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U2 išlaisvinimą Lietuvos! 
Už ištikimybę Kanadai!

FOR LIBERATION OF LITHUANIA!
FOR LOYALTY TO CANADA!
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PRICE 10c. IX METAI

Pulkininkas atidengia SSRS planusd

PIRMIAU AZIJA, PASKIAU EUROPA
Tik maža 

priedangoje 
slapčių dalis 
mą. Dalį jų 
dė į Angliją 
Stalino bendradarbis. Raudo
nosios armijos pulkininkas 
Grigorij A. Tokajev.
Paslaptingasis pulkininkas
Tokajev’as yra 40 m. am

žiaus vyras, paskutinius savo 
sovietinės tarnybos metus pra
leidęs Berlyne, Sovietų oku
pacinių pajėgų štabe ir arti
mai bendradarbiavęs su mar
šalais Žukov’u ir Sokolovs- 
ki'u vidaus reikalų (MVD— 
NKVD) ministerio pavaduo
toju generolu Serov’u ir su 
Stalino sūnumi generolu ma
joru Vasihj Stalinu.

1948 m. pradžioj, pašauk
tas vykti į Maskvą, į Polit- 
biuro posėdį, jis staiga pasu
ko į Berlyno britų sektorių.

Kremliaus mūrų 
vykstančių pa- 
tepasiekia viešu- 
neseniai atsklei- 
pabėgęs artimas

- 1 ito per radio kritikavo 
Maskvą ir Staliną, kurie iš jo 
reikalavę prisipažinti prie jo 
nepadarytų nuodėmių.

Graikų perversmininkai 
nušovė JAV pulkininkų Ed- 
ner, kuris iš lėktuvo stebėjo 
karo veiksmus.

---- Vokietijoj, Britų zonoj, 
kai kuriose vietose vokiečių 
darbininkai atsisakė išmon
tuoti mašinas ir fabrikus re
paracijų sąskaitom Britai vo
kiečius suėmė ir pranešė, kad 
jų vietoj bus panaudoti DP 
darbininkai.

JAPONIJA IŠRINKO NAU
JĄ PARLAMENTĄ 

Rinkimus laimėjo konesrva- 
t oria i

Tokio., Praėjusį sekmadienį 
Japonija rinko naują 
mentą ---- 466 atstovus.

Premjero Yoshidos 
vaujama konservtetorių 
ja gavo 263 vietas, Japonijos 
demokratų partija ----
demokratai — 
---- 35 (turėjo 
ninku sąjūdis 
klausomieji ----
tijos — 23.

paria-

vįado- 
parti-

70, soc. 
49, bolševikai 
I), kooperati- 
— J 4, nepri- 

I 2 ir kitos par-

TAIKOS OFENZYVA“ LAIKUI LAIMĖTI
Paryžius. Prancūzijos ko

munistai, turėdami nurodymų 
iŠ Maskvos, kaip viešai tą pa
reiškė Prancūzijos vidaus rei
kalų ministeris, buvo 
milžinišką 
pasipriešinimu, kuris 
prie perversmo. Jie atvirai bu
vo pareikalavę valdžios. Bet 
demokr'atinė Prancūzijos vy
riausybė juos sutvarkė ir, iš
sigandusio krašto nuramini
mui, įvedė tokią tvarką, kuri 
garantuoja ramybę.

Toks bolševikų nepasiseki
mas privertė juos griebtis kitų

sukėlę 
streiką su aktyviu 

vedė

AMERIKA GINS EUROPA

Pirmasis tikslas — Europa
Veltui velionis Rooseveltas 

Teherane ir Jaltoje stengėsi 
įpratinti Stalinų juoktis. Sta
linas juokų nemėgsta, nes jis, 
siekdamas pasaulio valdovo 
sosto, su priemonėmis nesi
skaito. Ir Berlyno įvykiai ne
sukėlė karo tik todėl, kad So
vietai Įvertino anglo-amerikie- 
čių viešpatavimą ore ir atomo 
monopolį, 
faktorius, 
troškusias 
galvas, yra

svarbiausias 
karo iš- 
valdovų

Washington. IŠ gerai infor- 
muotlį šaltinių pranešama, 
jog JAV vyriausybė principe 
sutiko, kad amerikiečių oku
pacine kariuomenė Vokietijoj 
gali būti pavesta Vak. Euro
pos gynybos šefui feidm. 
Montgomery. JAV yra nuo
monės, kad JAV daliniai Vo
kietijoj yra geroj kovos ter
moj ir užpuolimo atveju yra 
pakankamai stiprūs Reino li
nijų išlaikyti, kol atvyktų pa
stiprinimai iš kitų Europos 
kraštų ir JAV.

- Brangi vėliava, kabojusi 
Frumano inauguracijos metu 
baliuje, pavogta ir dabar ieš
koma.

Anglija ginkluojasi
Iš AMERIKOS JI PERKA 

150 DIDŽIŲJŲ BOMBONE
ŠIŲ. AMERIKAI JI DUOS 
NAUJAS AVIACIJOS BA-

London.
Times

Chicago “Sun- 
praneša, kad D. Bri-

Bet 
atšaldęs 
sovietų 

nuolat plintąs 
Raudonosios armijos, gyven
tojų ir net valdančiosios kla- j 
sės nepasitenkinimas esama 
tvarka. Tačiau Sovietų Są
junga ginkluojasi tiek, kiek 
tiktai išvarginta tauta pajė
gia.

Politbiuras tikėjosi jau 1950 
m. pasidaryti Europos konti
nente valdovu, tačiau dauge
lis dalykų pakrypo ne jų pa
geidaujama linkme. Komunis
tu pralaimėjimas Italijoje, 
Prancūzijoje ir Vokietijoje, iš Į vykstančios 
tradicijos į 
D. Britanijos darbininkijos neina sėkmingai, 
nusistatymas, Tito atskala ir čiasi laimėjęs 
JAV galybės augimas Euro- frontais ir 
poje privertė komunistus 
kinai šių planų išsižadėti 
pakeisti strategiją.

Nukrypstama i Aziją
Nepavykus Europoje, 

litbiuro akys nukrypo į Azi
ją, tiksliau sakant — į Kini
ją. Čia Sovietų ėjimas buvo 
sėkmingesnis. Po porą 
šimtmečių Kinijoje trūkusių 
kovų Čiang kaiše ko vadovau
jama tautinė Kinija baigė sa
vo dienas. O raudonoji Kini
ja sudarys lengvai pažeidžia
mo Sovietų Sąjungos užnuga
rio priedangą. Reikia kartą 
visiems suprasti, kad komu- j 
nistai niękada lojaliai ne
bendradarbiaus su nekomu- 
nistais, o Mao-Tse-Tung nie
kada 
Tito, 
mijoje 
Raud. armijos karininkų.

Nepavykus Maskvos su
stabdyti Rytuose, susidūri
mas Vakaruose ateis anks
čiau.

džiųjų bombonešių, už ku
riuos Amerikai sumokės 150 
milijonų dolerių.

UŽ 50 karo laivų karo metu 
D. Britanija Amerikai davė 
laivyno bazes, o dabar už di
džiuosius bombonešius duos

| oro laivyno bazes. Be to, Bri
tanija dar pastatys naujų ae
rodromų, ypač Anglijos ry
tuose, kai tuo tarpu dabartinės 
bazės yra tiktai Anglijos va
karuose.

Toks reikalas iškilęs todėl, 
kad D. Britanija dabar netu
rinti didelių, moderniškų, to
li skrendančių bombonešių. 
Praėjusio karo bombonešiai 
esu maži, pasenę ir tinkami 
tiktai mažo radiuso skraidy
mams, o Anglijai ginti dabar 
reikia jau moderniškų, toli 
skrendančių bombonešių.

Šis D. Britanijos Žygis sukė
lė didelį visuotinį susidomėji
mų.

Izraelis triumfuoja pergale
PRANCŪZIJA IZRAELį PRIPAŽINO DE FACTO. LAUKIAMAS 

MAS IR IŠ D. BRITANIJOS
Paryžius. Sausio 24 dieną 

Prancūzijos vyriausybė pripa
žino de facto Izraelio valsty
bę. Numatoma, kad netrukus 
ji pripažins Izraelį ir de jure.

London. Spauda teigia, kad 
netrukus Izraelio valstybę de 
facto pripažins Did. Britanijos 
vyriausybė.

Jeruzalė. Rhodoso saloje 
tarp Izraelio ir 

prieškomunistnis Egipto derybos, kol kas dar 
’. Izraelis jau- 
pergalę visais 

į derybas neina 
nuolaidžiau. Jis nenori atiduo
ti iš Egipto atkariautų sričių. 
Tačiau derybų tarpininkas 
Bunche reiškia vilčių, kad tai
ka bus laimėta.

Washington. Sausio 19 d. 
Exporto-lmporto bankas nu
tarė paskolinti Izraeliui 100 
milijonų dolerių. 35 milijonus 
jis gauna tuojau, o likusius 
gaus iki metų galo. UŽ 35 mil. 
Izraelis pirksiąs moderniškų 
Žemės ūkio maišnų, kad galė
tų pakelti Palestinos derlių. 

Ši paskola labuti sustiprino 
Izraelio tarptautinę padėtį.

— Kuba pripažino Izraelį 
valstybe.

SUOMIJOJ BOLŠEVIKAI 
RUOŠĖ PERVERSMĄ

Ryšium su neramumais dėl 
streiko 
kyje. 
ginklu 
paimti 
sandėlius 
dos provincijoje.

Apie perversmą policija ži
nių neduodanti.

PUSĖS. JAV DUODA 100
KURIASI NAUJA PAŠAU 

LINĖ JĖGA
Susitaria 20 Azijos valstybių

New Dehli. Sausio 2 I d. 
New Dehli mieste, pirminin
kaujant Indijos premjerui Ja
waharlal Nehru, pradėjo po
sėdžius 20 Azijos valstybių 
ministerial. Konferencija ap-

lai- 
ir

Po

de

nepasiįdarys antruoju 
Kinijos komunistų ar- 

netr'ū'ksta ir tikrų

Arabia fabrike Helsin- 
bolševikai ruošėsi su 
rankoje savo kontrolėn 

kariuomenės ginklų 
Tyrvis’e, Satakun-

ta ---- Indonezijos, kuri kovoja
už savo laisvę ir nepriklauso
mybę.

Carlos Romulo pareiškė, 
kad New Dehli konferencijos 
metu gimė nauja politinė pa
saulinė jėga, su kuria visiems 
teks skaitytis, nes Azijoje gy
vena pusė visos Žemės Žmo
nių.

Jeigu Azija būtų organizuo
ta, ji tikrai būtų didelė pasau
linė jėga. Bolšievikai dabar 
bando ją paimti į savo rankas 
ir suorganizuoti prieš visą pa
saulį.

BENEšO PATARĖJAS AT
BĖGO SU SLAPTAIS DO

KUMENTAIS
Washington. Ilgametis Če

koslovakijos užsienių reikalų 
ministerijos g>en. sekretorius ir 
Benešo patarėjas Arnost Hein
rich atbėgo iš Prahos į Va
šingtoną ir atsivežė slaptus 
dokumentus, kurių tarpe So
vietų S-gos planus visai rytų 
Europai. Heinrich teigia, kad 
Čekoslovakiją valdo ne Gott- 
vvaldas, bet kompartijos se
kretorius R. Slansky. Jis taip
gi teigia, kad Stalinas Soči ku-

PRIPAŽINI- 
MILIJONŲ DOLERIŲ 

rortan buvo susikvietęs Euro
pos komunistų vadus ir davė 
instrukcijų dėl Jugoslavijos 
blokados. Čekams įsakyta ne
parduoti Jugoslavijai ginklų.

NERAMUMAI SLOVAKIJOJ
Praha. (UP) Nauji arešta 

Slovakijoje pripildė pilnai gar
sųjį Pankran kalėjimą. Ypa
tingai neramumai pradėjo kil
ti visoj Slovakijoj po suėmi
mo ir dingimo generolo Karei 
Kutlvar o. Čekų raudonoji po
licija skelbia, kad rezistencinio 
judėjimo centras su J. Vicek 
priešaky yra Austrijoje, iš kur 
jie vadovaują partizanus kraš 
te.
INDONEZIJA KOVOJA Už 

NEPRIKLAUSOMYBĘ
New Dehli. Indonezijos res

publikos valdžia kreipėsi į 
Jungtines Tautas ir į Azijos 
valstybių konferenciją, kurias 
prašo paramos — moralinės 
ir ginklų.

indonezai reikalauja, kad 
Olandijos kariuomenė iš In
donezijos būtų atšaukta ir su
imtieji jos valdžios žmonės

Azijos konferencija tiems 
Indonezijos | reikalavimams 
pritaria ir reikalauja, kad In
donezijai 
išsirinkti 
kuri padarytų

būtų leista laisvai 
tautos atstovybę, 

valiostautos

vyksta 
išardė

kovos, 
tiltus, 

olandams kelius ir
Respublikonai 
pastojo 
priešinasi jų okupacijai.

priemonių, kurios vestų į sie
kiamuosius tikslus. Ir netrukus 
paaiškėjo, kad komunistams 
svarbu laimėti laikas. Todėl iš 
Maskvos sekė naujos instruk
cijos, pagal kurias Prancūzijos 
komunistų vadas Marcei Ca- 
chin pradėjo skelbti taiką . . . 
Ypač esą, nesunku sugyventi 
Sov. Sąjungai su Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis. 
Girdi, pirmoji — socializmo 
kraštas, kuris nesugeba gamin
ti tiek, kiek reikia darbo Žmo
nėms, o antrasis ---- industri
jos kraštas, kuris turįs gaminių 
perteklius. Todėl jie, esą, galį 
susitarti ir taikingai gyventi.

Kai tos instrukcijos buvo 
pradėtos vykdyti ir Romoje, 
kur Italijos komunistų vadas 
Palmiro Togliatti taip pat pra
dėjo agituoti už 'taiką , tada 
jau visiems paaiškėjo, iš kur 
'’gerų intencijų’’ kilmė. Ir kai 
taip pat pasisakė ir kiti ko
munistų vadai — Japonijoj ir 
kitur, jau ta agitacija gavo ir 
specifinį — bolševikų taikos 
ofenzyvos” vardą.

Washington. Ta tema kal
bėdamas JAV valstybės sekr. 
pareigas einąs R. A. Lovett 
sako, kad pradėtoji Maskvos 
“taikos ofenzyva” tartum no
rėtų įtikinti, kad Kremlius no
ri pagerinti savo santykius su 
Vakarais, bet apie tai geriau 
pasakytų Berlyno blokados 
panaikinimas, Austrijos reika
lų pozityvus sprendimas ir tai
kos sutartis. UŽ pavienių ko
munistų, neatsakingų už savo 
žodžius, pareiškimus geriau ir 
Įtikinamiau galėtų pasakyti 
Sovietų Sąjungos valdžia, bet 
ii tyli.

Iš tų visų duomenų pasau
linė spauda daro aiškias išva
das, kad “taikos ofenzyvos’ 
Šūkis mestas tiktai nesusipra- 
tusioms masėms mulkinti, bet 
ne taikos siekti. ‘‘Taikos ofen
zyva” nieko gera duoti nega
li. Ja;a norima tiktai nuramin
ti Žmonių mases, kad bolševi- 
kija galėtų susitvarkyti, nes 
perdaug jau yra pasigrobusi 
svetimų žemių ir šąmtus mili
jonų Žmonių, kuriuos jai rei
kia visiškai pavergti ir pada
ryti paklusniais vienos partijos 
robotais.

“PRAVDA” IRGI UŽ 
“TAIKĄ”

Maskva. “Pravdos red. 
Pospelov įkandin Cachinui ir

są tokio klausimo, dėl kurio 
Rytai ir Vakarai negalėtų su
sitarti . . .

Tačiau visas pasaulis ge
rai Žino, kad nėra tokio klau
simo, dėl kurio Rytai susitar
tų su Vakarais. Berlyno, Aus
trijos, Vokietijos klausimai tai 
juk visiems Žinomi.
BOLŠEVIKAI TARDYDA

MI SUMUŠĖ KARDINOLĄ
Viena. (AP) Vengrijos kar

dinolas laike 4-rių dienų tar
dymo policijos buvo taip su
muštas, kad teko jam suteikti 
medicinos pagalbą. Šią žinią 
pranešė austrų laikraščiui 

Wiener Kurier” asmuo, vis
ką matęs savo akimis.
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KLCT PIRMININKO 
pasisakymų gairėmis

Praėjusiame “Nepriklauso
mos Lietuvos“ numery Kana
dos Lietuvių Centro Tarybos 
pirmininkas p. J. Juškevičius 
bendrais bruožais išdėstė KL 
C Tarybos nusistatymų dėl 
tikslų ir veiklos principų.

Tiesa, visa tai jau seniai bu
vo Žinoma, ir tais tikslais, tais 
principais buvo vekiama. Bet 
KLCT pirmininkas dar kartą 
ir tvirtai pareiškė, kad dėl to 
nebūtų jokių abejojimų ir 
tiems, kurie naujai atvyksta ir 
naujai įsijungia į Kanados lie
tuvių organizacinį gyvenimą.

Pastebėtinas tas faktas, kad 
visame pasaulyje dabar iš- 
blaškytieji įvairių Sovietų Są
jungos užgrobtų ir pavergtų 
tautų ir valstybių tremtiniai — 
emigrantai kovoja su bend
ruoju priešu tais pat princi
pais. Ypatingai stipri visų pa
vergtųjų tautų veikla pasireiš
kia Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, kur yra net dešimties 
valstybių rezistenciniai komi
tetai, kurie veikia taip pat la
ba aiškiais principais; būtent: 
tikslas ---  išlaisvinti savo tau
tas ir valstybes; veikimo prin
cipas bei gairės — visų tau
tos jėgų vienybė, apimanti vi
sas sroves ir visus įsitikinimus. 
Tais principais susijungė į vie
nybę ir visi visų politinių bei 
ideologinių srovių JAV lietu
viai. Tais maždaug principais 
organizuojasi ir Kanados lie
tuviai.

Kanados lietuvių organiza
cijos darbe jau yra daug nu
veikta. Be tų organizacijų, ku
rias Kanados lietuviai yr su
kūrę ligi Šių laiku, Kandos 
Lietuvių Centro Tarybos ini
ciatyva susikūrė Kanados Lie
tuvių Tarybos skyriai. Ši or
ganizacija dabar yra viena 
tvirčiausių ir skaitlingiausių 
organizacijų. Tačiau Šios or
ganizacijos dar, tur būt, neap
ima Kanados lietuvių daugu
mos, teapjungia jų dalį, kai 
Kanadoje lietuvių dabar pri- 
skaitoma apie 15.000.

Štai prieš mus didžiulis už
davinys — įtraukti bendran 
darban visus tikrus, geros va
lios letuvius. kuriem rūpi lie
tuviški ir Lietuvos nepriklau
somybės reikalai.

Tiktai trumpai apsižvalgę, 
mes rasime tokių svarbių ir 
didelių reikalų daugybę. Kon
kretus jų gyvendinimas arba 
dar tiktai užuomazgoje arba 
visai dar nepajudintas.

Jeigu mes būtume organi
zuoti ir vieningai veiktume, 
galėtume lengvai sukelti kapi
talą, kuris sudarytu sąlygas 
mums sukurti Kanadoje lietu
viškus židinius, kurie būtu mū
sų tautinės, moralinės ir kultū
rinės stiprybės tvirtovėmis. 
Mes galėtume įsteigti Lietuvių

i rautos i\amus rvanadoje, Ku
riuose gaiety u ari maeie sale, 
tvanas irauzviąs visus, net m- 
anerentus; via gaietų Puti 
pror. Vaclovo cSirzabKos siūlo
moji Kanados l_.ietuvių .tnoiio- 
teKu, minties ir dvasios looynų 
Kaupeja; spaustuve Kuri spaus- 
mntų ne tiKtai mažą savaitraš
tį, bet gražų dienraštį; leidyK- 
ia, kuri leistų hetuvirikus ras
tus; sporto organizacijų cent
ras, kuris apjungtų visas spor
tines mllslį jėgas, tikrai galin
čias pasirodyti rungtynėse su 
kitomis tautomis ir daug ten 
laimėti; lietuviškojo meno Ži
dinys, kuris tikrai neliktų pas
kutinėje vietoje, o greičiau ---
sukeltų net susidomėjimą dar
bais, kurie Čia yra nežinomi; 
ekonominių, verslo, biznio or
ganizacijų centras, kuris ap
jungtų lietuvius verslininkus į 
galingą organizaciją, kuri bu
dėtų tautiečių medžiaginio 
gerbūvio sargyboje. Ir djaug 
ką galima būtų nuveikti, jei
gu mes visi, kaip vienas, stotu
me į bendrą darbą nuoširdžiai 
ir atvirai pasiėmę sau kelrode 
vėliava: lietuvių tautos laisvę, 
tautos progresą ir Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę. 
Šie didieji tikslai mus gali ir 
turi apjungti į vienybę, kurios 
dėliai mes kitus reikalus ---
srovinius, partinius, ideologi
nius — galime pasilikti sau, 
savo susibūrimams, bendriems 
tikslams nekliudantiems.

Bendrųjų didžiųjų tikslų 
vardan mes turime pereiti į 
pozityvinį, konstruktyvinį gal
vojimą ir ta kryptimi nukreipti 
savo protą, pastangas ir va
lią.

Norint ginčytis, visada ga
lima rasti priežasčių ir argu
mentų. Mes galėtume paaima- 
noti, kad praeityje Kanados 
lietuviams ne kažin kaip sekėsi 
organizuotis ir dėl to daug 
prišnekėti ir straipsnių prira
šyti. Kas norės, galės daugy
bę klausimų pastatyti ir dėl 
norimos organizacijos. Vie
nam nepatinka komiteto, ki
tam tarybos vardas. Juos gi 
patys pasirenkame ir pakeisi
me, jei nepatinka. Bet, kaip 
mes beišgalvotume visokius 
argumentus prieš ir už, bus 
aišku, kad tai tendencingos 
kalbos, atveriančios tik pasa
kėčios paslaptį apie gulbę, ly
dį ir vėžį.

Mums, jeigu mes tikrai no
rime dirbti lietuvių tautos 
(tai ir pačių savo asmeninei) 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
naudai, — nuoširdžiai ir atvi
rai, be pašalinių užsimojimų, 
—tai tuščius ginčus, kurių vis 
dar, deja, girdėti, baiki
me ir eikime prie konstruk- 

l tyvaus, pozityvaus darbo. To

London. Londone buvo su
sirinkę Atlanto bąjungos vals
tybių atstovai — Anglijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Olandi
jos ir Luxemburgo, ---- kurie
nutarė ir paskelbė, kad Atlan
to sąjungos valstybes, kai SS 
b R iŠ sąjungininkų komisijos 
pasitraukė, pačios vienos su
darys specialią komisiją, kuri 
prižiūrės, kad Vokietija neap
siginkluotų. Instrukcijas tai 
komisijai paruoš trys Berlyno 
kariniai gubernatoriai.

ŽUDYNĖS LENKIJOJE
New York (LAIC)—Agen

tūra ONA skelbia pranešimą 
iŠ Lodzės, kad valdžia likvi
davo ‘ Murato Gaują“. Kapi
tonas Murat buv. puskarinin
kis Jan Malolepszy, kuris 
centrinėje Lenkijoje įvykdė 
248 užpuolimus ir nužudė 43 
“demokratinius veikėjus". Su
imta keliasdešimt asmenų, jų 
tarpe 3 kunigai. Juos teis ka
riuomenės teismas.

PASKELBTI KATYNO ŽU
DYNIŲ DOKUMENTAI

London. Lenkai išleido kny
gą ’ Zbrodnia Katynska w 
swietle dokumentuw" (Katy- 
no nusikaltimas dokumentų 
Šviesoje), kurioje lenkai skel
bia dar kartą, kad visiškai iš
aiškinta ir dokumentais nusta
tyta, kad 1940 m. Katyno 
miškuose bolševikai išžudė 
apie I 1.000 Lenkijos karinin
kų, kurie buvo paimti karo ne
laisvėn, kai Stalinas, susitaręs 
su Hitleriu, pradėjo karą ir 
užpuolė Lenkiją.

Dokumentuose yra Vilniaus 
lenkų Žurnalisto Mackevičiaus, 
dalyvavusio Katyno atkasinė- 
jime, slaptas raportas Lenki
jos valdžiai Londone. Yra as
menų, iš tų Žudynių pabėgusių 
ir jie yra gyvi tų žudynių liu
dininkai. Yra rusų karo tarny
bos asmenų, kurie buvo prie 
tų žudynių ir dabar liudija 
apie jas. Pagaliau, jau aišku, 
kas tai padarė ir iŠ to, kad at
radus Katyno kapus, buvo pa
siūlyta sudaryti tarptautinę 
komisiją, kuri juos ištirtų, bet 
Maskva atsisakė ir dar prieš tai 
užprotestavo. Stalinas teisybės 
bijo.

ISPANIJOS FRANCO LEIDO 
GRĮŽTI ŽYDAMS

Madrid. 1492 metais Ispa
nijos karalius Ferdinandas ir 
karalienė Izabelė pareikalavo, 
kad Žydai, kurie atsisako pri
imti katalikų tikėjimą, kad ap
leistų Ispaniją. Ligšiol tokių 
Žydų, kurie vadinasi sefardi- 
tais ir kurie išlaikė Ispanijos 
pilietybę, yra įvairiose Euro
pos valstybėse. Dabar Franco 
tiems Žydams leido grįžti į 
Ispaniją. Ispanijoje dabar leis
ta atidaryti Žydams vienus sa
vo maldos namus.

BOLŠEVIKAI TRUKDO IMIGRACIJA KANADON
VATIKANO RADIO STOTĮ

Vatikano radio stotis trans
liuoja žinias įvairiomis kalbo
mis (ir lietuviškai). Jas labai 
nepatinka Maskvai. 1 odėl Bu
dapešto stotis pradėjo trukdy
ti Vatikano stočiai transliaci
jas.

ŽMONIŲ ŠMUGELIS Į 
AMERIKĄ

Floridoje policija suėmė 
gaują, kuri vertėsi žmonių 
Šmugeliu į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Susektas dide
lis to šmugelio tinklas. Bus su
imta dar daugiau šmugelnin- 
kų, kurių suimtieji sėbrai ligi 
teismo paleisti užstačius už 
juos po I 0.000 dolerių.

Įšmugeliuotieji pasakoja, 
kad tokiu būdu lengviau įva
žiuoti Amerikon, negu legaliu 
keliu.

1947 M.
Ottawa (LAIC) — Kasyk

lų ir Resursų Departamentas 
paskelbė emigrac. duomenis 
iŠ 194 7 m. Pagal tautybes, 
daugiausia atvyko anglų — 
14.805. Anglua papildė 2.117 
airių, 5,877 škotai ir 484 vel- 
šiai Betgi per 40.000 ateivių 
buvo iŠ kitų kraštų: 7.42 7 
olandai, 6. 870 lenkai, 5.636 
ukrainiečiai, 4.418 Žydai, 
2.269 jugoslavai, 2.103 lietu
viai, 1.804 italai, 1 .4 1 1 lat
viai, 964 rusai, 794 estai ir 1.1. 
Mažiausius vienetus sudarė ----
po 2 asmeniu — japonai ir 
islandiečiai bei po I persą ir 
turką.

— Kanados astronomai pa
stebėjo naują dviejų žvaigž
džių sistemą. Jos esančios 
7.000 šviesos metų atstu nuo 
žemės ir 30 kartų didesnės už 
saulę.

SVARBIOS SUKAKTUVĖS
Vokietijoje gyveną lietuviai 

tremtiniai paminėjo 30 me
tų sukakties akto, kuriuo Ma
žoji Lietuva po amžių okupa
cijos susijungė su Didžiąją 
Lietuva. Tas aktas buvo pasi
rašytas 1918 metais lapkričio 
30 dieną, Pirmojo pasaulinio 
karo pabaigoje, kada, griū
vant galybėms, kurios laikė 
Lietuvą padalytą ir pavergtą

Vokietijai ir Rusijai, lietu
vių tauta galėjo pareikšti su
vereninę savo valią.

Mažosios Lietuvos taryba 
yra išleidusi didelį leidinį ----
‘‘Krivulę“, kuri plačiai aiškina 
Maž. Lietuvos reikalus.

NAUJAS JAV DP BILIUS
J. H. McGrath senatoriaus 

įnertasis kongresan naujas DP 
įsileidimo į JAV bilius numa
to 400.000 naujų emigrantų. 
Svarbiausi pakeitimai: įvažiuo
ti galės visi atvykusieji į vaka
rinę Vokietiją ligi 194 7 m. ba
landžio 21 d. (buvo ligi 1945. 
12.22); prievolė, kad 40% 
būtų įsileista iš Pabaltijo ir iŠ 
už Curzono linijos, panaikina
ma; panaikinama ir privilegija 
Ūkininkams; skryningas sustip
rinamas reikalavimu, kad ne
būtų įleistas nė vienas, kas 
praeityje pridėjo ranką prie

persekiojimo kitų Žmonių dėl 
rasės, religijos ar tautybės; 
kvotos įskaita panaikinama ir 
Lietuvos kvota bus laisva atei
viams iš kitų kraštų; buto ir 
darbo garantijos palengvina
mos ta prasme, kad nereika
laujama konkretumo, o tiktai 
pasižadėjimo, kad darbas ir 
butas bus.

POPIEŽIUS PAGERBĖ 
LIETUVIŲ KUNIGUS DAR

BUOTOJUS
Pagerbiant lietuvių kunigų 

---  Vliko pirm. kun. M. Kru
pavičiaus ir Augustdorfo sto
vyklos, Vokietijoje, lietuvių 
parapijos klebono ir lietuvių 
gimnazijos direktoriaus kun. 
Ig. Starkaus nuopelnus katali
kų bažnyčiai, J. Šv. Popiežius 
Pijus XII pakėlė juos Švento
jo Sosto Rūmų prelatais — 
monsinjorais.

BRAZILIJOS LIETUVIAI 
DARO RINKLIAVĄ TREM

TINIŲ NAUDAI
Gruodžio mėnesį Brazilijos 

lietuviai, susibūrę į organizaci
jas, bendromis visų jėgomis 
padarė rinkliavą lietuvių 
tremtinių, gyvenančių Vokie
tijoje, naudai. Brazilijos lietu
viai duosniai aukojo.

JUOKDARIAI...

Lankydami gražiąją Mont realo vasarvietę Ville Lasallc aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
Edward St. 7682, Montreal 

įvairūs užkandžiai, šilti ir šalti gėrimai, lietuvifica muzika.

darbo plotai dideli. Kiekvie
na gera iniciatyva brangi ir 
sveikintina. Tokių----konstruk
tyvinio pobūdžio ---- straips
nių laukia ir “Nepriklausoma 
Lietuva", kuri mielai deda 
kiekvieną, kad ir mažiausią, 
ta prasme pareiškiamą mintį.

Kanados Lietuvių Centro 
Tarybos pirmininko pasisa
kymų dvasia ir turinys veda 
visus į vienybę ir į bendrą 
darbą “vardan tos Lietuvos”.

Lietuviškoji kūrybinė tal
ka jau yra prasidėjusi. Į “Ne
priklausomos Lietuvos” atsi
šaukimą pirmieji atsiliepė mū
rių rašytojai; įkandin juos pa
sekė dalis visuomenininkų, su 
konstruktyvinio pobūdžio 
straipsniais. Jie iškėlė eilę ne
paprastai svarbių klausimų, 
— riškime, spręskime juos. 
Daugiau nuoširdžios lietuviš
kos kūrybos, kuria bus gyva 
tauta, valstybė ir išeivija!

J. Kardelis.

“Pravda” rašo, kad Stali
nas paskelbęs 15 metų planą 
Sov. Sąjungos Žemei pagerin
ti, klimatui pakeisti ir gamtai 
patobulinti . • . Hitleris taipgi 
buvo paskelbęs planą tūkstan
čiui metų patobulinti Vokieti
jos gyvenimą. Na, ir patobuli
no taip, kad vokiečiai dabar 
Šala be kuro, noksta badu be 
duonos ir riebalų. Sov. Sąjun
goje toks “patobulintas“ gy
venimas jau yra nuo bolševi
kinio 1918 metų perversmo. 
Sovietų piliečiai labai gerai 
žino, ką reiškia toks patobu
linimas”, Jiems dabar nerei
kia nei sočiau pavalgyti, nei 
Šilčiau apsirengti ---  alkani,
nuogi ir nepakeliamo, kapei
komis atlyginamo darbo, iš
varginti jie turi tylėti ir dar 
nuolat siųsti “tėveliui Stali
nui“ paklusnumo pareiškimus 
ir giedoti garbinimo himnus. 
Kaip dar daugiau Stalinas iš
galvos “patobulinti ’ sovieti- 
jos gamtą, kažin ar per 1 5 
metu pamatys jos piliečiai . . .

“Liaudies Balsais nuolan
kiai paklusdamas Stalino įsa
kymui ‘‘patobulinti gamtą , 
pirmam savo Žygiui užsimojo 
patobulinti sritis “į vakarus 
nuo Volgos ir Kaspijos jū
rų“ . . . Kultūringi Žmonės Ži
no, kad tos sritys----tai derlin
giausios Ukrainos juodžemio 
sritvs, kurios anuomet išmai
tindavo ne tiktai visos Rusijos 
gyventojus, bet ir didelę dalį 

I Europos. Tiktai nedideli tos

srities rytiniai plotai y^a sū
rios stepės, pasidariusios iŠ 
nusekusio jūros dugno, kuri' 
se augmenijos negausu todėl, 
kad jos dirva turi daug drus
kos ir tai druskai išplauti rei
kia tūkstančių, ne 1 5-kos, me
tų. Kažin, ar tos druskos Sta
linas pribėrė “Liaudies Bal
so redaktoriams į akis, kad 
nieko nemato ir nežino, ar jie 
patys, iš Stalino gavę, druską 
Žeria į akis savo skaitytojams, 
kad jie tiesos neišvystų? 
Juokdarius mes galime pa
klausti: kokius jūs ten iškasite 
perkasus, didesnius kaip Kas
pijos jūra ir Volga ir kokius 
jūs ten miškus įsodinsite, kur 
negali augti augmenija?

Calgary gyveno tūlas A. 
Grigas, kuriam eidavo ‘Liūd
nas Balsas“. Bet tas Žmogus 
prieš trejus metus mi
rė, o “Liūdnas Balsas“ tebei
na jam ligšiol, nors už jį nie
kas nemoka. Sakykite, kaip 
tas gali būti, kad nemokamai 
siunčia ? Gal todėl, kad miru
siam? A. Dagilis.

Č'ičikovas savo metu supir
kinėjo mirusias dūšias ir tuo 
norėjo pasirodyti, kad jis la
bai turtingas, kad daug turi 
baudžiauninku, — tai gal. 
“Liaudies Bjalsas“, besilaiky
damas rusiškų principų, tuo 
nori įrodyti, kad "tėvo ir va
do” armija labai didelė ir to- 
dėi mirusius laiko gyvais . . .

I Juokdariai . . . Čp.
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Pietų 
nemaža 
lietuvių 

skurde, 
ir bolše-

Siekime ekonominio 
savarankiškumo

būklėn, o
laikams gerėjant jis pirmasis 
ekonomiškai sustiprėja

I eisybė, raumenų jėgą par
davinėti, kai pirkėjų yra, yra 
paprasčiausia, 
rtinkui 
Atlikęs 
kai darboi 
miausiĮai gali 
valaikį, kur 
Amatininko a 
darbas visada 
pestingesnio ir proto bei valios 
Įtempimo. Tačiau, kaip atpil
dą, jis turi labjau užtikrintą 
savo būklę ir gali daugiau pa
dėti kitiems. O tos pagalbos 
laukia bendras mūsų tautos 
reikalas.

Būdami materialiai sava-

Fabriko darbi- 
reikia fizinės jėgos, 

darbo valandas, 
turi, jis ra-

jam patinka.
prekybininko 

reikalauja rū-

j rankiški, mes pasijusime 
patys saugesni, labjau už
tikrinsime mūsų tautos 
saugumą ir daug tikriau 
galėsime ginti Lietuvos 

laisvės reikalą.
Savo tarpe turime įvairių 

specialistų. Jlį Žinios ir patir
tis—tai mūsų potencinės ener
gijos ištekliai. Mūsų asmenei 
ir kartu visos tautos gerovei 
tie energijos ištekliai turėtų 
būt visiškai panaudoti. Su
kaupkime mūsų valią ir jėgas 
ir tvirtu pasiryžimu siekime 

i asmeninio ekonominio sava- 
j rankiškumo. Ten, kur dėl lė
šų stokos negalime pradėti 
vienas, junkimės po kelis ar 
keliolika. Visur atsiminkime, 
kad mes vienas kitam esame 

i ne konkurentai, o talkininkai.
Mūsų taupumas, darbštumas 
ir pasiryžimas siekti užsibrėž
to tikslo, pasisekimą užtikrins.

J. Paukštelis.

Prezidento Trumano
kalbos

IŠ prezidentinės 1 rumano 
kalbos galima pabrėžti Šie 
momentai:

Sprendimas — ‘‘Imu 
dento pareigas su giliu 
Žimu daryti viską, ką 
mano tautos gerovei ir 
lio taikai."

Ko mums reikia —
nas mūsų laikams reikalas yra 
žmonėms išmokti 
draugėje, taikoje ir 
me . . . Mūsų piliečiai 
ir yra pasiryžę dirbti

i kurios pagrindu būtų tikras ir 
laisvai pasiektas susitarimas." 

Sovietija.---- "Jungtinės Vals
tybės ir kitos panašių minčių 
valstybės 
stojančią 
santvarką,

prezi- 
pasiry- 

galiu, 
pasau-

"Būti-

gyventi 
susitari- 
trokšta 
taikai,

randa prieš save 
griežtai priešingą 
su visai kitokiais

Labai didelei lietuvių tau- alkano skurdžiaus 
tos daliai likimas skyrė būti 
išrautai iš gimtosios žemės są 
lygų. 1 iems, tėviškės neteku
siems, tenka kurtis ir gyventi 
jiems neįprastose sąlygose. 
Pirmiesiems mūsų emigran
tams buvo ypatingai sunku, 
nes jie neatsinešė iš tėviškės 
ne tik turto, bet ir patyrimo 
bei mokslo. Tačiau jie pateko 
į svetimus kraštus daugumoje 
jauni. Nepaprastu darbštumu 
ir taupumu daugelis jų paga
liau susidarė pakenčiamas 
pragyvenimo sąlygas ir dau
giau ar mažiau nuo bado už
tikrintą rytojų. Tiesa, 
Amerikos kraštuose 
seniai emigravusių 
dar ir dabar tebėra 

Paskutinio karo
vizmo teroro pasėkoje atsira
do didelis skaičius lietuvių 
tremtinių, kurie šiuo metu ieš
ko pasaulyje vietos, kur galė
tu būti saugūs nuo bolševiki
nio persekiojimo ir bado. 
Daugelis ju nateko ir patenka 
į Amerikos kontinentą. 

Visiems emigrantams, at
siradusioms naujose są
lygose, kyla labai opus 
klausimas — ko imtis? 
Jaunimui tatai sprendžiasi 

paprasčiau, nes visokios dar
bovietės jų fizinei pajėgai at
viros, tačiau vyresnio amžiaus 
žmonėms ir raumenų jėgą yra 
sunkiau parduoti, nors dauge
lis tų žmonių turi, kad ir kito
se sąlygose įgyto, gražaus ir 
nemažai net aukšto profesinio 
išsilavinimo ir patyrimo.

Kanadoje ir bendrai pasau
lyje Šiuo metu yra ekonominio 
pakilimo laikotarpis. Visų rū
šių įmonės dirba didele spar
ta. Raumenį! jėga joms yra 
refkalinga. Iki praeito rudens 
patekę į šį kraštą dar gavo ge
riau ar blogiau apmokamą 
darbą ir bado tuo tarpu ne
kenčia. Patekusiems čia Žie
mos metu jau sunkiau. Tenka 
sutikti net jaunų stiprių vyrų, 
kurie jau kelios savaitės savo 
fizinei jėgai nesuranda pirkė
jo. Reikia manyti, kad tai tik 
sezoninis reiškinys ir užsibaigs 
kartu su žiema. Tačiau niekas 
negali užtikrinti, kad anksčiau 
ar vėliau neužeis panaši eko
nominė depresija, kaip kad 
buvo prieš Šį karą visame pa
saulyje ir šioje šalyje. Apie 
sunkius išgyvenimus mūsų 
tautiečių depresijos metu la
bai dažnai tenka nugirsti iš jų 
pačių lūpų.

Jiems t enk Ji garbė, kad 
tą šiurpų laikotarpį kant
riai pernešė ant savo pe
čių daugumoje dvasiškai 

nepalūžę.
Tačiau jų sunkius išgyveni

mus panaudojo piktas mūsų 
tautos priešas   bolševikas ir 
labai žymią dalį mažiau ats
parių ir menkiau susipratusių 
nukreipė savo melaginga pro
paganda prieš savo tautą, 
prieš savo kraštą ir valstybę.

Laikysimės nepartinės linijos

minėtj faktų, kad dar ir dabar 
daugelis iš tų bolševikinės 
propagandos pinklių dar nė
ra ištrūkę, nors tos propagan
dos šlykštų ir begėdišką me
lagingumą visur lengvai ga-

Š.m. pirmame “NL” n-ry 
diskusiniame straipsny “Mūsų 
pačių susiorganizpvimo klau
simu ”, A. Mikulėnas iškėlė 
labai vertingų minčių, 
mis paneigė mūsų susiorgani- 
zavimą partiniu principu. Vi
siškai pritardamas jo min
tims, šioje vietoje noriu išsi
tarti dėl prasikišusio srovinio 
reikalo jau kitoje vietoje.

Tame pačiame 
informaciniame

Permainos 
pranešama, kad KLCT savo 
posėdyje, 1948.12.21., nuta
rė J. Kardelį pakviesti "NL” 
redaktorium ir prie jo sudary
ti visas sroves (mano pa
braukta. A. V.) atstovaujan
čią redakcinę kolegiją.

Nepriklausomoj Lietuvoj 
mūsų politinio gyvenimo rai
da buvo išdirbusi tris pagrin
dines politines sroves: kairią
ją, dešiniąją ir vidurinę. Šitos 
srovės buvo pagimdžiusios 
daugiau kaip 10 partijų, su 
nuolatine tendencija didėti. 
Jei pagal tą pačią politinę 
struktūrą KLCT sudarys 
“NL” redakcine kolegiją, 
gali priseiti sudaryti gana 
mažą neadkcinę kolegiją, 
veik visą seimą. Geriausiu 
veju jau turės būti trijų 
grindinų srovių atstovai, 
seit, socialdemokratas, krikšč. 
demokratas ir tautininkas.

Kyla klausimas, kam tai 
viskas reikalinga? Ar laikraš
čiui redaguoti? Juk laikraščio 
redaktorium pakviestas J. 
Kardelis. Tai ką gi ten darys 
pri<e jo priskirta partinė ar 
srovinė misija, kad ir su gar
bingu redakcinės kolegijos ti
tulu? Gal redaktorių prižiū
rės, kad jis nenukrįyptų nuo 
KLCT generalinės linijos ir 
laikraščio nenuvairuotų į Ro
mą ar Maskvą’ O gal tuo bū
du KLCT ir laikraščio reda
gavime stengiasi uoliai išsau
goti nepažeistus, garbingus 
demokratinius principus. Ir 
vienas ir kitas atvejis visai ne
pateisina sudarymo redakci
nės kolegijos pagal srovinį 
principą. Jei jau tokia redak
cinė kolegija orie redakto
riaus būtinai reikalinga, tai ją 
reikia sudaryti ne kviečiant 
atstovus iŠ visų srovių, bet

kurio-

numeryje, 
strjtūpsnely 

Redakcijoje’

ir 
tai 

ne- 
be- 
at-

at-

Skaitytojo balsas iš miško, 
pakviesti tuos Žmones, kurie 
turi tam reikalingų kvalifika
cijų ir būtų geri redaktoriaus 
talkininkai, neatsižvelgiant ku
riai srovei jie priklauso ir ku
rios p’artijos ideologiją jie iš
pažįsta. Čia jau pirmasis žo
dis priklauso redaktoriui ir tik 
jis gali pasirinkti tinkamus sau 
bendradarbius. Tuo būdu ne
bus pažeisti n>ei demokratiniai 
principai, o svarbiausia nebus 
įnešta į vienintelį Kanadoje 
lietuviškos minties laikraštį, 
jau pačioj redakcijoj, srovinio 
trynimosi. Dėl laikraščio ve
damosios linijos, tai leidėjai 
(šiuo atveju KLCT) gali pri
žiūrėti ir betarpiai, be politinės 
misijos sudarymo, pasilikda
ma visuomet sau teisę nesusi,- 
rišti su redaktorių amžinais 
ryšiais, jei jau jis pradėtų re
daguojamam laikraščiui duoti 
politinį antspalvį ir per laik 
čio skiltis propaguotų kurios 
nors vienos srovės ideologiją. 
Tačiau šitokiam 
neturime pagrindo, 
yra mums visiems 
rai Žinoma firma, 
savo jau N. Lietuvoj išryškė
jus) politinį veidą, ilgą laiką 
redagavęs kairiosios srovės 
(vidurinės — demokratinės. 
Rd.) organą—dienraštį “Liet. 
Žinias”, patekęs į tremtį re
dagavęs britų zonos vieninte
lį lietuvišką savaitraštį ‘‘Liet. 
Žodį“, kuiiame ir didžiausias 
oportunistas negalėjo įžvelgti 
ir prikišti, kad redaktorius J. 
Kardelis būtų kam piršęs ir 
propagavęs kokią nors pasau
lėžiūrą ar partinę ideologiją. 
Ten rado vietos ir Vyskupų 
laiškai ir “Neo-Lithuanų" bei 
varpininkų visoki pranešimai 
bei jų veiklos aprašymai, o iš 
paties redaktoriaus J. Karde
lio plunksnos išėję straipsmaf 
buvo ne tik kad tolerantiški, 
bet ir kupini tų siekimų ir idė
jų, kuriomis mes visi lietuviai 
gyvename. Deja, tuo tarpu to 
negalima pasakyti apje kitus 
tremties laikraščius, nors jų 
redaktoriai ir visomis keturio
mis ginasi niekuomet jokiai 
nprtijai nepriklausę ir nepri
klausą. J. Kardelis suprato 
momento svarbą, kad ne lai
kas būnant už Tėvynės ribų ir 
turint visai kitus mūsų trem-

galvojimui 
J. Kardelis 
peraug ge- 
Turėdamas

ties uždavinius, atgaivinti par
tines rietenas ir diegti mūsų 
tarpe pozicinius ir opozicinius 
nusiteikimus. Kad “Lietuvių 
Žodis” buvo visą laiką tik lie
tuviškos minties laikraštis ir 
turėjo aiškią (bet tik ne par
tinę) liniją, mes nuopelnus 
priskiriame tik redaktoriui J. 
Kardeliui. O gal tie nuopelnai 
priklausė ne jam, o užnugary 
stovėjusiai iš įvairių srovių 
sudarytai redakcinei kolegi
jai? Tiesa, redakcinė kolegi
ja buvo sudaryta iš Br. Auš
rotos ir Pr. Naujokaičio, bet 
ar jie atstovavo kokią nors 
srovę, taip skaitytojams ir li
ko neaišku. Mums jie yra Ži
nomi tik kaip atatinkamų sri
čių žinovai, ir nėra jokio pa
grindo galvoti, kad jie buvo 
politinių misijų vaidmeny.

Tad patikėdama J. Karde
liui “NL” redagavimą, man 
rodos, KLCT visai bereikalin
gai ryžtasi dar sudaryti prie 
jo iŠ visų srovių redakcinę ko
legiją, kurios paskirtis, turint 
gavoj jos sudarymą politiniu 
principu, yra neaiški ir miglo
ta.

Visi mes esame prieš rau
donąją srovę, kuri stengiasi 
užlieti visą pasaulį, ir visų mū
sų aukščiausias tikslas ---- ko
va už laisvą ir Nepriklausomą 
Lietuvą. Jei partijos ir srovės, 
kaip demokratinis pradas, yra 
neišvengiamas ir net reikalin
gas krašte, nes tuo būdu for
muojama valstybinis gyveni
mas, tai nepamėgdžiokime 
valstybinės struktūros mūsų 
siaurame emigraciniame rate
ly ir neieškokime nei valdan
čiųjų nei opozicionierių, ten 
kur jų nėra. Valia kiekvienam 
turėti savo pasaulėžiūrą ir po
litinį įsitikinimą, valia orga
nizuotis vienminčiams į būre
lius, draugijas ir ten aiškintis 
partines doktrinas, bet nerei
kia mums partinio susiskaldy
mo nei mūsų susiorganizavi- 
me, o, juo labiau, nedarykime 
partiniu ringu vienintelio Ka
nados lietuvių laikraščio ----
“NL”. (Antrojo Kanadoj, lie
tuvių kalba leidžiamo laikraš
čio aš nelaikau lietuvišku, nes 
jis tarnauja svetimies reika
lams) .

Pakilkime aukščiau parti-

tikslais ir visai kitokia gyveni
mo pažiūra. Ta santvarka lai
kosi klaidingos filosofijos — 
komunizmo filosofijos”.

Komunizmas ir demokrati
ja-— "Komunizmas suima pi
lietį be teisėto pagrindo ir nu
baudžia be teismo . . . Jis įsa
ko piliečiui, ką jis privalo gal
voti. Demokratija tvirtina, 
kad valdžia įkurta piliečio 
naudai. Komunizmas tvirtina, 
kad visuomenės negerumus 
tik smurtas pašalins. Demo
kratija įrodė, kad teisybę vie
šuomenėje galima pasiekti 
taikingų kitimų būdu. Komu
nizmas galvoja . . . karas esąs 
neišvengiamas. Demokratija 
tvirtina, kad laisvos valstybės 
gali savo ginčus išspręsti tai
kingai."

Grėsmė. “Iš komunizmo 
filosofijos kylanti veikia gre
sia laisvų tautų pastangoms 
atstatyti pasaulį ir įgyvendin
ti amžiną taiką".

Kas daryti. — ‘‘Pirmiausia, 
mes tvirtai palaikysirry^ Jung
tines Tautas (United Na
tions) . . . Antra, mes vykdy
sime toliau savo programą pa
dėti pasauliui atgauti ekono
minę sveikatą ... Mes abiem 
pečiais remsime Marshallo 
planą , . . J reČia, mes pastip
rinsime taiką mylinčias tau
tas prieš puolimo pavojus . . . 
Tuo tikslu, tikiu, netrukus 
Senatui įteikti Šiaurės Atlanto 
apsigynimo susitarimą . . . 
Laisvoms tautoms mes duosi
me kariškų patarimų ir ginklų, 
jei tik jos kooperuos su mu
mis palaikyti taiką ir saugu
mą . . . Ketvirta, mes turime 
pridėti drąsią programą su
teikti mūsų mokslo ir pramo
nės pažangos vaisių kraštams, 
kurie dar tos pažangos nejun
ta .. . Mūsų turtai tam tikslui, 
tiesa, riboti . . . Bet, kitų tautų 
draugėje mes privalome duoti 
kapitalų kraštams, kuriems 
reikalingas plėtojimasis. . 
kad laisvos tautos pasauly . . . 
galėtų pagaminti daugiau 
maisto, daugiau aprangos ir 
daugiau gaminių."

Talkininkai. — Mums pa
dės visi, kurie nori gyventi 
laisvi, be baimės — net ir tie, 
kurie dabar gyvena, bijodami 
savo valdžios." V.

nių ar srovinių interesų ir ne- 
kirskime šakos ant kurios pa
tys sėdime. Mūsų priešai to ir 
telaukia. Aug. Vienas.

Red. prierašas. KLCT lai
kosi griežtai nepartinės ir ne- 
srovinės linijos, ir nėra pa
grindo manyti, kad redakcinės 
kolegijos sudarymu norima 
būtų įnešti partiškumo ar sro- 
viškumo ton organizacijon ar 
redakcijom Ne, atvirkščiai, ji 
perjautriai šiuo klausimu lai
kos* vien. tiktai‘ todė-, 
kad nori apjungti visus lietu
vius bendriems visų tikslams ir 
išvengti bet kokio srovinio 
dominavimo ir nukrypimo 
nuo nepartinės, nesrovinės li
nijos. Tai vra geriausiai ma
toma iš KLCT pirmininko p. 
Juškevičiaus pareiškimo, įdė
to 3 (95) “NL” numerin.

lima pastebėti.
Samdomo darbininko eko

nominis būvis nėra užtikrintas. 
Užėjus ekonominei depresijai 
samdomas darbininkas pirma
sis atsiduria gatvėje be darbo 
ir tuo pačiu be duonos ir pa
stogės.

Daug geresnė būklė tų, 
kurie turi savarankišką 
užsiėmimą — amatuose, 

prekyboje ir pan.
Savarankiškam amatinin

kui, prekybininkui (Depresijos 
metu sąlygos užidrbti sunkėja, 
tačiau jo pajamos nenutrūksta 
visai ir jis neatsiduria staigiai

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI 

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

Tautieti, ar jau turi „NL” sera?
Tik bendromis jėgomis pasta tysime didelį spausdinto žo
džio rūmą Kanadoje. Geriaus ias 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 Šerus jau Įmokėjai ir dar, negavęs šėrų, 
pakeitei savo adresą — būk malonus apie tai pranešti, 

nes pradedamas šėrų išsiuntinėjimas
“N L” bendrovė.
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STEIGSIME KANADOS LIETUVIŲ BIBLIOTEKA
RAŠO PROF. VACLOVAS BIRŽIŠKA

Kanados LC Tarybai siun
čiu kompl. spausdintų “Žings
nių” (N. 9 ligi 15, nes pirmieji 
aštuoni numeriai buvo atmuš
ti rotatorių ir dabar jau nebe- 
gaunami) ir dvi mano brošiū
ras (vieną vertime j anglų kal
bą, o kitą vertime į vokiečių 
kalbą, nes jų lietuviškieji ori
ginalai, išspausdinti laikraš
čiuose lietuviškai, atskirais lei
dimais nebuvo išleisti). Būtų 
man malonu, jei tie keli spau
diniai sudarytų užuomazgą 
Kanados lietuvių bibliotekos. 
Mat, nors Jungtinių Valstybių 
lietuviai per kelis desėtkus 
metų ir sukūrė puikias ekono
mines ir politines organizaci
jas ir nors jų tarpe buvo ir di
delių knygų mylėtojų, surin
kusių gražias lietuviškas bib
liotekas, bet vis dėlto vienu 
požiūriu jie Žymiai atsiliko 
nuo kitų tautybių, apsigyve
nusių tose pačiose Valstybėse 
--  jie ligi Šiol neturi nė vienos 
bibliotekos, skiriamos specia-

dyti nuo paties darbo organi
zavimo. Kada man 1923 sau
sio 1 d. buvo pasiūlyta paim
ti organizavimą naujai įkurto 
Kaune universiteto bibliote
kos, tai pradžiai gavau tik vie
ną spintą ir 40 knygų ir kam
pą svetimame kambaryje. Bet 
kada 1944 m. aš apleidžiau 
Lietuvą, tai toje pačioje bib
liotekoje palikau 350 tūkstan
čių tomų ir jau paruoštą pro
jektą bibliotekos rūmų, nes ji 
jau niekur Universitete netil
po. AŠ neabejoju, kad jei Jūs 
sumanysite tokią lietuvių bib
lioteką kurti, tai ilgainiui ji 
virs venų svariausiųjų Kana
dos lietuvių kultūros instituci
jų, net ir tada, kada ir, plyšus 
tai pasaulinei votei, kuri ir 
Lietuvių kraują Čiulpia, dau
gelis lietuvių grįš į savo kraš
tą.

ti Kanados lietuvių biblioteką, 
tai ir aš pats pasiųsčiau Jums 
kiek knygų iš tų, kurios mano 
kasdieniam darbui nėra būti
nai reikalingos, bet kurios ga
lės rasti ir Kanadoje skaity
tojų. Atitinkamai organizavus 
skolinimą knygų skaitytojams 
per paštą, galima būtų knygo
mis aprūpinti ir tuos vienišus 
jaunuolius, kurie dabar kerta 
Kanados miškus ar kasa jos 
auksą ir kurie maloniau pra
leistų laiką su lietuviška kny
ga tuo metu, kada Jie turi po
ilsio dienas ar valandas, negu 
kad jį gaištų smuklėje ar prie 
kortų, kas jaunuoliams beveik 
yra būtina, kada jie neturi ga
limumo pr/otingiau sunaudoti
savo laiką.

Tuo atveju, jei 1 amstoms 
atrodytų priimtina mintis kur-

Red. past. “NL" prof. Vacį. 
Biržiškos siūlomai bibliotekai 
jau renka knygas ir yra jų 
jau surinkusi.

Lietuviška Knyga pasieks visas 
žemės vielas

liai lietuviams ir surinkusios 
didesnį skaičių lietuviškų kny
gų ir knygų apie Lietuvą.

Kanados lietuviai, kur gre
ta senų Šio krašto gyventojų 
paskutiniuoju laiku atsirado ir 
daug naujųjų lietuvių, atvyku
sių iŠ tremties, tuo atžvilgiu 
galėtų parodyti iniciatyvą ir 
pradėti darbą, kuris ilgainiui 
galėtų duoti ir labai svarbių 
kultūrinių išdavų. Jog dabar, 
kada pati Lietuva miršta po 
svetimuoju peiliu, kada naiki
nama ir jos ekonomika, ir kul
tūra, ir fiziškai visa tauta, 
svarbu tremtyje ir emigracijo
je išlaikyti ne tik fizines tau
tos liekanas, bet ir jos kultū
ros, taip gražiai nepriklauso
mybės laikais suklestėjusios, 
savybes. O tai be bibliotekos, 
be galimumo visiems tremti
niams ir emigrantams naudo
tis lietuviškuoju knygų turtu, 
neįmanoma.

Tai, kad pradžioje nebus 
galima sutelkti didesnio kny
gų skaičiaus, neturėtų atbai-

Augaburge, Vokietijoj, buvo 
susirinkę Lietuvių Kultūros 
Fondo ir leidyklų atstovai ap
tarti knygų leidybą, platinimą 
ir propagavimą.

Kultūros Fondo St. Komi
tetas, skatindamas išlaikyti 
pasiektus laimėjimus ir linkė
damas spaudai ir ateityje pa
siekti našiausių kultūrinių lo
bių, siūlo:

a) Sutelkti rašto leidėjus 
planingam nuoširdžiam ben- 
dardarbiavimui

b) Prie Lietuvių Kultūros 
Fondo telkti kultūrininkus, 
knygų bičiulius visame pasau
lyje lietuviško rašto platini
mui, kartu su rašto leidyklų 
talkininkais raštu pasiekti 
kiekvieną lietuvį ir nuošaliau-
šiame pasaulio kampe,

c) Lietuvių Kultūros Fondo 
apygardose, skyriuose kaupti 
lėšas mūsų rašto ugdymui,

d) Leisti ir platinti mūši] 
kultūrai svarbius, bet negau
saus tiražo mūsų rašytojų, 
mokslininkų, Hompozitorių

dailininkų ir kitokių sričių 
spaudinius,

e) Garsinimui, propagavi
mui mūsų raštų dažniau tar
tis Liet. Kultūros Fondui su 
leidėjais, redaktoriais, recen
zentais, bibliografais,

f) Prašyti VLIKą, Vykd.
Tarybą ir Amerikos Lietuvių 
Tarybą daugiau domėtis mū
sų kultūros ramsčiu ---- spaus
dintu žodžiu, rūpestingiau pa
dėti darbu ir lėšomis.

Kartu visa mūsų tauta, kar
tu su bendradarbiais, skaity
tojais mes tikime gražesniu, 
turtingesnių kultūriniu mūsų 
rašto rytojumi. Tai mums liu
dija gražūs mūsų rašto pasi
sekimai praeityje, mūsų visų 
meilė kultūrai, raštui. ,

Lietuvių Kultūros Fondo 
St. Komitetas ir knygų leidyk
los: Patria, Siudavija, rVenta 
sutaria:

Artimai bendradarbiauti 
knygų leidime ir platinime. 
LK Fondas per savo skyrius

KETURI ŽODŽIAI
JONAS NEVARDAUSKAS

Vakaras
Žinau, lauke audringa pūga siaučia. 
Beprasmiškai ir medžiai priešinas jai.
Aš praveriu namų duris — širdis tą jaučia, 
Kokion audron veda šie keliai.

Ir vėjas žeria sniegą į akis — tą juntu, 
Kaip tirpsta jis nuo mano veido šilumos. 
Ir vėliai lyg iš miego aš pabundu 
Savęs paklaust: kas laimę man atstos.

Mergaitė
Gal tu bijai man pasakyti, 
Ką slepia nerami širdis.
Vėl grįš ruduo, ims gėlės vysti, 
Gal tu bijosi mano žodžių vis.

Ateitum tu per lauką rugiagėlių, 
Ateitum su saulėlydžiais šviesiais.
Ateitum tyliai, lydima šešėlių, 
Ir mes žiūrėtume, kaip saulė nusileis.

Akordai
Reikšmingi žodžiai, ir ne pasakų, ne juoko, 
Akordai skamba kažką slėpdami širdy.
Pavasaris praėjo ir ruduo pilnoko, 
O vienas vardas liko atminty.

Meilė
Nors niekad meilės, laimės neminėjom, 
Sakydavom, kad viskas tik juokai.
Taip eidami gražiom alėjom, 
Pradėjom kartą me» kalbėti atvirai . . .

ir bičiulius padeda leidykloms 
visuose jų darbuose, ypač 
knygas platinti.

Dažnesniuose susirinkimuo
se tartis dėl J bendradarbiavi
mo ir rašto ugdymo. Leidyk
los Patria, Sudavija, Venta 
nuo savo leidinių pajamų ski
ria atatinkamą nuošimtį Liet. 
Kultūros Fondui.

Leidyklos F’atria, Sudavija, 
Venta artimiausioje ateityje 
išleidžia platų knygų katalo
gą, laikotarpiais leis raštus 
skelbimo ir informavimo rei
kalams.

Leidžiant ir platinant ipau- 
sdinius, leidyklos įsipareigoja 
suderinti savo veiką Europoje 
ir užjūriuose.

GAUTA PAMINĖTI
Dr. A. Šapoka. LITHUA

NIA THROUGH THE AGES 
---- Lietuva amžių bėgy. 140 
pusi., 200 iliustracijų. Leidė
jas architektas F. J. Vizgir
da, “Aufbau", Friedrich-Her- 
schel-StrsLsae 16, Muenchen 
2 7, Germany. Reprezentacinis 
leidinys. Kaine Vokietijoje 
10 DM.

Vincas Ramonas. KRY
ŽIAI. Romanas, sukėlęs daug 
ginčų. Antras papildytas lei
dimas. Išleido “Patria . Vo
kietijoje kaina 10 DM.

Stepas Zobarskas. PER 
ŠALTI IR VĖJĄ. Iliustruota 
dail. P. Osmolskio. Tai graži 
vaikams knygutė. Išleido 
“Patria".

Prie plačios upės, ten toli 
mano tėvų Žemėje, stovėję 
keltininko namelis. Palinkęs 
nuo audrų ir vėjo, jis stūkso
jo savo vinatvėje, o pro Šalį ( 
bėgo ir tekėjo sraunūs upės ( 
vandenys, nešdami pavasario 
džiaugsmą ir rudens naktų 
klaikią tylą. Prie keltininko 
namelio nebuvo nei sodo, nei 
kopūstų daržo, tik dvi senos 
valtys plūduriuodavo tuščios 
vandenyje. Retai kas Čia atei
davo siauru keleliu, vedančiu 
per tamsius miškus, o dar re
čiau kas prašydavo keltininko 
pagalbos, perkelti į aną pusę 
upės, kur nebuvo nei miesto, 
nei žalių kaimo sodybų. Ten 
dunksojo tik plati giria, ir 
krankė nebaidomi varnai. Ru
dens naktį ten galėjai girdėti 
staugiantį alkaną vilką, pali
kusį tamsoje savo laužą ir iš
ėjusį iš tankumynės į paupį.

Bet senasis keltininkas ne
bijojo nei vilkų, nei juodos 
naktų tamsos. Ramiai va
kare užmigdavo prie šiltos 
krosnies, saldžiai pūsdamas 
pro Ūsus savo Žilos senatvės 
sapnus. Rainas katinas fįyliai; 
murkdavo ant krosnies, o šuo 
išsitiesdavo netoli šeimininko 
pasuolėje. Švelniai juos liū
liuodavo svirplio muzika, vi
są ilgą naktį skambėdama po 
krosnimi.

Daug tokių rajnių naktų 
praleido keltininkas savo ma
žame namelyje. Niekas ne
trukdė jo ramybės. Per išti
sa eilę metų nė kartą nesibel
dė į jo siauras namelio duris 
plėšikai, nė karto jo neišgąsdi 
no vaiduoklio dvasia, nerasda
ma atilsio klaikią rudenio nak-

SENASIS KELTININKAS
tį, kai verkdavo visa Žemė ir 
dangus...

Žilos ir gilios senatvės jau 
buvo sulaukęs senasis keltinin
kas. Daug sykių jis lopė savo 
ąžuolines valtis, kurios pirma 
jo sutręšo. Net namelio pama
tai ėmė linkti, o senelis vis bu
vo tiesus ir judrus, nors pra
žilęs ir baltas, kaip Žydinti ie
va upės krante. Visos ligos ir 
negalavimai senelio neįveikė. 
Anksti rytą kėlęs, jis kibdavo 
į savo kasdieninį darbą kieme. 
Tai malkų prasikirsdavo, tai

Žuvis gaudydavo, o Žiemą gra
žias lazdas ir pypkes pjausty
davo. Per metus vieną kartą 
atkabindavo didžiąją valtį ir 
pasileisdavo pavandeniui į 
miestą, kur visos žiemos savo 
gražiuosius rankdarbius į pre
kes išsikeisdavo. Grįžęs vėl 
po savo kiemą vaikštinėjo, 
retkarčiais vieną kitą keliauto
ją į aną upės pusę nuvežda
mas. Taip prabėgo daug daug 
laiko, o dar daugiau vandens 
nusinešė upės tėkmė į marių 
gelmes.

Bet niekados netikėjo sene
lis, kad jis savo ąžuolines val
tis pergyvens ir dabar tokioje 
senatvėje, reikės dar jam nau
ją dirbtis. "Na. gal dar Šie
met užteks . . .” galvojo ne 
sykį, krapštydamas pakaušį. 
“Gal neužmirš jau Šitą Žiemą 
manęs mirtis ir ramiai leis už
migti man, pailsusiam šioje 
Žemės kelionėje . . .”

VYT. TAMULA1TIS

Bet praėjo ir ta ir dar ke
lios Žiemos, o senelis jautėsi 
toks pat stiprus.

- Užmiršo mane mirtis, 
---- pagaliau tarė keltininkas 
vieną pavasario dieną, sėdė
damas ant putojaučio upės 
kranto.

- Reikia dirbtis naują val
tį .. . Ką gali žinoti, kiek dar 
teks Žemėje vargti?

Ir triūsė senelis keltininkas 
visą pavasarį, naują valtį be
dirbdamas. Išrinko geriausias 
lentas, be jokios šakelės. Pas
kui obliavo, lygino ir lenkė, 
kad laivelis būtų 
narus per bangas, 
nertų.

Kai pabaigė, 
dugną, padžiovino 
upę. Pabandė ----
vo. Kaip putelė balta šokinė
jo. Patenkintas savo darbu, se
nelis keltininkas kalbėjo:

- Na, dabar vėl ilgai galė
siu vargti. Kažin tik, kokį pir
mą keleivį iš anos pusės per
kelti turėsiu ? Gal vargšą ka
reivį, grįžtantį iš karo namo, 
kuris nieko už tai neužmokes? 
O gal karaliaus pasiuntinį, ku
ris visą saują auksinių pado
vanos? . . .

Taip galvojo senelis, savo 
naują valtį į upę nuleidęs. 
Apie tai galvojo ir vakare at
sigulęs. kol viduryje nakties jį 
pabudino tolimas šauksmas 
anapus upės. t

tyloje, 
Šauks- 
Šuo ir

lengvas ir 
kaip žuvelė

išsmalavo 
ir nuleido į 
lengvas bu-

- Keltininke! Ei, keltinin
ke! ŪŪŪ . . . Duok valtį!

Jis klausėsi nakties 
pakėlęs galvą. Visada 
mą pirmas išgirsdavo
imdavo loti, pabudindamas 
Šeimininką. Bet dabar Šuo ra
miai miegojo. Argi jis būtų 
apkurtęs?

- Keltininke! Ei, keltinin
ke! UŪŪ . . . Duok valtį! ----
aiškiai senelis girdėjo balsą. 
Pabudino pats Šunį. parodė 
pirštu į upės pusę ir tarė:

---- Na, ar negirdi?
Bet Šuo abejingai pažvelgė 

į senelį, visai nesuprasdamas, 
ko jis norėjo ir ko dabar vidu
ryje nakties atsikėlė. Jokio 
Šauksmo jis negirdėjo.

laiveli Žibančiu upės paviršiu
mi. Pagaliau laivelis atsirėmė 
į karntą, kur jo laukė paslap
tingoji keleivė.

- Prašau, ---- ištarė kelti
ninkas. ---- Juk jūs mane Šau
kėte ?

— Taip, ---- atsakė nepažįs
tamoji ir lengvai įšoko į laive
lį. Senelis tuo metu peržvelgė 
ją akimis. Keista ji jam pasiro
dė. Ne keleivio drabužiais bu
vo apsirengusi, be ryšulėlio, 
be lazdos ir apsiausto rankoje. 
Juodu, lengvu drabužiu užsi
metusi, dar slaptingesnė atro
dė nakties šešėliuose. Bet se
nelis, nė žodžio netaręs atsi- 
stūmė nuo kranto ir vėl pa
traukė irkalis. Upės vidury jis 
pirmas prakalbėjo ir pertrau-

vo senelio keltininko ausys 
dar girdi ... ---- nusišypsojo
jis ir vienas išėjo pro duris.

Dabar jis aiškiai išgirdo ir 
išskyrė moterišką, švelnų bal
są, Šaukiantį anapus upės. Nė 
kiek neabejodamas, kad ten 
jo laukė keleivė, jis atsiliepė:

— Jau, jau! Ateinu, — ir 
sėdęs į naująjį laivelį, nusiyrė 
per ramius upės vandenis.

Anapus upės, ant kranto 
sėdėjo mergaitė. 1 amsiu rūbu 
apsisiautusi. Ji Žiūrėjo į kelti
ninką, artėjantį per upėj skęs
tančias žvaigždes. švelniai, 
lyg sidabro skambesys. Čežė
jo vanduo po irklais, kurie vis 
arčiau ir arčiau pastūmėdavo

nustebo

— Ar seniai kelionėje’
— Visą gyvenimą, ---- ištarė

tyliai ndpažįstamoji mergaitė. 
— Keliauju ir keliauju, o kai 
sustoju. Žmonės ašaromis ap
sipila, ir iš skausmo jiems šir
dis plyšta.

- Kodėl gi? 
senelis.

- Kodėl, klausiate? pa
kėlė savo baltą ledinį veidą ir 
liūdnai nusišypsojo. — UŽ tai, 
kad niekas manęs Žemėje ne
myli. Nemyli nei senas, nei 
jaunas, nei paukštis, nei žvė
ris. O visiems aš nešu amžiną 
ramybę, visus išvaduoju iŠ 
skausmo ir kančių, visus rami
nu ir paguodžiu sulygindama 
karalių su vargšu, tiesų su 
kuprotu, stipruolį su luošu . . .

(Pabaiga sekančiame n-ry)
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LIETUVIAI KANADOJE

Mes statome elektros jėgainę
Postage du Fort. — 1 ri-

kampyje tarp Ottawos, Pem
broke ir Renfrew, ant Otta
wos upės kranto, statoma nau
ja elektros jėgainė. Čia darbas 
prasidėjo praėjusių metu pa
vasarį. Pirmiausia pastatė nau
jiems darbininkams barakus 
ir paruošė stovyklų. Per 5 
mėn. stovykla buvo visai pa
ruošta. Šiuo laiku Čia yra apie 
1.500 darbininkų, kurie dir

ba prie pylimo statymo. Sta
tyba ---- valstybinė, bet per
duota privačiai firmai Penta
gon”, kaipo rangovui.

Gyvenimo sąlygos naujuose 
barakuose geros: Švaru, visą 
laiką šitas ir Šatas vanduo, ap
šildoma karšto oro ventiliato
riais. Vidury stovyklos yra 
didžiulė valgykla, kur dienos 
maistas kainuoja 1,2 5 dol. 
Maistas geras, gerai paruoštas, 
gražių mergaičių paduodamas 
j stalą. Be to. yra kantina, du 
kartus savaitėje kino, skaityk
la ir kambarys su įvairiais 
Žaidimais.

Labai palankios darbo są
lygos visiems, kas turi supra
timą apie statybą. Geriau pa

sakius, kas moka nupjauti 
lentą ir įkalti vinis. Jie visi 
gauna dolerį per valandą, o 
darbas, ruošiant formas ele
mentui, didelės filosofijos ne
reikalauja. Mažiausia uždir
bama 65 cent, per valandą. 
Dirbama 10 vai. per dieną. 
Esant trumpom dienom, dar
bovietė apšviečiama prožek
toriais. Darbas numatomas 
baigti už 3-4 metų.

Darbininkai daugumoje 
anglai ir prancūzai. Tarp jų 
apie 70 naujų imigrantų ir 3 
lietuviai. Pirmuosius 5 mėne
sius naujiesiems teko pats 
juodžiausias darbas, bet da
bar jie jau išsidiferencijavo, ir 
kai kurie turi geresnius darbus 
ir aukštesnį atlyginimą nei ka
nadiečiai. Naujieji imigrantai 
Čia dirba jau 9-tas mėn. ir tu
ri labai gerą darbininkų var
dą. Sugyvenimas labai geras 
ir jokių incidentų neįvyko.

Bet kokia tautinė-kultūrine 
veikla, esant tik 3 lietuviams, 
neįmanoma. Esant gerom dar
bo sąlygoms daugumas Žada 
pasilikti ir po sutarties baigi
mo. Vytas.

BAIGĖ DARBO SUTARTĮ
St. Catharines, Ont. Perei

tais metais atvykę į spyžo ga 
minių liejyklą I 7 lietuvių šio
mis dienomis baigė darbo su
tartį. Kad ir sunkios darbo są
lygos šioj įmonėj tačiau dau
gumas baigusių sutartis pasi
lieka dirbti toliau, nes Žiemos 
metu sunku gauti paprasčiau
sią darbą. Kai kas, arpleidęs 
darbovietę, turėjo daug vargo 
kol gavo koki nois darbelį. O 
kai kas ir iki šiol tebevarsto 
įmonių duris. 1 odei daugu
mas sako: — lauksime kol 
saulutė nusišypsos pavasariš
kai, o tuomet . . .

V. Venckus.

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 visu vietovių, kuriose gyvena ir dirba nors vienas lietuvis, labai prašome 
rašyti “Nepriklausomai Lietuvai ’. Rašykite taip, kaip mokate

Palaikome tėvynės papročius
St. Catharines kolonijos lie

tuviai Kalėdų šventes atžy
mėjo bendru Kūčių stalu. Ka
dangi didesnės patalpos ne
buvo galima gauti, tai Kūčios 
buvo suruoštos viename ma
žame lietuvio namelyje, kuria
me vargais negalais tilpo 40 
Žmonių.

Kūčių vakarienė atidaryta 
bendra malda, vadovaujant 
svečiui iš Kennenbuk Port, JA 
V, Tėvui Pranciškonui M. 
Stepaičiui o.f. m. Vakarienės 
metu buvo sugiedota kalėdi
nių giesmių. Sveikinimo Žodį 
tarė Tėvas M. Stepaitis ir Kl. 
T skyriaus pirm. V. Kriščiū
nas. Vakarienė buvo užbaigta 
sugiedant 1 autos Himną.

Didelė padėka atitenka 
gerb. Stepaičiui kuris, nepabū
gęs didelės kelionės, savo at
silankymu St. Catharines lietu
viams suteikė progos gimtu 
Žodžiu atlikti išpažintį ir iš
klausyti pamaldų. 1 aip pat 
didelė padėka atitenka Kūčių 
rengėjams ir šeimininkėms: 
Vyt. Kriščiūnui, A. Kuraičiui, 
J. Kazragiui, P. Prankienei, 
V. Mickevičiūtei, J. Šlepety- 

tei, M. Miškenytei ir L.. Velio- 
niškytei. , Vacius Venckus.

600 BEDARBIU)
St. Catharines. Ont. Ne

sant kai kurių fabrikų gami
niams rinkos — daug darbi
ninkų atleidžiama iš darbo. 
Nuo 1948 metų gruodžio m. 
vidurio iki šio laiko Unem
ployment Insurance Commis
sion yra užregistruota iki še
šių šimtų bedarbių.

V. V-kus.

LIETUVIAI LANKO 
KURSUS

St. Catharines, Ont. Prie 
aukštosios St. Catharines mo
kyklos veikia įvairių specialy
bių vakariniai kursai, jų tarpe 
ir anglų kalbos. Kursus lanko 
per trisdešimt lietuvių. Įdomu, 
kad kalbos kursus lanko ir to
kie asmenys, kurie Kanadoje 
jau yra išgyvenę po 20-30 
metų, bet vos vieną kitą Žo
dį supranta angliškai

Be kalbos kursų, keletas 
lietuvių lanko ir kitų specialy
bių kursus: mašinistų, mecha
nikų ir kt. V. Venckus.

Margos Hamiltono lietuviu žinios
8— Šiuo metu Hamiltone ir 

jo apylinkėse yra per 500 lie
tuvių. Nors nemažas tas skai
čius, bet reikia apgailestauti, 
kad trūksta didesnės kultūri
nės veiklos.

— Gautoji iš vyskupijos se
na ir nenaudojama bažnyčia 
kun. Tadarausko ir vietinių 
lietuvių iniciatyva baigta ga
lutinai remontuoti. Remonto 
darbus padarė patys lietuviai 
atliekamu nuo savo darbo 
laiku. Buvo surinkta nemaža 
aukų: ’’Steel Company” paau
kojo 1000 dolerių. Joje dir
ba nemažai ir lietavtų. Po 
bažnyčia baigiama ruošti pa
rapijos salė.

- Jau keletą kartų viešai 
pasirodęs, veikia ir toliau 
bendras lietuvių choras, Tas 
choras gieda ir per pamaldas 
bažnyčioje. Chorui vadovauja 
ja p. Babeckas. , .

---- Parapijos komitetas iŠ 
kuklių savo lėšų šelpta Į ne
laimę pasekusius lietuvius. 
Tos Šaly reikalams jau yra

išleista 400 dolerių. Daug 
lietuvių, parapijos komiteto 
rūpesčiu, gavo darbo. 1 ai tik
rai gražus pavyzdys ir ki
tiems.

---- Hamiltono lietuvių jau
nimo klubas, sausio mėn. I 5 
d. lenkų salėje surengė .šokui 
vakarą. Atsilankė didelis 
skaičius lietuvių, taip pat ir 
iš tolimesnių vietų. Buvo ir 
kukli pramogėlė, kuri paliko 
gražaus įspūdžio. Nors turime 
nemažai meno jėgų, bet jos 
neveiklios. Reikia tikėtis, kad 
mūsų meno jėgos ateityje pa
sirodys.

— Nors Hamiltonas yra ir 
nemažas pramonės centras, 
bet šiuo metu yra sunku gau
ti darbo. Atvykę iŠ kitur lie
tuviai, išbūna dvi, tris ir dau
giau savaičių, kol suranda 
sau darbo.

Todėl patartina būtų norin
tiems atvykti gyventi į Hamil
toną, pirmiau surasti darbą, o 
paalaui persikelti gyventi.

, Ve. J.

4

TEL. VI.6373 6668 DeLorimier Ave 
Montreal, Que.

Albertas J. Norkeliunas
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.

KLT Vai d’Or skyriaus susirinkimas
Sausio mėn. I 6 d. įvyko vi

suotinis KLI \ al d Or sky
riaus narių susirinkimas, kurį 
atidarė S. Bakšys ir trumpai 
pasveikino naujai atvykusius 
tautiečius. Po to susirinkimą 
vesti buvo išrinktas p. Astra
vas, o sekr. p. Žulys. Inž. V. 
Pak,alniškis, paminėjimui a.a. 
buvusio Lietuvos Prezidento 
A. Smetonos, skaitė paskaitą: 
nupasakojo jo trumpą biogra
fiją ir kovą dėl Lietuvos ne
priklausomybės.

A. Pulkauninkas toliau pa
darė išsamią Kanados lietuvių 
organizacinio gyvenimo ir sk. 
veiklos apžvalgą. Paliesdamas 
numatomą KLT skyrių atsto
vu ir Kanados lietuviu orga
nizacijų atstovų suvažiavimą, 
pabrėžė, kad KLT Centro ta
ryba turi didelį ir sunkų užda
vinį suorganizuoti visus Kana
dos lietuvius.

P. Šurkus perskaitė reviz. 
komisijos aktą: per 1948 m. 
antrą pusmeti skyrius turėjo 
oajamų 2.5 76 dol 68 et. ir iš
laidu per tą patį laiką 2.031 
dol 99 et. 19 19 m. sausio 1 d. 
liko skyriaus kasoje 544 dol. 
69 Ct.

Toliau slaptu balsavimu Į 
skvriaus valdybą išrinkti: A. 
Pulkauninkas ---- pirmininku,
F Rimaitč-Bakevičienė — 
vicep., J. Žurlys — sekr., J. 
Rutkauskas — ižd.. inž V. Pa
kalniškis ---- kultūros reika
lams. Revizijos komisijon iš

rinkti: p. Žulys, p. Misius, p. 
Kirstukas.

Nuspręsta š.metų I pusme
tį išvystyti lėšų rinkimą trem
tinių šelpimui (ligonių ir 
moksleivijos), o Jautos Fon
dui sustiprintą vajų nukelti į 
II pusmetį.

Baigdamas susirinkimą bu
vęs valdybos pirmininkas St. 
Bakšys palinkėjo naujai val
dybai dar didesnės energijos 
mūsų organizacinėj veikloj ir 
kovoje dėl Lietuvos laisvės. 
Susirinkime dalyvavo iš 100 
nariu----60. Susirinkimas baig
tas Tautos Himnu.

1949 m. sausio mėn. 1 d. 
Vai d’Ore buvo 193 tautie
čiai. Sk. St.

SUSIŽEIDĖ ST. CATHARI
NES KLT SKYR. PIRM.
St. Catharines. Ont. Vytau

tas Kriščiūnas 14 d. grįžo iš 
darbo kompanijos sunkveži
miu, kuris susidūrė su kitu 
sunkvežimiu. Vytautui Kriš
čiūnui buvo pramušta kakta 
prie pat kairiosios akies. IŠ 
nelaimės vietos jis buvo nu
vežtas pas gydytoją. Šiuo me
tu jis gydosi namie ir tikisi 
greitu laiku pradėti dirbti.

Kaip bendro likimo brolį ir 
energingą skyriaus pirmininką 
visi jo bičiuliai uzpaučia ir 
linki greitai pasveikti.

V. Venckus.

DĖMESIO!
Didelis mažų ir didelių

TABAKO UKIU
PASIRINKIMAS

Delhi-Simcoe, Ont.. apy
linkėse, 
kėjimas. 
gyti 
ūkius,

Lengvas išsimo- 
Kas norite įsi- 

vertingus tabako 
kreipkitės ar ra
šykite :

W. KOC1UK 
Real Estate Broker 

James St., Delhi, Ont. 
Kalbame lietuviškai.

Maistas i Europa per
VIENA SAVAITE

I RI EN D EUROPE, Ine.

Montrealo skyrius — 1110 Stanley Street, Montreal, P.Q..

Kaip veikia SAFE? Už kiekvienus $10.05 kuriuos prisiusite, SAFE 
pasiųs jums vieną Skulbos Orderį lame 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 pusėje.
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) 16J4 sv. grynų taukų už.

Užsakydami visada nurodykite zoną
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., Ca nada—Phone: BE 4506.

Enclosed is □ Money Order for 
for which please send me ..........
conditions.

.$ 2.45
.. $11.40

Canada. — Tel. BE 4506.
CARITAS (Šveicarų Labdaros 

Centro) Atstovai.

SIUNTINIO Tl RINYS 
(24^2 sv. virš 45.000 kolorijų) 
4 sv. margarino 
1 sv. Kavos, 

sv. kv. miltų 
sv. marmalade, 
sv. aviž. maisto, 

1 sv. pieno

7
1
2

2 sv. mėsos,
2 sv. ryžių,
2 sv. cukraus.

2 sv. pieno 
šokolado.

Paruošti siuntiniai 
didesniuose

gaunami visuose 
miestuose

VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE

Tariamasi ir su kitais kraštais.

Speed Vouchers

Please print YOUR name and address

NAME

STREET AND NUMBER

CITY AND STATE

DO NOT WRITE HERE

.............................. Dollars ($......................... ) 
at $10.05 each, subject to usual SAFE

Please check Country and Zone below:

AUSTRIA - ALL ZONES

GERMANY
BERLIN (all Hectors)

AMERICAN ZONE

BRITISH

FRENCH

Or print name

ZONE

ZONE

of City and Country here

I



6 PSI NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1949. I. 28. Nr. 4 (96)

Yra tvarka dar
Perskaitęs “NL” gerb. Tau

tiečio diskusinį straipsnį 'Ar 
tiktai ne par daug?”, suma
niau pareikšti savo nuomonę.

Minimam straipsny 1 autie- 
tis skundžiasi kai kuriais nau
jai atvykusiais lietuviais, kad 
jie per daug vartoju svaigina
mųjų gėralų ir įsigėrę viešose 
vietose netaktiškai elgiąsis. 
Dėl to Tautietis klausia "kaip 
nuo to blogo apsisaugoti?” 
Bet Čia pat jis pats j savo klau
simų atsako pasiūlymu imtis 
griežtų, realių ir praktiškų 
priemonių: viešo įspėjimo,
skelbimo j U pavardžių spau- 
roje ir izoliavjmo iš išeivių 
tarpo.

Atrodo, kad 1 autietis su 
įstatymais visai dar nesusipa
žinęs. Tokių “griežtų” prie
monių galima buvo griebtis 
tik DP stovyklose Vokietijoje, 
bet ne Kanadoje.

Kad girtuoklių pavardės 
būtų skelbiamos bent kokiam 
laikrašty, tai man dar neteko 
skaityti ar girdėti. Tai būtų 
Tautiečio naujas išmislas. Vie
šas papeikimas talįp pat Čia 
nieko nereiškia. Visose tauto
se ir tarp įvairaus luomo Žmo
nių yra taip vadinamų alko
holikų, į kuriuos niekas jokio 
dėmesio nekreipia^. Jei alko
holio paveiktas Žmigus įvykdo 
nusikaltimą, tai jį sutvarko 
policija ir teismas, o jei žmo
gus įsigėręs tik “paplavinė- 
ja”, tai iŠ to belieka tik pa
sijuokti.

P lę EMILIJĄ KUPŠYTĘ 
ir

p. ANTANĄ KERŠĮ, 
sukūrusius išeivijoje lietuvišką šeimos židinį, sveikina
me ir linkime daug laimės. G. J. Žemaičiai.

MŪSŲ SPORTAS
Toronto teniso turnyre pasi

žymėjo Pr. Gvildys
Toronte įvykusiam Toron

to u apygardos stalo teniso 
turnyre pasižymėjo mūsiškiai 
stalo tenisistai.

Pranas Gvildys jau pradžio
je A grupėje nugalėjo turny
ro favoritą, vienją geriausių 
Kanados stalo tenisistų, To
ronto ir apyg. meisterį Ho
ward Birch 21:19: 23:21 ir 
po jo, nugalėdamas kitus, įėjo 
į pusfinalą.

B grupėje tas pat Pranas 
Gvildys, nugalėdamas Juozą 
Gvildį, paėmė pUrmą vietą fi
nale. Kiti mūsiškiai stalo te- 
nisistaį, Jonas Ranonis ir Zig
mas Romeika taip pat labai 
gerai, pasirodė.

Turnyro finalai įvyks sau
sio 28 d., Broadview YMCA, 
7 vai. po pietų. Mėgėjas.

- Gruodžio 1 5 d. Oxfordo 
rugby studentų rinktinė įveikė 
Cambridge studentus 14:8.

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

ancios įstaigos!
Į tai aš žiūriu kaip į atskiro 

individo ydą. Blogu elgesiu 
asmuo daro gėdą ir nuostolį 
tik sau pačiam. J ai nėra nusi
kaltimas ar Žeminimas lietuvių 
vardo. Pagaliau, keli ‘latrai” 
juk neatstovauja lietuvių ben
druomenės.

Galų gale, man neaišku, 
kodėl Tautietis šią ydą prime
ta tik naujai atvykusiems lie
tuviams? Atrodo, kad 1 autie
tis mano, jog senieji lietuviai 
alkoholinių gėrimų vengia net 
pauostyti? Kiek Žinau, išgeria 
ir išsišokimų pridaro ir tie ir 
tie. Neklystu sakydamas, kad 
naujieji lietuviai net mažiau 
geria, nes niekas iš naujai at
važiavusių lietuvių neuždirba 
pakankamai dang, kad galėtų 
dažnai gerti.

Be to, Tautietis dar vieną 
blogybę iškėlė, tai naujai at
vykusių lietuvių įsiskolinimą 
firmoms ir pabėgimą, pekei- 
Čiant gyv. vietą. Čia irgi tik 
paskiro asmens nusikaltimas, 
o ne visos lietuvių bendruo
menės. Anksčiau ar vėliau to
kie bus sugaudyti ir atatinka
mai nubausti. Kanados poli
cija Žino, kaip tvarkyti gir
tuoklius ir apgavikus. Palikim 
tą pareigą jai ir toliau vykdy
ti. Nesišokim tvarkyti tai, j ką 
neturime teisės. Mes visi esa
me įsijungę į bendrą Kanados 
gyvenimą ir bent kokiems nu
sikaltimams mums yra taiko
mi atatinkami įstatymai ir 
bausmės.

Morris Capkau.

Žymaus sportininko sukak
tuvės

Šiemet sukako 20 metų 
sportinės veiklos žymaus lie
tuvių sportininko Vlado Ba- 
kūno, kuris dabar gyvena Vo
kietijoje, Augustdorfo sto
vykloje (21a Augustdorf b. 
Detmold, DP Camp). Jis yra 
daugelio rungtynių čempio
nas, sporto organizatorius 
Lietuvoje ir tremtyje, sporto : 
darbuotojas, buvęs Lietuvos 
kūno kultūros Rūmų direkto
riaus pavaduotojas, dalyvavęs 
daugelyje tarptautinių rung
tynių, buvęs net Amerikoje ir 
čia laimėjęs pirmųjų prizų. 
Nors V. Bakūnas už dalyva
vimą priešnacinėje veikloje 
buvo nacių suimtas, iškalėjo 
koncentracijos stovykloje 
metus, neteko daug sveika
tos, bet ir dabar nepasiduo
da likimui ir aktyviai daly
vauja tremtinių sporto gyve
nime.

PADĖKOS
Tebūna mums leista, per šį 

laikraštį, pareikšti mūsų vie
šą ir nuoširdžiausią padėką 
Poniai Anastazijai Stankienei 
už visus vargus ir rūpesčius tu
rėtus besirūpinant mūsų atva
žiavimu į Kanadą. Nebūdami 
nei giminės, nei iŠ ankščiau pa
žįstami, Ponios A. Stankienės 
asmeny mes suradom tikrą 
motinišką globą kaip besirū
pinant mūsų kelionės reika
lais, taip ir mums atvažiavus 
Kanadon. Te Viešpats Dievas 
atlygina Jai už tai savo malo
nėmis !

Būtume neteisūs, jei Šioje 
vietoje nepareikštume savo 
geriausių padėkos jausmų Po
nui Pranui Skruibiui, kuris taip 
daug prisidėjo prie mūsų at
važiavimo Kanadon.

Joana ir Steponas Kęsgailos.
* * *

Kanados Lietuvių Centro 
Tarybai padėką už siuntinius 
prisiuntė šie asmens: Baltijos 
universiteto Pinneberge, Vo
kietijoje, prof. Vaclovas Bir
žiška; Juozas ir Pelagija Sa
vickai iš Dillingeno, Vokieti
jos; Valė Kazirskienė iš Ol- 
denburgo, Vokietijoje; B. 
Vokietaitytė, iš Pc IRO Sa
natorijos, Salzburg - Parsch, 
Austrijoje; Jonas Žilys, iš Di
llingeno; prof. Jonas Puzinas, 
iš Pinnebergo, Baltijos uni
versiteto.

— Geriausi Š.m. Italijos sta
lo tenisistai yra: I. Cucelli, 2. 
del Bello, 3. Canapele ir Sada.

- Buvęs Wimbledono te
niso turnyro laimėtojas pran
cūzas Ivon Petrą yra kviečia
mas treneriu viename New 
Yorko klube.

—■ Berlyne, Post aikštyne, 
įvyko futbolo rungtynės tarp 
iškiliausių Rytų Vokietijos 
klubų Berlyno Wilmersdorf ir 
Dresdeno Friedrichstadt, ku
rias laimėjo berlyniečiai 2:1.

—Gruodžio 19 d. Flensbur- 
ge, pirmą kartą po karo įvy
ko rankinio rungtynės tarp 
Vokietijos ir Švedijos studen
tų rinktinių, Laimėjo vokie
čiai studentai 11:10.

— Higbhury (London) 
stadione 50.000 anglų sekė 
futbolo revanšo rungtynes su 
Šveicarais, kurie prieš tai bu
vo nugalėję an6lus. Šias 
rungtynes anglai laimėjo san
tykiu 6:0.

— JAV pirmą kartą po ka
ro buvo avio madelių varžy
bos. Wackefield taurę laimėjo 
anglas Chestertos, kurio mo
delis iš trijų skridimų ore iš
silaikė 8:27,3 min.

— Anglijoje pasibaigė fut
bolo pirmenybių 1 ratas. Der
by County pirmavimą turėjo 
užleisti Newscastel United, ku
ris surinko 31 t. Antroje vie
toje ---- D. County ir 3 v.
Portsmuth. Šveicarijoje pir
mauja Lugano su 20:4 t., 2 v. 
Lusanne su 17:7 ir 3 v. Bel
linzona su 14:10 taškų. Itali
joje pirmauja FC Torino, 
Vengrijoje Ferencvarosz. Len
kijos š.m. meisteriu tapo Kro
kuvos Cracovia, papildomose 
rungtynėse įveikusi Wislą 3:1.

iŠ SKAUTU GYVENIMO

L. S. S. SKAUGIU ORGANIZACIJOS 
VADIJOS ATSISAUKIMAS

194 8 sukaktuviniai - tau
tiniai metai, kaip ir visos lie
tuviškos bendruomenės trem
tyje, taip ir mūsų svajonių ir 
vilčių grįžti į laisvą tėvynę 
neįvykdė. .

Daug iŠ mūsų sesių jau yra 
dar toliau nukilusių nuo tėvy
nės krantų į saugesnius, lais
vus demokratinius kraštus. 
Dabar viena po kitos, likimo 
rankos vedamos, palieka vis 
mažėjančius savo būrius ir re
tėjančias vadovių eiles. Nėra 
dienos, kad iŠ bet kurio skau
tiško vieneto neatskiltų viena 
ar kelios sesės. Mes jas išlei
džiame skaudamomis širdimis 
ir kartu džiaugdamosios, kad 
jos išvykdamos perkelia ir 
mūsų veiklą. Mes likusios 
glaudžiamės, kad išlygintume 
išvykusių paliktas spragas ir 
matome, kad gyvename orga
nizacijos besibaigiantį trem
ties laikotarpį. Matome, kad 
netrukus ateis laikas, kada 
turėsime organizacinę veiklą 
tremtyje baigti ir organizaciją, 
kap DP skaučių, likviduoti.

LJetuvaiČių skaučių organi
zacija neturi baigtis su musų 
išsikelimu iš Vokietijos. Jeigu 
taip atsitiktų, būtų lietuviš
kam organizac. gyvenimui, ir 
jaunuomenei tautiniu ir pasau
liniu atveju padaryta didelė 
žala. Todėl ji turi, čia užsida
rius, iškilti tuose kraštuose,

Ka rašo kiti
____ o

“M 1 N T 1 S”: (Vokietija) 
“gruodžio mėn. 2 d. uždaryta 
Apaštališkojo Sosto Delega- 
tūros įstaiga lietuviams Vokie
tijoje ir Austrijoje, iki Šiol 
sėkmingai veikusi Kirheim- 
Teck miestelyje. Tuo pačiu 
patvarkymu visi tremtiniai ku
nigai pavedami vietos ordina
rų globai. Visos Šv. Sosto per 
delegatūrą tremtiniams kuni
gams suteiktos teisės, lengva
tos ir įgaliojimai atšaukiami. 
Kunigai patys turi pasirūpinti 
tokius įgaliojimus gauti iŠ vie
tos vokiečių klebonų. Stovyk
los kapelionų antspaudos, 
Štampai ir blankos įsakyta ne
delsiant sunaikinti. Iki šiol De- 
legatūros įstaigai sėkmingai ir 
garbingai vadovavęs visų ti
kinčiųjų gerbiamas ir mylimas 
kanauninkas Feliksas Kapo
čius iŠ pareigų atleistas. At
leisti ir visi kiti delegatūros 
bendradarbiai”.

“ŽINIOS”: (Brazilija)
‘‘Kadangi Brazilija Lietuvos 
padėtį skaito tik laikina — 
okupacine padėtimi ir Lietu
vos konsulas S. Paulyje daly
vauja viešuose priėmimuose 
kartu su laisvų valstybių kon
sulais, Gubernatūra įsigijo 

2450JST. CATHERINE E.----------------- MONTREAL
K ’ 1 Viena minutė kelio nuo Lietuvių Klubo

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

atlyginimo.

kur Jūs įsikūrėte ar įsikursite 
ir tenai vystyti savo veiklą.

Mums labai sunku dėl jums 
žinomų priežasčių su kiekvie
na iš Jūsų susirišti. Daugelio 
net neturime adresų. Todėl 
prašome jaustis įsipareigoju
siomis organizuotis. Kur yra 
susispietusių daugiau skaučių, 
prašome įkurti to krašto skau
čių centrą. Apie jo įkūrimą ir 
kitus vienetus — skiltis, drau
goves, būrelius ---- prašome
mums pranešti, kad galėtume 
su Jumis palaikyti ryšį ir Jus 
pristatyti to krašto skaučių or
ganizacijai, kad atvykusios Ži
notų, kur užsiregistruoti.

Manome, kad Šiam labai 
svarbiam reikalui sesės ištai
kysite nors truputį laiko ir 
perimsite iŠ mūsų L.S.S. Skau
čių organizacijos ateitį, jos pa
pročius, tradicijas ir būdą.

Laukiame Jūsų greito ir 
jautraus reagavimo ir

Budime
J. Augustaitytė-Vaičiūnienė 
..Vyriausia Skautininke. 
SKAUTŲ DĖMESIUI

Sausio 30 d. (sekmadienį) 
2 vai. po pietų įvysta steigia
masis Montreal© lietuvių 
skautų Vyčių susirinkimas, 
Vytauto Did. klubo patalpo- 
se(2159 St. Catherine E.) Bu
vę skautai Vyčiai ar norį jais, 
būti maloniai kviečiami daly
vauti. Iniciatoriai.

Lietuvos Himno plokštelę ir 
gaidas orkestrui. Dabar iškil
mių dienomis Campos Eliseos 
skambės ir “Lietuva Tėvynė 
mūsų” . . .

“DRAUGAS” (JAV): 
“Amerikos Žmonės nemurmė- 
dami tuos didelius mokesčius 
valstybei moka. Jie puikiai 
Šiandien nusimano, kad reikia, 
ir tai greitai reikia, sustiprin
ti krašto mlitarinis pajėgumas, 
kad reikale atlaikytų Maskvos 
diriguojamą komunistų puoli
mą. Jie Žino ir tą, kad reikia 
vesti ir “Šaltąjį karą“ su Mas
kva ir tą karą laimėti, nes jei 
rusams pavyktų pasigrobti vi
są Europą ir kitus kontinentus, 
tada ir Amerikai susidarytų 
dideli sunkumai atsilaikyti ko
munizmui’ .

“NAUJIENOS” (JAV): 
“Dvylika komunistų, kurie 
bandė išsisukti nuo atsakomy
bės, yra kaltinami tuo, kad jie 
darė sąmokslą nuversti šios 
Šalies valdžią jėga ir smurtu. 
Tai bus viena svarbiausių 
bylų, kokių iki šiol yra buvę 
Jungtinių Valstybių teismuo
se”.

| TIK IS KANADOS SIUNČIAMI GERIAUSI MAISTO PRODUKTAI

l PADEKIME BADAUJANČIAM TREMTINIUI
§ GERIAUSIAI JUMS PATARNAUS VALDŽIOJE REGISTRUOTA B-VĖ ’’HELP”
& HELP priima maisto siuntinių užsakymus į visas Vakarų 
£ Europos valstybes, išskiriant USSR kontroliuojamas.
§ HELP patarnauja Kanados ir J.A. Valstijų žmonėms, 
g Siuntiniai siunčiami greičiausiu Kanados pašto
§ laivininkystės keliu.
fi HELP pilnai garantuoja už siuntinio pristatymą adresatui; kiekvienu atveju 
g persiunčia Tamstai pakvituotą orderį.
S SIUSKITE LAISKA SU UŽSAKYMU ŠIANDIEN:
Z (Pageidaujama, kad pavardės ir antrašai būtų parašyti aiškiai, dm
§ kuotom raidėm. Už klaidingai paduotus antrašus HELP neatsakys.)
X HELP Reg’d P. O. Box 777 Place D’Armes,
g MONTREAL 1, QUE., CANADA.

SIUNTINYS Nr. 1
fik $10.00

(su įpakavimu 20 svarų)

5 svarai kiaulinių TAUKŲ
2 svarai KAVOS (pupelių) 
5 svarai CUKRAUS

2 svarai kenuotos MĖSOS
1 svaras GRIETINĖS
1 svaras RYŽIŲ

1 svaras KAKAVOS.

SIUNTINYS Nr. 2 |
Tik $6.00 g

(su įpakavimu 10 sv.)
4 sv. KIAUL. TAUKŲ S
1 sv. KAVOS pupelių g
1 sv. MĖSOS f

1 sv. CUKRAUS §
1 sv. KAKAVOS |
SIUNTINYS Nr. 3 Tik $6 &

8 sv. kiaul. TAUKŲ g
SIUNTINYS Nr. 4 Tik $7. |
2 sv. ARBATOS X
4 sv. KIAUL. TAUKŲ g
1 sv. MĖSOS §
3 gab. TUAL. MUILO $

DĖL LIET.-ANGL. ŽODYNO
Gerb. tautiečiams Kanado

je pranešu, kad V. Pėteraičio 
liet.-angį. Žodyno, apimančio 
per 30.000 lietuviškų žodžių, 
kaina $5 (ne $6, kaip per ne
susipratimą buvo paskelbta).

Be to, maloniai prašau 
gerb. prenumeratorius po už
sakymo kiek palaukti, nes, 
pasirodo, Žodyno siuntos iŠ 
Vokietijos dažnai ilgiau už
trunka, negu numatoma.

Ieva Pėteraitytė, ....
47 Cote St. Catherine 
Road, Montreal, Que.
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POVILAS OZSALIS, 
lietuvis radiotechnikas

Taisau ir parduodu pagal užsakymą Įvairiu firmų radio 
aparatus. Darbas atliekamas greitai, garantuotai ir že

mesnėmis kainomis.
Kreiptis darbo dienomis nuo 6 iki 9 vai, vakarais 

adresu:
101 Marchmount Rd., Toronto, Ont., Telef. LO 6480.

PAIEŠKOJIMAI
— Jonas Verbyla, kilęs iš 

Vidgirių kaimo, ieško Milerio 
Juozo, vedusio Petronėlę Lau
kaitytę, iš Grajauskų kaimo, 
atvykusio Kanadon 192 7 m. 
Atsiliepti adresu: Antanas
Vengraitis, P. O. Box 1 16, 
Rolphton, Ont.

KANADA PRIPAŽJSTA PABALTIJO GAILESTIN
GĄSIAS SESERIS

W ... *g Lietuviai-es, atlankykite

g Lietuviška Svetaine
M

633 CHURCH AVE., VE RDUN, MONTREAL
g TEL. TR 0141 £
W Lietuviškam stiliuje naujai išremontuotos patalpos, 

geras patarnavimas, įvairūs valgiai ir gėrimai. «
y Savininkai: M. ŠUKYS ir P. NI AURA. a

-

■■

2830 ALLARD ST.
Montreal 20.

Tel. TRenmore 1135

VICTORIA
CLEANERS & DYERS CO.

Mes valome ir dažome įvairius, kaip vyriškus, taip 
moteriškus drabužius. Taip pat išvalome apsiaustus 
nuo lietaus uždėdami jiems “Drex”, kad neperleistų 

vandens ir duotų gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiausios rūšies karpetus ir fote
lius (Chesteifields), gardinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus (iširimus), įsiuvame sagas ir pan. 
Kiekvieną orderį paimame iš namų ir pristatome j 

namus.
Už mūsų atliktą darbą garant uojame.

Dėl informacijų prašome telefonuoti TRenmore 1135 (galima 
pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas J. Matulaitis A. Majauskas

h .Jei Jums reikalingas elektrinis darbas Šaukite

į Virbali Electric, Reg'd
į TEL. DO. 3655
J Lietuvis Elektros Kontraktorius
!' . Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas

Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

J Savininkas: STASYS VIRBALAS, TEL. DO. 3655

816 Jean Talon, W. Montreal}

1
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— Maikis Laurinaitis, gyv. 
2385 Robert Street, Montreal, 
ieško Kėkšto Stasio, kilusio iŠ 
Anykščių miest., atvykusio 
į Kanadą praeitais metais.

— Antanas Šakenis, kilęs iš 
DumbliŪnU km., Vabalninko 
vai., Biržų ap., gyvenantis Se- 
lingenstadt bei Wuerzburg, 
I 3 a, DP Camp, USA Zone, 
Germany, ieško Marcelino. 
Grigaliūno, gyvenusio Jesiu- 
liškių km., Vabalninko vai., 
BirŽU ap., išvykusio į Kanadą 
1927 m.

— Juozas Traskauskas, iš 
Vokietijos, per Raud Kryžių, 
ieško Vinco Asmono, siuvėjo, 
gimusio apie 1885 metus, Jur
geliu kaime, Vilkaviškio aps
krity ir apie 1913 metus emi
gravusio Kanadon. Rašyti: 
The Canadian Red Cross So
ciety, 2035 Guy St., Mont
real 25, Que.

— Jonas Žydavicius, gyv. 23 
Uchte, Kr. Nienburg, Lager 
"‘Vytis”, Germany, Br. Zone, 
prašo atsiliepti Vaclovą Vait
kų, buv. Kauno Miškų Urėdo 
pav., dabar gyv. Kanadoje.

— Edvardas Vembrė, gyv. 
I 35 Coleman St., Whitmore 
Reans, Wolverhampton, Eng
land, ieško Rapolo Pališaičio, 
atvykusio Kanadon 1948 m. 
apie liepos mėn. iš Vokietijos, 
kurioje gyveno Hersfeld Krieg 
Schule Lit. DP Camp, kilusio 
iŠ Lietuvos Panevėžio ap., Ro
zalimo vai.

LIETUVIŲ VAIKAI POIL
SIAUJA ŠVEICARIJOJE

Plečiant medicininę pagal
bą, Kanada susiduria su dide
liu med. gail. seserų trūkumu. 
Tai, gal, ir bus ta priežastis, 
kuri padėjo pasiekti pirmųjų 
rezultatų pabaltiečių gail. se
serų diplomų pripažinimo 
klausimu. Dabar Kanada pri
pažįsta pabaltiečių gail. sese
rų diplomus ir, po vienų metų 
darbo gailestingosios sesers 
padėjėjomis, jos gali būti pri
imtos j Kanados gail. seserų 
sąjungą.

Formalumai kiekvienoj pro
vincijoj kiek skirtingi. Ontario 
provincijoj reikia rašyti gail. 
seserų centraliniam biurui: Di
rector of Nurses Registration, 
Miss Edith R. Dick, Reg N.,

— Norvegijoj gyv. lietu
vis, Pranas Liaugaudas, kilęs 
iš Telšių, geras specialistas 
kepėjas ir konditorius, prašo 
atsiliepti savo pažįstamus 
Kanadoje arba norinčius jį 
pakviesti j Kanadą darbams. 
Adresas: Pranas Liaugaudas, 
Kulskogen Rodgata 65, Nor
ge Drammen, Norway, Eu
rope. 1

45 5 Spadina Ave., Toronto, 
Ont. Pridedant diplomo nuo
rašą arba fot okopiją ir trum
pą aprašymą anksčiau toje 
srityje dirbto darbo, reikia 
taip pat pažymėti, kur ir kiek 
laiko dirbta Kanadoje.

“Atbalss”.

GAUTI LAIŠKAI
”NL” redakcijoje yra laiš

kai: Edvardui Sadauskui, Liud 
vikai Paliunaitei, Magdelenai 
Gustaitei-Kurienei, Ramonui 
Vaboliui, Martynui Aveliui, 
Stasiui Jakubauskui, Rapolui 
Pališaičiui, St. Sibičiui, Vy
tautui Babeckui, Buiniui Ado
mui ir Montrealo Vyčių kuo
pai (knygos iš Vokietijos).

Lietuvis batsiuvis
Toronte

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

J. ASTRAUSKAS, 
1414 Dundas St. W. 
TORONTO.
Telef. KE 3881.

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.

| Z. Valinskas ir T. Balnius «
LIETUVIAI SIUVĖJAI g

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

nados madas, švariai ir sąžiningai.
įm Kreiptis darbo dienomis nuo 7 vai. vak., šeštadieniais 

nuo 9 vai. ryto. J
* 6754 — 3rd Ave., ROSEMOUNT, Montreal 36, P.Q. A
» TELEF. GR 4765. *

Lapkričio mėnesį į Šveica
riją buvo įleisti iš Vokietijos 
lietuvių vaikai poilsio. Juos , 
globojo Caritas organizacija. 
Jie buvo išskirstyti į šeimas, 
kurios jais rūpinosi. Daugelio 
šeimų atsiliepimai yra labai 
geri, nes jos sako, kad ir 
ateity jos norėsiančios priimti 
tiktai lietuviukus.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS 

1918 Frontenac, Montreal 
TEL. FA 0209

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 
seas, Inc.

parašykite savo ir gavėjo adresą, siuntinio numerį ir jo kainą. Aid Over- 
maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, o užsakymai iš Chicagos 

siunčiami AIR MAIL.

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.

R

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. 3 •
4 4 sv. rūkytų laš
5 2

2
1

— $7.20
sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. kiaulienos mėsos7t$ Siuntinys N r. 5 — $5.50 
sv. rūkytų lašinių 
sv. marmelado 
sv. pupelių kavos 
sv. cukraus 
sv. margarino

2
2
2

1

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

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

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

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

Siuntinys Nr. 23 — $6.40
5 sv. rūkytų lašinių
5 sv. pupelių kavosSiuntinys Nr. 19 — $9.95

4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 24 — $11.80
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
5 sv. pupelių kavos
2 sv .marmelado . .
2 sv. sūrio 40% riebumo

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

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

EXTRA TAUKAI 
Siuntinys Nr. 25

A. 8 sv. grynų kiaulinių
taukų $4.75

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

B. 12 sv. grynų kiaulinių 
$6.00

sv. grynų kiaulinių 
$7.25taukų

(Tik į Vokietijos US ir 
Br. zonas, ir eina apie 4

RŪBAI
A. Vyriškas kostiumas

3% jardų vilnonės medžiagos 
su visais priedais (J 00% 
Virginijos vilna) . .$ 23.95

B. Moteriškas kostiumas

23^ jardų vilnonės medžiagos £ 
su visais priedais (100% 
Virginijos vilna) ..$ 21.95 7
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Montreal

VYTAUTO KLUBE BUSjKOiVlEDIJA
Šį šeštadienį, sausio 29 d. 

6 valandą vakaro DLK Vy
tauto klube — 2 159 St. Ca
therine ---- bus vaidinama ko
medija "JONAS BŪ 1 INOJE 
TARNYBOJE”. Stato KLCT 
Meno sekcija, režisuoja R. Si- 
moniūkštis.

Po spektaklio bus ŠOKIAI, 
grojant dideliam DŽAZO or
kestrui. Šokiu pabaiga I vai. 
nakties. Visi montrealiečiai 
maloniai prašomi skaitlingai 
dalyvauti.

DLK VYTAUTO KLUBAS
VEIKLA

Sausio 16 d. klubo patal
pose įvyko eilinis Šėrininkų 
susirinkimas. Be einamųjų rei
kalu, buvo svarstomas ir klu
bo choro įsteigimo klausimas. 
Tiek senųjų šėrininkų Čia au
gęs jaunimas, tiek naujai at
vykęs Šį nutarimą mielai svei
kina ir džiaugiasi. Jie sak.o: 
turime nemaža jaunimo, turi
me patyrusį choro vedėją p. 
Bielevičių, dabar turėsime ne
mokamą salę ir sceną.

Reikia tikėtis, kad Šis meni
nis vienetas išaugs į stiprų ir 
pajėgų Vytauto klubo jauni
mo centrą, kuris tikrai taps 
laidu suartėjimui Čia augusio 
ir naujai atvykusio jaunimo. 
Kiek sunkokas pradinis lėšų 
klausimas, bet ir Čia Vytauto 
klubo bordo-direktoriaj nu
matė mėnesiui skirti smul
kioms išlaidoms po 25 dol. 
Šis nutarimas eis per senųjų 
garbingų šėrininkų balsavi
mus. Atrodo, kad senieji lie
tuviai reikalą pilnai supras ir 
numatomus 25 dol. mėnesiui 
paskirs.

Sėkmės Vytauto Didžiojo 
Klubui, sėkmės naujam jauni
mo susiorganizavimui. Be abe
jo, neseniai atvykęs jaunimas 
Šį reikalą visokeriopai rems ir 
mielai bendradarbiaus su Čia 
gimusiu ir augusiu jaunimu.

Klubietis.

Naujas “Nepriklausomos 
Lietuvos” Administratorius
P. Rudinskui sausio 23 die

ną pasitraukus is ‘‘Nepriklau
somos Lietuvos administra
toriaus pareigų, nuo tos die
nos administratoriaus pareigas 
perėmė Gediminas Rukšėnas.

Į Kanadą atvyksta dirig. 
Br. Jonušas

Montreale gauta Žinių, kad 
Žinomasis dirigentas muz. Br. 
Jonušas, ligšiol vadovavęs 
Hanau lietuvių meno ansamb
liui, atvyksta į Kanadą, gavęs 
siuvėjo šutaitį.

Vilesaliečiiai laukia anglų 
kalbos kursų —

Ville Lasalle gyvenantieji 
lietuviai ligšiol anglų kalbos 
kursus turėjo lankyti toli 
mieste, kas iš jų reikalavo 
labai daug laiko (ilgoms ke
lionėms). Dabar susidarė jau 
apie 20 asmenų grupė, kuri 
nori kursus perkelti į Ville La
salle. Yra duomenų, kad kur
sai bus ir Čia. 1 okiu atveju 
kursantų būtų dar daugiau, 
nes kai kas jų nelanko tiktai 
todėl, kad jie per toli. (dp).
Judėjimo nelaimės Montreale

1948 metais Montrealo 
mieste įvyko 9.031 judėjimo 
nelaimingų atsitikimų, kurių 
metu buvo užmušta 120 as
menų. (mc).
Mokytojų streikas Montreale 

pasibaigė
Katalikiškų Montrealo mo

kyklų mokytojų streikas, tru
kęs apie savaitę laiko, pasi
baigė. Švietimo komisija visus 
mokytojų reikalavimus pa
tenkinusi, ---- taigi, mokytojai
streiką laimėjo. (dP).

Neleiskime tremtiniui pa
lūžti išvakarėse atvykimo į 
mūsų laisvės kraštą, sušelp
kime jį ir aukokime. Aukas 
siųsti neatidėliojant:
United L.ithuanian Relief Fund 
of Amer ica, Inc., 105 Grand 
Street, Brooklyn 11, New 
York. ,

Pasisekė „Aušros
Montrealas, turįs apie 7000 

lietuvių, visą laiką gaivina sa
vo lietuvišką dvasią. Viena iŠ 
gaivinančiųjų sričių buvo ir 
yra teatras, kokio beveik ne
žino kanadiečiai.

Prieš kelis metus "Aušros 
sūnus” statė LDK Vytauto 
klubas. Sausio 23 d. juos pa
statė KLCT Meno sekcija, va
dovaujama St. Barausko. Ne
lengvas jos darbas — ir patal
pos, ir pasiruošimo, ir medžia
ginių priemonių atžvilgiu. Vi
si vaidintojai užimti nuolatiniu 
darbu, kuris nedaug bepalieka 
repeticijoms laiko, nutraukia
mo nuo būtinojo poilsio. Ne
lengva jiems susirinkti iš įvai
rių miesto dalių repeticijoms. 
O vis dėlto jų labai daug ir 
gražiai nudirbta. “Aušros sū 
nų” spektaklis buvo įtikinan
tis, ryškus scenine tikrove.

Jeigu profesionalų vaidyba 
dažnai parodo ir pastatymo, ir 
režisūros, ir vaidybos spragų, 
tai nenuostabu, kad jų buvo 
Šio vaidintojų būrelio, kuris 
atliekamą nuo sunkaus darbo 
laiką tam aukojo, ir pastatyme 
ir vaidinime. Tačiau svarbu,

Sunu” spektaklis Į 

kad spektaklis išlaikė gerą ly
gį ir parodė, kad dalyvių dau
guma turi gražių vaidybinių 
sugebėjimų. Tiktai reikia tvir
čiau srisiburti, geriau susirepe- 
tuoti i) bus itin stipri grupė.

Gaida būtų, kad Šis veika
las, kurio premjerą aplankė 
per 3-00 Žiūrovų, nebūtų pa
kartotas ir kitų vietų lietu
viams parodytas.

Paž.ymėtina, kad režisierius 
St. Barkauskas turi skonio, o 
dekoi atorė O. Grikšelytė dai- 
lininl ės dekoratorės gabumų.

Premjeros dalyviais buvo: 
knyg nešiu Rusteika — St. 
Bara uskas, jo Žmona---- E. Ba
rauskienė, jų sūnum-J. Gudas, 
jų diukra ---- A. Stravinskaitė,
knygneše Barbora — M. Pau- 
Žėnaitė, laikrodininku Šnipu----
J.. Vaitkutis, kražiečiu Šat- 
kum — A. Kudirka, žandaru 

!ŠtoIcu-----H. Adomonis, vach
mistru ---J. Šaltenis, 1 kareiviu
— J. So balys, II kareiviu ----  J.
Vasiliau skas, scenatorium ----
R. Sirn< oniūkštis ir suflere — 
M. Ark luskaitė.

Gark ė ir padėka Šiam ko
lektyvu i. (jk).

C.- ■ X X  X - —X X— _3C ..jJ

Vasario 16-tosios proga, viešuose paminėjimuose įtei
kime svetimtaučiams gražųjį vaizč'ų ALBUMĄ “Lie
tuva Šalis Mano Brangioji ” — Li thuania My Dear 
Country’’, kaip

DOVAKA
Privačiai dirbantieji, apdovanokite savo š< įimininkus.
Su laišku siųskite vieną dolerį — albumą Įgausite se

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

':r ,■ įfr-.'. >e ------ SC~=!r=^€^' JI— - Jie "T>

PAVYZDINGA LIETUVIŲ 
KOLONIJA

Vieningai aukojo
Gavę is 1 amstų auKll rin

kimo lapus, bei uzsiprenume- 
ravimui kvitus, stengėmės 
Kiek galint kruopščiau pravesti 
Sį vajų.

Aplankėm kiekvieną Sault 
Ste Mane mieste gyvenantį 
hetuvį. iNors daug iš mUsų yra 
bedarbių, bet aukojo visi, be 
išimties. Daugumai gyvenant 
iSsibarSČius po miestą, aplan
kymas pareikalavo ilgesnio 
laiko, o nedarbas atsiliepė ir 
į aukų gausumą. f

Sault Ste Marie gyvenan
čių lietuvių vardu linkiu daug 
laimės, sėkmės ir ištvermės 
Jūsų darbe.

Priedas: aukų lapai. Pini
gų orderis $52.

Aukojo Šie asmens: A. 
Vengrys, A. Remeikis, Z. 
Girdvainis, J. Malskis, H. 
Matjošaitis, N. Aukštikalnis, 
M. Sakalauskaitė, P. Petrulio- 
nis, V. Bukauskas, R. Galinis,
J. Meškys, A. Trakinskas, V. 
Vainutis, S. Grigelaitis, ($5),
K. Valius, V. Akelaitis, B. 
Fridrikas, J. Valavickas, J. 
Sendzikas, Juoz. Sendzikas, A. 
Liaukus, A. Gustaitis, D. Vis- 
bickas, B. Kaminskas, J. Duo
ba, P. Umbrazas, J. KvoŠČiaus- 
kas, V. Skaržinskas, A. Mo
tuzas, V. Gavelis, P. Gaspa
ras, A. Vizbaras, Z. Rimša 
($3), A. Skardžius, J. Dobilas,
L. Bielskis, K. Šimas ir P. 
Poškus. Daugumas aukojo po 
1 ir 2 dolerius. V. Akelaitis.

"Nepr. Lietuvos” redakcija 
ir administracija aukavusiems 
taria nuoširdų lietuvišką ačiū.

PRANEŠIMAI
Vytauto Didžiojo Klubo 

Choro dėmesiui
Pranešama maloniam Ne- 

pngulmingojo Didzicjo Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto 
Uidziojo choro dalyvių dėme
siui, kad choro (vyrų ir mer
gaičių) repeticijos bus to klu
bo patalpose ketvirtadieniais 
8 vai. vakaro. Maloniai pra
šoma dalyvauti mergaitės ir 
vyrai, kaip pastovūs Kanados 
gyventojai, taip ir naujai at
vykusieji. Prašoma dalyvauti 
skaitlingiausiai.

Choro vedėjas.
ŠACHMATININKŲ RE 

GISTRACIJOS REIKALU
Norima pravesti Montreale 

gyvenančių lietuvi,ų-Šachma- 
tininkų turnyrą. 1 urnyras bus 
vykdomas be laikrodžių. Pra
šoma visus lietuvius Šachma
tininkus užsiregistruoti iki va
sario 10-tos dienos, kad ligi 
to laiko būtų galima sušaukti 
bendrą šachmatininkų susirin
kimą ir aptarti visus reikalus, 
bei nustatyti turnyro eigą. Re
gistruotis prašoma visus A,B 
ir C klasės Žaidėjus, pažymint 
adresą i(r, jei yra, tel. numerį. 
Registruotis prašoma pas Že
miau nurodytus Žaidėjus raš
tu ar asmeniškai. Morris Cap- 
kau, Box 6034, Montreal, Q. 
arba Ignas Žalys, -109 Murray, 
Montreal, Q.
SLAVISTIKOS INSTITUTAS

Kelių lenkų profesorių pa
stangomis prie Montrealo, To
ronto ir Ottawos universite
tų įkurti Slavistikos Institutai. 
Prie Montrealo prancūziškojo 
universiteto paskaitos pradė
tos sausio 25 d., bet studentų 
įrašymas tęsis iki vasario 19 
d. Paskaitos vyks vakarais, o 
kalbų lektūros ir- sekmadie
niais. Studijų centre ---- lenkų
ir rusų filologija. Šį semestrą 
prof Babinskio kurse "Slavia 
orientalis” Žadama liesti ir 
Pabaltijį. Dėstomoji kalba 
prancūzų. Studentai moka už 

I 5 vai. kursą -7.50. Laisvi 
klausytojai, nelaiką egzaminų, 
moka po -5.00 nuo kiekvieno 
kurso. Jei kas domėtųsi, smul

kesnių informacijų teikia: SI.

Toronto

GRAŽI PROGA PAKILU
Sausio 30 d., 1 5 valandą

(3 vai. p.p.), Toronte, Ba
thurst 404 (Ukrainiečių salė
je), įvyksiančiame op. (Vil
niuje ir Kaune) sol. E. Karde
lienės ir rašytojo P. Babicko 
POEZOKONCERTE E. Kar
delienės programoje dainos ir 
arijos — kompozitorių: J. Na- 
bažo, V. K. Banaičio, V. Ja- 
kubėno, N. Martinonio, A. Ka-

DVASIA
čanausko, St. Gaileviciaus, G. 
Puccini, J. Massenet, A. 1 ho- 
mas, Massė, Fr. T lotovv, Leo 
Delibes ir kt. F*. Babicko pro
gramoje: naujausi eilėraščiai 
apie Lietuvą, fragmentas iš 
poemos ‘Roma", kelionės ei
lėraščiai ir z\uto poema. 1 o- 
rontiečiams linkėtina šios gra
žios progos nepraleisti, nes 
pamatysime ir išgirsime sceno
je tikrus menininkus. (p.a.)

PaskutinesįKinijos dienos
Nanking. Generalissimus 

Čiang-Kai-Šekas, valdęs Ki
niją 21 metus, komunistų ir 
savo opozicijos spaudžiamas, 
iš pareigų pasitraukė. Nauju 
Kinijos prezidentu paskelbtas 
Li-Tsung-Jen, buvęs vicepre
zidentas.

Čiang-K u-Šek, atsistatydi
nęs pareiškė, kad jis pasitrau
kia laikinai, kad nauja valdžia 
lengviau galėtų susitarti su ko
munistais. Bet jeigu jiems ne
bus galima susitarti, tai jis 
grįšiąs į valdžią ir kovosiąs 
toliau su komunistais.

Komunistai gi, Žygiuodami 
pirmyn, jau užėmė senąją Ki
nijos sostinę Peipingą, kuri 
buvo apgulta jų 40 dienų. Jų 
daliniai eina į Nankingą.

Naujos Kinijos valdžios su
darytoji tartis su komunistais 
komisija deda pastangų susi
tikti, bet komunistai agresy
vūs ir reikalauja visiškos ka
pituliacijos.

Kinijos įvykiai greitina ki
tų įvykių raidą, kuri tuo fak
tu, kad Kinija atsiduria bol
ševikų rankose, sukelia daug 
susirūpinimo visiems, kas in
teresuotas taika ir žmonijos 
laisve, kuriai bolševizmas ruo
šia galą.

VIENI KITIEMS NEDUODA 
LAIVŲ

Roma. Britų valdžia įsakė 
Italijai laikinai susilaikyti nuo 
atidavimo Sov. S-gai 20.000 
to karo laivą, kurio rusai jau 
buvo atvykę pasiimti.

"Giulio Gesare” laivo ati
davimas sulaikytas todėl, kad 
Sov. S-ga Britanijai neatiduo
da jos laivo “Royal Sove
reign", kurį karo metu britai 
buvo jai paskolinę.

---- Kandidatas į Portugali
jos prezidentus gen. N. Mat
tos reikalauja, kad būtų pa
naikintos koncentracijos sto
vyklos ir bent rinkimų metui 
panaikinta spaudos cenzūra.

Inst. sekretorius Dr. L. Rabce- 
wiez-Zubkowski Faculte dės 
Lettres, Salė D’402, 16-18 
vai., tel. AT 9451.

— Sov. S-gon Švenčių me
tu buvo pasiųsta 32.000 siun
tinių, kurių ji neįsileidžia. 
7.000 maišų priėmė, o kitiems 
trūkstą transporto priemo
nių ... Tai bent turtinga ir 
tvarkinga!

— Berlyno komunistai ne
leido rinkti savivaldybės, bet 
paskyrė, žinoma, bolševikinę.

- Kanados aviacija išgel
bėjo 12 lakūnų, įstrigusių 
Šiaurėje.

PRANCŪZIJA GAMINA 
ATOMINĘ BOMBĄ

Paryžius. Prancūzijoje, ne
toli Paryžiaus, pradėjo veikti 
atomo skaldymo laboratorija. 
Laboratorijai vadovauja pran
cūzų atominės energijos tyri
nėjimo įstaigos komisaras dr. 
Frederic Joliot-Curie. 
DIDŽIULĖ SKOLA, KURIOS 

BOLŠEVIKAI NEMOKĖS
London. (AP) Finansų mi

nisterija pranešė, kad Sovietų 
Sąjunga Anglijai skolinga 10 
milijardų ir 316 milijonų do
lerių.
KATASTROFA KANADOS 

LĖKTUVO
Ottawa. (AP) Vienas Kana

dos lėktuvas, pametęs kursą, 
paklydo ir nukrito Hudsono 
įlankoj. Dedama pastangų iš
gelbėti 1 0 Žmonių įgulą.
PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
NEPAGYDOMUS LIGO

NIUS
379 protestantų ir žydų 

dvasiškių prašo N. Yorko 
valstiją leisti vykdyti euta
naziją. Jiems pritaria apie 
1.000 gydytojų. Eutanazija 
yra — “dėkingumo žudymas”
— žudymas asmenų, sergan
čių nepagydomomis fizinėmis 
arba psichinėmis ligomis. 
Vokietijoje savo laiku ji bu
vo legalizuota .
RASTAS VAISTAS NUO 

MIEGO LIGOS
Anglai mokslininkai sura

do naują vaistą — antrycidą
— nuo miego ligos, kuri iki 
šiol buvo nepagydoma ir ne
paprastai išsiplėtusi Afrikoj
— tarp vietinių gyventoji) ir 
naminių gyvulių. Ligą pla
tina musė vadinama cė-cė.

Geriesiems prieteliams
Povilui, Juozui, Vladui ir Adomui

JOCAMS
liūdesio valandoje, jų brangiems tėveliams, liku
siems tėvynėje ir žuvusiems nuo komunistinio te
roro, gilią užuojautą reiškiame

Ant. Morkūnas, L. Girinis.

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

Telefonas: TR. 9735
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


	1949-01-28-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1949-01-28-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1949-01-28-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1949-01-28-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1949-01-28-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1949-01-28-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1949-01-28-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1949-01-28-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

