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FOR LIBERATION OF LITHUANIA!
FOR LOYALTY TO CAN ADA I

Už išlaisvinimą Lietuvos! 
Už ištikimybę Kanadai!

PRICE 10c. IX METAI

Maskva reika
lauja išduoti 
pabaltiečius

ŠVEDIJA MASKVOS REIK 
ALAVIMŲ NEPATENKINS 

Stockhoimas (VA). Sovie
tų Sąjungos valdžia Švedijai 
Įteikė notą, kurioje kaltina 
Švedijos valdžią, kad ji neati
duodant! Sovietams pabėgėlių 
iš Pabaltijo valstybių — lie
tuvių, latvių ir estų. Nota 
esanti griežta ir nepamatuota

Esamomis žiniomis, ši nota 
Švedijos vyriausybės bus at
mesta.
PARAGVAJUJE NUVERS

TA VALDŽIA
Asuncionas. Vasario 26 d. 

gen. R. Rolono valdžia nu
versta. Nauju prezidentu pa
skirtas dr. F. Molas Lopez.

Gen. R. Rolonas sausio 30 
d. po sąmokslo nuvertė J. N. 
Gonzelez valdžią, bet pats te
išsilaikė tiktai 4 savaites.

Toronto lietuvių Vasario 16-tos minėjimo gyvasis paveikslas. Vidury dirig. A. Narbu
tas. Aprašymą žiūrėk 8-me puslapy. Foto E. Gumhielevičiaus.

Belgijos komu
nistai ginkluoti 
kulkosvaidžiais

SUIMTA DAUG KOMUNIS 
TŲ VADEIVŲ

Bruxellis (VA). Belgijos 
policija, patyrusi apie komu
nistų sąmokslus padėti Įsi
veržti į Belgjją Raudnajai ar
mijai ir bandymus kurstyti 
darbininkus, padarė kratų 
ir konstatavusi, kad komunis 
tai ginkluoti revolveriais ir 
kulkosvaidžiais, apie 60 va
deivų suėmė. Pasirodė, kad ir 
parlamento nariai komunistai 
ginkluoti kulkosvaidžiais. Pa
gauti in flangranti, suimti ir 
parlamento nariai.

Suėmimų metu Belgijos sos
tinėje kalbėjo W. ChurchiJlis. 
Komunistai įsiveržė j salę ir 
kelis kartus nutraukė jo kai 
bą. Turėjo įsikišti policija, 
kuri kelis jų suėmė.

Atlanto S-ga bus sudaryta sekančią savaitę
VVashmgtonas (VA. Ame

rikos sostinėje įtemptai dir
bama ir formuluojama Atlan
to Sąjungos sutartis. Sąjun
gos formavime dalyvauja pen
kios Europos valstybės —

Olandija ir Luxemburgas ir 
dvi Amerikos valstybės — 
JAV ir Kanada.

sekr. Dean Acheson spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad 
Atlanto Sąjungos susitarimas 
eina labai sparčiais Žingsniais 
pirmyn ir sekančią savaitę 
bus baigtas. Sutartis ruošiama 
didžiausiu atsidėjimu, kad ne
būtų niekam sudarytas spau
dimas, kad ji būtų gražiausia 
visų joje dalyvaujančiųjų su
sitarimo vaisius. Kas prie są
jungos prisidės be tų, kurie 
dalyvauja pasitarimuose, dar 
nesą žinoma. Italijos įėjimas 
į sąjungą dar rezervuotas. Vi
sokiu atveju, JAV rems visas 
valstybes, kad ir neįėjusias į 
Atlanto Sąjungą, jeįgu jos sto
vės už taiką, prieš agresiją,

Užblokuota SSRS
repatrijacinė misija

Frankfurtas (VA). JAV 
karinis gubernatorius gen. 
Claiy buvo dąvęs laiko repa- 
triadinei SSRS misįijai išsi
kraustyti iš JAV okupacinės 
zonos, nes per trejus metus 
ji turėjo sąlygas pasiimti vi
sus norinčius repatrijuoti. Bet 
mipija nepaklausė. Tada C’ay 
nustatė terminą — ligi kovo 
1 d. Kai ir to nebuvo paklau
syta, misijos namai apstatyti 
kareiviais ir visiškai izoliuo
ti, atimta elektra, vanduo ir 
kt. Į paklausimą, kada ta blo
kada bus nuimta, Clay atsa
kė: — Tada, kai bus nuimta 
Berlyno blokada .. .

— Kinijos komunistai tiki
si susitarti su nacionalistais. 
Derybos vyksta.

— Izraelis baigia derybas 
su Transjordanija ir Lebanu.

— Prancūzijon grįžta ger
būvis. Griežčiau pradėjus 
tvarkyti finansus ir pasinau
dojus Marshall© plano teikia
ma parama, Prancūzijoj nu
krito pragyvenimo brangumas 
ir ji grįžta j normalų gyve
nimą.

— pareiškė Achesonas.
Žiniomis iš Oslo, Norvegi

jos parlamentas nutarė stoti 
į Atlanto Sąjungą. Spėjama, 
kad ir Danija stos į ją. Ta
čiau ir Švedija, kuri kėlė ne
utralumo principą, jeigu pa- 
matysianti, jog nesaugi nuo 
SSRS agresijos, taip pat sto
sianti į Atlanto Sąjungą.

Achesonas galėjo konsta
tuoti didelę sąjungos derybų . 
pažangą todėl, kad JAV pati 
rado formulę, kuri atstoja 
vad. “automatinio” įstojimo 
karan principą. Ta formulė 
esanti ši: “Tuo atveju, kai > xuguaiu ycuci&Ki 
vieną pakto valstybę ištiks Į dintas laikrašty
miiitarinis puolimas Europoje 
arba Šiaurinėje Amerikoje, 
kitį signatarai laikys tai puo- kimai 
Įima prieš juos ir tuojau su
teiks visą pagalbą, kokią ras 
reikalingą, įimant ir ginkluo
tos jėgos vartojimą”. Šitas 
kompromisas aprobuotas abie
jų JAV partijų — ir demokra
tų ir konservatorių o taipgi KOMUNISTŲ PAREIŠKI-
senato užs. reikalų komisijos. 
Visos Danijos partijos taipgi

— JAV paskyrė 15 mil. 
800 tūkst. dolerių Europos 
sveikatingumui pakelti.

— Indijos moterys gaus 
lygias teises su vyrais.

BOLŠEVIKAI PAMĖG
DŽIOJA VAKARIEČIUS 
Ženeva (VA). “Atsilygin

dami” už Jungtinių Tautų 
darbo įstaigos reikalavimą 
įsileisti į Sovietų Sąjungą 
Darbo organizacijos atstovus, 
kurie galėtų ištirti priverčia
mojo darbo stovyklų gyveni
mo sąlygas Sovietų Rusijoje, 
bolševįkai pareikalavo leisti 
ištirti darbo sąlygas vakarų 
valstybėse. Ton tyrėjų dele- 
gacijon jie siūlo per 100 as
menų.

Tiktai bolševikai negalėjo 
pasiūlyti tirti vakaruose pri
verčiamojo darbo stovyklų, 
nes jų čia nėra. O Sovietuose 
jų yra daugybė. Bendras gi 
darbo sąlygas, lygybės prin
cipu, reikia ir Sovietų Sąjun
goje tirti, nes jos nepalygina
mai sunkesnės, negu vaka
ruose.

pasisakė už Atlanto Sąjį ingą. Į
Atlanto Sąjungos sud apy

niu bus baigtas vienas svar
biausių pokario politinės rai
dos etapų. Tas faktas niepa- 
prastai jaudina SSRS.
IR ITALIJOS BOLŠEVIKAI 

TĖVYNĖS IŠDAVIKAI 
Roma. Itajijos komuni stų 

vadas Palmiro Togliatti, k ai p 
; ir Prancūzijos komunistų va
das Maurice Thorez, pareis kė, 
kad Italijos komunistai t uri 
padėti Raudonajai Armlijai 
okupuoti Italijos teritoriją. 
Togliatti pareiškimas atspaius- 

' “Giornide
Sierra”.Della

Šie bolševikų vadų parei.,š- 
privertė rimtai susir.ū- 
bolševikų veikla tuopepinti

kraštuose ir dėl to daromi žy- 
giaj, kad tėvynės išdaviflcąj 
būtų visai numaskuoti, išaiš
kinti ir užkirstas kelias jų iš
davystei.

MAI SUSILAUKĖ PASI
PRIEŠINIMĄ

Thorezo pareiškimas Pran
cūzijos parlamente ir Toglia-
tti — Italijos parlamente su
kėlė dfdelę reakciją. Prancū
zų policija paįs komunistus 
padarė kratų ii rado daug 
kompromituojančios medžia
gos. Keliamos bylos. Italijos 
parlamente po Togliatti pa
reiškimo kilo muštynės. Ir 
ten keliamos bylos.

EGZILINIAI PAVERGTŲ
JŲ TAUTŲ KOMITETAI 

AMERIKOJE
‘‘The New York Herald 

Tribune" praneša, kad Ame
rikoje veikia 10 pavergtųjų 
tautų komitetai: Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ju
goslavijos, Bulgarijos, Rumu
nijos Vengrijos ir Rusijos. Vi
si jie turi du bendrus požy
mius: jų kraštai yra pavergti 
sovietų ir visi jie kovoja dėl 
jų išlaisvinimo. Jų veikimo 
principas: dalyvauja visų po
litinių srovių, išskyrus komu
nistus, Žmonės, pradedant so
cialdemokratais kairėje, per
einant per centrines valstietiš
kas bei agrariškas sroves ir 
baigiant dešiniaisiais. Visų 
vieningo darbo bei vienybės 
Šūkis: tautos laisvė ir valsty
bė* nepriklausomybė.

— Jugoslavija Londone 
vykstančiuose keturių valsty
bių užs. reik. min. pavaduoto
jų konferencijoj sumažino sa
vo pretenzijas j Austrijos te
ritoriją, bet Austrija iš viso 
nesutinka su sienų pakeitimu. 
SSRS palaiko Jugoslaviją,

— Argentinoje esą neramu. 
Wrezjdentas Peronas prašąs Į 
JAV paskolos, be kurios nesi
tikus atsilaikyti nuo perversmo

— Mokslininkai teigia, kad 
netrukus atomine energija 
galima būsią gaminti elektros 
energiją.

— JAV žibiomis jau šiemet 
SSRS pasigaminsianti atomi- j 
nę bombą. O patys rusai tei- į 
gia, kad bombą jie jau turį. 1

— JAV pagamino rakietą, 
kuri pakilo 250 mylių į aukš- 1 
tį, virš stratosferos.

— Iš Gdynės pabėgo 60 len
kų jūrininkų, o iš New Yor- 1 
kan atplaukusio lenkų laivo 
— 16 jūrininkų. Nuo gero gy
venimo žmonės nebėga.

Komunistai atėmė
valstiečiu žemes

»■

Bukareštas (VA). Komu- 
nitinė Rumunijos valdžia 
pirmiau buvo nusavinusi dva
rus didesnius kaip 50 ha, o 
dabar nusavino visas žemes. 
Dabartinis Rumunijos prem
jeras šį nusavinamą ąiškipa 
tuo, kad, girdi, pirmasis nusa
vinimas nedavęs lauktų vai
sių, todėl dabar nusavinta vi
sa žemė.

NAUJAS SSRS PAVOJUS 
SUOMIJAI

Londonas. BBC pranešė, 
kad Sovietų karo min. Bulga
ninas davė kariuomenei įsa
kymą pasiruošti karo veiks
mams.

Yra duomenų, kad šis įsaky
mas Raudonajai armijai yra 
nukreiptas prieš Suomiją, ku
rioje bolševikų įsigalėjimas 
nesiseka, net po didelių ban
dymų padaryti perversmą.

Spėjama, kad Norvegijai 
prisidedant prie Atlanto Są
jungos, SSRS nori prie jos 
prisigretinti ir įsiveržti. Tie- 
siausis gi kelias — per Suo
miją.

— Varšuvoje nuteisti du 
kunigai už rėmimą partizanų, 
o Lenkijos kalėjimuose sėd'. 
350 kunigų, — praneša V1 
tikano radio.

— Per 8 mėnesius Berlyno 
blokados JAV ir DB lėktu
vai padarė 133.000 skridimų 
ir pervežė 1 milijoną Ir 30 
tūkstančių tonų krovinių.

— Prancūzijos socialistai 
nutarė pasilikti valdžioje.

— Jugoslavijos teisme pa
aiškėjo, kad buvo sąmokslas 
nuversti Tito valdžią. Są 
mokslui vadovavęs M. Zran- 
kovic.
DIDELIS SUSIRŪPINIMAS

TAUTŲ GERBŪVIU
Ženeva (VA). JT socialinių 

reikalų komisija išdirbo pla
ną pakelti demokratijos šalių 
darbo žmonių g^rbūvĮ. Tą 
planą finansuoti pasižada 
Amerika. Prancūzijos min. G. 
Boris pareiškė, kad tas planas 
pradeda naują žmonijos epo
chą. To plano detalės dar ne
paskelbtos.

— Kardinolo Mindszenty 
bylos liudininkai pareiškė 
teisme, kad jie buvo prievar 
taujami ir todėl prisipažinę 
kaltais, o teisme primetamus 
jiems kaltinimus atmetė.

— Trumanas pareiškė spau
dai, kad JAV gerbūvis laba, 
pakilsiąs.

— Argentinoje mirė pirma 
sis Ispanijos prezidentas N. A 
Zamora, kuris 1931 metais, 
pabėgus užsienin karaliui Al
fonsui, buvo išrinktas prezi 
dentu. Po 1936 m. perversmo 
Franco jį nubaudė 15-kos me
tų ištrėmimu iš Ispanijos.

— JAV ambasados tarnau
toja A. Bucar, ištekėjusi už 
ruso artisto K. Lapšino, iš
leido brošiūrą, kurioje teigia, 
kad JAV atstovybė spekuliuo
janti pinigais, brangenybė
mis ir tt. JAV ambasadorius 
W. Bedell Smith visa tai pa
neigė, įtardamas blogą SSRS 
valią, nukreiptą prieš Ame - 
rflką.

— Ir Vokietijos (Berlyno) 
komunistai pasisakė remsią 
Raudonąją armiją.
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Palaikykime seimu lietuviškumą

I „Nepriklausomos Lietuvos" b-vės šėrininku susirinkimas

Patriotinei Kanados lietu
vių bendruomenei, nuolat ir 
sparčiai augant naujųjų atei
vių skaičiui, kyla daugelis 
klausimų, problemų, kurias 
tenka spręsti skubiai. Pasku
tiniu metu iškyla lietuviško
sios šeimos klausimas.

Ligšiol lietuvių paskirsty
mas bei sugrupavimas Kana
doje mums yra labai nepa
lankus. Kaikuriose vietovėse 
yra suburti beveik vieni vyrai, 
k.tose gi — beveik vienos 
tiktai mergaitės. Didžiulio 
Kanados krašto atstumai tie
siog neįveikiami, ir toms vy
rų ir moterų kolonijoms susi
siekti tiesiog neįmanoma. Be
lieka vienintelis susisiekimo 
būdas — korespondencija. 
Tačiau korespondencijai rei
kia pažinčių, reikia adresų ir 
tt.

Tuo tarpu žmogaus lytis ir 
amžius stato natūralius rei
kalavimus ir įpareigoja prie
volėms. Vieni vedasi, kitos 
išteka, — ir kuria šeimas. Bet 
kaip ir su kuo? Čia kyla pro- 
olema.

Iš kaikurių vietovių ateina 
žinių, kad lietuviai, nerasda
mi kitokios išeities, pasiryžę 
vesti kitatautes. Ir izoliuotos 
nuo lietuvių lietuvaitės teka 
ar pasiryžusios tekėti už sve
timtaučių. Tai yra reiškiniai, 
kurie veda prie mūsų nutautė
jimo, mūsų pakrikimo. Kol to
kių faktų dar labai maža, gal, 
jie dar tiktai formuojami, pa
siskubinkime jais susirūpin
ti ir paieškokime naudingiau
sių išeičių.

Mišriųjų šeimų sudarymas 
išeivijoje mums nenaudingas. 
Mišriųjų šeimų sudarymas 
mus veda prie nutautimo, nes 
tiktai paskiri asmenys suge
bės čia kitataučius bei kita-, 
tautės gauti lietuviškajai 
bendruomenei. Daugumas gi 
mūsų tautiečių per mišrias 
jungtuves nutols nuo lietuviš
kosios bendruomenės ir suda
rys tautai nuostolį.

Mes turime daryti visa, kad 
mūsų tautiečiai ne tiktai pa
siliktų tvirti lietuviškosios 
bendruomenės nariai, bet ir 
kitus dar sustiprintų.

Šia pačia proga tenka pasi
džiaugti, kad seniau atvyku
sieji Kanadon lietuviai tuokė

'-e «te te teitas te'stctetcic* 5
I Didžiai Gerbiamą Kanados lietuvių visuomenės Vei-
į kėją ir DLK Vytauto klubo Pirmininką

; Dominika Norkeliūną sužmona g
t gražaus vedybinio gyvenimo sidabrinių sukaktuvių su- £ 
į laukusius, nuoširdžiai sveikina ir linki ilgiausių metų 
! DLK Vytauto klubo Choras, pi
F M

Mielus
DANUTĘ PAŠILYTĘ ir OSVALDĄ RAUTENS, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai svei
kiname ir linkime gražiausios ateities

E. ir J. Kardeliai.

NE TIK VESKIME, BET IR!
PLĖSK1ME LIETUVIŲ 

UŽRAŠUS
Prie “NL” Nr. 5 tilpusio 

straipsnelio “Veskime lietu
vių užračus” norėčiau pridė
ti porą savo pastabų.

Būtų gera registruoti visus 
lietuvius, esančius Kanadoje, 
bent naujai atvykusius, o ne 
tik gimusius ar mirusius. 
Kiekvienas mielai prie to pri
sidės, atsiųsdamas savo var
dą, pavardę bei antrašą. Tuo 
būtų palengvinta viens kitam 
susižinoti ir padėti surasti gi
mines bei pažįstamus, išsibars
čiusius po plačiąja Kanadą.

A. N.

si tiktai lietuviškomis poromis 
i ir sudarė lietuviškas šeimas.
Todėl mes šiandien čia ma
tome palyginti tvirtas lietu
viškas šeimas ir negestantj 
lietuviškumų. Turime atiduo
ti didelę pagarbą tiems lietu
viams ir lietuvėms, kurie ir 
kurios taip gražiai suprato ir 
atjautė tautinę savo prigimtį 
ir sukūrė grynai lietuviškus 
šeimos židinius.

Gali būti, kad sutarčių at
likimas leis laisviau susitvar
kyti tautietėms ir tautie 
čiams, ir jie galės laisviau 
pasirinkti Sau gyvenamąsias 
vietas. Išėję iš izoliacijos, } 
kurią juos pastato privalomas 
sutarčių vykdymas, jie bus 
laisvesni ir galės burtis dau
giau į lietuviškų susibūrimų 
turinčias vietoves, kuriose pa
sijus lietuviškoje atmosferoje 
ir ras daugiausiai lietuviškas 
sąlygas.

x Vis dėlto ir tiems, kurie 
šiaip ar taip turės pasilikti 
daugiau svetimoje aplinkoje, 
ir tiems reikia kaip nors pa
dėti kurti tiktai lietuviškas 
šeimas. Tam turėtų patarnau
ti lietuviškoji bendruomenė, 
organizacija.

Tiesa, tai nėra tobulas bū
das, bet vis dėlto geriau, ne
gu nieko. Taip pat ir spauda 
tam tikslui gali būti panaudo 
ta. Jeigu rimtas yra reikalas, 
tai ir spaudos patarnavimas 
reiktų teigiamai vertinti. Ge
riau jau per spaudą, skelbian
tis, sueiti į pažintis, negu ves
ti pirmą pasitaikiusią svetim
tautę, arba tekėt už pirmojo 
pasitaikiusio svetimtaučio. 
Tikriausiai mišrios šeimos 
nebus laimingesnės, negu gry
nai lietuviškos, kurias riša 
prigimties ir kalbos saitas 
daug rimtesni ir gilesni, negu 
kai kam paviršutiniškai žiū
rint gal atrodyti.

Keliamuoju klausimu kiek
viena iniciatyva ir sumanymai 
bus mielai priimami. Reika
las labai rimtas ir neatidėlio
tinas. I

Bet tautiečius, kurie jau 
samprotauja keisti savo stovį 
ir susirišti su svetimtautėmis- 
čiais, reikia rimtai prašyti 
bent nesiskubinti ir geriau ap
sigalvoti. J. Kardelis.

ATVYKSTA Į KANADĄ 
LĖKTUVU

Ališauskai Jonas ir Ona į 
203 Cadar St., Timmins, Ont., 
Čipkus Jonas, Stasė ir Stasys 
į 251 Drinkwater St., Sudbu
ry, Ont., Gališauskienė Pra
nė ir Alfredas į 148 Beatrice 
St., Toronto, Ont., Jonynas 
Feliksas, Juzefą, Virgilija ir 
Silverija į Esqu. Golden Ma
nitou Mines Ltd., Vai d’Or, 
Que., Užupis Viktoras ir Al
dona į 387 Brunswick Ave., 
Toronto Ont., Povilaitis Bro
nius j St. Anne de Beleveu, 
near Montreal, Que.

Kun. V. šarka.

Vasari o 26 d. paskirtu lai
ku Mon trealio DLK Vytau
to klube įvyko šėrininkų-ak- 
cininkų susirinkimas, kurin 
savo at stovus prisiuntė To
rontas, 1 Ottawa ir Vai d'Or

Bend: rovės valdybos pirmi
ninkui J _eonui Gudui atidarius 
susirinh .imą, gana ilgokai aiš
kintasi pirmųjų šėrininku, ku
rie dar nesant bendrovės, įsi- 
steigsii nai tai bendrovei, Še
rų sąs kaiton, pasižadėjo įmo
kėti, 1 caip 1947 m. lapkričio 
13 d. p rotokole pasakyta: “Ka
dangi nariai valdybos ir po
sėdžio dalyviai, matydami sto
ką lėš ų ir kurie jau buvo pasi- 
žadėjt _> praeityje, tai ir auka
vo: M. Navickas 50 dol., L. 
Guda s 50 d., J. Leknickas 50 
d., .1. Dunčikas 50 d., J. Juš- 
kevič ius 50 d-, S. Jespelkis 
50 d ., A. Matulis 25 d., G 
Rukš ,ėnas 30 d., J. Trumpa 
10 d .. Iš viso suaukota 395 
dolei iai. Šiuos pinigus pa
siųst i Mokytojai M. Arlaus
kais ii, ir kuomet parsiduos 
akciį jos, bus įskaitomi į akci
jas“! . B-vės šėrų sekretorius 
J. ( Judas paaiškino, kad Še
ram s išduoti jis nežinojęs pa- 
grin do. Susirinkimas, išdis- 
kut; ivęs klausimą, priėjo nuo- 
mor lės, kad protokoluotus nu
tari mus reikia vykdyti ir to
dėl šėrai pagal įmokėtas su
mai ; išduoti.

I šrinkus susirinkimo pir
mi! tinku G. Rukšėną ir sekre- 
tor ium P. Lukoševičių, kilo 
įg< tliojimų klausimas. Iš Vai 
d’< Jr skyriaus buvo atvykęs 
su raštiškais KLT Vai d’Or 
sk yriaus pirmininko ir sekre 
to: riaus parašais, įgaliojimu 
ah cininkas p. Tėvelis, kuriam 
p«įvesta buvo atstovauti 4 3 
ai ccijas, neminint net akcinin- 
ki ų pavardžių, o telegrama vė
li au buvo įgaliotas A. Šapo- 
ka atstovauti 81 akciją. Be to, 
telegramoje įrašyta ir pirmojo 
į| >aliotinio pavardė, nors jis 
d alyvavo pats. Šis neaišku- 
n ,ias ilgokai buvo diskutuoja
mas. įgaliojimams išaiškinti 
t iuvo nutarta susisiekti su 
Vai d’Or telefonu, bet pasi- 

' APDRAUDOS IR PAŠAL-
POS REIKALU

Dažnai pasitaiko sutikti 
naujai atvykusių lietuvių tar
pe tokių, kurie nusiskundžia 
socialės apdraudos stoka Ka
nadoje.

Tokia padėtis mums, anks
čiau atvykusiems į Kanadą, 
yra gerai žinoma ir todėl mes 
nesistebim tuo, kad beveik 
kiekviename didesniame mies
te Kanadoje ar USA galima 
rasti kokią nors apdraudos ar 
pašalpos organizaciją.

Lietuvių tži^pe stipriausia 
šios rūšies organizacija yra 
Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje. Šioje org. galima ap
sidrausti nuo 100 ligi 5000 
dolerių. Veikia 4 skyriai su
augusiems ir kiti vaikams.

Taipogi yra 2 pašalpos sky
riai, kuriems priklausydamas 

i susirgęs narys, gauna 9 ar
ba 12 dolerių savaitėje pa
šalpos.

Naujai atvykusiems lietu
viams patartina prie šios or
ganizacijos rašytis, nes tai 
yra rimta ir tvirta, apie 3 mi
lijonus dolerių vertės turinti 
organizacija. SLA kuopos vei
kia po visą USA ir Kanadą, 
viso 357 kuopos su keliolika 
tūkstančių narių. SLA centras 

1 daro žygius, kad palengvinus 
kiekviename didesniame Ka
nados mieste įsikurtų kuopa, 
naujų narių priėmimą ir kad

Nepatartina steigti kuopas 
vietose, kur nenumatoma di
desnio lietuvių apsistojimo il
gesniam laikui.

Suinteresuotieji šiuo reika
lu gali kreiptis tiesiog į SLA 
centrą šiuo antrašu: Dr. M. J. 
Vinikas, 307 W. 30th Str., 
New York 1, N.Y. Toronto 
mieste gyvenantieji: skambin
kite LA 1250.

J. Yokubynas.

rodė, kad įgaliojimą ir tele
gramą pasirašiusieji yra iš
vykę. Susirinkimas, vertinda
mas didelį akcininkų skaičių, 
koks yra Vai d’Ore, nutarė 
posedj uždaryti (42 balsais 
prieš 8) ir skelbti kitą susi
rinkimą, gerai išaiškinus, kaip 
turi būti surašyti įgaliojimai.

Tuo metu, kol įgalioti as
mens — p. Juškevičienė ir 
kun. Bobinas — kalbėjosi te
lefonu, susirinkimas spėjo 
perskaityti valdybos proto
kolus ir valdžios duotą bend
rovės konstituciją. Iš jos pa 
aiškėjo, kad įgaliojimai turi 
būti individualūs: kiekvienas 
akcininkas turi pats, ką jis 
nori, įgalioti. Jokia valdyba ne
gali en gross įgalioti ką nors 
kalbėti visų akcininkų vardu, 
nes kiekvienas akcininkas pats 
tvarko savo reikalą. Akcine 
bendrovė, tai ne bendruomenė, 
o komercinė organizacija ir 
kiekvienas akcininkas turi 
tiek balsų ,kiek jis turi šėrų- 
akcijų.

Susirinkime buvo pagei
dauta, kad “NL“ akcinės

Sovietai turi vokiečiu kariuomene
Hamburgas. Vokiečių gai

lestingoji sesuo Elzbieta, il
gesnį laiką dirbusi Sovietų 
Sąjungoje, sugrįžo į Vokieti
ją ir pareiškė, kad ji, bevaži- 
nėdama po belaisvių stovyklas 
Rusijoje, sužinojusi, kad 
Seydlitzo-Pauliaus kariuome
nė ten tikrai esanti. Ją suda
ro 60-80 divizijų, 80 genero
lų ir apie 20.000 kitų laipsnių 
karininkų. Ji esanti .gerai ap
ginkluota ir naudojasi “Tig
rais” ir “Panteromis”. į tą 
kariuomenę Sovietai verbuoja 
vis naujus žmones, kuriems 

JUOKDARIAI...
Kaip bolševikai glosto . . .
Leninas, rašydamas apie 

muziką, sake: “Nežinau nieko 
gražesnio, kaip Beethoveno 
“Appassionata” . . . Tačiau as 
atsisakau dažnai klausytis 
muzikos. Ji veikia mane, gim
do norą kalbėti malonius nie
kus ir glostyti žmonėms gal
vas . . . Mūsų laikais nedera 
žmonėms glostyti galvas . . . 
Mūsų laikais reikia mušti per 
galvas, mušti be pasigailėji
mo, nežiūrint to, kad teoretiš
kai mes ir esame prievartavi
mo priešai. Mūsų uždavinys 
,iš tiesų yra pragariškas” . . .

Na, pagal tą patarimą Sta
linas, sėdėdamas partijos sos
te, ir “glosto” savo piličius, 
per galvas, kad ne tiktai kud- 
los jų rūksta, bet ir pačios 
galvos krinta. Tai bent “glos
to” . . .

Ir skuta . . .
“Laisvė” 29 nr. tašo, kad 

komunistų partijos veikėjai 
skelbia, jog šiuo metu eina
moji federahmam teisme New 
Yorke 11 komunistų vadų by
la per savaitę lėšuoja nema
žiau $10.000. Dėl to tuojau 
reikia sukelti $100.000 bylai 
vesti. *

Taigi, gerai skuta. Darbi
ninkai turi sudėti tuos šim
tus tūkstančių dolerių tiktai 
vienuolikos darbo žmonių 
vergijos pančių kalėjams, nors 
Komiformas tikrai nepasigai
lės milijonų . . .

Na, skuskit, draugai, kol 
dar niekas jūsų nepaglosto.

Pasakos durneliams
Tiktai paklausykite, ką ta

rybinio “rojaus” oficiozas — 
“Laisvė” 37-me n-ry rašo: 
“Atsirado ir nauji sparčiai au- 
gantieji medžiai” , . , Vadina
si — Stachanovo metodu įsa
kyta sovietiniams medžiams 
greit augti . . . Jei taip, tai ku
riems galams kertami Lietu
vos miškai ir gabenami į Don- 
basą?

Toliau: ‘Atsirado (tik pra
šau nesijuokit) naujos sąmo
jingos mašinos miškams žel
dinti” . . .

bendrovės valdyba pagamintų 
ir išsiuntinėtų įgaliojimo for
mą. Tobuliausia įgaliojimo 
forma — per notarą. Bet ka
dangi tai sudarytų didelį ap
sunkinimą, tai yra pageidau
jama, kad kiekvienas akcinin
kas, kuris ką nors nori įga
lioti jį atstovauti akcininkų 
susirinkime, jis turi įgalioji
me įrašyti to asmens vardą, 
pavardę, nurodyti savo akci
jų numerius (jei jų nebūtų, 
kvitų numerius) ir tą įgalio
jimą pats pasirašyti, o jo pa
rašą kad patvirtintų kas nors 
kompetentingas. Akcininku 
susirinkime balsą turi tiktai 
akcininkai, t.y. asmens, kurie 
jau nupirko akcijas ir už jas 
sumokėjo pinigus. Užsisaky
mas akcijų -tiktai pasižadėji
mo forma negalioja.

“NL” akcinės bendrovės 
valdyba dabar tiksliai sutvar
kys akcijų reikalus, nustatys 
susirinkimo laiką ir vietą, pa
skelbs tai spaudoje ir išsiun
tinės akcininkams (kiekvne- 
nam individualiai) kvietimus 
su įgaliojimo forma. (jk) 

siūlo geresnes tarnybos sąly
gas, negu rusams. Daugumas 
nacių kariuomenės SS ir SA 
esą įverbuoti į tą kariuome
nę. Esesininkaji ten vaidina 
pirmaujamąją rolę.

— JAV profesinė organi
zacija CIO reikalauja iš For
do, kad darbininkams būtų 
mokama senatvės pensija po 
I 00 dol. per mėnesį.

— Vokietijos nunacini- 
mo teismas nutarė paleisti iš 
koncentracijos stovyklos von
Papeną.

Tikrai įdomu: kokius ten 
jos sąmojus krečia? Gal to
kius kaip Bimba su Mizara?

Na, ar gi tai ne pasakos 
durneliams? . . .
Dauguvietis jau karia Švedą

Karo metu Lietuvoje buvo 
populiarus Lietuvos Filhar
monijos Liaudies meno an
samblis, dėl ko vokiečiai lik
vidavo visą Filharmoniją. 
Liaudies ansamblis estradon 
kėlė liet, liaud. kūrybos per
lus. Dabar Dauguvietis jau 
pasičiupo Liaudies ansamblio 
vedėją Švedą Girdi, “semti 
viską vien iš praeities būtų 
neteisinga . . . Jis privalo 
jausti šių dienų pulsą . . . kas 
charakteringa mūsų tarybinei 
tikrovei” ... Ir Švedas rašo 
“Pareiškimą”, kuriame “į 
dainas įlietas . . . valstiečio 
prašymas . . , priimti jį į ko
lektyvinį ūkį” . . . Nabagas ir 
Švedas ir dar nabagesnis tas 
naujas išprievartautas kolcho- 
zininkas . . . Taigi, Dauguvie
tį karia partija, Dauguvie
tis karia Švedą, o Švedas vals
tietį. Ir tas taip surežisuota 
toje sovietinėje šaly, kaip pa
sakoje : diedukas už ropės, bo
butė už dieduko, ir tt. Ir vis: 
vienas kitą karia.

Levandrikiu aprūkyti
Tūlas W. Yurkevičius ra

šo apie Mindszenty, esą jis 
buvęs ne apnuodytas, bet le
vandrikiu aprūkytas. Bet Yur
kevičius suklydo. Tai Yurke- 
vičiuk bolševikiniu levandri
kiu aprūkytas, nes nemato ele
mentarinės tiesos per tuos le- 
vandrikio dūmus, kurie jam 
akis užtemdė. Kam gi kitam 
ligą įkalbinėti, jei pats ja ser
gi .. .

Kur Įrodymai?
Bolševikai — bolševikiška 

ir jų taktika. Jie šako, kad ne
teisybė esanti parašyta “N. 
L-je” apie kolchozus Lietuvo
je. Bet kur įrodymai? Pasi- 
remkite sovietiniu oficiozu ’— 
“Tiesa” — ir įrodykite, kad 
kitaip yra.

Nors kartą nebūkite juok
dariais.
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Raudonas maras siaučia Lietuvos kaime
Lietuvos kaimą bolševikai 

naikina iš pagrindų. Okupan
tai gerai nuvokia, kad lietu
viškasis kaimas yra letuvių 
kalbos, gražių papročių, tau
tinio meno, liaudies dainų, 
tautosakos neišsemiamas šal- 

tautinio lietuvių būdo tvirto
vė. Joje jau lopšyje esančiam 
naujagimiui lietuvė motina 
savo krūtimis perteikia didžią 
tautos meilę, kuri toliau nuo
lat puoselėjama lietuviškųjų 
girių šlamesio, upelių čiurle
nimo, bažnyčių varpų gaude
sio ir istorinių piliakalnių ai
dų, bylojančių apie didžią ir 
galingą Lietuvos žemės pra
eitį . . .

Negali būti vietos bolševiz
mui tokiame kaime. Lietuvos 
nepriklausomybės duobkasiai 
gerai tai suprato ir ryžosi lie
tuvišką kaimą sunaikinti. Šio 
savo baisaus plano Maskvos 
bolševikai neslepia. Jie jį vyk
do viešai ir tuo netgi rekla
muojasi. Iš rusiškosios Krem
liaus spaudos matyti, kad lie
tuviškojo kaimo žudymas vi
same įkarštyje buvo vykdo
mas 1948 metais.

Praėjusių metų gruodžio 25 
dienos raudonųjų carų Mask
voje leidžiamo laikraščio “Uz- 
vestija” numeryje ištisas 300 
eilučių straipsnis paskirtas 
lietuviškojo kaimo žudymui 
aprašyti.

Vienas iš daugelio okupan
tų, Mich. Kotov, sieksniniame 
straipsnyje džiūgauja, kad 
Lietuvos pakelėse ir pamiš
kėse vis nyksta viensėdžių so
dybos, o jų vietoje steigiami 
kolchozai. Iš kažikur į mūsų 
Tėvynę atsibastęs raudonasis 
agentas paisigardžiuodamas 
rašo, kad dar neseniai Lietu
voje buvo vos keli kolchozai, 
o šiandieną jų yra jau apie 
penki šimtai!

2450 ST. CATHERINE
Viena minutė

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

atlyginimo.

apylinkėje 
lietuvybės 
kiek gra-

Penki šimtai lietuvio dva
siai, būdui ir interesui sveti
mų bolševikinių kolchozų! 
Kiek gražių lietuviškų sodybų 
tų 500 kolchozų 
sunaikinta, kiek 
tvirtovių išardyta, 
žiu individualinio pažangaus 
ūkininkavimo laimėjimų su
griauta! O kiek iš tų 500 kol
chozų apylinkių lietuvių ūki
ninkų išvaryta iš gimtųjų ži
dinių ir ilgomis virtinėmis ar
ba užkaltais prekiniais vago-

kraštus, pasijutome 
metų, savo amžiaus,

Lietuvos gyvastingumo šal
tinį geriausiai pavaizduoja 
Rimšos verpėja su elemento
riumi ir kanklininkas. Dabar 
Lietuva pergyvena tamsiau
sią mūsų tautos istorijos lai
kotarpį. Dauguma lietuvių 
atplėšti nuo motinos, o iš
tremtieji į Rusijos gilumas — 
ir nuo kanklių.

Mes, tremtiniai, atvykę j 
laisvės 
10-čia
apvogti beesą. Per tą 10 me
tų lietuvis jaučiasi nesavas. 
Todėl dabar vadovaujantieji 
Kanados lietuvių organai tu
rėtų nepamiršti:

Nuošoly gyvenantieji lietu
viai pasigendame glaudesnio 
ryšio su lietuviškomis para
pijomis. Pasigendama adresų 
letuvių kunigų bei komitetų.

Tautinis menas—juostos ir 
medžio drožiniai—jau pakan
kamai buvo išryškėjęs. Dalis 
mėgėjų, net specialistų, iš Vo
kietijos išvažinėjo į Kanadą, 
Ameriką ir kitur. Juostų au
dėjos bei mezgėjos laiminges
nės Kanadoje, nes čia p. Ta
mošaitienė suorganizavo stu
dijas Montrealy ir tikiu, kad 
mezgamas ryšys su išsiblaš-

E.----------------- MONTREAL
kelio nuo Lietuvių Klubo

RAŠO DR. J. PAPLĖNAS 
nais gabenta į Sibiro stepes.

Kolchozai nedygsta be au
kų. Nė vienas rimtas lietuvis 
ūkininkas negali be pasibjau
rėjimo klausyti jo ausį rėžan
čio žodžio ’’kolchozas”. Bet 
pakanka kaime ar apylinkėje 
atsirasti vienam agentui ar
ba girtuokliui arba vienam nu
sigyvenusiam tinginiui, no
rinčiam, kad už jį prievarta 
dirbtų kiti, — ir kolchozas at
siras. Jo norą parems komu- 

PASILAIKYKIME
meno mylėtoje

tautinio meno
medyje. Šitam

kiusiomis šio 
mis.

Blogiau su 
ryškintojais 
darbui priemonės — įrankiai 
— Kanadoje prieinamesnė, 
kaip Vokietijoj ir čia yra to
kių mėgėjų atvykusių, — rei-

Šmuil KoganSam Carr 
pabėgęs nuo Kanados teismo 
garsios šnipų, bandžiusių iš
vogti atominės bombos pa
slaptį, bylos dalyvis, kurį da
bar pagavo JAV sekliai ir 
perdavė Kanados teismui. Ko
ganas į Kanadą buvo įšmuge- 
liuotas iš SSRS 1925 m. orga

nizuoti komjaunimo.

SURASK NORS VIENĄ 
naują skaitytoją, pade 
si padvigubinti “NU' 
prenumeratorių skaičių!

nistų partija, NKVD agentai i kova su nuo galvos iki koją 
ir visa raudonoji okupantų ad
ministracija. Tie gimtosios 
žemės artojai, kurie bent įta
riami bus, jog gali Lietuvos 
kaimo naikinimui nepritarti, 
— persekiojami, gi ūdami ) 
kalėjimus, tremiami į priver
čiamojo darba stovyklas ir vi
sokiais būdais naikinami.

Lietuvos kaime vyksta žūt 
butinė kova. Nelygi ir žiauri 
kova. Beginklio, bet teisėto 
Lietuvos laukų šeimininko

kia užmegzti ryšys. Geriau
siai tai atliktų lietuvių susi
būrimo centrai ir sava spauda. 
Pasiges lietuvis medžio drož
tos Vyties, žemaičių rūpinto
jėlio bei tautiniais raštais dė
žutės. Pagaliau reikės pasiro
dyti kitiems su savo menu.

Lietuviška giesmė — daina. 
Jau vienas kitas atvažiuoja 
šio meno reprezentantai bei 
chorvedžiai. Po vienų metų 
laiko, nuošaliai gyvenant, pa
siilgome lietuviškos dainos 
Apie rengiamus koncertus ra
šyti spaudoje prieš koncertus. 
Kvieskite j juos iš tolimiausių 
kampų lietuvius. Gyvendami 
didesniuose susibūrimuose, ne
stovėkime nuošaliai chorų, bet 
įsijunkime j darbą. Paklauski
me chorvedžių, koks procen
tas lietuvių yra su meile atsi
davusių lietuviškai giesmei — 
dainai?

Klaikiose mūsų tautos die
nose ir mūsų tautos pergalės 
lieuvišką šįrdį guodė ir džiu
gino lietuviškas menas. Lietu 
viškas menas tirpdė tarpusa
vio ginčus ir ugdė vienybės 
ir grožio pajautimą. Visais 
frorrtais būkime lietuviškais 
misijonieriais—lietuviško me
no ir kultūros. St. Pusvaškis. 

CRANK GRINDING CYLINDER BORING
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILOERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED 
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St. Catherine

apsiginklavusiu Lietuvos že
mių niekintoju, su barbaru 
įsibrovėliu.

Neneigia šios kovos buvimo 
ir Kremliaus spauda. “Izves- 
tija” prisipažįsta, kad ‘‘nauji 
lietuviškame kaime gimsta ko
voje”, nes “dar giliai ūkinin
ko sąmonėje slypi vienasėdžių 
pergyvenimai”.

Ir enkavedistai savo kruv- 
nomis rankomis stengiasi iš
rauti iš lietuvio ūkininko są
monės visą jo praeitį, jo in
dividualumą, jo iniciatyvą, jc 
nuosavybės jausmą, jo “aš 
ir to “hš” saitus su daugeliu 
kitų tokių pat tos pačios že
mės vaikų, sudarančių garbin
gą lietuvių tautos šeimą.

Raudonieji komisarai gra
sina. Žemės ūkio komisaras, 
atėjūnas, pasikrikštijęs pa
varde Liaudis, grūmoja Krem
liaus organo skiltyse: “Praeis 
dar nedaug laiko ir nebepa
žįstamas taps mūsų kaimas!” 
Nebepažįstamas . . .

Ir kurgi jis begalės likti pa
žįstamas, kai Giraičių, Salų, 
Dusmeny ar Vytėnų kaimų ir 
viensėdžių griuvėsiuose iškils 
Markso, Stalino, Komsomol- 
co ir Stachanovo kolchozai, 
kai lietuviškų sodybų kryžius 
pakeis raudonieji kampeliai, o. 
lietuvio artojo takus 
vyžota kacapo ar 
pėda . . .

Raudonas maras 
Lietuvoje. Kasdieną ir kas va 
landą jis retina kovojančioj 
Lietuvos sūnų ir dukrų gre
tas.

Raudonasis maras siekia u/ 
krėstais savo nagais ir už Lie
tuvos ribų esančius lietuvius. 
Jo priešas — kiekvienas lie
tuvis.

Būkime budrūs ir vienin
gi! Taupykime jėgas lemia 
mai ateities valandai!

mindžios 
mongolo

siaučia

Ka patyriau sovietuose
RAŠO J. KARDELIS

2.
Man įdomu buvo pavažinė

ti po SSRS ir patirti jos gyve
nimą pačiam. Pirmojo pasau
linio karo metu, tarnaudamas 
Rusijos kariuomenėje, esu iš
gyvenęs Rusijos caro nuver
timo revoliuciją ir bolševiki
nį perversmą, iš carinės ka
riuomenės automatiškai per
vestas į sovietinę ir daug joje 
patyręs, pažinęs darbinin
kų ir valstiečių būvį bei gyve
nimą, — aš labai norėjau pa
matyti ir atmainas, kurias 
padarė sovietinis, bolševikinis 
režimas. Pats būdamas netur
tingo mažažemio ūkininko sū
nus, dideliu darbu, vien savo 
jėgomis ėjęs mokslus, esu 
patyręs visą gyvenimo sun
kumą ir todėl visu rim
tumu susirūpinęs darbo 
žmogaus — darbininko, vals
tiečio, darbo inteligento — 
būvio klausimais. Esu nuomo
nės, kad tiktai darbo žmogus 
kuria gyvenimą ir jo gerbūvį. 
Ir tai mane skatino arčiau pa
tirti tas savybes, kuriomis gi
riasi bolševikai.

Nors sekdamas spaudą, pa
čių sovietų spaudą — “Prav- 
dą”, ’Tzvestijas”, jų litera
tūrą, meną, jų socialinę struk
tūrą, turėjau gana apytikri 
supratimą apie tą sovietinį! 
gyvenimą, bet vis dėlto, lyg 
tas “abejingasis Tamošius”, 
pats dar savo akimis norėjau 

pamatyti ir įsitikinti. Jeigu 
šiandien ryžtuosi papasakoti 
apie tos kelionės patirtį, tai 
tiktai todėl, kad tuomet nega
lėjau parašyti tikrai to, ką 
mačiau ir ką patyriau. Ir iš
vykstant iš Lietuvos tos ke
lionės ir sugiąžus iš jos, visi 
mes, kelionėje dalyvavusieji, 
buvome pašaukti Eltos direk
toriaus E. Turausko ir įspėti 
rašyti “tiktai gerai”.

— Mes maži; mūsų kaimy
nas didelis; mūsų santykiai 
su juo draugingi: turme su 
juo nepuolimo sutartį. Geriau 
rašyti tiktai gerai. O kas taip 
rašyti negali, geriau visai ne
rašyti .. . — mums buvo pa 
sakyta. Taip buvo ir padaryta. 
Tiktai dabar aš jau galiu pa
rašyti visą teisybę. Noriu pa
tiekti daugiau fagtų ir tuos 
faktus, kur bus reikalinga, 
nušviesti, paaiškinti.

Išlydėti būrio draugų, bi
čiulių, pažįstamų, vykome į 
SSRS per Latviją, nes Vil
niaus koridorius buvo lenkų 
uždarytas. įsukę į Liepojos — 
Maskvos geležinkelį, peržen
gėme Latvijos—Sovietų sie
ną. Pirmojoje pasienio stoty 
— Bigosovo, — kaip sutiku
sieji mus Sovietų spaudos ir 
Tnturisto atstovai sakė, mus 
turėjo sutikti su orkestru. Bet 
tas orkestras dėl sovietinės 
nevarkos atsirado po to, kai 
traukinys jau seniai buvo atė-

jęs ir jam groti jau neteko, i dėm. Bet apie tai kiek vėliau.
Mūsų pasus patikrino dar Dabar pirmasis sovietinis 

traukinyje, o muitinė atliko vaizdas.
tiktai formalumus. žodžiu, Pasirodė, kad kai aš pra-
buvome priimti kaip kviesti 
svečiai. Visa buvo padaryta 
pagal sugebėjimus. Apvažia
vusiam su oficialiais kvieti
mais Čekoslovakiją, Vengri
ją, Lenkiją, Prancūziją, Vo
kietiją, Pabaltijo valstybes, 
kur būdavome priimti su ypa
tingu išieškojimu, tas priėmi
mas neatrodė toks ištaigingas, 
patogus, o kaikuriuo atveju 
buvo net primityvus, bet tu
rint prieš akis faktus, kad tai 
buvo permanentinės revoliu
cijos šaly, kur normalesnis gy
venimas iš viso nėra įmano
mas, — tas priėmimas buve 
net geras. Šeimininkai sten
gėsi padaryti visa taip, kad 
Lietuvos spaudos delegacijai 
būtų girai.

Buvo jau po vidurnakčio, 
kai įlipome į traukinį — į 
Maskvą, kuri bene poryt, kaip 
paprastai, su pompa švenčia 
Gegužės Pirmąją. Tas iškilmes 
buvo numatyta iš anksto ir 
mums parodyti. Mums davė 
miegamąjį, ir aš rainiai sau 
užmigau. Tiktai mane išbudi
no šaltis. Nesuvokdamas, kas 
atsitiko, aš pakėliau langą 
dengusią užuolaidą ir konsta
tavau faktą, kad išmuštas 
langas. Čia pat už lango užuo
laidos gulėjo ir . . . akmuo. 
Tie akmenys lydėjo mus visą 
kelionę. Tie akmenys lydi, 
kaip paaiškėjo, visus sovieti
nius traukinius visur ir per

dariau lango užuolaidą, jau 
buvo rytas. Mūsų traukinys 
stovėjo Smolensko stoty. Pir
masis vaizdas mane pritren
kė. Kai aš žiūrinėjau akme
niu sukultą langą, staiga pa
sipylė minia žmogiškų būty
bių, matyt, iš tik ką atėjusio 
traukinio. Ta minia man pa 
darė baisų įspūdį. Tada man 
nebuvo aišku, kas tai per žmo
nės. Skarmalais apsituloję, 
apsiraišioję. Vieno kojos ap
autos — viena koja vyža, kita 
puse kaliošo; kito — Skarma
lais apraišiotos; trečias basas. 
O tai buvo balandžio 29 d., 
šaltas rytas. Apsirengimo dra
bužių rūšies negalėčiau api
būdinti, nes tai buvo lopų, 
skylių ir beformės išvaizdos 
apranga — nei švarkai, nei 
paltai, nei puspalčiai. Tie žmo
nės vilko kažką maišuose, 
tarbose — tai už nugarų, tai 
per pečius persimetę ... Iš
vaizda jų buvo išalkusių, iš
badėjusių, pajuodusiais vei
dais . . . Šis vaizdas buvo taip 
netikėtas, nelauktas ir baisus, 
kad man tuojau kilo mintis 
tuojau grįžti atgal, nes aš su
mečiau: ką gi aš galėsiu para 
šyti apie lankomąjį kraštą 
gera?

Bet traukinys pajudėjo ir 
drauge nusivežė mano susi
jaudinimą, susirūpinimą ir 
nutraukė mintis apie atsisa
kymą vykti toliau. Tai buvo 

mums vykstant ta sritimi, ku
ri vadinama Socialistine Ta
rybų Bielorusija (Gudija).

Gudija pasrodė esąs skur
džiausias ir daugiausiai iš
vargintas kraštas, — žiūrim 
keleivio, vykstančio traukiniu, 
akimis.

Tokių taip pat baisiai nu
skurusių žmonių jau 1941-ju 
metų pavasarį teko matyti 
Vilniaus geležinkelių stotyje, 
čia, kai iš arčiau jau juos ga
lėjau stebėti, vaizdas buvo dar 
baisesnis. Tie jų drabužiai 
pasirodė taip sukritę, kad kur 
juose buvo skylė, tai per ją 
švietė nuogas kūnas. Kaip tie 
žmonės galėjo pakelti šaltį, 
nebent galima paaiškinti pa
tarle: “kas vokiečiui mirtis, 
tai rusui gerai” . . . Bet tie 
žmonės buvo . . . kolchozinin- 
kai, t.y. — kolektyvinių ūkiu 
baudžiauninkai, kokiais dabar 
verčiami visi Lietuvos ūki
ninkai.

Prisimenu mažytės mergai 
tės iš rusų šeimos, kuri pii 
mosios okupacijos metu buvo 
atgabenta Kaunan ir apgyven 
dinta dr. V. Tercijono namuo
se, mūsų kaimynystėje, krei
pinį į savo motiną. Pamačiusi 
labai nuskurusį žmogų, gal 
tikrai rusų kolchozininką, ji 
sušuko:

— Mama, mama, žiūrėk: 
mūsų kolchozininkas atvažia 
vo!...

— Cit! Ką tu čia niekus 
plepi! — sudraudė susigėdusi 
rusė, kaip jas lietuviai vadi 
no, “katiuša”. (B.d.)
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žiūrint, g a- minga! gali paskleisti ir su

rasti jai prielankumo vadovau
jančiuose sluoksniuose.

Iš 
kią 
mes 
ginti 
nės tarpe surasime kelias de
šimtis tikrai vertų dėmesio 
jaunuolių, kurie dar neseniai 
įsikibę knygų nuoširdžiai dir
bo universitetuose ir jau turi 
savo rankose diplomus arba 
nebedaug belikę, kad tuos di
plomus gautų. Pirmon galvon 
ir reikėtų tokia jaunuomene 
susirūpinti, nes jų galutinis 
paruošimas nebebrangiai at
sieitų.

Kaip sukelti lėšų taip svar
biam ir palyginti skubiam rei•' 
kalui nekalbėsiu, nes manau, 
kad susiras mūsų tarpe žmo
nių, kurie yra kompetetinges- 
ni šiuo klausimu pasisakyti. 
Jei turėsime gerų patrijotiš- 
kų norų, tiek lėšų, kiek šiam 
reikalui reikia, surasime.

A. Denionis.

Paviršutiniškai 
įima pasakyti, kad nauji atei
viai nieko neatsivežė. Aky
liau pažiūrėję, atrasime, kad 
jų ne vienas atsivežė gana 
gražaus turto: daugelis jų dar 
jauni ir jie atsivežė jaunatvės 
entuziazmą ir sveikatą. O tarp 
jų yra tokių, kurie atsivežė 
nemažus išsimokslinimo kapi
talus. Jų tarpe yra ne vienas 
gabus jaunuolis su aukštųjų 
mokyklų išsilavinimu, ne vie
nas bebaigiąs įgyt tą išlavi
nimą.

Tačiau tą profesinį lavini
mą jie įgijo ne Kanadoje. Da
bar, norėdami gauti profesi
nį pripažinimą, naujose sąly
gose turi prisitaikyti veikian
tiems įstatymams bei papro
čiams. Jų įgytas mokslas, at- . 
vykus jiems į Kanadą, pali
ko lyg namas be stogo. Kaip 
namas be stogo yra mažai 
naudingas ir laiko greit griau
namas, taip ir šių jaunuolių 
profesinis išsilavinimas mūsų 
lietuviškai bendruomenei ma
žai naudingas ir įgytos žinios 
praktiškai nepanaudojamos 
pamažu dingsta.

Gaila ir nyku matant, kaip TAUTOSAKOS ________
kelių dešimčių mūsų gabių jyiAL Iliustracijos dai!. P. Os-

turimos medžiagos to- 
patriotinę inteligentiją 
galime, atrodo, išau- 
nebrangiai. Jaunuorpe-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Dr. J. Balys. LIETUVIŲ

i SKA1TY-

jaunuolių sudėtas didelis tur
tas ir darbas profesiniam iš
silavinimui laiko pamažu 
griaunamas, nes jie neturi lė
šų tą darbą užbaigti.

molskio. Išleido “Patria”, 
Fellbache, Vokietijoje. Kny
goje dvi dalys: prmoje 272 
puslapiai, antroje 250 pus1. 
Turinį sudaro: pasakos apie

-■ gyvulius, stebuklingosios pa-
7?' " MUSU sakos, legendos, sakmės

lietuviška siema visai kitaip , padavimai> pasijuokimai net 
pao.y.c ii tarpe tu- , anekdotai, apie pasakas aps-

:tarų, m- „-.A,

žinios yra reikalingos.

pasijustų, jei savo 1 
retų advokatų, daktarų, . 
žinierių ir kitokių aukštų 
kvalifikacijų profesionalų su 
pripaž.intomis te/isėnYSs šioje 
šalyje praktikuoti. Taigi, čia 
ne vien tų jaunuolių reikalas, 
kurie pusbadžiai okupacijų 
metu tėvynėje ir vėliau Vo
kietijoje siekė mokslo, bet ir

bei 
bei

< kritai, dainos, mįslės, patar
lės ir priežodžiai, tikėjimai, 
papročiai

Pranas
TUVIŲ
Trumpas

Naujokaitis. LIE- 
L1TERATDRA. 

lietuviu literatūros

leidykla (Fr.-
16, Muenchen

esteiroms, 
kursas gimnazijai. 320 pusla
pių, gražiai išleista, gerame

K. M. Čiurlionio vardo me
no ansamblis, vadovaujamas 
muziko A. Mikulskio, vasa
rio 16 dieną koncertavęs Vo
kietijos racuo stotyse, esąs 
tragiškoje padėtyje. Jis šau
kėsi į JAV ir Kanadą, bet nie
kur nerado galrmyoes, kad 
galėtų įvažiuoti kaip kolek
tyvas (Montrealis dar bando 
surasti tą galimybę). Pasku
tinėmis žiniomis jis išsiskirs- 

. tas: vieni dalyviai isvykstą 
!į Australiją, kiti į JAV, treti 
Į į Kanadą. Vis dėlto būtų la- 
uai gaila, kad jis suirtų. Ar gi 
kanadiečiai negalėtų smar
kiau pasirūpinti, kad jis at
vyktų pas mus?

TREMTIES KNYGNEŠIŲ 
VAJUS

AUFBAU
Herschel-btr.
2 7, Germanyj skelbia Trem
ties knygnešių vajų. Kiekvie- 

i nas įmokėjęs $5.- tampa 
j Tremties Knygnešiu ir gauna 
nemokamai firmos leidinių pa- 

j sirinktinai 50% įmokėtos su- 
' mos, t.y. už $7,50. Kanadoje 
atstovas Pr. Kudinskas; 350 
7th Ave., Ville Lasalle, Mont
real, Que.

NEPAPRASTAS MEDIS
Garsūs yra “carnauba” pal

mių, karnaubeirų miškai Bra
zilijoje. Karnaubeiros yra pla- 

I Čiai naudojamos statyboje ir 
pramonėje. Iš jų kamienų da
romi mietai, basliai, sienojai, 
poliai tiltams tvorų ir tele
grafų stulpai, lotos ir Šatros. 
Jų lapais kaboklai dengia savo 
pirkias. Iš jaunų dar gležnų 
lapų gauna medžiagos vir
vėms, pintinėms, skrybėlėms, 

, maišams. Iš stip
raus, lyg šilkinio, pluošto su
ka siūlus tinklams, reksčiams

D. Britanijos mokslo akad. 
pirmininkas 6ir H. Dale at
sisakė priimti Sovietines Aka
demijos garbes nario titulą ir 
pareiškė, kad nuo Galilėjaus 
laikų daug kartų buvo bandy
ta mokslo tiesas klastoti, ta
čiau ir Hitleriui tas nepavyko, 
pepavyks n Stalinui. Uz tai 
sovietinių "'moKslų akademi
ja nutraukė santykius, su U. 
išritamjos Mokslų Akademija.

— Amsterdame tarėsi i UUU 
iŠ viso pasaulio kraštų suva
žiavusių filosofų; nebuvo tik
tai iš Sovietų Sąjungos.

— Sausio 10 d. Anglijoje, 
Edinburghe atidaryta •‘Scot
tish Leage for European 
Freedom" paroda, kurtoje 
tarpe ii dalyvaujančių tautų 
buvo gražiai įrengtas ir Lie
tuvos skyrius. Parodą plačiai 
aprašė ir įsidėjo jos atvaizdų 
visi didieji miesto laikraščiai. 

džiagos statybai, o karnaubos 
vaškas ---- cera carnauba. Bra
zilijoj 1946 m., pagal Gamy
bos Statistikos 1 arnybos pa
duotas žinias, ‘‘carnauba” vaš
ko buvo pagaminta 11.631.- 
050 kg. už Cr.$ 467.232.- 
388,00.

Parodos skyrių paruošė dail. 
Žmuidzinienė ir p. Balkaus- 
kaitė.

— Paryžiuje, Luvro mu
ziejuje atidaryta paroda, ku
rioje demonstruojama naujai 
išrasta medžiaga, iš kurios 
gaminami ne tiktai dantims 
šepetėliai, bet ir lėktuvams 
propeleriai.

— Anglijos Oxfordo uni
versitetas Nobelio premijos 
laureatui Andre Gide’ui su
teikė literatūros garbės dak
taro laipsnį.

— Vašingtono universite
tas pašalino tris profesorius 
bolševikus ---- J. Butterworth,
R. Gundlach ir H. Phillips.

---- Amerikietė Annabella 
Bucar pernai ištekėjo už rusų 
operos solisto K. Lapšino ir 
atsisakė JAV pilietybės. Da
bar telegrama prašosi atgal 
priimama, nes ilgiau Sovietijoj 
nenorinti gyventi.

— K. Barėnas ‘‘Britanijos 
Lietuvio” skiltyse susirūpinęs 
lietuviškųjų knygų gyvavimo, 
leidybos ir platinimo reikalu. 
Jis mano, kad Anglijoje lietu
viška knyga reikalinga ir pa
geidaujama, tiktai nėra pa
kankamo platinimo.

mūsų visos lietuviškos šeimos popieryje. I ai labai reikalin- ir apsiaustams gaminti. Be to, 
dirba Šepečius ir Šluotas. IŠ 

___ __________ ___ j t _ pagruzdintų jų riešutų (“co- 
lygas, kad ta jaunuomenė ant n am lietuviui, nes ligšiol pil- quinhos’ ), išspaudžiamas pui- 
Europoje įgyto žinių rūmo ga- j nesnės ir platesnės lietuvių kus aliejus, o kaboklai ir in- 
lAiii______________________________Ii fAraf l"i rnc i iri inc

garbės ir naudos reikalas — knyga ne tiktai gimnazi- 
kuo greičiausia sudaryti są- joms, bet ir bendrai kiekvie-

lėtų uždėti kanadišką stogą.
Mums visiems brangi Ne

priklausomos Lietuvos idėja. 
Ne kas kitas tik mūsų šeimos 
Kanadoje pripažinta inteligen
tija tą idėją šioje šalyje sėk-

> liętuvių j kus aliejus, o kaboklai ir in- 
literatūros istorijos ir nėra iŠ- dėnai, branduolėlius sugrūdę, 
ėjusios (be Putino). Tremties ‘‘užsispirgo” jais ryžius. Pa
ir emigracijos žmonėms tai sismaguriaudami kartais valgo 
juo labiau reikalinga knyga, ir vienus branduolius. Bet in- 
ypač gi vaikų mokymo reika- dustriją labiausiai domina .ie 
lui. Išleido “Patria“. : aliejus, ne pluoštas, ne me-

Taures aukštyn!
FAUSTAS K1RŠA

Taures aukštyn! Išgersim seną vyną 
Už naują derlių ir naujus laikus! 
Kovų šventes ir prarajas mes žinom, 
Ir rytdienai paruoškime šarvus! 
Taures aukštyn už amžiną gyvybę! 
Kas perlus beria, spindi iš širdies! 
Dirbtinės rožės nekvepės kūryba, 
Klasta nežvygaus iš tėvų šalies! 
Ak, aimanų gana! Gana keikimo! 
Gyvi kovom kaip medžiai apyniais 
Atverkim ir akis be grimo 
Prieš visatą, prieš sostus, prieš minias! 
Taures aukštyn! Kurčius paklupdo verkti 
Kvailių ląirnejimai trapia daina, 
Ateina džiaugtis, teisinti ir smerkti 
Ir vynmedis ir ašara gryna. 
Taures aukštyn už meilės gabalėlius, 
Už mirusias svajones ir aistras!

Mums nepabėgt nuo žemės: naujos lėlės 
Ir naujas skausmas atsiras!
Rūsčių dienų veiduos mes dalią skinam 
Ir senai garbei kraunam vainikus . . . 
Taures aukštyn! Išgerkim seną vyną 
Už naują derlių ir naujus laikus;

|Sugrjžimas= = VYT. TAMULAITIsĮ

Ant putojančio marių kran- ( 
to tupėjo kregždutė pašautais 
sparnais. Pilnomis sielvarto 
akimis ji žiūrėjo j dangaus mė
lynę, kur kilo ir kilo vis nau
ji būriai paukščių ir plasnojo 
virš debesų. Ilgomis virtinė
mis, nusitęsiančiomis padan
gių keliais, jie leidosi di
džiom džiaugsmingon kelio
nėn, į tėviškės namus, kur bu
do pavasaris.

Kregždutė lydėjo juos aki
mis, nykstančius tolyje, ir di
delis sielvartas spaudė josširdį.

— Namo, namo! — girdėjo 
ji šniokščiantį ištiestų sparnų 
balsą, kuris plaukė erdvėje, 
budindamas gimtų namų il
gesį.

Ji skrido tenai tiktai min
timis, kur pavasario saule ir 
žiedais apipiltas buvo dabar 
jos gimtasis kampelis, kur 
varpinės bokšte liko sukrau
tas lizdelis, kurį nuo audrų ir 
šaltų vėjų saugojo senas, šim
tus jau pavasarių matęs, 
ąžuolas.

Toks didelis ilgesys veržė
si iš kregždutės krūtinės, kad 
širdis, rodėsi, plįš jai iš 
skausmo.

— Bent numirti tenai kad 
galėčiau! — tyliai maldavo, c 
piltojančios marios tik Ūžė 
ir šniokštė . . .

Per dangaus aukštybes 
skrido sakalas. .Jo margi spar 
nai blizgėjo saulėje, kaip plie
nas tvirti.

— Sakale, sakale! — šau
kė kregždutė. Nusileisk!

Nenoromis leidosi sakalas 
žemėn.

— Sakale, — prabilo ne
drąsiai, — štai mano lakieji 
sparnai kruvini, Regėk tik . . . 
O taip trokštu sugrįžti tenai, 
kur ilgesio vedamas keliauji 
ir pats. Pasigailėk ir pernešk 
per jūras! Aš tokia lengvutė, 
o tu toks galingas . . . — ir 
nutilo, išsigandusi savo drą
sumo.

Tik liūdnai nusišypsojo sa
kalas ir pakratė galvą.

— Lyg tu nežinai, — išta
rė jis išdidžiai, žiūrėdamas į 
tolį, — kad man rūpi tik erd
vės ir žvaigždynų keliai. Tu 
gi nori, kad būčiau dabar sa
nitaru. Juk ne sakalui tai . . .

— Ne sakalui tai...—pakar
tojo kregždutė ir giliai atsi
duso. — Tai pasveikink nuo 
manęs atgimstančią žemę, pa
sakyk, kad negrįšiu . . . Tegu 
nebelaukia manęs jau nei žy
dintis slėnis, dainose pasken
dęs, nei ošiantis šilas, nei tie 
lygūs platieji laukai.. .

— Gana įkyri tu esi, — 
pertraukė sakalas ją jau pik
tai. — Matau, kad tu nori, 
kad aš pasiuntiniu būčiau 
kregždės. Tai per daug jau, 
mažas paukšteli. Man gaila 
tavęs, bet . . . Sudiev! — ir iš
tiesė savo galingus sparnus. 
Paskui greitai išnyko padan
gių erdvėj.

Pro šalį skrido gegutė.
— Gegute, gegute? — ver

kė nelaimingas paukštelis.
Išgirdo jos balsą raiboji ir 

suglaudė savo sparnus.
— Nedrįstu prakalbėti, — 

ištarė tyliai kregždutė. — Bet 
taip trokštu sugrįžti į tą bran

gų kampelį, kur liko lizde
lis .. . Kur sodai paskendę 
baltuose gegužio žieduose, 
kur pievų takeliuose žioge
liai smuikuoja. Bet žiūrėk, — 
pašauti mano sparnai . . .

— Gražiai, bet per ilgai 
kalbi, — gegutė atsakė. — 
Man rodos, ar tik nenorėsi, 
kad neščiau tave ant savo 
sparnų? Juk taip?

— Tai bent su pirmuoju 
savo “kukū” pasveikink nuo 
manęs beržynėlį palaukėj. Ten 
prie ežero žydinčią pievą . . . 
Pasakyk vyturėliui, kad čire
nant padangėje jo negirdėsiu. 
Tegu ir tas ąžuolas senas ma
nęs nebelaukia, lizdelio sena 
me varpinės bokšte nuo vėjų 
nebesaugo. Nereiks jo mažy
tei kregždutei . . . Tik kai ryt
metį rasos blizgės lankose ir 
už šilo ragelis aidės, pasakyk 
ten visiems, džiaugsmingai 
sutinkantiems naują tėviškės 
dieną, kad ir mano širdis jos 
pasiilgusi laukė, tik ją vieną 
gęstančios akys išvyst teno
rėjo . . .

— Na, jau klajoti pradėjai, 
kregždute, — ėmė pykti rai
boji. — Nenorėk, pagaliau, ką 
pasiekti, jeigu širdis per silp
na. Lik sveika!—ir suplasnojo 
džiaugsmingai sparnais, kilda 
ma paskui sakalą į erdvę.

Liko kregždutė viena.
Dienos, kaip bangos pa

krante, vis bėgo. Ūžiančių 
marių krantai ištuštėjo, nu
tilo, visi paukščiai išskrido, 
kur bundanti tėviškės žemė 
po gruodu kėlės žydėti ir nau
ją pavasario rytą sutikti.

Visi jau sugrįžę į ten. gal
vojo kregždutė, ir sakalas 
raižo padangę, ir gegutė ku

kuoja mieluose laukuose . . .
Ne, ne visi ten sugrįžo. Štai 

atnešė bangos sakalo kūną ir 
metė į krantą po kojų. Sudre
bėjo išsigandus mažoji kregž
dutė. šviesios sakalo akys buvo
užgesę, o drąsi, išdidi širdis 
jau nutilus. Plieniniai sparnai, 
sulaužyti vėtrų, buvo purvini 
ir žemėti.

Kas pastojo į tėviškę saka
lui kelią? Kas padangių ir 
erdvių galiūną paklupdė ant 
žemės, aukštybių keliuos?

Jis drąsiai mosavo spar
nais ir plėšės per siautu
lį vėjų, kurie pastojo jam ke
lią namo. Bet staiga iš juo
dų debesų pasirodė ugninė 
perkūno kakta, rūsčiai grūmo
dama sakalo širdžiai.

— Sustoki, padangių galiū
ne! — Pats perkūnas prabilo 
į jį. — Kur tu keliauji, nebo
damas mano žaibų?

— Aš į gimtąją žemę skren
du, — atsakė sakalas drąsiai.

— Bet kas tave veda tenai’
— sugriaudė perkūnas. — Ir 
ką tu neši jai ant savo sparnų, 
.iškentusiai šaltį ir rudenio 
gruodą?

— Meilę ... — ištarė jis ir 
staiga susvyravo ant savo 
galingų sparnų, atsiminęs 
mažą kregždutę. Pirmą kart 
išdidi jo širdis bailiai suvir
pėjo.

— Meilę? . . . — sviedė žai
bą perkūnas, ugnimi nušvies
damas apsiniaukusį dangų.
— Atstūmei tu meilė! Galin
gais tavo sparnais neskrenda 
ji, — griovė pikčiau ir rūs
čiau.—O be jos į gimtinę kelių 
nebėra! . . . — ir taręs taip 
trenkė, kad išsigandę drebėjo

i žvaigždynai ir krūpčiojo ma-

rių verpetai, o sakalas krito 
negyvas į putojančias marių 
gelmes . . .

Ūžiančios bangos išmetė 
kūną į krantą. Suglausti mar
gieji sparnai nepakėlė nuo že
mės daugiau išdidžios jo šir
dies. Sakalo akys tyliai užgę-
so, kaip ir raibosios gegutes 
pirmasis “kukū”, be atgarsio 
likęs tėviškės ‘ kloniuos, kur
tus ir bejausmis. Veltui ji 
šaukė, kukavo sugrįžus ber
žyne. Nepradžiugino savo pir
muoju “kukū” nei pušynų, nei 
gojų. Buvo rūstūs ir kurtūs 
jos verkiančiam balsui visi. 
Kur raiboji gegutė tik skri
do, kur lėkė, medžiai nuleido 
šakas. Nešlamėjo jie savo la
peliais, siūbuojami pavasario 
vėjo, tik tylūs ir rūstūs stovė
jo be žodžio ir balso.

— Ko toki rūstūs? Ko 
pykstat ant savo raibosios ge
gutės? — ji visų klausinėjo. 
— Juk parnešiau jums pava
sario pirmą “kukū” . . . — kal
bėjo, bet niekas jai netarė ne 
žodžio.

Nutūpė ji kartą taip pat į 
senelio ąžuolo viršūnę, kuris 
dar vis tebesaugojo mažos 
kregždutės lizdelį varpinės 
bokšte.

— Pasakyki. — maldavo 
gegutė. — Pasakyk, seneli 
ąžuole, bent tu, kodėl mano 
balsas be atgarsio gęsta pu
šynuos ir gojuos? Ar mane 
ne ilgesio kelias vedė namo 
per marių platybę? Ar ne 
džiaugsmas budina širdį, kai 
aušta pavasario rytas žydin
čiam slėny . . .

Tylus. nekalbus ąžuolas 
šniokštė. Palingavo savo vir
šūne ir tarė:
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Vasario sesioliktosios minėjimas
VASARIO 16-JI MOOR 

LAKE, ONT.
Čia ji prasidėjo kaip darbo 

diena, nes mūsų įsipareigoji
mai kitaip neleido, tačiau sa
vo sieloje jautėme ilgesį ir 
šventišką nuotaiką. Taip pra
bėgo diena. Visi skubėjom va
karienes, nes čia pat laikas 
šaukė mus paminėjimo, kurį 
ruošė KLT vietos skyrius. 
Pirmininkas V. Kazlauskas 
palietė daug atmintinų mo 
mentų, o kritusieji už Lie
tuvos laisvę — pagerbti minu
tės tyla. V. Šimkus refe
ravo apie Tautos Fondo reikš
mę ir perskaitė VLIK-o atsi
šaukimą. Atydžiai išklausius 
pranešimą, čia pat susirinki
mo dalyviai suaukojo Tautos 
Fondui apie 50 dol.

Toliau mus sveikino estų 
atstovas ir linkėjo laisvės, ne
priklausomo gyvenimo laisvoj 
Tėvynėj.

Pabaigoje J. Juodzeviqius 
paskaitė du B. Brazdžionio ei
lėraščius, pritaikytus šiai 
dienai.

Taip šis kuklus paminėji
mas praėjo su meile širdyje. 
Kovosime už laisvę Lietuvai 
— baigė susirinkimą pirm. 
Kazlauskas žodžiu ir paprašė 
sugiedoti Tautos Himną.

Juodis.
DIDŽIOJI ŠVENTĖ

Rolphtonds. Šioje vietoje, 
prie elektros jėgainės staty
bos, lietuvių daugėja. Jau bai
gia atvažiuoti šeimos. Bet ko
kia proga, kada šios apylin
kės visi lietuviai susirerika į 
vieną vietą, tai jau tikrai ne
mažas pasirodo būrys. Tiktai, 
kažkodėl, nesimato didelio pa
linkimo burtis organizaciniai! 
darban arba imtis visuomeni
nių pareigų.

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.

— Jau šimtmečius stoviu 
pražilęs čionai. Rudens ir pa
vasario vėjų linguojamas daug 
ką girdėjau, žinau. Bet tau pa
sakysiu tiktai, kad iškentusi 
darganas, vėjus ir pavasarį 
atbundanti tėviškės žemė ne
laukia sugrįžtant bejausmės, 
su rudenio gruodu širdies. Ar 
tu neatstūmei mažą kregždu
tę. Ar parnešei motinai žemei 
jos skausmą ir mirštančių lū
pų ilgesio žodį? Ar tu nežino
jai, raiboji gegute, kad tėviš
kės žemė, kaip motina, myli 
vienodai visus . . . Kurtus pa
siliks tavo ‘‘kukū” jos klo
niuos ir gojuos, nes tik meilė 
augina iš po gruodo ten ky
lantį daigą.

— Aš grįšiu, grįšiu tuojau 
ir parnešiu kregždutę . . . — 
karštai tarė gegutė.

— Per vėlu, — sušniokštė 
ąžuolas rūsčiai. — Per vėlu 
jau, raiboji. Mylinčiai širdžiai 
nereikia priminti ir kartoti. 
O kregždutė, jei nori žinoti, 
jau pakeliui į gimtinę. Jos 
skausmo išskrido parnešti pil 
kasis laukų vyturėlis. Nemal
davo jo niekas, neprašė . . . — 
ištarė ąžuolas tyliai ir, savo 
viršūnę iškėlęs į dangų, vėl 
šniokštė ir ošė.

Gegutė neištarė žodžio, tik 
kartodama liūdną savo “ku
kū”, nuskrido į tamsų ir di
delį mišką.

O ten per ūžiančią marių 
platybę skrido pailsęs, sušilęs 
pilkasis laukų vyturėlis. Jjs 
sunkiai aląavo ir tempė už 
žydinčios karklo šakelės ne
laimingą, mažą kregždutę. Jo 
jėgos vis seko, sparneliai pa
vargo. Jis leidos ir leidos Že

Vas. 20 d. buvo suruoštas 
Vasario 16-sios paminėjimas

Paminėjimas įvyko pramo
gų salėje, kuri buvo dekoruo
ta Lietuvos ir Kanados vėlia
vomis. V-bos pirmininkas ta
rė įžanginį žodį. Po to sekė 
p. Tamošausko paskaita. Jaut
riais žodžiais jis ne vienam iš
traukė ašarą. Ragino remti 
veiklą, nepamiršti gero lietu
vio vardo ir jaunuomenei la
vintis lietuviškoje dvasioje.

Ta proga pasiųsta sveikini
mai Amerikos Lietuvių Tary
bai, VLIK-ui ir Kanados Lie
tuvių Tarybai.

Po to sekė meninė dalis, ku
rią išpildė vietinis vyrų cho
ras, vedamas p. Marčiu- 
kaičio, ir priaugančios kartos 
deklamacijos bei pagrojimas 
akordeonu. Mažutis.
ŪKININKŲ KLUBAS MI

NĖJO VASARIO 16 DIENĄ
Delhi, Ont. Naujai įsikūręs 

Tillsonburgo ūkininkų klu
bas surengė Delhi m. lenkų 
salėje Vasario 16 dienos mi
nėjimą. Minėjimą atidarė ,ir 
žodį tarė klubo sekretorius J. 
Šipelis. Pagerbus žuvusius, 
sekė meninė dalis, kurią pui
kiai atliko dainininkas P. Ko- 
velis ir Hamiltono kvartetas, 
vad. V. Babecko. Užbaigus 
oficialią dalį, susirinkusiems 
svečiams buvo suteikta pra
moga : šokiai ir bufetas, visi 
pavaišinti užkandžiais.

Džiugu pastebėti, kad į iš
kilmes susirinko visų pažiūrų 
kanadiečiai lietuviai ūkinin
kai. Talks vieningumas dar 
daugiau iškelia Vasario 16 d. 
reikšmę ir prasmę.

Ūkininkų klubas gilią padė
ką reiškia: dain. Petrui Ko- 
veliui; Hamilt. kvarteto vad. 

myn. Jau lūžtančios bangos 
putotom viršūnėm piktai jam 
grąsino. O staiga iš padangių 
nykios glūdumos, kaip saka
lui, kelią pastojo audra. Juo
dam debesy sudundėjo perkū
nas ir svaidė aplinkui žaibus.

— Paleiski mane, — kal
bėjo kregždutė. Gelbėkis tu, 
vyturėli! Greit žūsim nuo vie
sulų vėjų sykiu.

— Juk abudu tenai laukia
nti, — ištarė jai vyturėlis. 
— Nesiskirkim pavojuj. Kar
tu mirti drąsiau, o ir laimė 
kartu daug saldesnė . . .

Staiga pasirodė ugninė per
kūno kakta, ir aptemęs dan
gus sudrebėjo nuo balso:

— Sustokit! Kas čia keliau
ja, nebodamas mano žaibų?

— Čia meilė gimtinėn ke
liauja juoduoju dangum, — 
atsakė jam vyturėlis, sunkiai 
plasnodamas sparneliais.

Perkūnas žiūrėjo, rūstus 
veidas pabalo. Galinga ranka, 
laikiusi sviesti žaibus, suvir
pėjo. Staiga iš jo rankų iškri
to žaibai, ir jų baisios ugnys 
užgęso vandenų gelmėje.

— Nutilkite vėtros! — su
griovė galingai. — Prasiskir- 
kite marios! Nieks neišdrįs- 
kit paliesti jų šalta likimo ran
ka! Čia meilė gimtinėn keliau
ja juoduoju dangum!...

Nutilo audra, prasiskyrė 
debesys, sunkūs, švininiai, 
marių verpetai nulenkė galvas 
skrendančiai meilei ant mažų 
vyturėlio sparnų . . . Viesulų 
vėjai paklusniai juos kėlė, ly
dėjo ir nešė, kur tėviškės kal
vos ir kloniai, pabudę po gruo
do, apsipylė gražiausiais žie
dais grįžtančią meilę sutikti.
(Iš knygos “Sugrįžimas”)

Maistas

FRIEND

Canada

SAVAITĖS

$10.00

2 sv,

visuose

ŽAIBO PAKIETAMS

Speed Vouchers

Please print YOUR name and address Please check Country and Zone belozv

NAME
GERMANY

STREET AND NUMBER AMERICAN ZONE
BRITISH ZONE

CITY AND STATE FRENCH ZONE

DO NOT WRITE HERE

Montreal© skyrius

SIUNTINYS “FETT

Phone: BE 4506,

SIUNTINYS “DOLCE

Europa per
VIENA SAVAITE

EUROPE, Inc

AUSTRIA - ALL ZONES

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

1410 S tanley Street. Room 920, Montreal, P.Q., 
Tel. BE 4506

GARANTUOTAS PATARNAVIMAS. PRISTATOMA LAIKE VIENOS

SIŲSKITE ORDERI KAIPO VELYKINIU DOVANĄ 
SKUBOS UŽSAKYMAI

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., Canada-

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

visi išvardinti siuntiniai siunčiami Į Vakarų Vokietijos 
zonas ir į Austriją.

SIUNTINYS “COAL” 440 s v. (200 kg.) Antracitas 
kurui ......................................................................  $9.10
Nemokamas pristatymas į namus tik Amerikiečių ir 
Prancūzų zonose. Reikalaukite mūsų anglies sandėlių 

sąrašo.

CARITAS (Šveicarų Labdaros 
Centro) Atstovai.

SIUNTINYS “CARITAS” 
$10.00 

SIUNTINIO TURINYS 
(24% sv. virš 45.000 kolorijų) 
4 sy. margarino 
1 sv. Kavos, 
7 sv. kv. miltų
1 sv. marmalado,
2 sv. aviž. maisto,

1 sv. pieno 
Paruošti siuntiniai 

didesrtiuose miestuose 
VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE 
Tariamasi ir su kitais kraštais.

mėsos, 
ryžių, 
cukraus, 

J4 sv. kakavos, 
2 sv. pieno 

šokolado, 
gaunami

15 sv. grynų taukų

* 11 s v. rafin. cukraus $ 2.45

Vytautui Babeckui ir to kvar
teto dain.: pp. A. Dageliui, 
P. Gaidauskui, P. Lukošiui, 
ir P. Kareckui. Be to, klubo 
narėms, prisidėjusioms prie 
salės papuošimo ir užkandžių 
parengimo; minėjijno paren
gimo komisijai; asmenims ne
mokamai atvežusiems ir nuve- 
žusiems dainininkus į Hamil
toną ir visitems tiems, kurie 
vienu ar kitu būdu prisidėjo 
prie iškilmių parengimo ir jų 
pravedimo.

Ūk. Klubo Valdyba. 
VASARIO 16-JI HAMIL

TONE
Sekmadienį, vasario 20 d., 

iškilmės prasidėjo 11 vai. pa
rapijos bažnyčioje kun. Dr.

■ J. Tadarausko iškilmingomis 
pamaldomis. Pamaldų metu 
Kun. Dr. J. Tadarauskas pa- 

! sakė tai dienai pritaikytą pa
mokslą, o choras, vedamas V. 
Babecko, pagiedojo keletą 
giesmių.

7 vai. vakare, Lenkų Karo 
i Veteranų salėj įvyko tolimes- 
’ nis minėjimas. Susirinkus pil
nutėlei salei žmonių, minėjimą 
atidarė KLT Hamiltono sk. 
pirmininkas. Savo įžanginė
je kalboje trumpais bruožais 
nušvietė minėjimo reikšmę 
mūsų tautai. Vėliau F. Vale
vičius pasakė turiningą kalbą, 
iškeldamas istorinius mūsų 

I tautos laimėjimus. Po to visi 
atsistojimu pagerbė kritusius 
dėl Lietuvos laisvės. Latvių 
visuomenės vardu sveikino bu
vęs Pinneberge Pabaltijo 

i Universiteto Prezidentas prof. 
Gulbis.

Antroji minėjimo dalis pra
sidėjo p-lės G. Kerniūtės ir 
p-lės D. Jakimavičiūtės dek
lamacijomis. Buvo pašokti 
tautiniai šokiai: “Mikita”, 
“'Lenciūgėlis” ir “Žiogelis”. 
Choras padainavo tris dainas. 
Minėjimas baigtas lietuvių ir 
anglų himnais.

Miriėjimo programa buvo 
numatyta daug platesnė, bet 
tą dieną negalėjo atvykti ar
tistai iš Toronto ir kt. Ve. J.

Vasario 16-toji Vancouveryje
Nors šiuo tarpu tik apie 25 

naujieji lietuviai išsasklaj*dę 
plačiame Vancouvery tegyve
na, bet būdami gerai organi
zuoti ir puikiai susiklausyda
mi savo tarpe, Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga 
įstengė net per 200 lietuvių 
iš Vancouverio ir apylinkių 
ir didelį skaičių kanadiečių į 
šį minėjimą sutraukti.

Minėjimą atidarė E. Smil- 
gy|s trumpai nušviesdamas 
Lietuvos kovas dėl laisvės, 
bei Rusijos padarytas ir da
romas skriaudas. Anglų kal
boje paskaitą skaitė dr. A. 
Gailius plačiai apibūdindamas 
paskutines Lietuvos okupaci
jas ir nušviesdamas komuniz
mo pavojų visam pasauliui.

Ypatingai Vancouverio lie
tuviai džiaugėsi savo tarpe 
matydami B.C. Universiteto 
profesorių dr. A. Raymond 
(Rymavičius).

P. profesorius džiaugėsi po 
ilgo laiko jaučiąsis lyg į Lie
tuvą patekęs, matydamas gra
žius mergaičių tautinius rū
bus, bei aplinkui girdėdamas 
vien lietuvišką kalbą.

Savo kalboje dr. A. Ray
mond plačiai nušvietė Lietu
vos istoriją, lietuvių kilmę bei
papročius, Lietuvos geografi
ją, kultūrą. Ypatingai vaiz
džiai papasakojo apie Lietu
vos padarytą pažangą nepri
klausomybės metais, kurią 
profesorius pats savo akimis 
matęs, kadangi net tris kartus 
Lietuvoje lankęsis.

Dr. A. Raymond mažas bū

M į
Lietuviai-ės, atlankykite g

» Lietuvišką Svetainę »
633 CHURCH AVE., VERDUN, MONTREAL

t' TEL. TR 0141 £
n Lietuviškam stiliuje naujai isremontuotos patalpos, 

geras patarnavimas, įvairūs valgiai ir gėrimai.
Savininkai: M. ŠUKYS ir P. NIAURA. *

damas su savo tėvais atvyko 
l J.A. Valstybes. Gyvendamas 
Amerikoje aktyviai dalyvavęs 
lietuvių or,gantzacijos«e. Pir 
mą kartą parvykęs į Lietuvą 
1922 m., antrą kartą 1926 ir 
trečią kartą 1932 m. Buvo pa
sirengęs ir ketvirtą kartą vyk
ti, bet karas sutrukdęs.

Šiuo tarpu dr. A. Raymond 
dėsto slavų kalbas Vancouve
rio universitete.

Po kalbų buvo atlikta meni
nė dalis, kuriai vadovavo J. 
Klimavičius.

Tautinių šokių grupė, D. 
Kaunaitės vadovaujama, pašo
ko Kalvelį, Žiogelį, Šustą ir 
Audėją. Buvo padainuota ke
letas dainų bei padeklamuota.

Minėjime dalyvavo taip pat 
ir iš Vancouverio apylinkės 
lietuviai, kai kurie atvykę net 
po 50 myl. iš ūkių arba iš 
miško stovyklų.

J. Urbono ir E. Smilgio pa
stangomis buvo įrengta paro
dėlė su Nepriklausomybės ak
to pasirašymo dalyviais, tau
tiniais audiniais ir tt.

Minėjimo metu buvo ren
kamos aukos Tautos Fondui

Svetimtaučių publikos tar
pe matėsi latvių, estų bei uk
rainiečių atstovai, gana daug
kanadiečių, pas kuriuos lietu
vaitės atlieka darbo sutartis, 
taip pat visų Vancouverio 
dienraščių korespondentai, ku
rių dėka sekančios dienos 
laikraščiai įsidėjo nuotraukas 
lietuvaičių tautiniais rūbais 
bei plačius aprašymus apie 
Lietuvą bei patį minėjimą.
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Pirmosios žinios iš Edmontono PAIEŠKOJIMAI IS SKAUTU GYVENIMO

Vasario mėn. 20 d. keli ini
ciatoriai sukvietė atšvęsti 
Vasario 16.

Su dideliu entuziazmu su
sirinko net iš tolimu apylin
kių (140 mylių) nemažas 
skaičius tautiečių (apie 70 
žmonių). Jų tarpe net ir taip 
vad. “raudonųjų”. (Anksčiau 
čia tokių buvo daug, bet da
bar dauguma pamatę, kad 
klysta, tapo vėl padoriais lie
tuviais).

Čia tokių švenčių jau daug 
metų nebuvo, nors ir nemažai 
lietuvių esama tiek pačiame 
Edmontone ir apylinkėse. 
Čia nėra jokios organizacijos 
todėl bet koks darbas yra la
bai sunkus. Reikia tik pasi
džiaugti įr padėkoti rengėjams 
taip pat palinkėti, kad grei
čiau susiorganizuotų.

WELLANDE PAMINĖTA VASARIO 16
Vasario 12 d. 12 vai. Si. 

Mary’s bažnyčioje šz Mišio- 
mis prasidėjo 31 metų Lietu
vos Nepriklausomybės sukak
tuvių paminėjimas. Pamaldas 
laikė ir dienai pritaikytų pa
mokslų pasakė iš Toronto pa
kviestas kun. P. Ažubalis. 
Laike pamaldų gražiai giedo
jo Toronto lietuvių oktetas, 
vedamas p. Verikaičio.

Tuojau po pamaldų visi Lie
tuviai, kitų tautybių atstovai 
ir svečiai susirinko Vengrų 
salėn iškilmingo šventės mi
nėjimo, kurį atidarė ir įžangi
nį žodį pasakė KLT Wellando 
sk. pirm. p. Blužas. St. Jaku 
bickas savo paskaitoje “Kovo
janti Lietuva” plačiai apibū
dino senovės ir šiandieninius 
Lietuvos priešus ir per septy- 
nius šimtus metų lietuvių 
tautos vedamų kietų kovų už 
Lietuvos laisvę, kalbų ir reli
giją

Po to kalbėjo B. Bedarfas 
kuris savo kalboje nieko neuž
siminė apie Lietuvos Nepri
klausomybės šventę ir ne
įprastu būdu pasiūlė atsisto
jimu pageibti gyvų darbuo
tojų. Tai sukėlė vienų nusiste
bėjimų, kitų — nepasitenki
nimų.

Po to kalbėjo lenkų atsto
vas W. Nastowskis, kuris pa
minėjo bendrų Lietuvos-Len
kijos istoiijų, pasididžiavo 
šias dvi tautas jungusia viena 
karūna ir su pagarba atsilie
pęs apie Mickevičių, Pacų ir 
Sapiegų, palinkėjo lietuvių 
tautai greitai sulaukti savo 
krašto laisvės.

Po iškilm.ngo minėjimo 
p. Verikaičio oktetas at
liko meninę dalį. Tautos Him
nu užbaigtas iškilmingas šven
tės minėjimas. St. Musaitis. 
ESAME TIKTAI PENKIOS

Midland, Ont. Tai nedidelis 
miestelis, apie 8 tūkst. gyv., 
prie pat Huron ežero, labai 
gražioje vietoje. Čia esame tik 
penkios lietuvaitės. Visos 
dirbam namų ruošoj.

Neturėdamos galimybių pa
siekti didesnes lietuvių kolo

Lietuviška moterų kirpykla | 
sav. BIRUTĖ D ODONAITĖ

(B. M. Dodon)

2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

Oficialioje dalyje kalbėjo 
iš senųjų imigrantų p. Zales- 
kienė, o iš naujai atvykusių 
Ing. Šepetys.

Visų vakarų pravedė nese
niai iš Austrijos atvykęs V. 
Kadžiulis.

Vakarienės metu surinkta 
aukų, už kurias sergantiems 
studentams Europoje pasiųs
ta maisto. Aukojo: Br. Wish- 
kel $10, Br. Karpavičius 5, 
Kardelis 5, Vaičiūnas 4, V. 
Kadžiulis 4, Šepetys 3, Pau
lus 2, Poškus 2, Miciulevi- 
Čius 4; po vienų dolerį: Drau
ginis, Zaleskis, Masaitytė, Ja
kubauskaitė, Augulis, Rimkū- 
nas, Katinas, Juodelis, Ka- 
maitis, J. Armonas, F. Mu
rauskas, Balčiūnas; J. Kairys 
$0.50. Viso $51.50. Dalyvis.

nijas, mes esame įsijun
gusios į vietinį gyvenimų. Du 
kartus savaitėje lankome ang
lų kalbos kursus. Vietos kata
likiškoji visuomenė mumis la
bai rūpinasi.

Tikimės, kad ir mes nebūsi
me visai užmirštos ir mus ap
lankys koks nors visuomenes 
atstovas ar kunigas. (j.ve.)
WINNIPEG© LIETUVIŲ 

KLUBO BANKIETAS
Pranešama, kad Winnipe- 

go Lietuvių Klubas šeštadie
nį kovo mėn. 5 d. 8 vai. va
karo savo namuose, 240 Ma
nitoba Ave., rengia bankietų. 
Čia galėsite smagiai laikų pra
leisti. Bus alus ir užkandžiai. 
Šokiams gros žinomas ir geras 
orkestras.

Prašome visus atsilankyti. 
Klubo Valdyba.

TIKTAI 6 LIETUVAITĖS
St. John, New Brunswik’o 

50.000 gyv. dirba 6 lietuvai
tės, atvykusios namų ruošos 
provincijos miestelyje tarp 
darbų. Dvi iš jų sutartį bai
gia kovo mėn. pradžioj ir ža
da kol kas likti vietoj. Liku
sios keturios vos prieš keletą 
mėnesių čia atvyko. Dėl to
kio mažo mūsų skaičiaus jo
kia veikla neįmanoma, nes 
apylinkėj lietuvių irgi nėra. , 
YWCA’os iniciatyva veikia 
anglų kalbos kursai. Visos lie
tuvaitės kursus uoliai lanko.

SKELBIMAS
Kam miela ir brangi, bet 

sunkiau gaunama, gimtoji 
lietuviška knyga, ypač Kana
doje, — malonų ir lietuviškų 
patarnavimą atlieka ‘♦Knyg
nešys”. Tremties “Knygne
šys“ stropiai parūpina įvairių 
kalbų žodynus, anglų kalbos 
vadovėlius, gramatikas, bele
tristiką ir kit. knygas bei lei
dinius. Tiek dėl knygų užsa
kymo sulygti (galima siųsti 
tik pageidaujamų knygų są- 
rašiukus), tiek ir susirašinė
jimo tikslu, rašyti šiuo adre
su: Balys Girčys, (13a) Bay
reuth, Camp Mack, Lith. Com
mittee, Germany, US Zone.

— Valeria Gamelytė-Jasiū- 
mcnis gyvenanti Mattenberg, 
Kassel, Germany, k'lusi iš 
Lietuvos, Palaidžių k., Pane 
munės vai., ieško Silvestro 
Bulavo, gyvenančio Kanadoj, 
kilusio iš Lietuvos, Naujose- 
dės k., Panemunio vai.

— Juozas Laugalys, gyv. 
Pamour Mines Ltd., Ont., 
ieško Čiplio Kosto, pusbrolio 
Juozo Čipho, gyvenusio Lie
tuvoje, Panevėžio ap., Ramy
galos vai., Masiokų km. ir dė
dės Jurgio Kuodžio, gyvenu
siu Panevėžio ap., Ramygalos 
vai., Žudžių km.

—Jusevičius Algirdas, gyv. 
Zorge, Suedharz (20b), Ober- 
zorge. 29, Germany, Bitish 
Zone, prašo atsiliepti Pra
nevičių Jonų, arba apie jį ži
nantieji pranešti jo adresų.

— Augustinas Žemaitaitis, 
kilęs iš Bagdžių km., Šakių 
ap., ieško sekančių asmenų, 
gyvenančių Kanadoje: pus
brolio Gedimino Pranckevi- 
čiaus, 27 m., kilusio iš Bag
džių km., Šakių ap., nuvykusio 
Kanadon paskutniuoju laiku; 
pusseserės Albinos Stankevi
čiūtės, apie 45 m., kilusios iš 
Kėpšų km., Kidulių vai., Ša
kių ap., išvykusios Kanadon 
prieš Antrąjį Pasaulinį karą 
ir kaimyno Devardo Verbicko, 
apie 45 m., kilusio iš Gudlau- 
kių km., Gelgaudiškio vai., 
Šakių ap., apsigyvenusio Ka
nadoje prieš 10 metų. Atsi
liepti : Consulado da Lithua
nia, Rua Jaguaribe, 477, S. 
Paulo — Brazil.

— Jucaitis Justinas, gyv. 
Trenthan paik Hostel, Stoke 
on Trent, North Staffs, Eng
land, ieško Kazimiero Gustai
nio, kilusio iš Lietuvos, Ša
kių ap., Griškabūdžio vai, 
Bliūviškių kaimo, į Kanadą 
išvykęs prieš 20 metų.

— Jusevičius Algirdas, Zor
ge Suedharz (20b), Oberzor- 
ge 29, Germany, British Zone, > 
ieško Pranevičiaus Jono, ku- 1 
riam siųstas laiškas, nesura- ; 
dęs adresato, š.m. sausio mėn. j 
14 d. grįžo atgal.

— Likimo draugus: Aleksų 
Steponavičfų, Antanų Pūkų 
ir Albinų Radžiūnų prašau at
siliepti šiuo adresu: Feliksas 
Noreika, East Sullivan Mines 
Ltd., Vai d'Or, Que.

— Ieškau Juozų Mickelėna- 
vjčių (Mickelėnų), gimusį 
1905 m. Kas jį pažinote ar kų 
nors apie jį girdėjote, prašau 
atsiliepti šiuo adresu: To: Mr. 
v. Paulius, c.o. Rayner Con
struction Ltd., Thessalon, Ont.

— Valančiūtė (dabar Šopie- 
nė) Michaljna, dirbusi “Ar
tojas” manufaktūros skyriuje, 
gyv. (17b) Freiburg i. Br., 
Maximilian 8, Germany, ieš
ko Novikevičienės Katrjūtės, 
Lietuvoje dirbusios Prienuose 
Vartotojų b-vėje “Artojas”.

— Elytė Sadauskienė, 156 
Elson Road, Gosport — Hant, 
England, ieško Edvardo Sa
dausko, šoferio, gimusio 1919. 
12.27. Kaune, iš Vokietijos 
išvyko 1948 m. lapkričio mėn. 
2. d. į Kanadą.

— Elena Griciūtė, gyv 2142 
Montgomery Str., Montreal, 
P. Q., ieško Danutės Urbona
vičiūtės.

Lietuvaičiu pasirodymas pas kanadietes
Vasario 21d. 10.30 vai. va

karo per Montrealio CBM ra
dio buvo skaučių pusvalandis 
tarpt, skaučių šventės proga. 
Keletas minučių buvo skirta 
ir užsienietėms skautėms. Lie 
tuvaites skautes sveikino 
psktn. I. Kemežytė:

“Mielos sesės Kanadoje, Pa
saulinės skaučių šventės išva
karėse sustokim valandėlę su
simąstyti. Aplankykirn vargs
tančių tėvynę ir plačius ištrė
mimo plotus Sibire. Skausmas 
ir ašaros ten kenčiančių teuž 
dega mumyse neužgesinamą 
meilės liepsnelę Dievui, Tė
vynei ir Artimui,'. Junkimės 
su visam pasauly išsisklaidžiu
siom idėjos sesem ir su šven
ta viltim širdyje laukim va
sario 22-tos, kada vėl galėsim 
pasveikint pasaulį iš savo 
mažos, bet taip gražios ir 
brangios tėvynės Lietuvos. 
Sesės budėkim ir nepalūžkirn 
kelyje tėvynėn!”

Vasario 22-tos d. vakaie 
Montrealio skautės dalyvavo 
minėjime pas kanadietes. Mi
nėjimo pirmoje dalyje buvo 
tarpt, skaučių biuro atstovės 
Kanadoje Mr. N. Gianelli pa
skaita ; antroje dalyje buvo 
skirta po vienų pasirodymą 
kiekvienos tautybės skautėms. 
Prancūzės inscenizavo dainą, 
kanadietės padainavo, o len

KAIP IŠTIKRUJU YRA?
Bevartydamas “Neprikl. 

Lietuvą”, užtikau Tautiečio 
straipsniukų “Ar tiktai ne per 
daug?” (1949.1.14. Nr. 2-(94) 
ir p. Morris Capkau pasisaky
mų “Yra tvarkų darančios 
įstaigos” (1949.1.28. Nr. 4 - 
(96). Kadangi dalykas paduo
tas diskusijai, tad ir aš noriu 
šiuo klausimu pasisakyti.

Tautietis paliečia gan nuo
saikiai ir taktiškai vyrų gir
tuokliavimų, iš to sekantį blo
gų elgesį, prasiskolinimų 
parduotuvėse ir vietų keitimų.

Morris Capkau pasisajeo 
prieš Tautiečio pasiūlytas 
priemones, teigdamas, jog 
kiekvieno veiksmas yra indi
vidualus dalykas ir tuomi jis 
esą žemina tik savo, kaip in
divido, bet ne kaip lietuvio 
vardų.

Ar galima su tokiu tvirtini
mu sutikti? Sutinku, kad nu
sikaltėlius policija ir teismas 
daug greičiau sutvarkys, ne
gu mes, bet ar reikalinga iki 
to prisileisti, kad mus sveti
mieji tvarkytų, o ne mes pa
tys. Mano manymu, tuo pasi- 
rodytume esu žemos kultūros 
bei nesugebu susitvarkyti tar
pusavyje.

Vertinti individų tik mora
liniu požiūriu, o nematyti jo 
nusikaltimo pasekmių lietu
viškai bendruomenei, irgi yra 
nesusipratimas. Kiekvieno el
gesys yra vertinamas ne indi
vidualiai, o bandoma subend
rinti. Iš vieno elgesio dažnai 
sprendžiama ir apie kitus. 
Kad mes gyvename Kanadoje 
ir esame saistomi tais pačiais 
Įstatymais, kaip ir visi Kana
dos piliečiai, tai tiesa. Bet mes 
negalime pamiršti, kad atsto- 
vaujam savo tautų, tautiečius, 

kės, ukrainietės ir lietuvės pa
šoko po taut. šokį. Ypatingai 
gerai sušoktas “Lenciūgėlis ’ 
sukėlė žiūrovų tarpe entuzias
tingų plojimų audrų ir dau
gumą iš jų įtikino, kad tarp 
lietuvių ir lenkų, ukrainiečių 
yra didžiulis skirtumas. Po 
minėjimo kukliose vaišėse vi
sos vadovės ir skautininkės 
ypač susidomėjo Lieutva ir lie 
tuviais, klausinėjo apie jų šo
kius ir kt. Apie pusvalandį 
teko pasikalbėti su tarpt, 
skaučių biuro atstove Mrs. N. 
Gianelli besiaiškinant lietu
vaičių skaučių padėtį Kanado
je. Atsisveikindama, psktn. I. 
Kemežytei ji pasakė: “Apie 
šias rytų Europos tautas aš 
esu daug skaičius ir žinojau, 
kad Lietuva tai dainų ir šokių 
šalis. Šiandien aš įsitikinau, 
kad lietuviai tai menininkų 
tauta. Tikėk man, aš tau sa
kau nuošrdžiai, kaip skautė 
skautei, kad jūsų pasrodymas 
šį vakarų buvo pats gražiau
sias”. Ji jautriai įsigyveno į 
mūsų padėtį tremtyje ir pa
žadėjo padėti, kad mūsų įsi
jungimas į Kanados skaučių 
sąjungų būtų išspręstas mums 
kuo palankiausiom sąlygom.

Šis pasisekęs Montrealio 
skaučių pasirodymas gerai už- 
rekomendavo ne t,ik lietuvai
tes skautes, bet ir visus lie
tuvius. Vaiva.

likusius Vokietijos stovyklo
se. Pagal mus sprendžia ir 
apie juos. Todėl savo darbais 
kartu rišame ir jųjų likimų. 
Užsirekomenduosime mes ge
rai, mielai bus priimami ir ki
ti mūsų tautiečiai į šį kraštų. 
Ir priešingai: blogu savo el
gesiu mes pakenksime ir jiems 
tremtyje.

Dėl pasiūlytų Tautiečio 
priemonių reikia teigiamai 
pasisakyti. Jei kuris iš mūsų 
nebando tvarkytis, o kas kart 
diskriminuoja lietuviškųjų 
bendruomenę savo elgesiu, tai 
tam pasiūlytos priemonės nė
ra naujos, o tik atatinkamai 
pritaikintos. Būkime tikri, jei 
mes nebūsime sau patys rei
kiamai griežti, tai kiti trak
tuos mus žymiai griežčiau. 
Klystume manydami, jog tik 
savo dvasine kultūra, menu, 
daSha bei tautiniais šokiĮais 
galime savo tautų reprezen
tuoti. Tai yra daugiau, saky
čiau, šventadieninė reprezen
tacija ir jų atlieka tik dalis 
mūsų tautiečių. Mes gi turė
tume j reprezentantų eiles vi
si lietuviai įsijungti be išsila
vinimo ar sugebėjimų skirtu
mo. O tai galime padaryti 
tinkamai laikydamiesi bei elg
damiesi tiek savųjų, tiek sve
timųjų tarpe. Ir tai liktų ne 
be pasekmių.

Ir Tautietis ir p. Morris 
Capkau palietė tiktai vyrus. 
Man norėtųsi paklausti ta pa
čia proga, argi nieko tuo pa
čiu reikalu nebūtų galima pa
sakyti ir lietuvaitėms?

Pagaliau tenka pabrėžti, 
jog visos pasitaikančios nege
rovės turi būti šalinamos iš 
mūsų tarpo visu lietuvišku rū
pestingumu. St. Rimgaila.

| TIK Iš KANADOS SIUNČIAMI GERIAUSI MAISTO PRODUKTAI

i Padėkime 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. 
Siuntiniai siunčiami greičiau siu Kanados pašto 
laivininkystės keliu.

HELP pilnai garantuoja už siuntinio pristatymą adresatui; kiekvienu atveju 
persiunčia Tamstai pakvituotą orderį.

SIUSKITE LAISKA SU UŽSAKYMU ŠIANDIEN: 
(Pageidaujama, kad pavardės ir antrašai būtų parašyti aiškiai, dn> 
kuotom raidėm. Už klaidingai paduotus antrašus HELP neatsakys.)

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

5

5
2
1
1
1

SIUNTINYS Nr. 1
Tik $10.00

(su įpakavimu 20 svarų) 

svarai kiaulinių TAUKŲ 
svarai KAVOS (pupelių) 
svarai CUKRAUS
dėž. kenuotos MĖSOS 
svaras GRIETINĖS
svaras RYŽIŲ 
svaras KAKAVOS.

SIUNTINYS Nr. 2
Tik $6.00

(su įpakavimu 10 sv.)
4
1

1

4
3

1

8

2

sv. KIAUL. TAUKŲ 
sv. KAVOS pupelių 

dėž. MĖSOS 
s v. CUKRAUS 
sv. KAKAVOS 
SIUNTINYS Nr. 3

Tik $6 
sv. kiaul. TAUKŲ 
SIUNTINYS Nr. 4

Tik $7.
sv. ARBATOS

4
1
2

2
1
1
1

sv. KIAUL. TAUKŲ ♦
gab. TUAL. MUILO
SiunL Nr. 5. >

Tik $3.50 į
į 

sv. kiaul. taukų į
gab. tualetinio muilo į
gab. šokolado “Bar” j

Siunt. Nr. 6. j
Tik $3.50 

sv. kiaul. taukų j

dėž. grietinės )
sv. cukraus S
sv. razinkų J

* y 
f/
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Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

Žukas Antanas
1064 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que. Tel. 
TR 5929, priima pataisymams įvairius laikrodžius. 
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. Kainos že
mesnės, kaip kitur. U ž pataisymus garantuoja. 
Kreiptis vakarais po 6.30 vai. Iš kitų vietovių ga

lima siųsti paštu.
^3a3i3<3i3i3i3<3.3»3>3<>13i3<353<3>3i3a^3i>i>i3i3<3<2i3»3>»i3.&<3i3i313>>>3j3i3>LJj»;»i>i^3»i3i

— Aleksandrai Jucy, atsi
liepk! Paieško farmeris Ra- 
čys Martynas, c.o. G. Arm
strong, RR 1, Ostrander, Ont.

—Herta Vyšniauskaitė, 175 
Hillhurst Blvd., Toronto, 
Ont., ieško Jono Vyšniausko, 
gim. 1921 m. rugs. 8 d., Tur- 
činų km., Šakių ap.

GAUTI LAIŠKAI:
V. Perininienei, Andriui 

Pelkevičiui ar Petkevičiui.

PARDUODAMA
labai geroje vietoje 

LIETUVIŲ SVETAINĖ —

RESTORANAS
Racksay Fish and Chips, 

4718 Wellington Street, Ver
dun, Montreal, Que.

Tel. YO 0294, namų TR 2622 
TEL. KE 3881

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PAS1RUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

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. 
DĖMESIO!

Didelis mažų ir didelių
K.""' " 1 XX,'.,..........XK—. .

TABAKO UKIU

$ , Ž
g TEL. VI.6373 66G8 DeLorimier Avė. Z
$ Montreal, Que. g
;; _ J;

Albertas J. Norkeliunas % fGENERAL INSURANCE VISOKIAUSIA APDRAUDA g
Teikiu sąžiningą patarnavimą visose Apd raudos srityse

Pildau valdiškas blankas, darau raštų ir dokumentų 4 
g vertimus ir 1.1. «

§ . . . . . . . i
Jį* Valandos: Pirm, ir ketvirt. vakarais nuo 7.00 iki 10.00 ir 
4 pagal susitarimą. §

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

918 Frontenac, Montreal
TEL. FA 0209

POVILAS UŽBALIS,
lietuvis radiotechnikas

Taisau ir parduodu pagal u žsakymą įvairių firmų radio 
aparatus. Darbas atliekamas greitai, garantuotai ir že

mesnėmis kainomis.
Kreiptis darbo dienomis n uo 6 iki 9 vai. vakarais 

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

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

šykite :
I. W. KOCIUK 

Real Estate Broker
James St., Delhi, Ont.

— Kalbame lietuviškai. —

Lietuvis batsiuvis
Toronte

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

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

Lankydami gražiąją Montrralo vasarvietę Ville Lasalle aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
Edward St. 7682, Montreal

{vairūs užkandžiai, šilti ir šalti gėrimai, lietuviška muzika.

S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjos

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

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

Neužmiršk Padėti Tremtiniui!
AID OVERSEAS, INC., 4851 S. ASHLAND AVĖ CHICAGO 9, III
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Siuntinys N r. 1 — $7.80
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. salami dešros
2 sv. (be 2 oz.) ken. bekon.
1 dėžutė (400 gr) margar.

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

Siuntinys Nr. 27 — $6.30
3 sv. margarino
4 sv. cukraus
2 sv. arbatos

Siuntinys Nr. 28 — $5.70
4 sv. cukraus
3 sv. margarino

1 sv. bičių medaus
1 sv. arbatos

Siuntinys Nr. 3 — $7.40
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos

2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. pupelių kavos
1 sv. šokolado

2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

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. 25 —
A. 8 SV. GRYNŲ
KIAUL. TAUKŲ ..$4.75
B. 12 SV GRYNŲ
KIAUL. TAUKŲ .. .$6.00
C. 15 SV. GRYNŲ
KIAUL. TAUKŲ .. $7.25
Tik j Vokietijos Vakarines 
Zonas ir eina apie 4 savaites

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

Siuntinys Nr. 21 — $6.70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. pupelilj kavos
1 sv. šokolado
14 oz. kondens. pieno.
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 29 — $‘3.00
5 sv. pupelių kavos

Siuntinys Nr. 30 — $3.70
5 sv. degintos kavosSiuntinys Nr. 14 — $6.40

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

Siuntinys Nr. 6 — $2.80
10 svarų cukraus

Siuntinys Nr. 31 — $5.65
1 sv. rūkytų lašinių
1 4 ozs. (400 gr.) kiaul t.
14 ozs. (400 gr.) margar.

2 sV. marmelado
1 sv. pupelių kavos
4 sv. cukraus

Siuntinys Nr. 7 — $3.00
10 sv. kvietinių miltų Siuntinys Nr. 23 — $6.40

5 sv. rūkytų lašinių
5 sv. pupelių kavos

Siuntinys Nr. 26 — $8.00 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. (be 3 ozs.) grynų 

kiaul. taukų
2 sv. (be 2 ozs ) margarino 
2 sv. arbatos.
1 sv. pupelių kavos

Siuntinys Nr. 8 — $2.95
4% sv. cukraus
5% sv. kvietinių miltų Siuntinys Nr. 19 — $9.95

4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų

Siuntinys Nr. 24 — $11.80
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų

Siuntinys Nr. 10 — $6.80
2 sv. rūkytų lašinių

£ TIKSLU IŠPLĖSTI ŽIEMOS METUI TREMTINIŲ ŠALPĄ, AID OVERSEAS, INC. BENDROVĖ PAGEIDAUJA TURĖTI SAVO ATS- 
Z TOVUS VISOSE LIETUVIŲ GYVENAMOSE VIETOVĖSE. ASMENYS, NORJ ŠIĄ FIRMĄ ATSTOVAUTI SAVO APYLINKĖJE 
§ DĖL SMULKESNIŲINLORMACIJŲ KREIPIASI ŠIUO ADR.: AID OVERSEAS INC. 4851 S. ASHLAND AVE., CHICAGO 9, ILL. USA.
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Toronto

Vasario šešioliktoji Toronte
KLT Toronto sk. sckr. A. 

žižio kalba buvo atidarytas 
Vasario 16 d. šventės minė
jimo išvakarės, suruoštos 404 
Bathurst St. Kalbėtojas trum
pai perbėgdamas istorinę —- 
politinę Vasario 16-tos kilmę, 
□kėlęs po 22-jų nepriklauso

mo gyvenimo metų padarytų 
pažangų Lietuvoje, suminėjo 
tautos tragedijos uždedamas 
pareigas kiekvienam išeivijo
je esančiam lietuviui. Baig- 
uamas savo žodį, kalbėtojas 
Kelių Lietuvos žymių veikėjų 
žodžiais iškėlė vienų iš svar
biausių momento veiksnių — 
solidarumų.

Sekančioj daly buvo monta
žas, kuriuo deklamuotojams 
ir chorams mainantis, žiū
rovas tikrai buvo nukeltas 
j Dubysos, Nemuno ir Neries 
ašarų ir džiaugsmo pakrantes. 
Tai buvo nuotaikų bangavi
mas. Čia visi šoka, o po 
to partizanai žūna ir Si
bire pagalbos šaukiasi trokš
dami broliai. Nesibaigianti 
Kančia, nesibaigiantis atkak
simas, amžinas kritimas ir ki- 
mas nelygioje kovoje ir ne

nulaužiamas tikėjimas į lai
mėjimų ir buvo atvaizduotas 
dvi valandas nusitęsusiu mon
adų. Montaže deklamatoriais 

juvo: D. Maurukienė, A. Ba- 
jorinas, y. Peseckas, Vyt. 
x>Lastytis ir A. Urbonavičiūtė. 
Muzikalines vietas išpildė A. 
Narbuto vedamas vyrų ir miš
rusis choras, V. Verikaičio 
vedamas vyrų balsų oktetas, 
solistė A. ščepavičienė ir 
pianinu visų montažų palydė
jo A. Dvarionas.

Sekančių dienų, sekmadinį, 
Toronto lietuvių parapijos 
bažnyčioje J.E. Toronto vys
kupas B. J. Webster laikė iš
kilmingas pamaldas, kurių me
tu pasakė lietuvių viltis pare
miantį pamokslų ir pašventino 
dailininko Grikenio tapytų 
Šv. Marijos Aušros Vartų pa
veikslų. 3 vai. po pietų Ukrai
niečių salėje įvyko oficialusis 
Šventės minėjimas, kurio pro
grama buvo parengta atsižvel
giant į numatytų didelį skai
čių angliškai kalbančių sve
čių. Nebuvo apsivilta. Sve
čiams rezervuotos 6-šios prie
kinės eilės buvo pilnai užim
tos, o scenoje pastatytas mik
rofonas, netilpusiems salėje 
lietuviams, sudarė galimybių 
programų girdėti kitoje patal
poje.

J. Jokubynas pakvietė kal
.ii, —ji irr,t

Reikalingiausios knygos
Anglų kalbos Pasikalbėjimai (kišeninio form.) . . $0.70 

Anglų kalbos Skaitymai (kišeninio form.) ............ $0.50
J. Švaistas. “SIELA LAGAMINE’’. Iš nepriklauso
mybės laikų pažįstamo rašytojo naujausios novelės $0.80 
Vaižganto — “Pragiedruliai” I-II dalis..................... $2.00
Vidūnas ................................................................................. $0.50
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Keturių spalvų. Viduti
nis formatas ...................................................................... $0.30
J. Baltrušaitis — ‘‘Žemės Pakopos” Poezija............ $0.50
J. Kaupas — “Daktaras Ki ipštukas pragare” .... $0.80 
J. Miškinis — “Žmogaus Kūnas ir Higiena”............$0.80
A. Giedrius — “Tėvelio Pasakos“. Iliustruota .... $0.50 
Dr. K. Grinius — “Atsiminimai ir Mintys”........... $1.50

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

Praktiškoji Daržininkystė Naujakuriams................ $0.80
B. Babrauskas. “LIETUVOS KELIU” I ir II dalis. 
Didelis formatas, 362 pusi. Vertingiausias mūsų 
liaudies ir žymiųjų rašytojų darbų rinkinys. Kiek
vienam išeiviui įsigytina knyga. Kaina I-IIdal.......... $1.60
Alė Rūta-Nakaitė. “LIKIMO KELIU”. Pirmoji ži
nomos rašytojos rinktinių novelių knyga ............... $0.80
LIETUVA, ŠALIS MANO BRANGIOJI”. Lietuvos 
vaizdų albumas su paaiškinimais anglų kalboje. 
Tinkamas kaip reprezentacinė dovana svetimtau
čiams. Gražus stalo papuošalas .............   $1.00
Tautos Ženklas VYTIS. Kambarinis formatas.
(26 x 33 cm.) ........................................................................$0.30

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

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

bėti KLT Toronto sk. pirm. 
B. Sakalauskų. Kalbėtojas 
pradėjo Maironio žodžiais: 
”O vienok Lietuva juk atbus 
gi kada . . .” Su mintimi^ 
“Didžios idėjos nemiršta kaip 
žmonės“, išreiškė tvirtų tikė
jimų į Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymų. Prakalbos 
metu, visi minėjimo dalyviai 
buvo pakviesti atsistoti ir vie
nos minutės susikaupimu pa
gerbti kritusius ir krintančius 
karžygius už Lietuvos laisvę. 
Susikaupimo metu, mišrusis 
choras, vadovaujamas A. Nar
buto, sudainavo A. Vaičiūno 
“buvusiems karžygiams”. Po 
B. Sakalausko kalbos išėjo 
kalbėti Lietuvos Generalinis 
Konsulas Kanadoje p. Grant 
Suttie. Jis į scenų atėjo neši
nas dideliu Europos žemėla
piu. Visų pirma pažymėjo, kad 
jo tikslas esųs šioje kalboje 
nušviesti, kas yra Lietuva. 
Plačiai ir išsamijai Lietuvų 
budinančioje kalboje jis pa
žymų kad po dvidešimtdve- 
jų laisvo gyvenimo metų Lie
tuva tapo viena iš pažangiau
sių mažų valstybių pasaulyje. 
Lietuvos General. Konsulas 
baigė kalbų, sakytą anglų 
kalboje, sukeldamas milžiniš
kus plojimus, ko jis tikrai už
sitarnavo. Toliau, prakalbų 
užtrukusių apie 40 minučių 
sakė A. Rinkūnas. Toronto 
City Hali kontrolierius Mr. 
Balfour griežtai užakcentavo, 
kad Kanada nori demokrati
jos ir kovos su totalitarizmu. 
Jis žinąs ir kiekviena proga 
skelbiąs netolimoje Kanados 
šiaurėje esantį pavojų. Kalbė
tojas, kaipo miesto piliečių 
atstovas rotušės parlamente 
juos atstovaująs ir žinąs, kad 
naujoji Torimto gyventojhi 
esą geri ir pavyzdingi šito 
miesto piliečiai, Ji«, kaip vie
nintelis katalikų atstovas Ci' 
ty Hali kviečia visus melstis 
ir tikėti, kad Lietuva bus vėl 
nepriklausoma. Kanados lat
vių centrinės tarybos atsto
vas p. Skudra lietuvių kalbo
je pasakė ugningą prakalbą. 
Suomių atst, sveikina ankliš- 
kai. Toliau senyva kanadietė, 
pas kurią dirba 2 Hetuvaaftės. 
Anot jos, jei tos mergaitės 
esančios kaip pavyzdžiai iš 
Europos atvykstančių tvir
tintųjų asmenų, tai kanadie
čiai gali tikrai pasididžiuoti 
šiais žmonėmis. Toliau pran
cūzas kunigas iš Saskatche
wan provincijos Fath, J, M.

Heinrich pasakė trumpą svei
kinimo kalbą. Jam baigus kal
bėti J. Jokubynas suminėjo 
gautus sveikinimo laiškus, jų 
tarpe buvo Toronto miesto 
burmistro, Ontario provinci
jos ministerio pirmininko, 
Toronto Star įr Globe and 
Mail laikraščių, Ukrainiečių 
išlaisvinimo organizacijos, Ka
nados skautų, Įvairių Įmonių, 
fabrikų ir daugelis kitų. A 
Bajorinas, baigus J. Jokuby- 
nui suminėti gautus laiškus, 
perskaitė sustatytą šiai pro
gai rezoliuciją, kurioj rei
kalaujama vykdyti Atlanto 
Chartą, laisvą tautų apsispren
dimo teisę ir atstatyti demo
kratinę Lietuvos respubliką. 
Rezoliucijos vienbalsiu pri
ėmimu buvo užbaigta oficia
lioji minėjimo dalis. Po 10 
minučių pertraukos sekė me
ninė, kūną pravedė O. Indre- 
lienė. Programa prasidėjo gy
vuoju paveikslu “Pavergtoji 
Lietuva”, kurio muzikos ųr 
žodžių autorius yra Torontd 
lietuvių parapijos bažnytinio, 
Toronto lietuvių mišraus, vy
rų ir moterų chorų dirigentas 
Adolfas Narbutas. Po jo sekė 
moterų choras vad. A. Narbu
to, šoko Z. Orantienė, daina
vo vyrų oktetas vadovaujamas 
V. Verikaičio, šoko J. Kvie- 
cinskaitė, dainavo Z. Užemec- 
kienė, šoko tautinių šokių 
grupė, vadovaujama J. Kvie- 
cinskaitės, dainavo vyrų cho
ras, vad. A. Narbuto, sol. A. 
Ščepavičienė, A. Narbute 
diriguojamas mišrusis choras. 
Programa užbaigta Lietuvių 
ir Anglų himnais.

Norint išfliktit objektyviu, 
negalima apsijenkti nepami
nint, kokią didelę pažangą yra 
atlikę savitą lietuvišką tau
tinį meną atstovaujantieji 
meniniai vienetai ir kokie jie 
yra svarbūs dabartinėje pasy
vioje kovoje už Lietuvos ne
priklausomybę. V.V.

MŪSŲ PROFESrONALAi 
Dv. P. Morkys.

Daugelis mūsų, ypač nau
jųjų ateivių, nežino, kad įvai
riose vietose dirba visa eilė 
specialistų lietuvių, kurie 
mielai tautiečiams patarnauja, 
su kuriais mus riša bendra 
kalba ir bendrieji idealai. 
Daugeliui ypač svarbu, kad 
su tais specialistais galima su
sikalbėti lietuviškai.

Vienas tokių specialistų yra 
dr. Petras Morkys, 2936 
Dundas St W., Toronto, dan
ty gydytojas. Nors ir Kana
doj gimęs, bet kalba gražiai 
lietuviškai. Universitetą bai
gė prieš paskutinįjį karą ir 
karo metu kariuomenėje gy
dė kariams dantis. Dabar jau 
treti metai kaip dirba sava
rankiškai ir turi gerą pasise
kimą. Jo švelnus darbas ir 
puikus kabineto įrengimas: 
X ray ir kt. žymiai palengvina 
jam patenkinti savo pacien
tus.

Naujai atvykusiems ir die
nomis dirbanitems dr. P. 
Morkys stengiasi padėti ir 
susitarus gydo vakarais, po 
darbo valandų. Jo asistentė 
gail. sesuo — lietuvaitė tai
pogi maloniai padeda savo 
tautiečiams. Tai yra labai 
svarbu ypač tiems, kurie ne
turi pažįstamų dr nemoka 
anglų kalbos. Mums reiktų 
žinoti ir daugiau lietuvių spe
cialistų. Jie padeda atvyks
tantiems lietuviams, ir atvy
kusieji turėtų jiems bent kli
entūra atsilyginti.

PRANEŠIMAI 
ADMINISTRACIJOS PRA

NEŠIMAS
“NL” administracija prašo 

visų gerb. prenumeratorių, 
siunčiant užsakymus, pinigus 
bei adresų pakeitimus, būtinai 
pažymėti ar atnaujinama pre
numerata, ar užsisakoma nau
jai, o keičiant adresą pažymė
ti ankstyvesnį adresą.

Montreal

Pasisekęs „N. Lietuvos" vajaus balius
Vasario 26 d. “NL” vajaus 

balius į Assistance Pubhque 
salę sutraukė apie 800 gra
žios lietuvių publikos. Atsi
lankė net iš apylinkių. Dide
lė, erdvi su dideliu balkonu 
salė buvo permaža. Labai ma
lonus reiškinys, kad tautiečiai 
taip gražiai remia savo laik
raštį.

Red. J. Kardeliui pasveiki
nus atsilankiusius į balių ir 
padėkojus už taip gražią pa
ramą, buvo patiekta menine 
programa. P. Lukoševičiui 
sąmojingai visą vakarą kon- 
feruojant ir muzikuojant A. 
Navikėnui, I Kemežytės ve
damoji tautinių šokių grupė, 
kurią sudaro O. Šarkaitė, N.
t......-...........it it- ------- t

DIDELĖ PARAPIJOS 
VAKARIENĖ

Šv. Kazimiero šventės pro
ga lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapija savo salėje ruošia dide
lę tradicinę Parapijos vaka
rienę.

Vakarienė šiemet bus kovo 
mėnesio 6 dieną 4 valandą po 
pietų. įžanga $1.25.

Maloniai prašomi parapijie
čiai atsilankyti bei skaitlingai 
dalyvauti.
t *-■■■■■■ K,—- M ------- ~į

Sidaravičiūtė, F. Sidaravičiū- 
tė, J. Pauliūtė, O. Maculevi- 
čiūtė, K. Lukošiūtė, B. Mika
lauskaitė, J. Vaitkutis, V. Sa- 
balys, M. Poškus ir P. Luko
ševičius, pašoko kelis šokius; 
trio — L. Morkūnas su akor
deonu, J. Gudas ir V. Saba- 
lys padainavo kelias dainas; 
du broliai LapindĮi pagrojo 
lietuvišką potpuri ir kt.; D.- 
Juodkojytė, akompanuojant p. 
žižiūnui, padainavo solo; L. 
Morkūnas su J. Vaitkučiu pa
darė “pasikalbėjimą su neby
liu”, kuris į klausimus atsa
kinėjo akordeonu; grojo so
lo A. Navikėnas su p. Lapinu. 
Programa buvo gražiai iš
klausyta ir pritarta.

Po to sekė labai ekspresin- 
gai praėjusi loterija, kurios 
patrauklųjį “vinį” sudarė 
dail. A. Tamošaitienės veda
mos Taikomosios Dailės Stu
dijos studenčių — V. Ketur- 
akaitės, A. Mažeikaitės, A.. 
Steponaitytės (ir pačios A. 
Tamošaitienės) pagamintas 
tautinis kostiumas. žabojo 
Dobilo d-jos dovana sukėlė 
nemažą susidomėjimą taip gi. 
Tautinį kostiumą išlošė p. 
Jocas.

Loterijai pasibaigus, gro
jant pp. Lapinams ir p. Na- 
vikėnui akordeonu buvo šo
kiai ir vaišiinimasis. Balius 
vyko labai gražiai, tiktai vie
nas amerikonas neišlaikė sai
ko ir sudrumstė finalą.

Baliaus iniciatorių ir tiesio- 
gių jo vykdytojų tarpe bu
vo pp. Juškevičiai, Leknickai. 
Lukošiai, Rukšėnai, Trumpa, 
Salala, Jonelis, Meilutis, K. 
Radzevičitis, skautai, skautės, 
Taikomosios dailės studijos 
studentės su p. Keturakaite 
pryšakyje ir daugiausia darbo 
įdėjęs p. Girinis.

D. L. K. Vytauto Neprigulm. Klube
2159 ST. CATHERINE STREET, EAST.

Šokiai |
kas šeštadienį 8 v. v.

Įėjimas 50 et.

A' epriklausoma Lietuva
3 Fourth Ave, Ville LaSalle, — Montreal, Que., Canada

Telefonas:
Prenumerata Metams:

Kanadoje .......................-.........  $3.00
Užsieny .....................  3.50

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

Kiti skelbimai — pagal susitarimą.

Visiems pieninės progra
mos dalyviams, loterijos tau
tų aukotojams, loterijos vyk
dytojams, baliaus tvarkyto
jams ir visiems jame atsilan
kiusiems ir tuo parėmusiems 
“NL” tenka didžiausia padė
ka. NL...
GRAŽIOS SUKAKTUVĖS

Sekmadienį DLK Vytauto 
klube visuomenės veikėjams 
D. Norkeliūnui su Žmona bu
vo suruoštos sidabrinės ves
tuvių sukaktuvės, kuriose da
lyvavo apie 200 svečių, kaikas 
net iš USA.

Solenizantai susilaukė dau
gybę sveikinimų iir buvo ap
dovanoti gražiomis vertingo
mis, sukaktuvėms tinkančio
mis, dovanomis.

Sukaktuvininkų pagerbimas 
įrodė, kad jie yra tikrai po
puliarūs ir plačiai gerbiami.

Ilgiausių metų I
Dalyvis.

BUS LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

Kelių asmenų iniciatyva 
Montrealyje iš valdžios gau
tas leidimas (čarteris) ir Mu
zikos unijos sutikimas gamin
ti lietuviškas plokšteles ir at
likti kitus su muzika susiju
sius darbus. Lietuvos Valsty
bės Operos solistė E. Karde
lienė, palydima trijų brolių 
Lapinų muzikos trio, sutiko 
įdainuoti kelias plokšteles.
SUKŪRĖ ŠEIMOS ŽlDINį

Šiomis dienomis St. Catha
rines lietuvių kolonijos narys 
Jonas Inčiūra sukūrė lietuviš
ką šeimos židinį su Ona Vai
čiūnaite. Kadangi nuotaka 
gyveno Montrealy, tai ir jung
tuvėm Vyko ten. Jaunave
džiams linkėtina sukurti sau 
gražią ateitį. (vv).
KLCT Meno Sekcijos valdyba 
kovo 10 d. 8 vai. v. YMCAoje, 
prie Taik. dailės stud, kviečia 
pasitarimo: Taik. dail stud., 
Vytauto klubą, skautus Vy
čius, Parap. chorą, Taut, šo
kių grupę, — visus dalyvius 
numatomam pavasario sezono 
atidarymui.
Taikomosios dailės studijai 

KLCT Meno sekcija suruošė 
revanšinę kavutę, kurios metu 
pasidalinta bendradarbiavimo 
mintimis, paskaitytas spec, 
leidinys ir gražiai praleistas 
vakaras.

KANADIEČIŲ ŽINIAI
Kas norėtų užsisakyti Vo

kietijoje, Anglų zonoje, lei
džiamą savaitraštį “Lietuvių 
Žodis” (metams $4), rašykite; 
“ATŽALYNAS”, 7655 Cent
ral St., Montreal 32, Que.
SAVANORIŲ DĖMESIUI

Lietuvos Savanoriai-Kūrė- 
jai .gyvenantieji Kanadoje, 
prašomi registruotis pds J. 
Navikėną, 2586 A Bercy St., 
Montreal, Que.

ATITAISYMAS
Straipsnyje “Šimtas “NL” 

numerių” parašyta J. Navic
kas, bet p. Navicko vardas 
yra Antanas.

TR. 9735
Yearly Subscription Rates:

Canada......................................... $3.00
Other Countries ................... 3.50
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