
specifinius uždavinius ir jų 
darbo srjtys yra negausios 
(suruošia paskaitų, koncertų, 
minėjimų ir pan.). Žinoma, 
kai darbo sritys negausios, tai 
ir dirbančiųjų maža, nes negi 
visi vieną darbą mėgsta arba 
jį supranta.

Tokioje veikloje mūsų vi
suomenės didžioji dalis 
yra už organizacinio dar

bo ribų.
Daugumas, net ir formaliai 

organizacijoms priklausančių 
lietuvių, praktiškai organiza
cijose rtieko neveikia ir net 
pačius organizacijų susirinki
mus retai teaplanko. O kijek 
iš viso organizacijose nedaly
vauja! Iš to fakto peršasi iš
vada, kad mūsų organizacijų 

veiklos sritys yra per siauros, 
kad jos galėtų sutelkti bend
ram darbui mūsų lietuviškąją 
visuomenę.

Lietuvis organi,zac|hĮiam 
darbui tinka ir noriku jį dirba. 
Tatai nėra tik frazė. Dirstelė- 
kim tik į mūsų netolimos pra
eities Nepriklausomos Lietu
vos gyvenimą. Žinome, kad 
Lietuva, kai ji pasiskelbė ne
priklausoma, buvo okupacijų 
ir didžiojo karo nuteriota ir 
neorganizuota. Visa jos pre- Į 
kybą, pramofriė ir iš dalies 
amatai buvo svetimšalių ar 
svetimtaučių rankose. Pavie
nis lietuvis neturėjo jėgos bū
ti konkurentu tose srityse pa-

T rumanui
JAV prezidentas Trumanas 1 

tradicinę prezidentinę priesai
ką padarė smagesnėse sąlygo
se, negu prieš ketverius me
tus prezidentas Rooseveltas. 
Tada milijonai Amerikos, ir 
kitų kraštų, jaunimo, žūdami 
tūkstančiais, kovojo už demo
kratinę laisvę ir žmoniškumą 
Europoje bei Azijoje. Pats 
Rooseveltas jau buvo pasenęs 
ir paliegęs. Jis netrukus mirė.

Tiesa, pasaulyje dabar vi
sur neramu, o Ameri/kos vi
duje pradeda reikštis ekono
minio negalavimo ženklai (pa
didėjo bedarbių skaičius). 
Bet, vis dėlto, tos darbininkų 
ir ūkininkų masės, kurių va
lia (balsavimas) paskyrė Tru- 
maną kraštui vadovauti se
kančius ketverius metus, iš 
savo ekonominės sistemos 
daugiau gauna naudos, negu, 
sakysime, rusai, arba net ang
lai ir prancūzai, visai nekal
bant apie kinus ir indus. Ta 
sistema padėjo Amerikai ir jos 
talkininkėms išeitį nugalėto
jais žiauriame pasauliniame 
kare. Ji tiek pagamina, kad 
lieka dar bilijonai Amerikos 
draugams Europoj padėti atsi
stoti ant tvirtesnių kojų. To
kiu būdu, Amerika į ateitį; ga
li žiūrėti smagiau. Ji vyriškai 
stipri. Bet ar ji ganėtinai vy
riškai išmintinga šį savo vy
rišką stiprumą dorai sunau
doti?

Amerikos Senato užsienio 
reikalų komisija vienbalsiai 
(13 prieš 0) užgyrė naujai 
paskirtą užsienių reikalų vals
tybės departamento vedėją 
Dean Achesoną ir paskelbė jo 
pareiškimą: “Mano nuomone, 
komunizmas, kaip įsitikiną- 
mas, yra mirtini nuodai de
mokratinei visuomenei, žmo
gaus teisėms ir pagrindinei 
laisvei. Komunizmas, kaip 
puolikas užvaldyti pasaulį, yra 
mirtis valstybių nepriklauso
mybei ir tautų laisvei”.

Su ta mintimi sutinka mi
lijonai pasaulio žmonių, net 
tie, kurie šiandien už geleži
nės uždangos palikti. Bet kas 
prieš nuodus veikiama?

Marshallo planas stiprina 
**konomihį demokratinės Eu
ropos pagrindą. Čia, sakoma, 
pasiekta gražių vaisių. Nors 
keliama abejojimų ir kai kas 
būkštauja esą Europa 1952 
metais (kada Marshallo pla
nas baigs veiklą) dar turėsian
ti 3 bilijonus dolerių nedatek- 
haus, tačiau ir šis nedateklius 

tyrusiam svetimšaliui ir sve
timtaučiui. Tačiau tas pats 

lietuvis per savo organi
zacijas (kooperatyvus) 
greitai tapo rimtas tų sve
timtaučių konkurentas. 
Tos organizacijos neturėjo 

vargo sukviesti narius į susi
rinkimus: nariai patys noriai 
ateidavo, nes žinojo, kad or
ganizacijose svarstomi reika
lai yra jiems labai artimi.

Praplėtus darbo sritis ir mū
sų čionykštės organizacijos 
ne tįk kad turės daugiau na
rių, bet ir patys nariai įsi
trauks į organizacijų dirba
mus darbus. Tos organizaci
jos, kurios yra įsikūrusios 

pradedant 
būsiąs tik tuo atveju, jei Va- | 
kari] Europa nesudarys politi
nio ir ekonominio vieneto. I 
Apie to vieneto sudarymą kal
bama.

Greta Marshallo plano vys
tomas taip vadinamas Šiaurės 
Atlanto Apsigynimo Susitari
mas, kurio pagrindas yra šis: 
Amerika apginkluos savo 
draugus Europoje ir stos juos 
ginti, jei kas pultų. Prie šio 
susitarimo prisideda ir Kana-

Georg Simpson
Pembroke, Ont., auksaka
les jau keli mėnesiai kai ko
voja su mokesčių valdinin
kais ir įstatymais dėl mo
kesčių, kurie jam buvo už
dėti, kaip jis sako, neteisin
gai. Jis, kaip rašo laikraš
čiai, pakėlęs revoliuciją 
prieš, federalinės valdžias 
mokesčių politiką. Trys 
teismo apkaltinimai, kurių 
kiekvienas jam gręsia po 
1000 dolerių arba po metus 
kalėjimo, jo toje kovoje ne
palaužė ir jis veda kovą to
liau. Spauda jį vadina Ka
nados “mažuoju žmogum”, 
kuris drįso pasipriešinti 
mokesčių sistemai. Paveiks
las. kurį patiekia “Pictures 
of the week” leidykla, vaiz
duoja jį ginantis Ottawos 

teisme.

specifiniams tikslams siekti, I nurodyti tokias sritis, kurios, 
žinoma, tedirba sėkmingai sa- man atrodo, būtų organizuoti- 
vo darbus. Bet mes turime I nos.
organizaciją, kuri savo tikslu 
turi suburti mūsų visuomenę 
bendriems tautos idealams 
siekti. Turim galvoje Kanados 
Lietuviu Tarybą. Jos uždavi
nys ir būtų

taip išplėsti darbo sritis, 
kad didelė dauguma lietu
vių rastų reikalo joje da
lyvauti ir aktingai dirbti. 
Mano išmanymu KLT veik

la plėstina labai įvairiomis 
kryptimis. Įvairių sričių spe
cialistai galėtų patarti, kuri 
sritis reikėtų paorganfizuoti. 
Aš čia norėčiau, pavyzdžiui,

pareigas
da. Ekonomiškai ir kariškai 
šiomis priemonėmis sustiprin
ta Vakarų Europa, manoma, 
nebijosianti nei penktosios 
Sovietų Sąjungos kolonos, 
nei atviro puolimo.
Amerikos valstybės departa

mento šiomis dienomis pa
skelbtas pareiškimas sako: 
“Ekonominės sveikatos atga
vimas yra pagrindinis dalykas 
ir privalėtų turėti prieš ap
siginklavimą”. Čia galima iš
skaityti, kad Washingtonas 
kito karo greitai nesitiki, nes 
priešingai apginklavimą sta
tytų pirmoje vietoje.

Sovietų Sąjunga, be abejo
jimo, pripildys raudonu oru 
senas dūdas, kad “kapitalis
tai” supa vargšę niekuo nekal
tą “proletarų valstybę”. Žmo
nija geriau žino. Amerika Te
herane, Jaltoje ir Potsdame 

’ Maskvos diktatoriams net per Į 
daug dideli taikingumą rodė, 
nes tikėjo, jog iįr jie esą žmo
nės. Deja, šie, kaip “The Fo
reign Affairs” rašo, apie Sta
lino ideologiją, kietai tiki 
“neišvengiamas istorijos kryp 
tis”, ir šį tikėjimą lygina su 
pasitikėjimu mokslais, kaip 
inžinerija. Sako, Maskva 
esanti naujos visuomenės in
žinierius.

Demokratijoms, kurios tiki 
savo ateitį, nieko kito neliko 
daryti, tik tvirtai sutvarkyti 
visą savo pajėgumą ir laukti 
iki pūnąs Sovietų gyvenimas 
net ir neklaidingiesiems į gal
vas įkals, kad, gali būtą, isto
rija neina neišvengiamais ke
liais, kad yra tokie dalykai, 

i kaip dora, garbė, žodžio laiky
mas, žmogaus gerbimas, tautų 
laisvė.

Lietuviai visame pasaulyje, 
aišku, stovės su demokratijo- 

į mis, nes tik joms laitnėjus 
Lietuva turi viltį išsilaisvinti) 
ir grąžinti) žmonišką gyveni
mą. Vyt. Sirvydas.

— Amerikos generolas 
Clay sako, kad Berlyne orga
nizuojasi slaptas vokiečių na
cionalistų sąjūdis, kuris save 
vadina “juodųjų frontu”. Jo 
tikslai nacionalistiniai — 
atimti iš Prancūzijos Elzasą 
su Lotaringija ir Lenkijai ati
duotas sritis .

— Kanados imigracijos val
dininkai areštavo du ameriko
nu už įšmugeliavimą žydės. 
Abu nubausti po $50 arba 15 
dienų kalėjimo.

L Informacija.
Mūsų krašto ir mūsų tautos 

žiauriausi prilešai bolševikai, 
nors žiauriausiai niokoja mū
sų tėvų žemę, žudo ir nuver
gia jos gyventojus, tačiau sa
vo akiplėšiškai melaginga pro
paganda sistematingi klaidi
na ne tik kitų tautų žmones, 
bet ir pačius lietuvius, kurie 
bolševikų savu kailių nėra pa
tyrę. Reikėtų, kad KLT Įsteig
tų informacijos skyrių, kuris, 
be kitų uždavinių, rinktų bol
ševikų ir kitų mūsų krašto ir 
tautoijs priešų niekadėjiškų 
darbų pavyzdžius ir sutvarky
tus patiektų mūsų tautiečiams, 
o, gal, ir kitataučiams susipa
žinti. Tame darbe galėtų būti 
užimtas geras būrelis specia
listų ir mėgėjų .
2. Menas, literatūra, švietimas.

Šioje srityje kai kurie KLT 
skyriai yra parodę gražios 
veiklos, tačiau ir ši sritis rei
kalinga dar didesnio išryški
nimo, sujungiant tos srities 
specialistus ir mėgėjus į orga
nizuotą vienetą — sekciją.

3. Ekonominė sritis.
Ekonominiai klausimai kiek

vieną tiesiogiai paliečia. Kol 
neturime specialinių tam rei
kalui organizacijų, patogiau
sia, atrodo, tą darbą pradėti 
KLT ekonominėje sekcijoje. 
Tokios sekcijos, kur gyvena 
didesnis lietuvių skaičius, ga
lėtu turėti didelio pasisekimo.

Ekonominė sritils yra šako
ta. Galėtų susidaryti preky
bininkų, amatininkų ir Žemės 
ūkio sekcijos. Tomis mintim s 
besiinteresuoją suėję į krūvą 
greičiau galėtų surasti būdų 
(įleisti šaknis į Kanados ūkį. 
Gal tokie suėjilmai būtų aks
tinu prekybos ir pramonės 
bendrovių, gal vienur kitur, 
kur yra didesnis skaičius lie
tuvių, galėtų būti,' sukurtas ko
operatyvas. Mūsų amatinin
kai bendromis jėgomis grei
čiau galėtų pradėti savistovų 
darbą, nes sujungę savo ma
žas sutaupąs įstengtų įsigy
ti reikalingų įrankių ir maši
nų. *

Žemės ūkio sąlygos Kana
doje yra taip pat dėmesio ver
tos. Ūkininkas savame ūky
je visada yra saugesnis nuo 
nedarbo, depresijų, kaip kad 
miesto darbininkas. Tačiau, 
vienam atskirai nuo kitų savo 
tautiečių ūkininkauti nėra ma
lonu jau vien dėl nuobodumo 
it savo žmonių ilgesio. Gal 
KLT žemės ūkio sekcija suda
rytų sąlygas mūsų tautie
čiams, norintiems ūkininkauti, 
tą reikalą savitarpy pastudi
juoti, kaip žemės ūkyje įsikur
ti didesnėmis grupėmis.

Tokios sekcijos tarpusavy
je bendradarbiaudamos galėtu 
būti informacijų šaltinis, kur 
kokios rūšies specialistui a- 
mėgėjui yra patogiau įsikur
ti. Pagaliau, organizuotas 
bendradarbiavimas ekonomi
nėje srityje mus gerai įsąmo
nintų, kad mes esame ne kon 
kūrentai, o bendradarbia’. 
Toks įsąmoninimas visokioje 
veikloje mums dar labai pra-

I verstų. P. Denionis.
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į VIENYBĖJE-GALYBĖ! '
Kanados lietuvių vienybės organizatorius ir vykdytojas yra Kanados Lietuvių Tarybos otganas—vienintelisdemokra- 

? tinis, nepartinis ir nesrovinis laikraštis —

,,NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”
* TAUTIEČIAI ! Visi pasiryžo* ieji ištesėti kovą dėl lietuvių tautos laisvės ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės junkitės į gausiausią 

ir galingiausią “Nepriklausomos Lietuvos” skaitytoju vienybę.
BRANGŪS SKAITYTOJAI! Ne tiktai patys skaitykite, bet ir paraginkite, paprašykite savo kaimynus ir pažįstamus užsiprenumeruoti 

y “Nepriklausomą Lietuvą”, kad neliktų nė vieno neskaitančio. Jeigu visi ją prenumeruosime, ji išaugs į didelį, įdomų
Iir reikšmingą laikraštį, net — } dienraštį.

PLUNKSNOS VALDOVAI — rašytojai, žurnalistai, publicistai — nepagailėkite savo minčių ir žodžiu galingumo “Nenr Lietuvai” 
BIČIULIAI PLATINTOJAI — nepalikite nė vieno lietuviško buto neatlankę ir negavę jame “Nepriklausomai Lietuvai” prenumeratos. 
“TIK LAUKINIAI ŽMONĖS LAIKRAŠČIŲ NESKAITO“ — sako Lietuvos žurnalistų premijuotasis šūkis.
KAINA: Kanadoje $3.-, Užsieny $3.50. ADRESAS: 3 Fourth Ave., Ville Lasalle, Montreal, Que.
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Savosios žemės išsiilgimas
Kazio Bradūno “Apeigos”.

K. Bradūno naujoj poezi
jos knygoj prabyla tokia stip
ri ir gaivališka savosios žemėa 
meilė, persunkianti visą, poeto 
mąstymą, vilsus jo jausmus ir 
nuotaikas, kad visa jo knyga 
tampa lyg kokia švelniausiai^ 
ir subtiliausiais niuansais ban
guojanti nerimstančios širdies 
giesmė šventųjų tėvynės gam
tos apeigų grandyje. Žemė 
yra aukuras, pilnas paslaptin
gos mistikos, o poetas — to 
aukuro kunigas, pilstąs savo 
prakaito liepsnojančius lašus. 
Mažas prakaito lašelis didžiu
liame lauke skęsta lig žemės 
gelmių, ir šitame vyksme po
etas pajunta savęs ir žemės 
tapatumą.

Ta žemė yra gaiįvališka, 
jos jėga pagaunanti. Tai ga
lingoji gamtos stichija, pasi
reiškianti nesuvaldomuose že
mės gaivaluose ir paties poeto 
prigimtyje. Bet toji žemė yra 
ir gimtoji žemė, tėvų ir protė
vių krauju ir prakaitu aplais
tyta. Joje įaugę amžinieji gy
vybės šaltiniai, joje glūdi tau
tos praeitis, dabartį^ ir am
žinybė. Toji gaivališkoji, nau
jai' suverstomis vagomis ga
ruojanti ir nedžiūstančiais šal
tiniais prasiveržianti žemės 
jėga neša poetą per mritį ir 
meilę ir daro jį šventojo tė
viškės aukuro žyniu, pranašu, 
dainuojančiu rytojaus palai
mintą viltį.

Poeto dvasia pajunta akme
ninį tremties šaltumą lyg iš
tirpusio akmens lašus besisun- 
kiant į kraują; jis mato ūki
ninkus beprasmiškai nykstan
čius sėjos metu prie šaltų sto
vyklos sienų, jis junta, kad 
tėvui reikia duonos kąsnio, 
brendusio galulaukių lomoj, 
kad motina vis pirmutinė ke
liasi rytą, nors ir nėra kas 
veikti. O pomirtinėje tremti
nio kaukėje poetas įpmžina 
baisią ištrėmimo buitį:

Ledinėje sąmonėj spindi 
įšalę tėvynės vaizdai.

Ir skruostuose suakmenėjo 
Baisi ištrėmimo buitis, 
Knygoje yra trys skyriai: 

Apeigos, Prie alsuojančios že
mės, Idilės. Tačiau vedamieji 
motyvai visur tie patys. Tik 
pirmajam skyriuje daugiau įsi

klausoma į mistinį gimtosios 
žemės balsą, prabylantį šven
tąja tautos praeitimi. Tas 
praeities balsas poezijos rū
buose iš tikro gauna sakralinį 
apeigų pobūdį. Antrajame 
skyriuje gaivinamės ariamos 
žemės kvapu ir pajuntame 
darbo jėgą ir grožį plačiuo
siuose Lietuvos laukuose, kur 
lyg šviesūs laiveliai giliai in
karus yra įleidusiįos lietuviš
kos sodybos. Trečiajame sky
riuje grožimasi subtiliais idi
liškais Lietuvos kaimo vaiz
dais .

Iš visos K. Bradūno poezi
jos dvelkia klasiška rimtis, 
didingumas paprastume ir 
skaidrus giedrumas. Žadis 
taupomas; eilutės kondensuo
tos; maža priemonių —daug 
turinio. Dėl to daugumas ei
lėraščių visJai trumpi — tik 
po du ketureiliius posmelius.

K. Bradūnas mėgsta dau
giau plastinius, negu emoci
nius vaizdus. Kondensuoda
mas posakius, dažnai sukuria 
aforizmus. Bet vis dėlto jo po
ezijoje vyrauja ne protavimas, 
ne intelektas, bet fantazija, 
intuicija, jausmas. Pr. N.

NOBELIO PREMIJOS
Nobelio premijos už praei

tus metus įteiktos Stock- 
holme šiems laureatams: fizi
kos — anglų profesoriui Pat
rick Blacket, chemijos — 
švedų prof. Arne Tįlebius, 
medicinos — š.vedcarų dr. 
Paul Muller, literatūros — 
anglų rašytojui Thomas 
Stears Eliot ir taikos premi
ja bus padalyta organizaci
joms, kurios rūpinasi taikos 
reikalais.

Nuo 1901 m. iki šiol su
teikta 241 Nobelio premija, 
kurių, teko: JAV — 38, Ang
lijai — 38, Prancūzijai — 28, 
Vokietijai — 46, kitoms Eu
ropos valstybėms — 80 ir ki
toms ne Europos valstyb. ms 
— 7.

— Magatmos Ghandi atsi
minimus, iki 60 metų am
žiaus, atskira knyga išleido 
Public Affairs Press Vašing
tone.

NAUJI RAŠTAI
K. Donelaitis. METAI. Iš

leido V. K. Jonynas (Frei
burg, Br.), kurio iliustracijo
mis ši knyga papuošta. Ši mū
sų klasiko knyga vertinga ne 
tiktai savo turiniu, bet ir 
iliustracijomis.

Pr. Naujokaitis. LIETU
VIŲ LITERATŪRA, 316 
puslapių mokyklinio formato 
ir skirta gimnazijoms, kaip li
teratūros vadovėlis, bet ji la
bai naudinga ir visiems, o ypač 
vaikams ir tėvams išvykusių- 
jų į, kitus kraštus, kuriuose 
niekas lietuvių literatūros 
nedėsto. “Patria” leidinys — 
Fellbach b. Stuttgart.

Vyt. Tamulaitis. SUGRį- 
ŽIMAS. Išleido “Patria”, 143 
pusi. Knyga skirta vaikams.

Dr. J. Balys. LIETUVIŲ 
TAUTOSAKOS SKAITY
MAI. Penkių šimtų puslapių 
tautosakos rinkinys ir jos aiš
kinimas. Išleido “Patria”.

Architektas T. J. Vizgirda. 
VILNIUS. Reprezentacinis 
“Aufbau” (16 Fr. Herschel- 
str., Munchen 27, Germany) 
leidinys gausus puikiomis am
žinosios mūsų sostinės Vil
niaus iliustracijomis, (200). 
Viktoras Gailius. VOKIŠKAI 
LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. 
1181 pusi., 47.000 žodžių. Iš
leido “Patria”.

DIDŽIOSIOS PRANCŪZŲ 
LITERATŪROS PREMIJOS 
už praeituosius metus paskir
tos: “Prix Goncourt” Maurice 
Druon už roman “Grand 
Famille” (didžioji šeima) ir 
“Theophrant-Renaudit” Pierr 
Fjsson už knygą “Voyage aux 
Horizons” (kelionė į horizon
tus). Abu laureatai jauni vy
rai ,vos po 30 metų amžiaus.) 
Pirmasis — prancūzas, praė
jusiojo karo dalyvis ir jo aiš
kintojas per Londono radio; 
antrasis — iš Tbilisi, Kauka-/ 
zo, antibolševikinio pogrin
džio dalyvis, dabar gyvenąs 
Briuselyje.

Sekančiame '‘Neprikl. Lie
tuvos” n-ry bus įdėta Vyt. 
Tamulaičio “Liet. Žodžio” no
velės laureato, laimėjusio pir
mąją premiją, novelė “Senasis 
keltininkas” .

įvairi kultūros kronika
Vokietijoj įvyko Lietuvių nepaprastu mokinių padaugė- 

Kultūros Fondo posėdis, ku- : jimu, ir pradžios mokyklose, 
Amerikoje jaučiamas nepa
prastai didelis trūkumas mo
kytojų, ypač, kad mokytojo 
darbas palyginti menkai atly
ginamas iir niekas nesiveržia 
jo dirbti .

— JAV keliama mintis 
įsteigti Nobelio vardo akade
miją, kurioje profesoriais bū-

riame nutarta suruošti vienos i 
dienos rinkliava viso pasaulio 
lietuviuose ir sukelti šiam 
fondui lėšų. Tartasi su leidė
jais dėl tolimesnio lietuviškų 
knygų leidimo. Ypatingai ak
tualu išleisti prof. Skardžiaus, 
St. Barzduko ir L. Laurinai
čio paruoštą lietuvių kalbos 
vadovą.

* * *
Anglijoj (Londone) buvo 

suruoštas pirmas lietuvių li
teratūros vakaras, kuriame 
savo kūrinius skaitė rašyto
jai: F. Neveravičius, St. Lau
cius, R. Giedraitis ir St. Pra- 
puolenytė. Buvo skaityta ir į 
vakarą atvykti negalėjusių 
raštai: VI. Šlaito, kun. J. 
Kuzmickio ir K. Barausko. 
Programą paįvairino vyrų 
oktetas.

— Pirmoji per paskutinius 
100 metų prancūzų ekspedici
ja, vadovaujama A. F. Lio- 
tard, išvyko 1840 metais Abe- 
lie atrastų Pietų ašigalio sri
čių tyrinėti. Ekspedicijoje da
lyvauja 58 mokslinihkai.

— Į JAV aukštąsias mo
kyklas pernai rudenį įstojo 
50.000 studentų daugiau, ne
gu 1947 metais. Ryšium su 

TREMTINIO KAPAS
Vyt- Kastytis.

Čia ilsisi gimtų namų
Troškimas nemarus,
Kančios ir sielvarto keliai —
Lig dugno išgerta buities taurė —
Ir giedras tėviškės dangus,
Ir akys mylimos —
Du ežerėliai po žeme giliai . . .

Kai vakariniai saulės spinduliai
Ant kapo priįeblandos tinklus
Vėdint paskleią,
Iš tolimos pavasario šalies
Dangaus erdvių pakopomis ateis
Kuprotų ąžuolų sulinkus eisena:
Jie savo šakose atneš jo žemės mylimos 
Dailnas ir jo laukų žydėjimą
Ir dalgių muziką laukuos . . .

tų visi gyvi Nobelio premijos 
laureatai.

— JAV, D. Britanija jr 
Prancūzija žada neužilgo iš
leisti dar lu tomus slaptųjų 
dokumeitų, kurie vaizduoja 
Sov. Sąjungos ir Franko Is
panijos slaptas derybas su na
cių Vokietija. Dar labjau pa- 
aįškėsią Stalino ir Himlerio 
užmačios pasidalyti Lenkiją ir 
Pabaltijo valstybes.

— Trys Skandinavijos vals
tybės į Pietų ašigalį išsjuntė 
ekspediciją ieškoti “šiltosios 
oazės”, kurią 1939 metais at
radę Vokietijos lakūnai.

— Kopenhagoje gegužės 
mėnesį bus atidaryta Skandi
navijos valstybių — Suomi
jos, Švedijos, Norvegijos, 
Danijos ir Islandijos meno pa
roda.

AUKSINIS KRYŽELIS
JONAS NEVARDAUSKAS

Tai buvo prieš kelis metus, 
kai važiuodamas traukiniu 
pamečiau laikrodžio auksinę 
grandinėlę. Vienoje stotyje, 
turėdamas daug valandų lai
ko, nuėjau nusipirkti kitos. 
Pinigų taupumo sumetimais, 
painiausia užsuktau į senų 
brangenybių parduotuvę.

Malonios išvaizdos senas 
pardavėjas, kaip pavasario 
šalna, nuo senatvės išbalusiais 
plaukais ir su dideliais aki
niais, nuleistais net iki nosies 
galo, ėmėsi maloniai man pa
tarnauti. Jis kilojo ir dėjo ant 
stalo įvairiausių rūšių grandi
nėles, kiekvieną išgirdamas, 
ir ranka perbraukdamas, kad 
daugiau žibėtų. Aš net nepa
stebėjau, kad prieš mane jis 
išrijkiavo visą eilę žibančio 
metalo sukabintų gabaliukų.

Aš kažkaip mečiau žvilgsnį 
į šoną ir pamačiau keletą gra
žiai sudėtų auksinių kryželių. 
Vienas kryželio ,su žibančia 
deimanto akute, visiškai pa
traukė mano dėmesį. Parda
vėjas, visą laiką stebėjęs ma
ne, kaip tokiose parduotuvė
se dažnai būna, matydamas, 
kad rankoje laikau grandinė
lę, o žiūriu visai kitur, tarė, 
— gal parodyti ponui vieną 
iš tų . . . — rodydamas pirštu 
kreipėsi į mane.

— Taip, — atsakiau, — ši
tą su deimanto akute! Kai 
kryželį aš paėmiau tarp pirš

tų, mane užliejo keistas jaus
mas, raudonumas ir gailesys. 
Tai nebuvo vien panašumas į 
tą kryželį, kurį aš kadaise jai 
dovanojau, bet buvo tas pats 
su mažytėmis raidėmis O.R.

Kai nepadarius įtarimo, 
užmiršęs net paklaust kainos, 
rodydamas į vieną laikrodžio 
grandinėlę pasakiau: — šitą 
aš imu.

— Gal ir kryželį imate, po
nas? — maloniai paklausė 
pardavėjas.

įsidrąsinęs, aš tariau — 
čia, matyti!, įvairūs žmonės 
atneša parduoti, ir įvairūs 
ateina pirkti.

— Kai kam įvairūs būna 
žmonės, kai kam daiktai, — 
tą senukas tarė, gal, manyda
mas ,kad aš nelabai noriu 
pirkti ,o tik trukdau laiką, 
ar taip norėdamas biznieriš
kus gabumus parodyti. — Kai 
ir tą kryželį, kurį jūs dabar 
žiūrite, atnešė viena ponia, 
kurią ištiko nelaimė.

— Man įdomu, — tariau. 
Kai aš perku kokį vartotą 
daiktą, apie jį noriu susidaryti 
šiokią tokią istoriją. Ką aš 
turiu, bemaž kiekvienas ma
no daiktas apie ką nors pa
sako.

Žinoma, čia aš vartojau sa
vo paskutinius gabumus. Par
davėjas pradėjo: — Apie tą 
kryželį nieko daug negalė
čiau pasakyti, jei aš kiekvie

ną imčiau klausinėti, iš kur, 
ir kaip ir 1.1. Tai būtų ne ma
no' reikalas. Žinau, kad ponia 
Morisienė, kuri šį kryželį čia 
pardavė, gyvena tos pačios 
gatvės pusėje, ketvirtam na
me nuo mūsų. Rodos, prieš 
dvi savaites mirė jos vyras ir 
ji dabar yra patekusi į sunkią 
padėtį .

Man to ir tereikėjo, kad jis 
ištartų pavardę. Nuo to laiko, 
kai ji ištekėjo, nebuvau jos 
daugiau sutikęs, nesistengiau 
sužinoti, kas jos vyras, ir kaip 
jo pavardė. Girdėjau, kad kaž
kur išvyko ir tlrtingai gyve
na.

Sumokėjęs pardavėjui už 
laikrodžio grandinėlę ir kry- 
želj,, skubiai išėjau į gatvę. 
Keista ir kartu bauginanti 
mintis pynėsi mano galvoje.
— Aplankyti ją ar ne? Juk 
ir tos pėdos, kurias mes ka
daise išmynėme vaikščiodami, 
senai audrų užlygintos, o jos 
pasakyti žodžiai — “Myliu 
tave’ — palaidoti su rudenio 
lapais. Kam viską kelti iš 
naujo? Kam? Bet jeigu dabar 
ji yra sunkioje padėtyje? Ma
no širdis to negali praleisti, 
nors keletą paguodos žodžių 
nepasakiusi. Aš nepastebėjau, 
<khip priėjau ketvirtą namą 
nuo krautuvės. Dar kartą su
abejojau ir savyje pasakiau:
— Einu!

Pabeldęs, nedrąsiai pravė
riau duris ir įžengiau į kam
barį. Ant grindų, apkrauta 
įvairiais žaislais, žaidė auksa
plaukė mergytė. Mane pama- 

I čiusi, ji nė kiek nenustebo,

— Mamyte! — sušuko mer
gaitė. Aš atsisukau. Tarpdu
ryje, lyg stabo ištikta, stovėjo 
jinai. Abu tylėjome ir bijojo
me paisijudinti iš esamos pa
dėties. Ji raudo Vr balo. Aš 
jaučiau, kad kaž kas darosi ir 
su manimi.

— Prašau sėstis, — paga- 
iau prašneko ji.

— Ačiū, ponia, aš čia tik 
neilgam, pripuolamai užėjau, 
greitai išeis traukinys, ilgai 
negaliu būti, — lyg mažas nu
sikaltęs vaikas, teisinausi 
aries motiną.

Aš atsisėdau. Priešais ma
ne atssėdo ir ji.

— Kaip gyvenate, ponia, 
jau treji metai, kai nebesima- 
tėme, — pakildamas iš nedrą
sos pradėjau šnekėti.

— Ačiū, sunku išsipasako
ti, matote ,vyro netekau, prieš 
dvi savaites palaidojome.

— O, Dieve! — sušukau 
nustebęs. — Kas atsitiko 
jam?

— Širdies liga, žinoma, 
prie to prisidėjo ir kitų prie
žasčių.

— Kaip tai suprasti? — už
klausiau.

— Kad jums būtų aiškiau, 
galiu kiek apibūdinti: pir
miausiai įklimpome į skolas, 
netekome įmonės ir viso turto. 
Nors ir anksčiau vyras smar
kia gėrė, bet kai taip atsiti
ko — visikai iškrypo iš kelio. 
Šeimyniniame gyvenime atsi
rado barniai, nesantakos iir t. 
t. Žinoma ,tas irgi daug prisi
dėjo prie jo mirties. O dabar 
matote .ponas Algimantai, ilš

net nežiūrėdama tęsė savo 
žaidimą.

— Mažyte, — kreipiausi,— 
kur tavo mamytė?

— Išėjo ... — kiek tylėju
si pratarė mergaitė.

— Mažyte, kaip tavo var
das?

— Aš esu Gerutė, o šita 
mano lėlė Verutė. — Tą pa
sakiusi, ji susigėdo, o jos 
žandukai pasidarė, kaip dvi 
raudonos rožytės.

— Gerute, ar tu myli savo 
mamytę — klausiau vėl.

— O jūs ar mylit? . . . Ži
noma, tą ji pasakė nieko ne
galvodama. Nors ir vaikiški 
žodžiai, bet man padarė tokį 
įspūdį, lyg tą klausimą būtų 
ištarusi jos motina.

— Ankščiau mylėjau, bet 
dabar než’tnau. — Aš supra
tau, kad i:aip nevykusiai pri
sipažinau tokiai mažytei mer
gaitei.

— Ponas, jūs esate negeras, 
kad nemylite!

Mažajai mergaitei į tai nie
ko daugiiau neatsakiau ir jos 
nebekalbinau.

Kambarys, kuriame žaidė 
mergaitė, buvo visai papras
tas ir apleistas. Ant sienų ka
bėje du portretai ir keletas 
pigių paveikslų, iš kurių tik
rai įsitikinau, kad į tuos pa
čius namus patalkiam Sienų 
tapetai buvo nuo šviesos nu
blukę ir vietomis praplyšę. 
Ant stalo gulėjo keletas ne
reikalingų daiktų ir senų laik
raščių numerių. Priėjęs prie 
stallo, kad būtu kas veikti, 
ėmiau vartyti vit ;ną žurnalą.
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LIETUVIAI KANADOJE

Graži Pamour
Pamour (prie Timmins), 

Ont. aukso kasyklose iš anks
čiau dirbo 25 lietuviai. Dides
nė dalis jau baigia atlikti su
tarties laiką. Prieš Kalėdas 
pavyko suorganizuoti chorą. 
VI. Simanavičius susiorgani
zavusiam chorui surado chor
vedę, Timmins radio stoties 
pianistę, Mrs. J. Larcher, ku
ri be atlyginimo su meile ir 
pasišventimu dirba lietuvių 
naudai.

1948 m. lapkričio 30 d., at
vyko dar 16 lietuvių. Neužil
go šie vyrai prisidėjo prie 
choro — papildė, tuo pačiu ir 
pakėlė nuotaiką.

Po šešių savaičių rengimo
si, 1948 m. gruodžio 19 d., 
choras pirmą kartą pasirodė 
kasyklų vadovybei ir tarnau
tojams. Susirinkusiems, kurių 
buvo atėję dauguma, VI. Si
manavičius gražiais žodžiais 
nušvietė mūsų Kanadoje atsi
radimo priežastį. Nupasakojo 
lietuvių kančias tėvynėje ir 
tremtyje. Šiuos žodžius kana
diečiai išklausė su didžiausiu 
dėmesiu. Po to choras padai
navo kelias liaudies bei ang
liškas dainas. Programą bai
gė Kanados ir Lietuvos Him
nais. Po programos kasyklų 
valdytojas išreiškė pasitenki
nimą letuviais ir grožėjosi 
lietuviškomis dainomis. Jiems 
labiausiai patiko daina “Pa
jūriais pamariais’’.

lietuviu veikla
Tą pačią dieną choras vyko 

į Schumaker miestelį ir giedo
jo Kalėdinių giesmių šventė
je. Ten pasirodė įvairios tau
tybės, sudariusios 16 chorų. 
Kiekvienas choras išpildė po 
dvi giesmes. Ta šventė buvo 
transliuota per radiją.

Kalėdų proga visą chorą 
pakvietė kasyklų valdytojas 
|r kasyklų inžinierius, pas 
juos į šeimas. Apsilankymo 
metu, kur trūko žodžių, lie
tuvių sielvartą dėl tėvynės 
choras išreiškė daina.

1949 m .sausio mėn. 1 d. 16 
vai., choras 15 min. davė 
programą per radiją iš Tim
mins. Ta proga J. Prancevi- 
čius tarė žodį Kanados lietu
viams. Jis Pamour lietuvių 
vardu, prašė padaryti viens 
kitam amnestiją ir paduoti 
rankas. Kartu išreiškė viltį, 
kad Lietuva nusikratys ją su
pančią nežinią — rūkus, ir 
prisikels naujam nepriklauso
mam gyvenimui.

Po to choras padainavo 
“’Leiskit į Tėvynę”, “Pajū
riais pamariais”. Algis ir Vla
das Simaųavičiai padainavo 
duetą — “Kur tas šaltinėlis’’. 
Radijo valandėlę baigė Lietu
vos Himnu .

Netolimoje ateity choras 
užsimojęs paruošti turtinges
nę programą ir stoti viešu
mon drąsiau, negu kad dabar.

Bonifacas Sriubiškis.

Dirbame-mokomės
Port Hope, Ont.
5000 gyv. miestelis. Meta- j 

lo, radijumo ,odos ir kit. pra- ' 
monė. Uždarbis nevienodas. 
Crane metalo fabrike darbo ■ 
visuomet yra. Nekvalifikuotas . 
darbininkas už darbo valandą 
gauna 90 et.; akordiniai už
dirba iki 70 dol. per savaitę. 
Kituose fabrikuose altygini- 
mas mažesnis.

Miestely yra 25 DP, kurių 1 
tarpe lietuvių viena šeima ir 
3 seserys. Iš seniau gyvenan
čių — dvi šeimos.

Iki šiolei gyvenome visų 
pamiršti. Hotely, tiesa, buvo 
sustoję J. E. vyskupas V. 
Brizgys su dr. Končium, bet 
apie tai sužinojome žymiai vė
liau.

Prieš pat Naujus Metus vi
si buvę dipukai buvome su- , 
kviesti Trenit Colege susipa- ! 
žinimo. O nuo Š.m. sausio 5 i 
d. du vakarus savaitėje po dvi I 
valandas turime anglų kalbos 
pamokas. Turime dvi klases 
Control School rūmuose. Vie
na klasė pradedančiųjų ir 
antra klasė — pilietybei įsi
gyti. Mokinių yra veik iš vi
sų Europos tautų.

St. Pusvaškis.

Moor Lake lietuviu naujienos
Spaudos platinimo vajus, 

o ypač “N. Lietuvos”, vyksta 
pilnu tempu. Čia didžiausią 
platinimo vagą varo KLT vie
tos skyriaus pirmininkas V. 
Kazlauskas, kuris jau surinko 
25 prenulmeratas. Jis žada 
dar daugiau surinkti. Sėkmės! 
Aukų lapuose pasirašė 9 au
kotojai, bet aukos dar renka
mos.

— Sausio 12 d. Atlas Con
struction Co Kultūrįnis skyr. 
(jis prieš 3 mėn. įsikūrė) 
Įrengė salę ir tą dieną atidarė 
kino teatrą. Filmą buvo kul
tūrinio pobūdžio. Dirbantieji 
labai patenkinti, nes be kino 
seansų, salėje dar yra stalo 
tenisas, taikinių lentos, kur 
jau vyksta rungtynės.

— Naujųjų Metų išvakarė
se, lietuvių grupė (V. Šimkus 
ir J. Juodzevičius) pasveikino 
Atlas Constr. Co direktorių 
laimingų 1949 m. Ta proga 
jam buvo įduota Prof. A. Ša
pokos knyga ’’‘Lithuania 
Through the Ages”. Direkto
rius buvo nustebintas šia gra
žia knyga ir linkėjimais. Jis 
lietuviams palinkėjo gražaus 
ir laimingo gyvenimo.

į — Atlas Constr. Co vado
vybė, kad greičiau įsijungtų 
naujieji Kanados gyventojai 
į čia esantį gyvenimą, prieš 
keletą mėn. atidarė anglų kal
bos kursus.

— Šachmatų turnyras ne
pertraukiamai vyksta toliau. 
Tik dabar po kelių ratų pir
mauja :

1. J. Juodzevičius 7 tašk. iš 
7 rungt., 2. K. Meškauskas 7 
tašk. iš 10 rungt., 3. J. Astra 
5 taškai iš 8 rungt., 4. A. Ber
tulis 3 taškai iš 6 rungt., 5. 
A. Petrulis 2 taškai iš 5 rung
tynių, kiti mažiau. Juodi*.

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.

TAUTIEČIAI — BENDRADARBIAI !
Iš visų vietovių, kuriose gyvena ir dirba nors vienas lietuvis, labai prašome 
rašįyti “Nepriklausomai Lietuvai”. Rašykite taip, kaip mokate

J' TEL. VI.6373 6668 DeLorimier Avė.
S Montreal, Que.

Senieji Geraldtono ateiviai 
nuoširdžiai remia naujuosius

§ Albertas J. Norkeliunas
Longlac’o miškuose dirban

čių lietuvių būrelis atsilankė 
j Geraldton, Ont., pas senus 
Kanados lietuvius p.p. Sas
nauskus. P. Julija Sasnauskie
nė buvo suruošusi lietuviams 
medkirčiams lietuviškas Kū
čias. Vakarienės metu ji pri
minė “N. Lietuvos” vajų ir 
surinko 6 pren. ir aukų 15 do
lerių.

Tą patį Kūčių vakarą p. 
Julija Sasnauskienė priminė 
svečiams prieš kurį laiką iš 
Vokietijos atvykusį ir Gerald- 
tono aukso kasyklose sunkiai 
sužeistą tremtinį (sulaužytas 
nugarkaulis ir koja) Ben. Ka-

šinską, kuris guli Port-Arthur 
ligoninėje, ir surinko 28 dol., 
kuriuos pasiuntė kaip Kalė
dų dovaną. Labai gražu, kad 
svečių tarpe dalyvavę kitatau
čiai, atjausdami tremtinio — 
naujakurio nelaimę, taip pat 
aukojo. Būtų gera, kad ir mū
sų organizacijos nepamirštų 
šio tautiečio, sunkiai sužeis
to ir nuo kojų iki galvai ap
kaustyto gipso sluoksniu, pra
skaidrintų jo monotoniškas 
dienas, pasiųsdami jam spau
dos ar dovanėlę ir 1.1. Ję ad
resas : Benediktas Kašinskas, 
St. Joseph’s Hospital, Port 
- Arthur, Ont. A. K.

%
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GENERAL INSURANCE VISOKIAUSIA APDRAUDA

Teikiu sąžiningą patarnavimą visose Apdraudos srityse

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

** Valandos: Pirm, ir ketvirt. vakarais nuo 7.00 iki 10.00 ir §
'/ pagal susitarimą. $

DOMESIO!
Didelis mažų ir didelių

TABAKO ŪKUI
PASIRINKIMAS

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., Delhi, Ont.

— Kalbame lietuviškai. —

Maistas i Europa per
VIENA SAVAITE

turtingos ponios, pasidariau 
vargšė, net paskutinius bran
giausius daiktelius turėjau 
parduoti, kad palengčiau lai
dotuvių išlaidas.

— Skaudus būna žmonių 
gyvenimas, bet dar skaudes
nis yra likimas, — tuos žo
džius jai tariau tikrai iš širdies 
išreikšdamas gailesį. Jos akys 
buvo tokios liūdnos, kokių aš 
niekad nebuvau matęs. Iš 
visko buvo galima suprasti, 
kad ji dažnai verkia. Jos tam
sūs plaukai jau nebuvo taip 
prižiūrimi, kaip anksčiau. 
Smulkus veidas buvo dar la
biau sumenkęs ,o rankų pirš
tai išdžiūvę, kaip pagaliukai.

— Orelija, ąš niekad ta
vęs taip nesigailėjau, kaip 
dabar, bet ką aš tau galiu 
padėti? . . .

— Tu daug ką gali . . . Tada 
aš tavęs nesupratau, o tu da
bar manęs nesupranti. Aš bu
vau akla, kaip daugelis mo
terų. Dabar matau, kad laimė 
ne žibančiu limuzinu būna 
vežama, bet grynoje širdyje, 
kurią neša nuogos ir kruvinos 
kojos per aštrius šios žemės 
kelius. Tu matai kas liko iš 
mūsų turtų . . . Aš bijau tau 
tarti ... aš bijau . . .

— Algimantai, aš tave te
bemyliu ! — ištarusi tuos žo
džius, ji pravirko.

— Orelija, tu taip nekal
bėk! Tavo batai dar tebėra 
aplipę smėliu nuo vyro kapo. 
Tu jį prie altoriaus buvai 
prisiekusi amžinai mylėti, o 
man tą sakei tik šokiuose.

— Algimantai, šiandien tu

teisus, bet suprask mane. Pir
moji meilė būna tvirčiausia! 
Manau tu prisimeni tuos va
karus, praleistus mūsų tėvų 
namuose, tu aiškiai prisimeni 
tą tango, kurį šokdavome 
žiemos vakarais ir paskui pri
ėję prie lango žiūrėdavome į 
nušviestą gatvę, kaip gražiai 
krinta sniegas. Tu prisimeni 
viską, viską, bet nori užmirš
ti. Tu neužmirši, aš tave kaip 
šešėlis sekiosiu . . .

— Tu žfinai, Orelija, kad 
kartais padaryta klaida visam 
gyvenimui pasilieka neati- 
tasyta. Jei tu galėjai užmirš
ti mane, tu turi dar džiaugtis, 
kad šiandien čia užėjau. Yra 
Alfa ir Omega, tai yra gyveni
mo dėsnis, kurį kiekvienas 
sprendžia pagal savo protą. 
Aš manau, kad tau gailėtis 
manęs nėra tikslo. Tu užau
gink savo dukterį tokią, kokia 
tu buvai, kai su manim susi
pažinai. Aš jau auginu sūnų, 
ir jį užauginsiu tokį, kokį tu 
mane pažinai. Jei mes nebu
vome laimingi tai jie tikrai 
turės būti laimingi.

Aš išsiėmiau iš kišenės 
auksinį kryželį, ir priėjęs pa
kabinau jai ant kaklo.

Ji nedrąsiai mane pabučia
vo, kaip tąsyk, ir, suspaudusi 
tvirtai man ranką, kažką no
rėjo pasakyti, bet, nelaukda
mas kol pradės, tariau:

— Tai yra tas pats auksinis 
kryželis, kurį kadaise aš tau 
dovanojau sakydamas: ’’‘Būk 
ir tada su juo, kai tave gyve
nimo audra, kaip vienišą lau
kų medelį, prie žemės lenks”.

SAVE A FRIEND IN EUROPE, Inc.

Montrealo skyrius — 1410 Stanley Street, Montreal, P.Q., Canada. — Tel. BE 4506.
CARITAS (Šveicarų Labdaros 

Centro) Atstovai.
Kaip veikia SAFE? Už kiekvienus $10.05 kuriuos prisiusite, SAFE 
pasiųs jums vieną Skulbos Orderį. Jame jus įrašysite siuntinio gavėjo 
vardą ir adresą ir pasiųsite oro paštu į Europą. Gavėją 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, jis gali 
įgalioti kitą, padėdamas savo parašą antroje orderio puseje.
Be visiems gerai žinomo standartinio siuntinio 21 sv. už 
$10.05, mes turime sandėliuose Vokietijoje ir Austrijoje 
siuntinius po

1) 11 sv. rafinuoto cukraus už
2) 16% sv. grynų taukų už..

Užsakydami visada nurodykite zoną

SIUNTINIO TURINYS 
(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

2 sv. mėsos,
2 sv. ryžių,
2 sv. cukraus, 
% sv. kakavos,
2 sv. pieno 

šokolado.

$ 2.45
$11.40

Paruošti siuntiniai 
didesniuose

gaunami visuose 
miestuose

VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE
Tariamasi ir su kitais kraštais.

SAFE maisto siuntiniai jau ten vietoje ir laukia jūsų užsakymų! Apie šimtą Paskirstymo Centrų 
Vokietijoje! Rašykite sekantį užsakymą (angliškai arba vokiškai):

SAFE, Inc., 1410 Stanley St., Room 920, Montreal, Q., Canada—Phone: BE 4506.
Enclosed is □ Money Order for 
for which please send me .........
conditions.

Please print YOUR name and address

NAME

STREET AND NUMBER

CITY AND STATE

DO NOT IVRITE HERE

Speed Vouchers
Dollars ($.

at $1005 each, subject to usual SAFE

Please check Country and Zone below:

□ AUSTRIA - ALL ZONES
GERMANY

□ BERLIN (all sectors)

□ AMERICAN ZONE

□ BRITISH ZONE

□ FRENCH ZONE

Or print name of City and Country here
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NAUJA BARA PRADEDANT

rs-

Kai senoji Lietuvos išeivija 
į Kanadą, prieš dvidešimt su 
viršum metų apleido tėvynę, 
dauguma manė ir tikėjosi, 
kad su savaisiais ir tėvtyne 
skiriasd laikinai. Jų tikslas bu
vo — kiek pavargti, susitau
pyti pinigų ir grįžti į tėvynę, 
kur, palengvinus gyvenifmo 
sąlygas, gyventi maloniau ir 
jaukiau.

Deja, likimas lėmė savaip. 
Čia atvykus, pasirodė, kad ne- 
taip lengva troškimus ir sva
jones įvykdyti. Teko pamirš
ti gražias viltis ir gyvenimą 
kurti svet^noje padangėje, 
anaiptol nepamirštant prigim
to ir brangaus lietuviškumo, 
kurs akstino dorą lietuvį
eivį burtis į organizacijas, 
draugijas bei meno ir kultū
ros ratelius.

Pirmąją išeiviją sudarė dau
giausia tik vidutinio išsilavi
nimo lietuviai, todėl ypatin
gai naišaus visuomenitnio bei 
kultūrinio darbo negalima bu
vo nei tikėtis. Tačiau ir men
kutėmis jėgomis išeivija ne
nugrimzdo svetimų papročių 
sūkurin, bet dirbo, veikė, kiek 
sugebėjimai ir sąlygos leido, 
kad lietuvių vardas nebūtų že
minamas, kad tautos nuopel
nai ir garbė vis plačiau prasi
skverbtų į svetimųjų tarpą.

Būdamii svetimoje šalyje, 
mes niekad nenustojome ste
bėję Lietuvos progreso ir tau
tos kultūrėjimo visose mokslo 
ilr meno srityse. Mus džiugino 
viskas, kuo džiaugtis ir gėrė
tis buvo malonu, nes Lietuva 
mus rišo stipriais saitais ir 
mes niekad nenutolom nei 
mintimis, rtei darbu nuo to, 
kas brangu ir būtina lietuviui 
Dažnas iš mūsų troįškom ir 
siekėm, nors savo vaikus par
siųsti pasigrožėt^ tėvų šalim, 
pasigėrėti jos kilniais atsieki- 
mais ir įsitikinti, kad lietuviu 
būti yra didelė garbė.

Deja, senam išeiviui liki
mas nelėmė ijr šių troškimų 
įgyvendinti.

Praūžusio karo pasekmės 
sugriovė mūsų krašto gerovę 
ir grožį, paniekino kultūrą ir 
mokslą, o niįeku nekaltus žmo
nes pasmerkė ištrėmimui, kan
čioms, išnaudojimui ir net 
mirčiai. Beliko tik pavergtas

ir prislėgtas svetimųjų atėjū
nų kampelis. Jos geri ir dori 
žmonės liko pavergti nežmo
niškai priespaudai, bevaliai ir 
beteisiai savoje tėvynėje, ar
ba išguiti nelaimingi klajūnai 
— tremtiniai.

Lietuviui beliko tik var
gas, ašaros ir grubus bedalio 
kelias, kuriuo žengiant, jis 
vis dėlto nepalūžo, bet patva
riai ir ryžtingai, kad ir karo 
griuvėsiuose susibūręs, rašto, 
žodžio, darbo bei meno pagal
ba reiškė pasauliui savo 
skriaudas. Lietuvio geras var
das pasklido toli ir plačiai. 
Kur jis besirastų, jis žijnomas, 
kaipoi geras ir doras žmogus.

Nesant tuo tarpu kelio at
gal kad ir į nuniokotą tėvynę, 
sunkaus ir bevilčio gyvenimo 
verčiamas lietuvis priverstas 
tolti dar toliau nuo tėvynės. 
Ir šio liūdno fakto akivaizdo
je nemažas skaičius lietuvių 
pasiekė ir šį krdšitą — Kana
dą, kuriame tenka pradėti 
naują gyvenimą. Nežinia, 
ilgam ar trumpam, bet tenka 
taikytis prie svetimų ir šir
džiai nejaukių aplinkybių. 
Čia atvykus ir radus palan
kias sąlygas kovoms už būvį 
ir bendrą tautinį darbą, nieko 
kito nelieka, kaip burtis į ga
lingą ir vieningą vitenetą, ku
riam į pagelbą privalo ateiti 
vienintelis Kanados lietuvių 
laikraštis “Nepriklausoma 
Lietuvja”.

Ir, kadangi šį laikraštį pa
ėmė į savo vadovybę patyręs 
žurnalistas ir tolerantingas 
žmogus, J. Kardelis, reikia ti
kėtis, kad laiikraštį jis paruoš 
visiems 
būtiną, 
jis yra 
lietuvių 
soma Lietuva”, jo nuoširdžiu 
pasišventimu ir pasiaukojimu 
ras atgarsį plačioje ir įvairio
je lietuviįų visuomenėje, ras 
paramą ir talką bendro darbo 
ugdymui.

Mes pasitikime naujai at
vykusiomis energingomis žy
mesnėmis tremtinių jėgomis 
ir dedame viltį, kad geri norai 
ir kilnūs siekiai suvienys vi
sus gerus lietuvius didžiu
liam ir atsakomingam darbui 
už tautos ir tėvynės viltinges- 
nį rytojų. O. Indrelienė.

PADĖKOS
— A. Janušauskienė iš 

Lehrtės, Vokietijoje, širdin
gai dėkoja Kanados Lietuvių 
Tarybai už siuntinį, kuris jai 
žymiai pagelbėjo, nes jos vy
ras sulaužė koją automobilio 

darbu 
vaikus, 
maisto

iš Fai

turi išmaitinti šešius 
o stovyklos duodamo 
nepakanka.

— C. Viršilienė, 
lingbostel, dėkodama KL
Tarybai už maisto siuntinį, 
sako: “siuntinio atėjimas bu
vo kaip pasaka ar sapnas, nes 
nežinota, nei iš kur, nei už 
ką. Ypatingai buvo brangūs 
riebalai ir muilas”.

— Našlė Zofija Vizgirdie
nė, iš Sch. Gmund stovyklos, 
širdingai dėkoja KL Tarybai 
už maisto siuntinį, kuris la
bai laiku atėjo, ypatingai rie
balai ir muilas. Ji susižeidė 
dešinę ranką ir negali niekur 
dirbti. Jos sūnus, 16 metų, 
taipogi negali dirbti .

— O. J. Kavaliūnas, iš 
Tuebingeno, savo padėkos 
laiške KLCT rašo: “gavome 
Jūsų 
su 
šiose 
ku”.

labai vertingą siuntinį 
riebalais, 
sąlygose

vertingiausiu 
maisto daly-

Stulgiu Jonui, gyvenan- 
St. Catharines, Kanado-

LIETUVAITĖMS SKAUTĖMS
KANADOJE

tolimame

balandis 
seserišką 

atneša

Sveikinu Jus, mielosios se
sės, sulaukusios Kristaus gi
mimo šventės labai' 
krašte.

Taikos ir meilės 
teatskrenda į Jūsų 
lietuvišką būrelį i
Jums ramybės valandėlę. Į 
Jūsų jaunas širdis Baltramie
jaus žvaigždė teįpila savo 
kelią rodančios šviesos, 
džiaugsmo ilr vilties neužilgo 
sugrįžti į savo brangią tėvynę 
prie savųjų gyvų, ar prie jų 
supiltų kapų ir išlaisvinimo 
ašaromis suvilgyti savo tėvų 
namų slenkstį.

Palydinčioms į negrįžtamų 
dienų pasaulį 1948 metus, 
neatnešusius išsilaisvinimo 
šventės, ir nuskynusioms iš 
jų vainiko pačius gražiausius 
žiedus, linkiu tais žiedais iši- 
puošti sunkias, ilgesingas die
nas iki pat tėvynės vartų. 
Linkiu įžengti į 1949 Metus,

j ketvirtąjį mūsų skautiško 
darbo iĮr Tėvynės didžiosios 
datos atžymėjimo dešimtmetį 
drąsiai, ryžtingai su didžiuliu 
atkaklumu gyventi, lietuviš
kai gyventi, eiti per juos lie
tuviškai ir laimėtu

Mes, likusios Vokietijoje, 
šią šventą valandą, ir visuo
met, esame su Jumis kąrtu ir 
norime, kad Jūs neužmirštu- 
mėt, jog niekad jėga nėra nu
lėmusi galutinės pergalės.

Budėkite!
J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Vyriausia skautininke.

SKAUČIŲ DĖMESIUI!
Š.m. sausio mėn. 27 d. 7 

vai. po pietų YMCA'os pa
talpose (St. Catherine St. E) 
įvyks vyr. skaučių, skaučių ir 
jaun. skaučių sueiga.

Skautės prašomos aktyviai 
dalyvauti.

Psktn. I. Kemežytė.

MUSU SPORTAS

prieinamą, palankų ir 
nes kitus laikraščius 
išugdęs. Ir Kanados 
laikraštis ’‘Nepriklau-

CRANK 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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST AMherst 0694

čiam
je, dėkoja už siuntinius Po- 
lekniškio 
Juodvalkis, 
Vokietijoje. Jie abu pabrėžia, 
kad Jono Stulgio pasiaukoji
mas, ypač nelaimingiems, li
goniams, invalidams yra la
bai didelis, nes p. Stulgis per 
pusmetį yra išsiuntęs net 16 
siuntinių.

— J. Tonkūnas, iš Kasse-
110, dėkodamas už siuntinį, 
rašo: “Prie mūsų skurdaus 
maisto davinio tai bus didelė 
šeimai parama. Mūsų vargo 
kelyje Jūsų parama sustipri
na mus ir moraliai ir drauge 
įpareigoja mus glaudžiau 
bendradarbiauti savo tarpe ir 
kovoti už bendruosius tikslus.

— Janina Sakalauskienė, 
iš Weiden-Hammerweg, labai 
džiaugiasi gavusi siuntinį, bet 
labai apgailestauja, kad ne
žino, kam už jį dėkoti.

— Aid Overseas (Inc., 4851 
S. Ashland Ave., Chicago 9,
111. ), atlikdama įvairiausią 
paramą tremtiniams, gauna 
daug laiškų su maloniais atsi
liepimais apie geraširdžius 
amerikiečius lietuvius ir apie 
šios bendrovės veiklą.

“Džiaugiamės ir dėkojame 
gavę taip reikalingą siuntinė
lį, o dar labiau džiaugtumė
mės su savo keturiais mažy
čiais, jeigu kas padėtų iš
vykti į USA, B. Rašymas 
(Eutin, Germany). Siuntinį 
užsakė J. Baranauskas iš 
Čikagos.
. .“Labai dėkoju. Gavau tvar
koj, sesuo
(Garmisch, Germany). Siun
tinį užsakė 
Toronto.
“Daug ačiū. Siuntinį gavau 
tvarkoj, V. Petravičius (Fell
bach, Germany). Siuntinį už
sakė dail. P. Kiaulėnas iš S. 
Washtenaw Ave.

“Gavau tvarkoj. Dėkoju 
Jums labai, dr. K. Alminas 
(Klein Wittensee, Germany). 
Siuntinį užsakė Tėvai Jėzui
tai.

“Gautas siuntinys buvo 
tvarkoj. Ačiū. V. Bakaitienė

Jonas ir Jonas 
iš Augsburgo,

B. Balčiūnaitė

S. Balčiūnas, iš

| TIK IS KANADOS SIUNČIAMI GERIAUSI MAISTO PRODUKTAI

I PADEKIME BADAUJANČIAM TREMTINIUI
į GERIAUSIAI JUMS PATARNAUS VALDŽIOJE REGISTRUOTA B-VĖ ’’HELP”
§ HELP priima maisto siuntinių užsakymus į visas Vakarų
X Europos valstybes, išskiriant USSR kontroliuojamas.
X HELP patarnauja Kanados ir J.A. Valstijų žmonėms.
§ Siuntiniai siunčiami greičiau siu Kanados pašto

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, drt> 
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 svarai kiaulinių TAUKŲ
2 svarai KAVOS (pupelių)
5
2
1
1
1

svarai CUKRAUS 
svarai kenuotos MĖSOS 
svaras GRIETINĖS 
svaras RYŽIŲ 
svaras KAKAVOS.

Lietuviai nugalėjo vokiečių 
šachmatini)n|kus

Schwab. Gmund stovyklos 
šachmatininkų komanda žai
dė su vokiečių Schachvereiii 
komanda. Lietuviai rungty
nes iti|kinamai laimėjo 5,5 — 
2,5. Lietuvių komandoje bu
vo- Kaunas J., Stančius J., 
Maželis, Kaunas K., Račkai- 
tis, Janušas, 
Valošinas.

Lietuviai
laivyno

Londono 
krepšininkai 
lijos krepšinio pirmenybių 
divizione, kuriame žaidžia 12 
komandų (iš jų 4 amerikie
čių). Neseniai įvykusiose 
pirmenybių rungtynėse prieš 
JAV laivyno pėstininkų ko
mandą US Marines klubo lie
tuviai laimėjo pasekme: 50— 
8. Taškus pelnė Adomavičius, 
Bušmanas, Razminas, Dūda, 
Masaitis, Stonys ir Andriuš
kevičius.

Laimėtas stalo tenisas 
prieš čekus

Schweb. Gmund Neries 
klubo stalo tenisininkai turė
jo rungtynes su vietinės če
kų stovyklos komanda, kuri

Bulgarauskas ir

nugalėjo JAV 
pėstininkus
lietuvių Tauro
dalyvauja Ang-

I

lietuviams rungtynes pralai
mėjo pasekme 1—8.

Vladas Fijalkauskas — 
Argentinos čempijonas

Spalio 21-23 dienomis Bue
nos Aires klubo “Gimnasia y 
Esgrima” dengtame baseine 
buvo įvykdytas Argentinos 
žiemos plaukiojimo čempiona
tas “Senior” kategorijoj, ku
riame dalyvavo pirmaeilės 
pajėgos žymiausių šias šalies 
klubų.

UniversiĮteto klubą (Club 
Universitario de Bs. As.) 
kartu su kitais plaukikais ats
tovavo mūsų tautietis Vladas 
Fijalkauskas, neseniai grįžęs 
iš Londono Olimpijados, ku
rioje dalyvavo kaip Argenti
nos vandensvaidžio (water
polo) komandos narys.

Šiame žiemos čempionate 
Fijalkauskas pasisekė gražių 
vaisių, laimėdamas 100 metrų 
laisvoj staliaus lenktynes 
l’3”9,10 laiku, kuriose nuga
lėjo “Hindu” klubo ir “Gim
nasia y Esgrima” plaukikus, 
ir 3x100 m. estafetę, nugalė
damas stiprią ‘'Gimnasia y 
Esgrima” komandą .

Tuo būdu V. Fijalkauskas 
pasiekė dvigubą Argentinos 
čempionatą .

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

- Milte Grocery - -
MIKAS REINETAS TEL. CH. 0989
Didžiausias įvairių prekių pasirinkimas. Geriau-

SAV.
Alus.
šia vieta siuntiniams paruošti siuntimui į Europą. Vie
toje supakavimas ir pašto patarnavimas be atskiro 

atlyginimo.

(Uchtė, Germany). Siuntinį 
užsakė Miss A. Rimidaitė.

“Tariu širdingą ačiū už 
gausias ir naudingas dovanas. 
Viskas gryna, skanu maistin
ga, o lašinukai taip primena 
Tėvynę . . . Margarinas mažai 
skiriasi nuo sviesto (vokiškas 
margarinas neturi nė pusės 
vertės). K. Karoblis (Kiel, 
Germany). Siuntinį užsakė 
A. Vaitaitis iš Čikagos.

(su 
sv. 
sv. 
sv. 
sv.
sv.

SIUNTINYS Nr. 2 Z
Tik $6.00 

įpakavimu 10 sv.) 
KIAUL. TAUKŲ £
KAVOS pupelių §
MĖSOS §
CUKRAUS «
KAKAVOS g

Paul Scherman, 
pasižymėjęs smuikininkas.

4
1
1
1
1
SIUNTINYS Nr. 3 Tik $6
8 sv. kiaul. TAUKŲ
SIUNTINYS Nr. 4 Tik $7.
2 sv. ARBATOS

4 sv. KIAUL. TAUKŲ
1 sv. MĖSOS

3 gab. TUAL. MUILO

Lietuvis batsiuvis
Toronte

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

J. ASTRAUSKAS, 
1414 Dundas St. W. 
TORONTO.
Telef. KE 3881.
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PAIEŠKOJIMAI
— Juška, kilęs iš Marijam

polės apskr., Sasnavos v., La- 
šinbūdės krn. ir Žukauskas, 
kilęs iš Marijampolės apskr., 
Igliškėlių km. Abudu į Kana
dą atvykę apie 1927 m., ieš
ko: Jonas Kasakaitis, kilęs iš 
to pat krašto, dabar gyvenan
tis : Eagle Lake, Hydro Camp 
2, Ont.

— Pijus Puida prašomas 
atsiliepti Antanui Galinaičiui, 
gyv. Rolphton, Ont., Box 144. 
Turiu svarbų reikalą.

— Stepas Velička, Kana- 
don išvykęs 1926 m., ieško:
B. Katilius, Atlas Construc
tion Co., Moor Lake, Ont.

— Antanas Virbickas iš 
Jurbarko v., Klišių km., ieš
ko: Jonas Petraitis, (23) 
Di' pholz, Litauisches Lager 
“B” bl. 3 c, British Zone Ger
many.

— Slivinskas Juozas, kilęs 
iš Alvito v., Paežerių km. Ka
nadoje gyveno apie Torontą, 
ieško: Žaliauskas Pranas, 
Burmis Logge, Alberta.

Olga Timpaitė, gyvenanti 
c.o. Francois Rousseau Esq.,
C. P 39 Beauharnois. P. Q. 
ieško Ramono Vabuolio, at
vykusio Kanadon’ 1948 m. 
laivu “Samaria”.

Praksęda Zelbaitė-Stirbie- 
nė, gyvenanti Wehnen, Post 
Ofen, Oldenburg i.O. — 23, 
Brit. Zone, Germany, ieško 
Uršulės Juciūtės, kilusios iš 
Telšių ap., Luokės vai., Spu- 
kaičių km., išvykusios iš Lie
tuvos Į Kanadą, Montreal 
apie 1925 m.

Ambrozaitis Juozas, gyv. 
Ob. b. Traunstein 13b, “Kur- 
haus” USA Zone, Germany, 
ieško Zuzanos Bernotaitės, 
gyvenusios Mikoliškių parap., 
Pažvelsių km.

Krivickas Tadas, kilęs iŠ 
Radviliškio m., Šiaulių ap., 
dabar gyvenantis Anglijoje, 
E.V.W. Hostel, Radwinter, 
Nr. Saffron Walden Essex, 
Great Britain, ieško savo gi
minių, draugų bei pažįstamų 
Kanadoje.

Gabrielius Žemkalnis, sū
nus prof. archit. Vytauto 
Žemkalnio, gyvenantis: Nest- 
le’s Hostel, Maffra, Vic., Aus
tralia, prašo atsiliepti Reginą 
Matukaitę, dukterį Antano, 
gyvenusią Kaune, A. Panemu
nėje, į Kanadą atvykusią iš 
Muencheno apie 194 7 m. ba
landžio mėn .

Kestys Jonas, kilęs iš Plau
kų km., Viekšnių vai., gyve
nantis Anglijoj, E.V.W. Hos
tel, Radwinter Nr. Suffron 
Walden, Essex, England, ieš
ko Šimkaus Kazio, kil. i§ Ma 
žeikių ir emigravusio Kana
don iš Freiburgo, Pundžiaus 
Alfonso, kil. iš Viekšnių m., 
emigravusio Kanadon prieš 
15-20 metų.

Leonas Zigmantas, 16 Kas- 
sel-Mattenberg, DP Camp, 
Churchillstr. 11, USA Zone, 
Get many, ieško J. Murmos, 
kilusio iš Vieliuonių km., Ig
nalinos vai., Švenčionių ap. 
Taip pat prašo atsiliepti gi
mines ir pažįstamus, kilusius; 
iš Daugėliškiu vai.

Pranas Keturka, gyv. In
golstadt, Lith. Camp, US 
Zone, Germany, ieško Gricai- 
tės Kazimieros, kilusios iš 
Keturvėjų km., Deltuvos vai., 
Ukmergės apskr., atvykusios 
Kanadon apie 1925 m. ar kiek 
vėliau. (Vyro pavardė neži
noma).

Pranas Kupčiūnas, gyv. 
165 Victoria St. N, Kitchener, 
Ont., ieško Jor<cJ Daugirdo, 
atvykusio į Kanadą 1947 m., 
dirbusio Temagami lentpjū
vėje.

Užsuk pailsėti ir paragauti šalto alaus į

- - MAPLE LEAF - -
670 CRAIG ST. West, MONTREAL, TEL. PL 0394 
Lietuvių saliūnas, alus, užkandžiai. Naujai atremon

tuotos patalpos.
Savininkai: Kazys KARPUS ir Aleksas NORIS.

š Z. Valinskas ir T. Balnius |
LIETUVIAI SIUVĖJAI

w Priimame vyrų rūbų užsakymus iš savos ir klijentų 
medžiagos. Darbas atliekamas pagal Europos ir Ka- M 

nados madas, švariai ir sąžiningai. g
w Kreiptis darbo dienomis nuo 7 vai. vak., šeštadieniais g 
y nuo 9 vai. ryto.
* 6754 — 3rd Ave., ROSEMOUNT, Montreal .36, P.Q. *

TELEF. GR 4765. g

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS 

1918 Frontenac, Montreal 
TEL. FA 0209

Bromus Bacevičius, gyv. 
Hampshire, P.M.G. Camp. 

, Tasmania — Australia, ieško 
Lucijono Bacevičiaus, gyve
nusio Longlac, Pulp & Paper 
Co, Camp 21.

Noriu susirašinėti su rimta 
lietuvaite vedybiniu tikslu. 
Esu 22 metų, aukšto ūgio, 
brunetas, rimtai žiūrintis J 
gyvenimą ir negeriąs svaigi
nančių gėrimų. Pirmu laišku 
prašyčiau prisiųsti foto: aš 
atsilyginsiu savąja. Rašykite: 
A. S. Kukuraitis, 244 Drink
water St., Sudbury, Ont.

Pasiturintis, pagyvenęs vai
kinas ieško apsivesti mergi
nos arba našlės 30-40 metų 
amžiaus. Rašyti šiuo adresu:

J. S., Box 351, 
Timmins, Ont.

PARDUODAMA 
labai geroje vietoje 

LIETUVIŲ SVETAINĖ — 

RESTORANAS 
Racksay Fish and Chips, 

4718 Wellington Street, Ver
dun, Montreal, Que.

Tel. YO 0294, namų TR 2622

Neužmiršk Padėti Tremtiniui!
AID OVERSEAS, INC., 4851 S. ASHLAND AVE., CHICAGO 9, III

TEL. YARDS 7-1121

Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus Euro
pos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo. Jei adresa
tas nesurandamas, pinigai grąžinami. Pristatymas trunka tarp 14-18 dienų. Užsakyda
mi aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą, siuntinio numerį ir jo kainą. Aid Over
seas, Inc. maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, o užsakymai iš Chicagos 

siunčiami AIR MAIL.

DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.UŽSAKANT

Siuntinys Nr. 1 — $7.60
sv. kiaulinių taukų
sv. rūkytų lašinių
sv. salami dešros
sv. (be 2 oz.) ken. bekon. 
dėžutė (400 gr) margar.

2
2
2
2
1

Siuntinys Nr. 8 — $2.95 
4% sv. cukraus 
5% sv. kvietinių miltų

S 4 
į 2 
% 2 
fi 1

Siuntinys Nr. 3 — $7.20
sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. kiaulienos mėsos

Siuntinys Nr. 10 — $6.80
sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. pupelių kavos
sv. šokolado

2
2
1
1
2

sv. kiaulinių taukų
sv. cukraus
sv. marmelado
sv. kiaulienos mėsos
gab. tualet. muilo

1 sv. šokolado
14 oz. kondens. pieno.
2 gabalai tualet. muilo

RŪBAI
A. Vyriškas kostiumas

$5.25
2
2
2
2
1

Siuntinys Nr. 5 — $5.50
sv. rūkytų lašinių 
sv. marmelado 
sv. pupelių kavos 
sv. cukraus 
sv. margarino

2
2
2
2
1

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

2 sv. cukraus

Siuntinys Nr. 14 — $6.40
2 sv. rūkytų lašinių

Siuntinys Nr. 19 — $9.95
4
2
2
2
4
4^2
2 gabalai tualet. muilo

sv. rūkytų lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. marmelado 
sv. degintos kavos 

sv. cukraus

Siuntinys Nr. 21 — $6.70
2 sv. rūkytų lašinių
2
2 sv. pupelių kavos

sv. kiaulinių taukų

Siuntinys Nr. 22
5 sv. grynų kiaulini! taukų 
(Tik 1 Vokietijos Br. ir US 
Zonas ir eina 3-4 sav.).

Siuntinys Nr. 23 — $6.40
5 sv. rūkytų lašinių
5 sv. pupelių kavos

Siuntinys Nr. 24 — $11.80
5
3
2
5
2
2

sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino

sv. pupelių kavos
sv
sv. sūrio 40% riebumo

.marmelado

I 

3/4 jardų vilnonės medžiagos 
su visais priedais (100% b 
Virginijos vilna) . .S 23.95'' 

Z 
B. Moteriškas kostiumas Zi 

234 jardų vilnonės medžiagos Z 
su visais priedais (100% 4
Virginijos vilna) . . $ 21.95 4

PINIGAI
a. Pervedami Vokietijon, 
skyrus Rusų zoną:

už $5.00 — DM 50.00 
už $8.50 — DM100.00

b. Vokiečių banknotai: 
už $4.50 — DM 50.00 
už $8.00 — DM100.00

iš
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Montreal

Graži Sv. Elzbietos
Jau trisdešimt metų suėjo, 

kai Montreale veikia pašalpi- 
nė Šv. Elzbietos draugija, ku
ri savitarpįškai remia savo 
narius. Tos draugijos pirmi
ninkė p. Ona Motuzienė sa
ko:

— Mūsų pašalpinė draugi
ja turi dabai 98 narius, kurie 
per mėnesį moka po 25 cen
tus nario mokesčio, o nelai
mėje gauna: vyrui mirus iš
mokama 50 dol., žmonai mi
rus dar 25 doleriai, susirgus 
— 10 dol. per mėnesj. Mes 
kasmet rengiame metinę va
karienę. Ši vakarienė mums 
yra sukaktuvinė, nes draugija 
mini trisdešimties metų su
kaktuves. Pernai buvome su
ruošę vakarienę Parapijos 
naudai, o šiemet jau savo or
ganizacijai. Gaila, — sako p. 
Motuzienė, — kad negera die
na atsitiko, kuri sutrukdė sve
čius gausiau atsilaukyti.

Iš tikrųjų vakarileėnje ne- 
taip jau negausu svečių buvo, 
nes buvo apie 250 asmenų. 
Kas ypač malonu pastebėti, 
kad vakarienėje buvo visokių 
pažiūrų ir srovių žmonių, ku
rie tuo konkrečiai vykdo lie
tuvių vienybę.

Po gražios vakarienės kle
bonas kun. Bobinas pravedė 
loteriją, kuriai daiktai buvo 
suaukoti ir atskirų asmenų ir 
firmų. Kun. Bobinas su sai
kinga humoro doze, pajuokau
damas i|r paaiškindamas visa 
per garsiakalbį, dovanas iš
dalino ir gražiai padėkojo au
kotojams, vakarienės rengė
joms ir svečifams, kurie savo 
atsilankymu parėmė draugiją.

— (jk).
Siuvėjų dėmesiui! —

Montrealio apylinkėje gy
venantieji] lietuviai siuvėjai ir 
siuvėjos, kurie atvažiavome 
Kanadon pagal siuvėjams at
vežti schemą, sausio mėn. 22 
d. 6 vai vakaro, renkamės pa- 
sitaripio,lietuvių kat. parapi
jos salėje, 3426 Parthenais 
Street. Aplinkybėms neleidus 
pasitarime dalyvauti, infor
maciniu reikalu teirautis (ne 
darbo valandomis) telef. CA 
8875, pas Pr. Paukštaitį.

In jciatoriai.

dr-jos vakariene 
Pasitraukia “N L” adminis

tratorius
Sąlyginai perėmęs “NL” 

administratoriaus pareigas p. 
Pranas Rudinskas nuo š.m. 
sausio mėn. 23 d. i0 tų parei
gų pasitraukia.

Pakeitė adresą
Buvęs ‘*NL*‘ administrato

rius Pranas Rudinskas prašo 
visą asmenišką koresponden
ciją siųsti jam nauju adresu, 
būtent: 350 Seventh Ave., 
Ville Lasalle, Montreal, Que.

Streikuoja mokytojai
Sustreikavo Montrealio ka

talikų mokyklų mokytojai, 
j kurie pareikalavo pakelti at
lyginimą. Streiko priežastys, 

j kiek teko patirti, ne tilek me
džiaginio pobūdžio (palygi
namas algų žemumas), kiek 
moralinio: su mokytojais ne
siskaitoma, neišklausoma jų 
nuomonės ir 1.1. (dp).
Nepamjrškite “Aušros sūnų” 

spektaklio
Primenama montrealiė- 

čiams, kad šį sekmadienį, sau
sio 23 dieną, 4 vai. p.p. Lietu
vių katalikų parapijos salėje 
pirmą kartą vaidinami Ky- 
mantaitės-Oiurlionienės “Auš
ros sūnūs“, kuriuos parengė 
KLT Montrealo meno sekci
ja, vadovaujama p. Barausko. 
“Aušros sūnūs” vaizduoja 
tuos laikus, kai lietuviams bu
vo uždrausta spauda ir jie dėl 
jos buvo persekiojami. Labai 
pageidaujama, kad spektaklį 
pamatytu daugiausia Kana
doje gimusio ir Lietuvos ne
mačiusio jaunimo.

Montrealo Jaunuomenė — 
maloniai kviečiama dalyvauti 
LDK Vytauto klubo organi
zuojamame mišriame chore. 
Repeticijos vyks klubo patal
pose — 2159 St. Catherine E. 
—antradieniais 7 vai. 30 min. 
Chore ypač prašomas daly
vauti Kanadoje gimęs ir au
gęs jaunimas.

Statoma komedija
Sausio 29 d. 6 vai. p.p. Vy

tauto Didžiojo klube (St. Ca
therine 2159) KLCT meno 
sekcija stato 2 veiksmų kome
diją “Jonas būtinoje tarnybo
je”. Režisuoja R. Simonitikš- 
tis.

Knygų Leidykla Kanadoj "ATŽALYNAS”
GAUNAMOS

Reikalingiausios knygos
Kamantausko — “Anglų kalbos Gramatika” . . . $0.70 
Anglų kalbos Pasikalbėjimai (kišeninio form.) . . $0.70 
Anglų kalbos Skaitymai (kišeninio form.) ............. $0.50
Herlito “Anglų Kalbos Vadovėlis” (gauta mažai) . $1.00 
Vaižganto — “Pragiedruliai” I-II dalis....................... $2.00
Vidūnas ........................................................................................ $0.50
Švaisto—“Paskutinį Kartą Tave Klausiu” Romanas $0.60 
J. Baltrušaitis — “Žemės Pakopos” Poezija............. $0.50
Aistija — Kišeninis Kalendorius. Kieti apdarai . . . $.050 
J. Miškinis — “Žmogaus Kūnas ir Higiena”.............$0.80
A. Giedrius — “Tėvelio Pasakos”. Iliustruota .... $0.50 
Kultūros žurnalas “AIDAI” Nr. 18. Iliustruotas 
Skirtas Mažajai Lietuvai .................................................... $0.60

Kultūros žurnalai: “GINTARAS” antrosios knygos ir
“ŽINGSNIAI” nr. kaina $0.50.

B. Babrauskas. “LIETUVOS KELIU” 1 ir II dalis. 
Didelis formatas, 362 pusi. Vertingiausias mūsų 
liaudies ir žymiųjų rašytojų darbų rinkinys. Kiek
vienam išeiviui įsigytina knyga. Kaina I-Ildal........... $1.60
Alė Rūtš-Nakaitė. “LIKIMO KELIU”. Pirmoji ži
nomos rašytojos rinktinių novelių knyga ................ $0.80
J. Švaistas. “SIELA LAGAMINE”. Iš nepriklauso
mybės laikų pažįstamo rašytojo naujausios novelės $0.80 
LIETUVA, ŠALIS MANO BRANGIOJI”. Lietuvos 
vaizdų albumas su paaiškinimais anglų kalboje. 
Tinkamas kaip reprezentacinė dovana svetimtau
čiams. Gražus stalo papuošalas ....................................... $1.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Keturių spalvų. Viduti
nis formatas ........................................................................... $0.30

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

Dar šiandien su laišku siųskite ir pinigus. Pageidaujamas
......................knygas gausite sekančią dieną. Rašykite:..............

“ATŽALYNAS” 7655 Central St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, Canada.

1 Uždaryta naujųjų kanadiečių 
rankdarbių paroda

Kanados rankų darbų drau
gijos paroda, surengta naujų
jų kanadiečių. Peel Street 
2025, uždaryta sausio 15 die
ną. Parodoje dalyvavo dail. A. 
Tamošaitienė ir dailės studi
ja. Išstatytieji parodoje dar
bai buvo premijuojami. Dau
giausia premijų gavo lietuvės. 
Dail. A. Tamošaititenės 4 sie
niniai kilimaiį premijuoti 
aukščiausiįa premija, 2 kaišy
tos prijuostės-labai gerai, vie
nas megztinis pirmąja premi
ja. P. A. Jūraitytės lėlė ir p. 

' M. Dzetavickaitės pirštinės 
gavo taip pat I-ją premiją. II- 
ja premija premijuotas p. Pė- 
teraitytės megztinis, p. Urbo
naitės gaminta lėlė (už p. 
Dzetaveckaitės austą prijuos
tėle), III-ja premija — p. 
Steponaitytės megztinis.

Paroda tęsėsi visą mėnesį. 
Parodos atidarymo ir uždary
mo proga parodoje studijos 
tautinių šoki grupė, vad. p. 
Kemežytės, įšpildė “Kalvelį”, 
“Rugelius” ir “Lenciūgėlį”. 
P. A. Stravinskaitė, p. M. 
jPaužėnaitė padainavo solo ir 
duetais lietuvių liaudies dai
nas. Živilė.

Atvyksta daugiau siuvėjų
Pirmadienį ar antradienį 

Montrealin atvažiuoja dau
giau tremtinių siuvėjų, gal 5- 
6 šeimos su vaikais. Kas žino 
laisvų butų, prašoma praneš
ti apie tai p. Juškevičienei: 
2576 Sheppard St., telef. FR 
8934. Be to, kadangi naujus 
ateivius reiks sušelpti ir pi
nigais, tai maloniai prašomi 
visi pasiskolinusieji, kurie ga
li, grąžinti skolos.

Mėlynasjs Kryžius 
turėjo gražų pasisekimą, nes 
vienu kartu užsiregistravo 
apie 60 asmenų. Sekanti šios 
draudimo draugijos registra- 
eja bus tiktai po šešių mėne
sių

— Montrealo mokyklose 
uždrausta duoti vaikams šo
kolado pienas; vietoj jo mies
to valdybos sveikatos skyrius 
rekomenduoja gryną pieną.

Pirmasis po 1922 metų Bul
garijos komunistų partijos 
kongresas praėjo šaukdamas: 
“Mėnulis už penkių metų 
pasižiūrės ir nepažins Bulga
rijos ...”

LIETUVIAI KANADOJE
WINNIPEGO ŽINIOS

Kaip sugebėdami veikiame. 
Darbas nelengvas ,nes yra jį 
trukdančių. Vis rėlto einame 
pirmyn.

Susiorganizavome į KLT 
skyrių, kurio valdybon išrink
ti: M. Januška, P. Matulionis, 
p. Šmaižienė, A. Urbonas ir 
V. Zavadskienė. Atstovu į 
KLT skyrių atstovų ir KLCT 
rinkimų suvažiavimą išrinktas 
žinomas Kanados lietuvių veiį- 
kėjas P. Liaukevičius. Sky
rius nori sujungti bendro dar
bo dirbti visus geros valios 
tautiečius ir neduoti įsigalėti 
vyraujamai nei politinėms, nei 
religinėms grupėms. Visi 
kviečiami dirbti bendro tautos 
ir Lietuvos nepriklausomybei 
atgauti darbo.

YMCAi pageidaujant, buvo 
pademonstruoti lietuvių tauti
niai šokiai, o YWCAi pagei
daujant buvo suruošta naujai 
atvykusiųjų rankdarbių paro
dėlė, kuri gražiai nuskambėjo 
per vietinę spaudą.

Kalėdose lietuvių choras 
buvo pakviestas koncerto į 
St. Bonifaco sanatoriją, kurio
je dirba ir keliolika lietuvai
čių. Koncertas pavyko. Chorą 
vedė R. Simonavičius, šokius 
— E. Klimaitė, solo dianavo 
E. Dauguvietytė ir R. Simo
navičius.

Veiksime ir toliau, o ką įdo
mesnio nuveikę pranešime 
apie tai visliems Kanados lie
tuviams per “NL”.

Pr.

Toronto

Toronto ruošiasi Vasario 16 iškilniem
KL Tarybos Toronto skyriaus 

valdyba 16 Vasario iškilmes ruo
šia vasario 19 ir 20 d. ukrainiečiu 
saleje (Bathurst 404). Vasario 19 
d. 8 vai. programa daugiau ski
riama patiems lietuviams: numa
tomas pritaikytas tai dienai vai
dinimas, montažas ir koncertiniu 
dalyku, be to, paskaita. Sekma
dieni 2 vai. 30 min. reprezentaci
nis koncertas, i kuri bus kviečia
masi ir kanadiečiu svečiu; numa
tyta ir prakalba anglu kalba. 
Abieju dienu programai paruosti 
yra sudaryta komisija, pirminin
kaujama p. Dvariono; i ja ieina 
p.p. Orentas, Babickas, Kvecins- 
kaite, Narbutas, Verikaitis, Ra- 
cevicius, Grikenis, Indreliene, Ja- 
ki^bynas ir Uzemeckiene.

Valdyba. 

Širdingas Ačiū!
Sausio 8 d. Toronto lietuviu 

Moterų grupe “Daina” turėjo sa
vo metini Kbncerta. Kadangi 
“Daina” yra labdaros ir kartu kul
tūrine grupe, tai i kvietimus 
programos išpildymui, malonius 
pasižadėjimus davė visa eile žy
miu menininku, kuriu pasiklausy
ti suplaukė per 500 žmonų.

Mes, rengimo komisijos nares, 
reiškiame musu širdinga padėka: 
Op. Sol. E. Kardelienei, sol. Sce- 
pavicienei, sol. M. Pociutei-Gen- 
dren, sol. Br. Marijosiui, mergai
čių ir vyru oktetams ir ju vedė
jui V. Verikaiciui, akomponiato- 
riams L. Pociui ir Dvarionui ir 
art. D. Maurukienei uz taip gra
žu programos vedima.

Dėkojame uz pasizadejima 'ir 
dėtas pastangas būti su mumis ir 
ligos sulaikytam sol. P. Koveliul, 
būti su mumis kita karta.

Dėkojame visai lietuviu visuo
menei, kuri teikėsi taip gausiai 
“Dainos” koncertą aplankyti, tuo 
suteikdama galimybių daugiau 
siuntiniu pasiusti vargstantiems 
tautiečiams.

Atsiprašome uz nepatogumus 
susijusius su vietos stoka. Tiki
mės, kad Jus, mėli tautiečiai, 
mus suprasite, jog turėjome ge
riausius norus Jus gražiai priim
ti, tik neistengem padėties pa
kęsti.

Aciu p-lei Sileikytei, kuri, dar 
taip neseniai Torontan atvykusi, 
jau parode savo ne tik gražius no
rus talkininkauti tvarkos palaiky
me saleje, bet ir paruosimu ir iš
platinimu geliu valsui, kas atne
šė gražia dali pelno.

Tautieti, ar jau turi „NL” sera? 
Tik bendromis jėgomis pasta tysime didelį spausdinto žo
džio rūmą Kanadoje. Geriausias kelias į jį — per ‘“NL” 
šėrus-akcijas .kurios platinam os per kiekvieną Kanados 
Lietuvių Tarybos skyrių arba persiunčiamos tiesiogiai, pri- 
siuntus pinigus adresu:

INDEPENDENT LITHUANIA
3 Fourth Ave.,

VILLE LASALLE, MONTREAL, QUE.
Vienas Šeras kainoja $10.00.

Jeigu pinigus už šėrus jau Įmokėjai ir dar, negavęs šėrų, 
pakeitei savo adresą — būk malonus apie tai pranešti., 

nes pradedamas šėru išsiuntinėjimas
“N L” bendrovė.

tgtgtgiCtf’.ietgtCtseStgtetgtgtgtg-.gfgtgigegtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtCtgigtgtgtgtctMKtC

Vasario 16-tosios proga, viešuose paminėjimuose įtei
kime svetimtaučiams gražųjį vaizdų ALBUMĄ “Lie
tuva Šalis Mano Brangioji ” — Lithuania My Dear 
Country”, kaip

DOVANĄ
Privačiai dirbantieji, apdo vanokite savo šeimininkus. 
Su laišku siĮųskite vieną dolerį — albumą gausite se

kančią dieną.
“ATŽALYNAS” 7655 Cen tral St., Montreal 32, Que.

Nepriklausoma Lietuva 
3 Fourth Ave, Ville LaSalle, — Montreal, Que., Canada

Telefonas: TH. 9 735
Prenumerata Metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje.................................. $3.00 Canada.........................................  $3.00
Užsieny .................... ................ 3.50 Other Countries ..................... 3.50

Paieškojimų kaina $0.50, smul kių skelbimų — už pirmus 15 
žodžių — $0.50, toliau po 2 et. už kiekvieną sekantį žodį, 
rimą. Kiti skelbimai — pagal susita

Dar karta aciu visiems.
Rengimo komisija: Z. Uzemec

kiene, E. Zikuriene, B. Navickai
te, St. Yokubyniene.

Žurnalistas J. Kardelis (dabart. 
“NL” red.) gavo is Vokietijos nuo 
Čiurlionio ansamblio vedejo ir di
rigento p. Mikulskio laiska, kuria
me jis prašo padėti ansambliui 
persikelti i Kanada. J. Kardelis ta 
prasyma, paremdamas ji, perdavė 
KLC Tarybai. Zonduojamos sąly
gos, daromi žygiai.
Kanadoje, sausio men. 31 d. pra
dedama paskaitų serija “Vyras, 
ris gimė būti karaliumi” (The 
Man born to be King). Translia
cijos bus kiekviena pirmadieni iki 
balandžio men. 18 d. ir susidės is 
12 epizodu. Transliacijų stotys ir 
laikas: AST — 10 vai., ĖST — 
9 vai., CST — 8 vai., MST — 7 vai. 
ir PST — 6 vai. po pietų.

Poezokoncertas
Poezokoncertas, kuri sausio 30 

d. 3 vai. p.p. ukrainiečiu saleje 
duos op. sol. E. Kardeliene ir ra
šytojas P. Babickas, Toronte ke
lia dideli susidomėjimą. Jau “Dai
nos” koncerte išparduota jam pu
se bilietu, o pas p. O. Indreliene, 
kuri bilietus platina, is Hamilto
no buvo atvykę kvietėjai, kurie 
poezokoncerta norėtu turėti ir 
Hamiltone. (dpj

A. Narbuto vedamas choras 
paintensy vina savo darba ir ruo
šiasi Vasario 16-tos d en>s minė
jimui. Choras didėja ir tobulėja. 
A. Narbutas, pats būdamas dai
nininkas, moka gražiai suderinti 
choristu balsus ir chorą padaryti 
vienalyčiu, puikiai skambančiu. 
Choro dalyviai, nors daugelis tu
ri nepalanku choro darbui savo 
darbo laika, bet dirba su pasiry
žimu ir pasiaukojimu. (dp)

Veikia lietuviška mokykla
Toronto lietuviu parapijos sa

leje veikia lietuviu mokykla, ku
rioje mokoma lietuviu kalbos, is
torijos, geografijos. Is to jau aiš
ku, kad si mokykla tautiečiams 
teikia lituanistinius dalykus, ku
riu jie negauna kanadiskose mo
kyklose. Tai yra labai svarbus 
dalykas, i kuri reikia atkreipti ir 
kitu vietovių lietuviu dėmėsi. Pa
mokos mokyklose eina vakarais.

Mokykloje mokytojauja mokyto
jai: penktadieniais p. Matulait s 
ir p. Ratkevičius ir sestadienia.s 
p. Sanaiauskiene (dp)


	1949-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1949-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1949-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1949-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1949-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1949-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1949-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1949-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

