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Pasikėsinimas iries Stalina
J

Suimti Lietuvos ir Latvijos „prezidentai“?
Turjkų laikraštis “Kumgi- 

rięt” paskelbė sensacingą ži
nią, kad pr. m. spalio pabai
goje keliais šūviais iš tanko 
buvo mėginta nušauti Stali
ną. Š.m. sausio ir vasario mėn. 
sensaciją apie nepavykusį 
atentatą prieš raudonąjį des
potą pakartojo vokiečių “Die 
Strause’’, ukrainiečūi “Čas”, 
gudų “Backauščyna“ ir “Be- 
larusĮkaje Slova” ir kt. laik 
raščiįd.

Spaudos informacijomis, 
Stalinas 1948 m. spalio pa
baigoje dalyvavęs naujųjų 
tankų rinktinės “Stalin ŠC” 
kovingumo demonstravime. 
Šių moderniausiųjų sovietinių 
tankų demonstravimas buvo 
suruoštas Gorkio (buvusio 
Žem. Naugardo) miesto apy
linkėse.

Kai po tankų manevrų rink
tinė defiliavo pro Staliną ir 
kelis generolus, vienas tankas 
staiga sustojo ir iš jo į Stali
no ir jo palydos pusę nuaidė
jo keli šūviai. Nė vienas jų 
nepataikė j taikinį.

Prie neištikimo tanko tuoj 
puolė NKVD komisarai. Tan
ko komendantą rado jau ne
gyvą. Tanko telegrafininkas 
paaiškįno, jog iš desperacijos, 
kad atentatas nepavyko, jis 
savo automatą nukreipęs į 
tanko komendantą ir jį nu
šovęs, o po to savo ginklą pro 
langą išmetęs.

Tardomas telegrafininkas 
pareiškė, kad jie, susitarę su 
ukrainiečių ir gudų partiza
nais, buvo suprojektavę nužu
dyti Staliną, pasinaudodami 
tankų manevrų proga.

Papildomai pranešama, kad 
pasikėsinimą suorganizavo 
Ukrainiečių Pasipriešinimo 
Armija — UPA ir gudų par
tizanų Organizacija “Juodoji 
katė”.

Sujaudintas šūvių iš raudo
nojo tanko, Stalinas tuoj pat 
pasitraukęs iš stebėjimo vie
tos, o padėjėjams Įsakęs šį 
įvykį laikyti griežčiausioje 
paslaptyje. Nepaisant to, ši 
žinia rado spragą geležinėje 
uždangoje ir per Tuffkiją pa
siekė Vakarų Europą. (LŽ).

Organizuojama Europos valstybių sąjungą
Londonas (VA). Balandžio 

mėnesio gale kviečiama Euro
pos valstybių konferencija 
Europos tarybai sudaryti iš 
dvejų Rūmų.

IR JAV BOLŠEVIKAI 
TĖVYNĖS IŠDAVIKAI 
Vashingtonas (VA). JAV 

komunistų partijos vadas Fos
ter!^ ,ir feekretortus Dennis 
pareiškė solidarizuoją su Tho- 
rezo ir Togliatti pareiškimais
dėl Raudonosios armijos lau
kimo. Ir Amerikos komunistai 
padėsią Raudonajai armijai 
okupuoti Ameriką.

Šis pareiškimas JAV poli
tiniuose sluoksniuose sukėlė 
pasipiktinimą.

— Matyas Rakosy tarėsi su 
Vengrijos vyskupais. Pra
džioje jis pareikalavo, kad 
vyskupai duotų parašą, jog 
Vengrijoje katalikų bažnyčia ! 
nepersekiojama. Vyskupai at-, 
susakė tai padaryti

Atleisti iš pareigų Molotovas ir Mikojanas
Londonas (PI). Gauta ži

nių, kad Tarybinėje Lietuvoje 
suimtas “prezidentas” Justas 
Paleckis, o tarybinėje Latvi
joje suimtas ’’prezidentas” 
Kirchenšteinas.

Suėmimo priežastis tuo tar
pu nežinoma. Spėjama, kad 
šie suėmimai turi ryšį su Mo
lotovo ir Mikojano pavarymu 
iš komisarystės.

Sudarytas Atlanto
Washingtonas (VA). Tre

čiadienį JAV užsienių reikalų 
sekretorius Dean Achesonas 
pareiškė, kad Atlanto Sąjun
gos paktas jau sudarytas. Vi
sos sudaryme dalyvavusios 
valstybės vieningai jį sutarė. 
Paktas pasiųstas jau signa
tarinėms valstybėms patvir
tinti.

Liesdamas istoriją, Acheso
nas pastebėjo, kad jau 194 7 
metais paai/škėjo, jog su So
vietais nebus įmanoma susi
tarti tais klausimais, kurie po 
karo tebėra svarbūs, būtent 
— taikos suorgani'avimas. 
Todėl teko ribotis regionali
niais susitarimais. Briuselio
susitarimas, kuriame padary
ta Europos Jungtinių valsty
bių užuomazga, buvo pirmasis 
rimtas ta prasme , žingsnis 
pirmyn.

Atlanto Sąjungos paktas 
visų pįrma konstatuoja isto
rinį visų susitarusių tautų 
bendrumą; antra, jis visai 
tilpsta Jungtinių Tautų sta
tuto rėmuose; trečia, garan
tuoja ekonominį šalių pasi- 1 
tikėjimą; ketvirta, fiksuoja 
tvirtą nusistatymą gintis nuo 
agresoriaus; penkta, numato 
visas priemones, kad jis būtų 
tikrai efektyvus. Tai yra ap
sigynimo paktas.

Gautos iš Londono ir Pary
žiaus žinios praneša, kad At
lanto Sąjungos paktas grei
čiausiu laiku bus ratifikuotas 
ir Įsigalios, Londone dar šią 
savaitę, Paryžiuje — sekančią.

Prie pakto prisideda Norve
gija ir Danija.

JUGOSLAVIJA KALTINA 
VENGRIJĄ

Belgradas (VA). Jugosla
vijos komunistų organas 
VBorba” apkaltino Vengriją 
provokuojant pasienio inci
dentus ir tuo būdu karo susi
dūrimą.

— JAV komunistų bylą vi
saip vilkina komunistai, iš
galvodami visokių kliūčių.

MONTREALIO LIETUVIU ŽINIAI
Šį sekmadienį, kovo mėn. 

13 diena, 3 valanda po pietų, 
Ville Lasalle 157 5th Avė., 
CITIZEN CLUB šaukiamas 
visuotinis KL Tarybos Mont- 
real i o skyriaus susirinkimas. 
Dienotvarkėje: Atstovų rinki
mas suvažiaviman. Po susi
rinkimo norintieji pasilieka 
Linksmo laisvalaikio praleidi
mui. KLC Taryba.

Maskva (Tass). Kovo 4 
dieną atleisti iš pareigų: Už
sienių reikalų ministras Via- 
Česlav Molotov’as ir prekybos 
su užsieniais ministras A. 1. 
Mikojan’as. Vieton Molotovo 
paskirtas Andrėj Višinski’s, o 
vieton Mikojano paskirtas M. 
A. Menšikov’as.

Andrėj Gromyko paskirtas 
) pirmuoju Višinskio pavaduo

ATTLEE KALBA
Didžiosios Britanijos Min. 

Pirmininkas Attlee, kalbėda- 
i mas per radiją savanorių į pa- 
gelbines tarnybas telkimo 
klausimu, pasakė: “Mes sie
kiame taikos, bet negalime ig
noruoti karo galimybės. To
dėl mes privalome prisiidėti 
prie išlaikymo tokios koriuo- 
menės, kuri atbaidytų bet ku- 

i rį būsimą užpuoliką. Mums 
reikalinga palyginamai maža, 

| bet gerai apginkluota reguliari 
kariuomenė, ir prie jos apmo- 

, kyti rezervai, kariais ji galė
tų būti greit ir skaitlingai pa
didinta. Mums taip pat reika-

Sovietai griauna ŪKI
SOVIETINIS REŽIMAS | 

GRIAUNA ČEKOSLOVA
KIJĄ

Praha (VA). Komunistų 
organas “Rude Pravo” aijna- 
nuoja, kad per metus naujo
sios santvarkos sugriuvęs vi
sas ekonominis Čekoslovaki
jos gyvenimas. Ypač suirusi 
pramonė, kurion neina dirbti 
darbininkai. Ryšium su tuo 
premjeras Zpotockis kaltino 
darbininkus, kad jie sabotuo
ją darbą ir dėl to grasino 
jiems represijomis. Čekoslo
vakijos mityba labai nukritu
si, nes labai sumažėjo mėsos 
ir sviesto tiekimas.

— JAV karo reikalams se
kretorius J. Forrestal atsista
tydino. Jo vieton paskirtas 
Louis Johnson.

— Attlee lankėsi Berlyne 
ir pareiškė pasitenkinimą, 
kad jo tiekimas oro keliu gra
žiai vyksta. Vakarinių zonų 
Berlyno gamyba jau pakilusi 
l\gi 80% prieškarinio lygio.

— Gen. Clay patvirtino 
13-kos SS smogikų karininkų, 
dalyvavusių žudyme vakarie
čių, mirties bausmę.

— Sirija nutarė prisijungti 
prie Izraelio taikos.

VISOMS KANADOS LIETU
VIŲ ORGANIZACIJOMS
KLCTaryba yra išsiuntinė

jus! Kanados Lietuvių Cent
ro Tarybos konstitucijos pro
jektą su kvietimu dalyvauti 
kovo mėnesio 26-27 dienomis 
šaukiamame visų Kanados lie
tuvių organizacijų atstovų su
važiavime bei seime, kuris 

toju, o Molotovas premjero 
Stalino padėjėju. Esą Stalinas 
senstąs ir nepajėgiąs dirbai. 
Jis savo žinioje pasiliekąs tik
tai kariuomenę ir policiją, ku
rios jį saugo nuo liaudies, o 
Molotovui teksią tvarkyti ki
ti reikalai.

Kad užsienių reikalų minis- 
terijon susodinti triukšmada
riai ir griežti Vakarų prieši-

paktas
lingi savanoriai pagelbinėms 
tarnyboms. Privaloma tarny
ba yra įvesta tam, kad paruoš
tų rezervus didesnio karo at
vejui. Tie rezervai pradės su
sidaryti 1950 metais, o sava
noriai mums reikalingi jau 
dabar. Dėl saugumo verta pa
siaukoti.

Mes džiaugiamės, kad mūsų 
demokratinėje valstybėje pi
liečių teisės nuolat plečiamos. 
Bet teisės uždeda ir pareigas. 
Aš prašau kiekvieną apgalvo
ti, kokios yra jo pareigos. 
Daug yra padaryta, kad išliuo- 
savus piliečius iš ski rdo. Aš 
prašau jūsų pagelbos išliuo- 
suoti visus nuo baimės.”

SUGRIAUTAS LENKIJOS 
ŪKIS PRIVEDĖ PRIE 

BADO
Varšuva (VA). Lenkijoje 

siaučia mitybos krizė, žiaures
nė, negu nacių okupacijos 
laikais. Konstatuojama, kad 
tai yra visiško sovietinio ūkio 
sugriovimo pasekmė. Bolševi- 
Kai taip išardė Lenkijos ūki. 
kad atėjo badas.

Lenkija šaukėsi pagalbos 
Rumunijon ir Vengrijon, bet 
ir ten sovietinis komunistų 
partijos šeimininkavimas bai
gia griauti ūkį, todėl jos ne 
kuo gali savo nelaimės drau
gei — Lenkijai padėti.
DIDELĖ KRIZĖ IR SOVIE

TINĖJE VOKIETIJOS 
ZONOJE 

“Tribūna Ludu” rašo, kad 
sovietinėje Vokietijos zonoje 
išaugę dideli sunkumai preky
boje. Susidarė labai dideli 
deficitai, kuriuos turinti pa
dengti SSRS.

Mitybos ir bendro aprūpini
mo suirimas ir nepakankamu
mas keliąs gyventoju nepasi- 

! tenkinimą. Vokiečiai dar ne- 
j išmokyti, kaip rusai, tylėti, 
todėl sovietai turi labai dide
lių rūpesčių.

— Atsistatydino Nacionali- 
' nės Kinijos premjeras Sun-Fo.

perrinks Kanados Lietuvių 
Centro Tarybą. Jeigu kurios 
nors organizacijos dar nėra 
gavusios kvietimo, maloniai 
prašomos atsiliepti ir pranešti 
savo adresus:

Kanados Lietuvių Centro 
Taryba, 3 Fourth Ave., 
Ville Lasalle, Montreal, 
Que. 

ninkai, iš to daromos išvados, 
kad SSRS ima griežtesnę li
niją, kad neprileistų prie su
sitarimo su Vakarais. Tuo pa
čiu Sovietai savo gaires krei
pia karo pusėn.

Tikros tų pakeitimų prie
žastys kol kas dar nepaaiškėjo, 
bet spėjama, kad tos priežas
tys labai svarbios ir didelės. 
Ar tiktai jos nesisieja su pasi
kėsinimu prieš Stalino gyvy
bę? Ar tiktai jos neturi ryšio 
su Įsakymu numušti produktų 
kainas Sovietuose, kad prisi
gerintų žmonėms, jau negalė
jusiems, išsiversti ir badauti? 
Ar įr Lietuvos ir Latvijos 
“prezidentų” suėmimas, jeigu 
jis tikras, ar tiktai neturi vie- 
no bendro Įprasto “valymo”, 
kurio metu randami kaltinin
kai, kuriais atkišamas nepasi
tenkinimas, o partija ir valdžia 
tuo pačiu nukreipia nuo savęs 
liaudies pyktį? Visos šios ži
nios, kurių tikrumas sunku 
sukontroliuoti už geležinės 
uždangos, kalba apie labai 
rimtus Įvykius Sovietuose, 
kurie greičiausia o-iigG... mv 
Lenino, galvų "glostymu". 
Neužilgo tai paaiškės.

AMERIKOS REKORDAI
Vašingtonas (VA). Praėju

sios savaitės bėgy Jungtinių 
Amerikos Valstybių aviacija 
padarė du nepaprastus rekor 
dus: Bombonešis tipo B-50 
apskrido aplink Žemės rutulį 
be nusileidimo per 94 valan
das ir 1 minutę ir padarė ke
lią 23.452 mylių arba 35.585 
kilometrus, lėkdamas per va
landą vidutiniškai po 380 km 
Keturiose vietose jis ėmė ku
rą iš lėktuvų — tankų: virš 
Azorų, Arabijos, Filipinų ii 
Havajų. Lėktuvas turi 4 mo
torus po 3.500 arklio jėgų. 
Lėktuvo Įgulą sudarė 14 as
menų. Šio lėktuvo "Lucky Le- 
dy 11” Įgula per 4 kelionės 
dienas matė 5 saulės užtekėji
mus ir 5 saulėleidžius.

Kitas rekordas: B. Odom 
vienviečiu ir vienmotoriu lėk
tuvu nuskrido 8.000 mylių be 
sustojimo.

— Į JAV atvyksta Danijos 
užs. reik- min. Rasmusenas 
dalyvauti Atlanto Sąjungos 
pakto sudaryme.

— Nikaragupje sukilimas 
prieš diktatūrą.

— JAV kariuomenei paga
mintas naujas 11 uncijų svo
rio radio aparatas, kuriuo ga
lima ir siųsti ir priimti radio
gramas.

— Iš 15 Bulgarijos protes
tantų bažnyčios kunigų nuteis
ti : 4 kalėti iki bus gyvi, 3 — 
10 metų kalėjimo, 3 — 6 m., 
4 — 15 m., 1 — 1 m. Dabar 
teisman patraukta dar 50 prot. 
kunigų. Tai bus jau visi pro
testantų kunigai Bulgarijoje. 
Visi jie bus likviduoti.

— SSRS repatriacinė misija 
jau išsikraustė iš Frankfurto 
ir JAV okupacinės zonos. SS 
RS išvarė JAV karių kapu 
tvarkytojų grupę.
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„N. Lietuvos" Spaudos Bendrovės sėrininku susirinkimas

Kanados Lietuvių Centro 
Tarybos paskirtieji visos Ka
nados lietuvių organizacijų 
atstovų ir Kanados Lietuvių 
Tarybos skyrių atstovų suva
žiavimai kovo mėnesio 26 ir 
27 dienomis jau visai arti.

Po dviejų savaičių iš visos 
plačios bei didelės Kanados 
viįetų tomis dienomis Montre- 
alyje laukiami skaitlingi ats
tovai.

Kaikurių vietovių lietuviai 
jau yra išrinkę atstovus, bet 
dąugumds vietovių lietuviai 
dar rinks juos dabar.

Kanados Lietuvių Centro 
Tarybos didelis noras ir dide
lis pageidavimas, kad paskir
tomis dienomis Montrealin 
suvažiuotų juo daugiausia ats
tovų iš visų vietovių ir iš visų 
organizacijų.

Tų vietų lietuviai, kurie bu
vo begalvoją nesiųsti atsto
vų, turėtų dar kartų šį klau
simą persvarstyti ir nusista
tyti siųsti atstovus, o tų vie
tovių, kurios nutarė taupytis 
ir siųsti mažiausį skaičių ats
tovų, kad išrinktų papildomai 
daugiau atstovų, santykiu 1 
nuo 50 narių.

Reikia gerai įsisąmoninti, 
kad tokių suvažiavimų, užsi
motų tokiu dideliu mastu, 
kaip dabar šaukiamieji, retai 
beestiį. Tai bus vieni pagrindi
nių suvažiavimų. Todėl jie 
verti didžiausio dėmesio.

Juk šie suvažiavimai bus es
minio persitvarkymo bei su
sitvarkymo, ar susitvarkymo 
pagilinimo, susitiprinimo su
važiavimai. Jų svarbumą didi
na ir tas faktas, kad juose da
lyvaus VLIKo ir Vykdomosios 
Tarybos pirmininkai, kurie 
padarys pranešimus kaip tik
tai svarbiaisiais klausimais; 
kaip tiktai tais klausimais, ku
rių pagrindu vyksta ir Kana
doje gyvenančių lietuvių šie 
susirinkimai.

Suvažiavimams teks pąsi- 
sakyti ir nusistatyti ne tiktai 
policinių klausimų plotmėje, 
bet ir ryškinti kultūrinius 

Paskutinės tremtiniu dienos Vokietijoj
Vasario 1-2 d.d. Seligen- 

stadto stovykloje įvyko meti
nis LTB apygardų pirminin
kų suvažiavimas. Mums dar 
likusiems Vokietijoje yra be
veik aišku, kad šie metai 
tremtiniams bus lemtingi, nes 
labai didelė dalis apleis šį 
griuvėsių kraštą.

Po išsamaus LTB Vyr. 
k-to pirm. p. Gaučio praneši
mo apie mūsų bendruomenės 
vadovybės nuveiktus darbus 
ir antrą labai svarbų prane
šimą padarė p. Židonis. Per 
tris metus buvo nuveiktas 
milžiniškas darbas švietimo ir 
auklėjimo srityje. 1945 m. 
gimnazijose mokėsi 2.400 
mokinių, 1946 — 2.700, 1947 
— 2.600, 1948 — 2.500 mo
kinių. Viso mokosi 4.290 ber
niukų ir 4.190 mergaičių. Šiuo

Bendrakeleiviui, trėmimo iš tėvynės metu,

Juozui Klišiui
Kanadoje mirus, jo seseriai Mrs. Cagarai ir jos šei
mai skaudaus liūdesio valandoje, nuoširdžiai 
užjaučiame U. ir N, Prišmantai.

Bronius ir Bronė Simonavičiai.

Musų mieliems
URŠULEI IR ANTANUI CAGARAMS 

liūdesio valandoje, dėl br angaus brolio ir švogerio 
a.a. Juozo Klišiaus mirti es, reiškiame nuoširdžiau
sią užuojautą.

i klausimus. Todėl lygiagrečiai 
šaukiamas ir Kultūros Fondo 
Kanados apygardos steigia
masis susirinkimas ir Lietu
vių Žurnalistų sąjungos narių 
susirinkimas steigti Kanados 
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
Kanados apygardą. Būtų la
bai gerai, kad tie reikalai taip 
pat gautų visišką įgyvendini
mą; būtent: kad atvyktų ats
tovai L. Kultūros Fondo apy
gardai steigti dar iš galimų 
suorganizuoti skyrių, kurių 
lįgšiol, regis, tėra susiorgani
zavęs Montrealy, ir kad su
važiuotų juo daugiau žurna
listų. Būtų gera, kad tų vie
tų lietuviai, kurie negalės pa
siųsti didesnio skaičiaus ats
tovų, kad atsižvelgtų ir į šiuos 
reikalus ir, kiek tai galima, 
pasistengtų vienus su kitais 
suderinti.

Suvažiavimams teks spręsti 
daugelį labai svarbių, gyvy
binės reikšmės klausimų, to
dėl nepaprastai būtų svarbu, 
kad juose dalyvautų ne tiktai 
artimųjų, bet ir tolimojo Van- 
couverio lietuvių atstovai, ne
kalbant jau apie Winnipegą, 
kuris, palyginti nėra jau taip 
toli, kaip ir Sault Ste Marie.

Taipgi labai būtų malonu, 
kad viįsi atstovai atsivežtų 
tvirtus įgaliojimus laikytis 
vįįfen^bės, v'iršpartiškumo ir 
bendro visų lietuvių darbo, 
kaip tą daug kartų yra pareiš
kusi Kanados Lietuvių Cent
ro Taryba.

Visi ir visur rimtai ruoški
mės šiems suvažiavimams, ku
riuose atstovai bus šeiminin
kai ir kūrėjai Kanados lietu
vių ateities.

O jos gairės visai apčiuo
piamai gali būti išreikštos šio
kia formule:

— Tiki Lietuvą?
— Tikiu!
— Nori įsijungti į jos lais

vinimo kovą ir tautos progre
są?

— Noriu!
— Tai eikš draugėn !!

J. Kardelis.

metu britų zonoje veikia 10 
gimnazijų, amerikečių 10 gim
nazijų ir 5 progimnazijos. Vi
so buvo išduota 750 brandos 
atestatų.

Apygardų atstovai pageida
vo, kad mūsų viršūnėse vyks
tąs trynimasis kuo greičiau 
baigtųsi ir būtų surasta bend
ra kalba. Nesugyvenimas ken
kia mūsų bendruomenei ir ji 
nesupranta, kodėl žmonės, 
kurie siekia didžiausių tikslų, 
Tėvynės išlaisvinimo, negali 
paaukot savo asmeniškų par
tinių reikalų didžiojo reikalo 
labui.

Vykdomosios Tarybos Kul
tūros reikalų valdytojas inž. 
A. Novickis pranešė apie Vyk
domųjų Veiksnių darbą ir 
VLlKe esančius trukdymus. 
Jis pasižadėjo perduoti mūsų

Laikinosios Nepr. Lietuvos i 
Spaudos Bendrovės .valdyba 
nutarė naują metinį b-vės vi
suotinį šėrininkų susirinkimą 
sušaukti š.m. balandžio mėn. 
10 d., Montrealy. Tiksli vie
ta ir laikas bus paskelbti vė
liau. Šėrininkams bus išsiun
tinėti individualūs kvietimai, 
prie kurių bus pridėta ir įga
liojimo forma tam atvejui, jei 
šėrininkas norėtų įgalioti už 
save susirinkime dalyvauti 
kitą asmenį.

Einant bendrovės įstatais 
Įgaliojimas turi būti kiekvie

|Iš okupuotos tėvynės
is Sakiu Sibiran

Teko kalbėtis su vienu vo
kiečiu, kuris šių metų vasario 
mėn. yra sugrįžęs iš Lietuvos. 
Jis ten išgyveno beveik tre
jus metus. Jo odisėja tęsėsi 
už geležinės uždangos dar nuo 
Stalingrado kapituliavimo lai
kų. Išmaišęs Sibirą ir kitas 
vargo bei bado vietoves, atsi
dūrė Šakių mieste, kaip NKV 
D viršininko šoferis.

KAS GALI ĮVAŽIUOTI KA- 
NADON KAIP GIMINĖ
Yra žinoma, kad Kanados 

valdžia yra leidusi Kanadoje 
gyvenantiems pasikviesti sa
vo gimines iš Vokietijos bei 
Austrijos. Kas gi laikoma gi
minėmis?

Giminėmis yra laikomi: 
tėvai ir vaikai — broliai ir se
serys. Taigi Kanadoje gyve
ną tėvai gali pasikviesti savo 
vaikus ir'vaikai gali pasikvies
ti savo tėvus ir, be to, gali pa
sikviesti tikrus savo brolius 
ir seseris (ne pusbrolius, ne 
pusseseres). Vieno tėvo, bet 
ne vienos motinos ir vienos 
motinos, bet ne vieno tėvo vai
kai turi Jygias teises su vieno 
tėvo ir vienos motinos vai
kais, t.y. — jie taip gi gali
ma kviesti.

Be to, sužadėtinis gali 
kviesti savo sužadėtinę ir su
žadėtinė gali kviesti savo su
žadėtinį, bet tiktai ta sąlyga, 
kad Kanadoje gyvenanti pusė 
privalo pas notarą padaryti 
dokumentus, kuriais ji pasi
žada privalomai susituokti su 
atvykusiąja puse vieno mėne
sio bėgyje. Vokietijos pilie
čiai vokiečiai negali būti 
kviečiami sužadėtiniais-nėmis.

Gimines turi teisę kviesti 
Kanados piliečiai, lygiai turi 
teisę kviesti savo gimines ir 
tremtiniai — DP.

Teoretiškai kvietėjas kvie
čiamam turi garantuoti tiktai 
butą, bet praktiškai, jei kvie
tėjas neturi 400-500 dolerių 
pinigų, tai savo kvietimą turi 
sutvirtinti kvlečiamąjam dar 
darbo sutartimi (tas dažnu at
veju pareina nuo inspekto
riaus, kuris tvarko kvotimo 
dokumentus).

Už kviečiamųjų kelionę 
tenka mokėti tiktai už gele
žinkelį nuo Kanados uosto li
gi apsistojimo vietos.

vyr. vadovybei tremtinių 
bendruomenės atstovų pagei
davimus.

Šiame svarbiame ir gal būt 
paskutiniame LTB vadovau
jamų asmenų suvažiavime da
lyvavo ir J. Valaitis, BALFo 
atstovas Europoje. Savo iš
samiame pranešime jis kvietė 
visus tremtinius, kurie tik ga
li, vykti j Ameriką ir Kanadą, 
kur jie rasią jau įsikūrusias 
lietuviškas organizacijas ir 
lietuvišką gyvenimą.

Suvažiavę dalyviai nutarė 
dėti visas pastangas, kad mū
sų kultūrinis gyvenimas neap- 
mirtų tuo momentu, kai pra
sidės didesnė emigracija. Rei
kia pabrėžti, kad šiuo momen
tu vyksta labai gyvas važia
vimas į Ameriką, Australiją 
ir Kanadą. A. B. 

no šėrininko paties pasirašy
tas. Kas neturi norimo įgalio
ti asmens adreso, gyvenančio 
Monrealy, tai gali pasiųsti 
laįšką to asmens pavarde šiuo 
adresu: Vardas ir pavardė, 
c.o. Nepr. Lietuvos Spaudos 
B-vė, 3 Fourth Ave., Ville La- 
salle, Montreal, Que. Toki 
laiškai bus persiųsti adresa
tams.

Jeigu dėl adresų pasikeiti
mų kuris šėrininkas negautų 
individualaus kvietimo su įga
liojimo forma ir negalėtų pats 
dalyvauti susirinkime, tai re- | Nepr.

Jo žodžiais, lietuvis ūkinin
kas yra kietasprandis, nepa- 
si,duodąs grūdžiamas į kolcnu- 
zus, nors tenka už tai labai 
skaudžiai nukentėti.

Vežimai į Sibirą vyko kas 
trys menesiai mums jau žino
ma sistema. Pirmiausiai MVD 
dispozicijai pristato 2-300 1 
benzino, atvažiuoja 17-19 
sunkvežimių, ir nakties metu 
Žaiįbinis žmonių gabenimas. Jis 
teigia, kad vienu kartu iš Sa
kių apskr. išveždavo per 600 
žmonių, daugiausia ūkinin
kų. Ypač buvo sunkios šakie
čiams 1948 metų pabaigos 
dienos. Per visus įvykusius 
vežimus išgabenta nemažiau 
kaip 50% lietuvių.

Milicijos yra labai daug, 
šakių mieste beveik kas šim
tas metrų yra milicinis postas. 
Be jų dieną naktį dar budi, 
automatiniais ginklais apsika
binę, 60 vyrų karinis gain, 
zonas ir istrebitelių dalinys. 
Pastarieji daugiau šniukšti
nėja kaimuose. Neretai jie 
vaikšto klumpėti, diržais su
siveržę iš Maskvos atvežtas 
“rubaškas”.

Šakiuose bažnyčios nevei
kia. Vienoje yra įrengtas ki
nas, o antroji, kiek nukentė
jusi nuo karinių veiksmų, 
vietinės valdžios įsakymu, už
rakinta.

Kalėjimai perpildyti, stato 
naują.

Mieste maistas neracijo- 
nuojamas, bet viskas labai 
brangu. Duonos kepalėlis — 
10 Rb., lašinių kg — 50-60 
Rb. Darbininko uždarbis 200 
-300 Rb. mėnesiui.

Partizanai dar veikia, bet 
kiek pasyviau.

Atmosfera labai įtempta. 
Diena iš dienos gyventojai 
laukia karo. (M)-

LUPIKIšKI MOKESČIAI 
LE1TUVOJE

Lietuvos bolševikų oficiozo 
“Tiesa” 79-me numery finan
sų “ministras” A. Diobnys 
apskaičiuoja, kiek ūkininkai 
turi mokėt žemės mokesčių. 
Jis sako: “Pav., paimsime Jo
niškio apskrities individua
laus valstiečio ūkį, kur 1 ha 

JUOKDARIAI...
Jų tas neliečia

Bolševikinė “Vilnis” iš
skaičiuoja visą eilę laikraščių, 
kurie bankrutuoja dėl bran-
gurno. Tiktai ji pati dėl to ne
sijaudina, nes . . . jai pinigų 
visumet pakanka — jos šal
tiniai neišsenkami . . .

“Platūs horizontai” —
rašo “Liaudies Balsas” apie 
Sovietus. Tikrai platūs hori
zontai, kai lietuvius išveža į 
Sibiro plotus — stepes, tai
gas. Platūs horizontai . . .

Kas ir pas ką ant burdo
“Laisvė” 52-me nr. rašo, 

kad J. Kardelis apie Lietuvą 
rašąs netiesą ir prasimany
mus. Taigi, ar bolševikinės 

ALVINAI JAK1MAV1ČIŪTEI ir 
VLADUI RAMANAUSKUI 

šeimos laimės linki
P. B.; A. 5.; V. J.

miantis šiuo skelbimu jis ga
li norimam asmeniui išrašyti 
įgaliojimą šia forma: Vieta ir 
data. įgaliojmas. Šiuo įgalio- 
ju 1949 m. balandžio mėn. 10 
d. Nepr. Lietuvos Spaudos 
Bendrovės metiniame susirin
kime, Montrealy, atstovauti 
mano (šėrų skaičius) šėrus 
p. (vardas ir pavardė), gyv. 
(adresas arba vieta). Parašas 
ir adresas.

Visi šėrininkai kviečiami 
susrinkime skaitlingai daly
vauti.

Lietuvos Spaudos B-vė.

ariamos žemės nustatyta paja- 
mingumo norma 1.250 rublių. 
Ūkyje yra: 9 ha ariamos že
mės, 2,5 ha šienaujamų pievų, 
0,20 sodų, 1 arklys, 2 karvės, 
2 avys ir 1 kiaulė. Šitam ūkiui 
pagal nurodytais pajamijngu- 
mo normas iš viso išeis 15.340 
rub. pajamų, o žemės ūkio 
mokesčio, pagal anksčiau nu
rodytą normų lentelę, bus ap
skaičiuota 1.3 70 rub., kuriuos 
ūkis turės sumokėti”.

Tai yra apie 9 procentus 
brutto pajamų. Taigi yra lu- 
pikiški mokesčiai, kokių ne 
tiktai nepriklausoma Lietuva 
iš ūkininkų neimdavo, bet ir 
caras neėmė.

Bet žiūrėkime toliau, ką sa
ko “ministras” A. Diobnys: 
“Buožiniams ūkiams žemės 
ūkio mokestis apskaičiuoja
mas ta pačia tvarka, tiktai 
prie pajamų, nustatytų anks
čiau nurodytu būdu, jeigu vi
sa apmokestinamųjų pajamų 
suma ne didesnė kaip 15.000 
rub., pridedamas 50% prie
das, jeigu visa apmokestina
mųjų pajamų suma ne dides
nė kaip 20.000 rub., 75% prie
das ir 100% priedas, jeigu vi
sa apmokestinamųjų pajamų 
suma yra didesnė kaip 20.000 
rub.”

Iš šito jau aišku, kad ūki
ninkas turįs apie 9 ha žemės, 
jau laikomas buože ir su juo 
vedama kova; jis visokiais bū
dais naikinamas.

Reikia dar pastebėti, kad 
A. Drobnys daro klaidą (tur 
būt, sąmoningai), kad tas ūki
ninkas, kurio ūkio pajamin- 
gumas nustatytas 15.340 rub., 
moka 1.370 rub. mokesčių. Ne. 
Jis moka jau 75% daugiau, 
būtent, jis moka 2.392,5 rub., 
nes jo pajamos viršija 15.000 
rub., ir jis jau laikomas buo
že. Taigi, iš mažažemio ūki
ninko lupti 13 su viršum pro
centų mokesčių nuo brutto 
pajamų yra lupikavimas, ne 
mokesčių ėmimas.

Tačiau reikia žinoti, kad 
bolševikinė mokesčių sistema 
yra tokia sąmoningai pada
ryta, nes ūkininkas, apdėtas 
milžiniškais mokesčiais ir ne
galėdamas išsiversti bankru
tuoja ir tada jau kito išėjimo 
neturi kaip tiktai “su džiaugs
mu” eiti kolchozą . . .

Eltos žinios ir bolševikinės 
“Tiesos” citatos yra neteisy
bė ir prasimanymas Bimbai 
su Mizara?

O kai dėl pasakymo, kad 
girdi “Kardelis pabėgo iš Lie
tuvos pas Hitlerį ant burdo”, 
tai Bimbai su Mizara, teisin
gai atsakant, reikia pasakyti, 
kad Kardelis į Vokietiją bu
vo išvežtas prievarta apkasų 
kasti, kaip antinacis. Bet kas 
privertė Bimbą su Mizara ei
ti savo valia ant burdo pas 
Lietuvos okupantą ir lietuvių 
tautos naikintoją nacį Sta
liną?

Ne juokais prašo atsakyti
Ripka.
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gana 
užda- 
fakta,

Ši mintis pasipynė vienam 
iš daugelio mano pažįstamų 
neseniai iš Europos atvykusių 
siuvėjų, kuriam nei šiaip, nei 
taip nepasisekė įlįsti į darbo
vietę. Niekam nepaslaptis, 
kad daug siuvėjų bedarbių 
yra ne tik Montrealy, bet ir 
Toronte, o jų dar nemažai tu
ri atvykti, nes 1949 m. projek 
tuojama įsivežti iki 60.000 taip 
vadinamų “Dievo Paukštelių” 
(1948 m. tik 20.000).

Dėl šito, žiųoma, 
džiugu, tačiau negalima 
rytom akim žiūrėti į
kad, pagal oficialius duome
nis, Kanadoje jau esama per 
100.000 bedarbių ir, paskuti
niu laiku, dar visa eilė fabri
kų ne tik Montrealy ir To
ronte, bet ir mažesniuose 
miesteliuose siaurina etatus.

Vasarą, atšilus orams, pa
gyvės statybos ir, reikia ma
nyti, didžiausioji dalis tų be
darbių “ištirps’”, bet iškyla 
klausimas, kas gali būti se
kančią žiemą, kada tie visi 
darbai vėl sustos? Tiesa, to
kiais atvejais yra gaunama 
“bedarbių pašalpa”, nevedu- 
siems apie 12, o su šeimomis 
apie 15 dol per savaitę. Bet 
tai nevisai pakanka egzistenc- 
minimumui išlaikyti neturint 
sutaupą “iš geresnių laikų”. 
Be to, yra būtina sąlyga, bent 
Ontario provincijoje, būti 
prieš tai išdirbus 180 darbo 
dienų (t.y. apie 7 mėn.), ki
taip negausi nei tos mažos pa
ramos, kas ypač gali būti ak
tualu naujai įvažiuojantiems.

F. Burns, vienas iš didesnių 
Kanados ekonomistų ir “No
va Scotia” bankų tinklo pre
zidentas to banko metiniam 
akcininkų posėdy aiškiai pa- 
šisakė, kad Kanada eina prie 
pabaigos to “boomo” (klestė
jimo, ekonom. gerovės), ku
ris vyravo karo laiku ir dar 3 
metus po to, gi toliau nuo 
slinkimo į pakalnę galįs sulai
kyti tik ginklavimo didinimas, 
ryšium su tuo atidaroma nau-1 ir pačią pramonę žemyn.
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Lietuviai-ės, atlankykite

Lietuviška Svetainę
633 CHURCH AVE., VERDUN, MONTREAL 

TEL. TR 0141
g Lietuviškam stiliuje naujai išremontuotos patalpos, 

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

Ar verta įsikurti žemės ūkyje
ja gamyba ir tt. Bet ar bus 
taip ir, būtent, kada, — mes 
nežinome, bet kad bedarbių 
skaičius ne mažyn eina, o di
dėja, galime spręsti, kad tos 
rūšies pramonė dar neatidarė 
savo dūmtraukių dureles . . .

Būdinga taip pat ir prezi
dento Trumano, naujų metu 
pradžioje, radio kalba į Otta- 
wos vyriausybę, kurioj taip pat 
nieko gera nenumatoma, kaip 
mes norėtume laukti, šiam 
kaimynų kraštui.

Jis sprendžia, pasiremdamas 
perdidelio pelno balansu, ku

ir Nepaprastas pasiuntinys JAV P. Žadeikis, VLIKo pirm. prel. M. Krupavičius, ir 
Vykd. Tarybos pirm. V. Sidzikauskas; antroj eilėj: pas. Vašingtone atašė J. Kajec- 
kas, LAIC dir. K. R. Jurgėla, ALT sekr. dr. P. Grigaitis, ALT ižd. M. Vaidyla, ALT 

vicep. A. Olis it VLIKo įg al. prof. P. Padalskis.
rį 1948 m. “sušienavo” Kana
dos fabrikų, firmų ir monopo
lijų šeimininkai, kad Kanada 
jau labjau artėja prie eko- 
nom. krizės, negu JAV ir siū
lo, kaip išsigelbėjimą nuo to 
pasekti tas reformas, kurias 
jis įveda į JAV ūkį, nes, pa
sak jo, išpūsti fabrikų pelnai 
veda į krizę žemės ūkį, o ši, 
traukianti vėl, savo ruožtu,
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skirtin- 
ir JAV

yra val- 
partija, 

valdžios

Žinoma, galvojimo 
gumas tarp Kanados 
galvų yra nemažas, 
beralai, kurie dabar 
dančįoji Kanados 
proklamuoja: “šalin 
rankas nuo privataus ūkio, ji 
neturi nė piršto kišti į jį”, tai 
amerikonai tvirtina ptiešin- 
gai, o buv. prezdentas F. D. 
Rooseveltas buvo net New 
Deal planą sukūręs, kur didi
nimas valdžios kontrolės į 
privatų ūkį, fabrikų gamybą. 
— neišvengiamas.

Kuri nuomonė geresnė — 
pats gyvenimas geriausiai įro
dys, tačiau tas faktas, kad 
1949 m. Kanadoje turi įvykti 
naujo parlamento, taipgi ir 
naujų krašto šeimininkų rin
kimai, liudija,kad senoji val
džia nebesiims nieko rimtes
nio, juo labiau naujų Truma- 
no receptų vykdyti, kad pri
laikytų Kanados ūkį nuo rie
dėjimo “į pakalnę”, kaip anks
čiau buvo pasakyta.

Kam aš tai visa rašau, dau-1 
geliui įš tautiečių pasirodys, 
gal būt, ar nepertoli mes, nau
jieji Kanados ateiviai einame, 
bent šiloje spaudos skiltyje? 
Nuraminimui galėčiau tik pa
sakyti, kad esame didžiųjų de
mokratinių laisvių krašte, kur 
kiekvienam leidžiama iš anks
to pasukti sau galvą dėl tų

dalykų, dėl kurių vėliau į bė
das patekus — tektų tik verk
ti. Juo labjau mūsų spaudos 
pasisakymas visiems rūpi
mais ekonom. klausimais ir 
problemom yra ir natūralus ir 
sveikintinas ir mes nerizikuo
jame, nei jokiu atveju, būti 
blogai suprasti . . .

Po visa, kas pasakyta, grįž
tame prie pagrindinio reikalo, 
prie įsikūrimo žemės ūky, kad 
apsidraudus nuo 1932 m. siau
tusių negerovių pasikartoji
mo, kurios savo metu ir daug 
mūsų tautos brolių nustūmė }

■‘Liaudies Balso” grupę, klai
dingai manant, kad tik bol
ševizmas yra geriausias vais
tas nuo ekonofhinių krizių.

Taigi mūsų tautiečių masi
nis ir planingas įsikurdinimas 
Kanados žemės ūky būtų ir 
sveikas ir 
sukuriant 
galėtų ir 
atitrauki.

oazę, kuri toliau 
daugiau tautiečių

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.

iki tamsos (žiemą ta- 
prie “dirbtinos švie- 

maži uždarbiai (apie 
per mėnesį), taip pat 

ir butų sąlygų sunku-

| Senesni farmerįai, turbūt, 
nebe reikalo kraipo galvas 
tvirtindami, kad mes, tiesa, 
mieste lengviau gyvensime, 
bet niekuomet — neprasigy
vensime ir neatsistosim ant 
savo kojų.

Tik dabar visu svoriu uz 
griūva klausimas: kur, kaip 
ir nuo ko pradėti? Daugeliui 
yra žinoma, kad Kanados far- 
mos bando absorbuoti jaunus, 
viengungius ž. ūkio darbinin
kus, tik jau ateiviams su šei
momis šis kelias lieka uždary
tas. Žinant, kad Kanados far- 
mose nėra 10 ar 12 valandų 

j darbo dienos, o dirbama nu j 
tamsos 

| čiau ir
sos”), 

i 45 dol. 
j maisto
mai, reikia priimti domėn, kad 
visa tai nevieną gali atbaidy
ti iš tolo. Tačiau nereikia nu
sigąsti, nes visa tai galėtų 
tinkamai susireguliuoti iško
vojus Jš valdžios plan ngą, jei 
ne masinę kolonizaciją į že
mės ūki, žinoma, su jos šiokia 
tokia parama, subsidija.

Juk Venecuela toks atsili
kęs kraštas ir tai remia norin
čius įsikurti žemės ūky (kai 
kurie iš ten nuvykusiu parašu 
savo artimiems laiškus gavę 
iki 2.000 dol. valdžios para
mą), juo labiau reikia manyti 
sutiktų tai padaryti šios do
minijos vyriausybė, disponuo
janti milžiniškais žemės rezer
vais, tik vėl . . . kas iš mūsų 
sutiks ar išdrįs paklabinti į 
jos duris, jei mes ir pasisaky
ti, iš viso, aktualesniais klau 
Simais bijome, tebenešiodami 
dvejų diktatūrų jungo skru
pulingas liekanas, kuriom je 
pasiduosime ir ateity — ne
galėsime prie rimtesnio rei
kalo prieiti. Laikas susipras? 
jau. įdomu būtų išgirsti, gal 
kas jau turi reabų planų tuo 
reikalu sudaręs? Lauksime 
plačiau pasisakant!

St. Jogaudas.

--------- MONTREALE. —
kelio nuo Lietuvių Klubo

Ka patyriau sovietuose
RAŠO J. KARDELIS

3.
Taip, tai buvo kolchozinin- 

kai, naujosios Stalino tėvynės 
“laimingieji” žmonės. Tiktai 
Vilniuje paaiškėjo man visas 
jų gyvenimo tiesos nuogumas.

Tą tiesą mums patvirtina 
Tarybinės Lietuvos oficiozas 
“Tiesa” 1948 m. gruodžio 22 
d. Nr. 302 (1745), aprašęs pir
mąjį Lietuvos kolchozininkų 
suvažiavimą. Generalinio Lie
tuvos komunistų partijos sek
retoriaus Sniečkaus praneši
me, kuris įdėtas suminėtan 
“Tiesos” numerin, taip yra 
džiaugiamasi Lietuvos kolcho
zininkų gyvenimu ir jų darbo 
atlyginimu: “už darbadienį 
bus duodama nuo 4 iki 10 kg 
grūdų, be kitų maisto produk
tų ir pinigų”. Taip sako Snieč
kus. O ten pat pasisako ir pa
tys kolchozinmkai. Šeduvos 
valsčiaus kolchozo “Pirmyn” 
pirmininkas Kliorė sako :“už 
darbadienį ketiname mokėti 
po 7,5 kg grūdų ir po 6 rb. 50 
kp. pinigais. Kėdainių ap. Ka
rolio Požėlos vardo kolchozo 
pirm. Macevičius: “Dabar 
mūsų kolektyvinio ūkio vals
tiečių šeima padidėjo iki 46 
narių. Mes turime 613 ha že
mės, 59 arklius su prieaugliu, 
42 karves, 60 kiaulių, 27 bi
čių avilius. UŽ darbadienį nu

matoma duoti 5 kg 600 gr grū
dų ir 5 rublius pinigais”. Be
veik taip pasisakė dar du kol
chozų pirmininkai — Kadys 
ir Kirkelis. Žinios oicialios, 
patiektos Tarybinės Lietuvos 
telegramų agentūros “’Eltos”.

Šį nukrypimą nuo tiesiogi
nio kelionės aprašymo darau, 
kad galima būtų tikrais duo
menims įrodyti kolchozipin- 
kų skurdą ir baisų jų vargą, 
ir ypač, kad “Liaudies Bal
sas” man prikiša, esą aš ten
dencingai patiekiąs žinias. 
Tai šios žinios yra ne mano, 
bet bolševikinės “Tiesos**.

Taigi, mano patiekiamas 
oficialias bolševikinės Eltos 
žinias reikia paaiškinti. Ką 
reiškia 42 karvės 46 šeimoms?
— Tai reiškia, kad šeimos tu
ri po vieną karvę ir tai ne vi
sos, — kitos neturi nė vienos 
karvės. O ligi Lietuvos oku
pacijos i!č jos kolchoziniimo 
kiekvienas Lietuvos ūkininkas 
turėdavo po kelias ir keliolika 
karvių. Net hektariniai maža
žemiai turėdavo ne mažiau 
vienos karvės, o kiti kelias.

Dabar, ką reiškia tie atly
ginimai grūdais ir pinigais?
— Už darbo dieną gauti nuo 
4 iki 10 kilogramų (8-20 ka- 
nadiškų svarų) grūdų, tai 
reiškia gauti nuo 20 iki 50 ka

peikų sovietinėmis kainomis, 
nes centneris kviečių ten kai- 
noja 5 rubliai, o kanadiškomis 
kainomis 26 iki 65 centų. Tai 
yra atlyginimas už visą dar
bo dieną. Ką reiškia dar pini
ginis atlyginimas? — Visai 
titkrų žinių, ką reiškia dabar 
Lietuvoje pinigas, nėra. Bet 
apytikriai taip yra. Kilogra
mas mėsos perkamas už 10 
rublių, kilogramas sviesto už 
50 rublių, odiniai pusbačiai 
300 rb., menkiausias kostiu
mas 800-1500 rb. Duonos kilo 
kainoja 1 rb.

Bet įdomus klausimas: iš 
kur kolchoze pinigai atsiran
da? — Taigi, kolchozininkai 
turi prievoles. Už turimas 
karves turi valdžiai pristaty
ti nustatytas normas pieno, 
už kiaules mėsą, už vištas 
kiaušinius, už bites medų. Ne 
kad nori ir kiek nori, bet nu
statytus kiekius. Taip, kad 
1- olchozininkams nieko beveik 
nelieka. Už privalomą grūdų 
ir kitų prievolių tiekimą kol
chozas gauna pajamų ir, su
mokėjęs valdžiai ir savivaldy
bei mokesčius, kas lieka, jei 
lieka, išdalina kolchozinin- 
kams pagal darbo dienas. Ka
dangi kolchozų pirmininkai 
nežino, kiek iš jų bus paimta 
mokesčių, privalomųjų pasko
lų, rinkliavų partijos reika
lams, tai jie ir nesako, kiek 
tikrai jie mokės už darbo die
ną, bet kalba vis spėjamais 

kiekiais. O kadangi šis suva
žiavimas yra pirmasis — pro
pagandinis, tai yra tikra, kad 
tie spėjamieji skaičiai yra tik
tai žodžiai, kurie nebus te
sėti.

Tokia yra kolchozinė tik
rovė, baisi tikrovė.

Tokias žinias gavau ir So
vietų gilumoje, kur teko lan
kytis didžiajame Ziernogrado 
sovchoze ir kolchoze prie 
Dniepro upės. Bet apie tai 
vėliau.

Pirmuosius įspūdžius, gau
tus Smolensko stoty, stiprino 
pakeliais matomieji kolcho
zai. Tiesą sakant, tai buvo pa
prasti gudų, o toliau — rusų 
kaimai, tiek tiktai pakitę po 
bolševikinės revoliucijos ir 
sukolektyvinimo, kad niekas 
jų netaisė, neremontavo ir 
todėl jie griuvo, skuro ir ny 
ko. Šiaudiniai namų dangčiai 
apnuogino lotas. Pastatai sme
go į žemę. Pusiau sugriauti 
namai, matyt, buvo išnešioja
mi kuro reikalams. Aišku bu
bo, kad pervestas į kolchozi
nius dvarus rusų kaimas ny
ko, griuvo. Nieku jis nepa
kito ir nepagerėjo ir ligi 194 1 
metų, kuriais, vykstant į 
Maskvą, man jis teko vėl pa
matyti. Nieko bendra ir nie
ko panašaus nėra Sov. Sąjun
gos dvaruose-kolchozuose, kas 
yra rašoma bolševikų spaudo
je. Todėl turiu pripažinti, kad 
JAV bolševikų "Laisvė” tei

sybę rašo, jog bolševikai rašo 
pagal partinę nustatytą lint 
ją, bet ne taip, kaip yra.

Tiesą sakant, pamaskve 
truputį geriau atrodė, negu 
Gudija. Ir žmonės ten ne to
kie nuskurę. Bet gi tai sosti
nė, pats centras.

Maskvą mes radome bolše
vikiškai išsipuošusią — pla
katais, šūkiais, vadų paveiks
lais. Visa jų galerija buvo at
remta prie kasamojo metro už
tvarų, ant namų ir tt.

Šeimditinkai mus pasitiko 
stoty ir apgyvendino prie 
Teatro aikštės “’Metropoly”, 
kurio tarnautojai daugeliui 
mūsų skundėsi labai sunkiu 
pragyvenimu ir prašyte pra
šė “arbatpinigių”, nors oficia
liai jiems uždrausta imti.

Rytojaus dieną — Gegužės 
Pirmosios šventė. Mums dar 
miegant, paliai mūsų viešbu
tį pradėjo rikiuotis didžiulė-; 
minios žmonių. Tai buvo fab
rikų bei įmonių darbo žmo
nės. Jie atėjo visai dienai, ne 
šini ant rankų mažus vaikus, 
kas jų turėjo, ir visokius reik
menis. Ilgas valandas jie sto
vėjo, sušalę, susitraukę, lie
taus lynojami. Nors tai buvo 
didžiausia sovietinė šventė, bet 
visi tie susirinkusieji į eiles 
žmonės darė labai skurdų ir 
liūdną vaizdą. Sulysę, menkai 
apsirengę, be lietpalčių ir 
skėčiu, nors lietus iš ryto lijo.

(B. d.)
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Svarstytini kultūros klausymai
GLAUDŽIAI BENDRADARBIAUJANT ĮVAIRIŲ 

KRAŠTŲ LIETUVIAMS
Didžioji dauguma lietuvių, teratūros ir kultūros reikalams

įvažiavusių iš Vokietijos, įsi
kuria didesnėmis kolonijomis 
keliuose kraštuose. Įsikūrę 
nenuleidžia rankų: po sun
kaus darbo vėl atgyja chorai, 
vaidinimai, šokėjų grupės, o 
gal greičiau už viską — laik
raščiai ir kitoki spaudiniai. 
Ir juo stipriau tos kolonijos 
įsitvirtina naujuosiuose kraš
tuose, juo daugiau gimsta gra
žių ir naudingų sumanymų, 
kurie ar bandomi vykdyti, ar 
dar tebelaukia eilės.

Vokietijoje gyvendami pa
tyrėme, kaip kartais perdaug 
turėdavome sumanymų ir gal 
beprasmiškai eikvodavome 
jėgas. Ana, beveik kiekviena 
stovykla steigdavo laikraštį, 
beveik kas antra ar trečia leis
davo literatūrinius rotatori
nius ar net spaustuvėje at
muštus almanachus ir žurna
lus. Iš dalies tai ir į gera iš
ėjo, bet iš dalies buvo tik jė
gų skaldymas ir makulatūros 
gaminimas.

Manding, jei ne sunkus 
darbas dėl duonos kąsnio, jei 
ne laisvo laiko stoka (ir dides
nis pinigų vertinimas), tai ir 
šiandien naujuosiuose kraš
tuose turėtume žymiai dau
giau visokios spaudos. Ilgai
niui jos tikrai padaugės; bus 
reikalingos ir neredkaUįngos, 
nes sumanymų niekur ne
trūksta, bet, mano galva, v 
siems tik į sveikatą išeitų, jei 
įvairių kraštų lietuviai tokius 
sumanymus suderintų. Įsi
vaizduokime, kaip atrodys li
teratūros žurnalai ar almana
chas, jei tokius atskirai ban
dys leisti sau Anglijos, Kana
dos, Australijos, Amerikos 
lietuviai. Pirmiausia jų turi
nys turės būti skystas ar bent 
apyskystis, nes vargu ar ku
rio vieno krašto lietuviai turi 
Įtiek reikiant jėgų. Antra, 
stambesniam leidiniui gal ne
užteks viename krašte skaity
tojų, jų reikės ieškotis kito
se lietuvių kolonijose, kurioms 
taip pat gal nesvetimas bus 
pusiau parapijljnis patriotiz
mas : palaikyti savuosius. Tai
gi prašytųsi išvada, kad šios 
rūšies didesni sumanymai bū
tų suderinami, kad nebūtų 
paralelizmo ir nuolatinių 
bankrotų. Juk Vokietijoje Ii- 

skirtieji leidiniai jau merdi, 
eina labai sunkiais žingsniais, 
nepajėgdami surinkti didesnio 
kiekio prenumeratorių.

Ta proga noriu užsiminti 
dar ir kitą reikalą: knygų lei
dimą. Jau iš spaudos žinome, 
kad stambieji lietuviški lei
dėjai yra pakėlę sparnus iš
skristi iš Vokietijos. Po valiu
tos reformos iš lietuviškų lei
dyklų plano kai kurie leidi
niai iškrito. O mes be knygų 
negyvensime, turėsime jų iš
leisti, jei mūsų rašytojai vis 
dar ir sunkiose sąlygose para
šo jų. Kur! jas leisti, kur 
spausdinti? Aišku, reikia 
spausdinti ten, kur prieina
miausią, kur pigiausia. Jei 
neapsidairę, neištyrę sąlygų 
pradėsime spausdinti, tada 
knygos turės pasidaryti nebe
įperkamos. Gerai, kol dar vi
siškai neištuštėjo Vokietija, o 
vėliau — reikia žiūrėti, ar pi
giau būtų Amerikoje, ar Šve
dijoje, ar Kanadoje, ar paga
liau Belgijoje.

Tik kas visa tai žiūrės ir 
aiškins? Gal atskiri asmenys 
kai ką padarys, bet nepalygi
namai geriau būtų, jei šis rei
kalas eitų per organizacijas. 
Tik, rodos, esamosios organi
zacijos turi kitus uždavinius 
ir juos vykdo. Man rodos, jei 
jau ne Rašytojų Draugijos 
atskiruose kraštuose esą sky
riai, tai šito darbo turėtų im
tis Kultūros Fondas, kuris nei 
Kanadoje, nei Anglijoje nei 
Amerikoje dar nėra gimęs 
(laimingu būdu Australija pa
siskubino, gavusi jo įgalioti
nį, o kituose kraštuose gyve
ną lietuviai, matyt, neturi tin
kamų žmonių, kurie galėtų 
būti paskirti įgaliotiniais ir 
pradėtų organizuoti . . .)

Per organizaciją gal leng
viau būtų išsprendžiamas ir 
bendro kultūros leidinio klau
simas visiems kraštams. O 
tokio bent vieno vis tiek rei
kės. Anglijoje šita mintis nuo
lat keliama, kur tik susitinka 
bent pora žmonių, kuriems 
rūpi kultūros reikalai. Kai kas 
sako, kad reikia pradėti nebe- 
delsiant, kol žmonių visiškai 
nepatraukė kiti dalykai.

K. Barėnas.

NAUJAS LABAI GRAŽUS 
LEIDINYS

Kanadą jau pasiekė pirmie
ji naujojo AUFBAU leidinio 
numeriai, — tai yra architekto 
Tado Vizgirdos, tos leidyklos 
vedėjo, knyga: “VILNIUS 
The capital of Lithuania”.

Didelio formato gražiai iš
leistoji knyga turi du skyrius: 
62 puslapius spaudos teksto 
ir 126 puslapius iliustracijų.

Spaudos tekste yra: Vil
niaus įkūrimo legenda, istori
nė apžvalga, ekonominės są
lygos, Vilniaus architektūra 
ir meno paminklai, Vilnius ii 
Lietuva, svarbiausios miesto 
centro įstaigos, bibliografija, 
Vilnius šiandien ir iliustraci
jos.

Knyga išle'.vsta labai gra
žiai. Iliustracijos vykusios ir 
gražiai atspaustos. Gaila tik
tai, kad nėra pačių naujausių, 
po Vilniaus miesto centro per
tvarkymo, atvaizdų, kurie pa
rodytų Vilniaus Katedros 
aikštę, Reprezentacinių rūmų 
aikštę ir tt.

Žodinis leidinio tekstas ang- I 
liškas. Knyga labai tinka re- 1 
prezentuoti Lfįetuvfti iįr jos 
sostinei. Ją galima įteikti 
kiekvienam reikalingam sve- 1 
timšaliui, bet bus malonu tu
rėti ir ant savo stalo bet kny
gų spintoje. (jk).
LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ

SĄJUNGOS CENTRAS

“Europos Tautų Laisvės 
Sąjunga Škotijoj” (Scottish 
League for European Free
dom) suruošė sausio 10-22 d. 
d. Edinburge europiečių pa
bėgėlių tautodailės parodą.

Šis įvykis žinotinas mums 
visiems jau vien dėl to, kad 
minėta Sąjunga visais būdais 
kovoja dėl Europoje paverg
tų tautų laisvės bei jų nepri
klausomybės atstatymo. Ly
gos pirmininku yra senas nuo
širdus Lietuvos bičiulis Mr. 
John Stewart, daug kartų ne
priklausomybės metais lankę
sis Lietuvoje ir iki šiai dienai 
kupinas simpatijų mūsų tau
tai.

Paroda įvyko pačiame gra
žiosios škotų sostinės centre 
“Maxon and Carfae’s” meno 
parodoje. Be lietuvių ,joje da
lyvavo estai, latviai, austrai, 
bulgarai, graikai, kroatai, len
kai, ukrainiečiai ir vengrai.

Parodos skyriams patvar
kyti buvo pakviesta dailininkė 
H. J. Naruševičiūtė-Žmuidzi- 
nienė, kuri kartu su Škotijos 
lietuvių veikėja p. M. Balkaus- 
kaite parūpino eksponatų ir 
sutvarkė lietuvių skyrių.

Į atidarymą gausiai atvyko 
to didmiesčio rinktinės visuo
menės ir visas būrys žurna
listų. Atidarydamas parodą, 
Edinburgo vyskupas Right

Paskutiniame Lietuvių Žur
nalistų sąjungos valdybos po
sėdyje, Dornstadte, nutarta 
S-gos centrą perkelti į JAV, 
o įvairiems kraštams paskirti 
įgaliotinius: Anglijai paskir
tas F. Neveravičius, Kanadai
— J. Kardelis, JAV — D. Pe- 
nikas, į Laisvųjų žurn. fede
raciją — J. Lanskoronskis ir 
A. Greimas.

Įgaliotinių pareiga: sujung
ti visus žurnalistus į organi
zacijas ir surinkti mokesčius
— Vokietijoje 6 DM, JAV ir 1 
Kanadoje po $2 ir Anglijoje 
ir dominijose — po 15 šilingų. 
LIETUVIŲ ŠOKIAI MEK

SIKIEČIŲ ŠVENTĖJE
Meksikos miestely Palm 

Springs gruodžio 12 dieną bu
vo šventė, pavadinta “Mūsų 
ponia iš Gvadalupos”. Kunigo 
R. Klumbio iniciatyva, L. Zai- 
kienės vedama lietuvių tauti
nių šokių grupė pašoko tau 
tinių šokių, kurie šventės da
lyviams labai patiko.

Mūsų tautodailė Škotijoj
Rev. Warner, be kita, pažymė
jo, kad “paroda turi tikslą ar
čiau mus supažindinti su 
pabėgėliais, kuriuos buvo mie
la pasveikinti atvykusius į 
mūsų šalį ir kuriems mes turir- 
me didelių simpatijų”. Lies
damas Lygos uždavinius, vys
kupas pabrėžė, “jog viešoji 
britų nuomonė turi vis labjau, 
vis smarkiau paveikti krašto 
vyriausybę, idant ji imtųsi 
žygių pavergtoms tautoms iš
vaduoti”. (MK).
LIETUVIAI GASTROLIUO

JA ANGLIJOJE
Lietuvių pakviesti, Anglijo

je gastroliuoja: tenoras Bara
nauskas, lyrinis sopranas A. 
Dambrauskaitė, pianistas V. 
Jakubėnas, mezzosopranas A. 
Kalvaitytė ir basas I. Nauragis.

NAUJA DAINININKŲ 
GRUPĖ

Tremtinių kultūros komite 
tas sudarė dainininkų grupę, 
kuri pasiryžusi gastroliuoti 
Prancūzijoje, Belgijoje, Lux- 
emburge. Ton gastrolierių 
grupėn įeina: I. Motiekaitie
nė — lietuvė, dramatinis sop
ranas, Grot-Kwaniewska — 
lenkė, lyrinis sopranas; E 
Pavlovskaja — ukrainietė, lyr. 
kolar. sopr.; V. Kippa — uk
rainietis, pianistas. H. Lusė 
— latvė, mezzosopranas.

Marių paukštės
DAN. BOBĖNAITĖ

Gal būt, ir tu taip vien-ša, mažute marių paukšte,
Gal būt, ir tau taip ilgu vakaro metu,
Kai banga bangą vydama pašoka šelmiškai į aukštį 
Ir vėjas glaudžiasi prie debesų šaltų?
Gal būt, ir tu regi gelmėse žalią krantą, 
Palikus} už tūkstančių greitų vandens kalnų, — 
Meldynuose pakrantėj paslėptą lizdeli mylimą ir šventą 
Nepaliestą grubių atklydėlio delnų? . . .
Gal būt ir tu čia svetima, klajokle marių paukšte, 
Gal būt, ir tau širdy nuo apgaulės kartu? — 
Nes bangos glamonėjasi ii šokčioja linksmai į aukštį, 
O tu viena blaškais tarp debesų šaltų? —

BĖK!
NEVĖŽIO JUOZAS

Kai vakaris vėjas mano veidą glostė
Ir skubėjo bitė iš laukų namo,
Aš pakėliau, varge, dar už tave tostą, — 

Bėk man iš akių!...
Ir prasmek, kur niekas iš tenai negrįžta!
Leisk man pagyventi porą valandų . . .
O paskui nors ugnys, širdis tegul plyšta, — 

Bėk man iš akių!...

ATGAILA ALOYZAS BARONAS
Aniulis serga, ir žmona 

klausia, kas jam yra. Ji žino 
puikiai, kas jam yra, ir tiki, 
kad praeis. Ji jam perdėtai ir 
nemeluotai gera, iįr Aniulis 
todėl jos dar labiau nekenčia. 
Jam biaurus jos nuolatinis 
saldumas, ir kiekviena diena 
didina kančią ir ilgesį. O atei
na pavasaris plačiais ir ber
niškai atlapotąis atlapais, 
sprogdindamas pumpurus ir 
širdis. Ir veidus ir valkatoms 
aptaškytus purvu batus. Sulą 
lašinąs žemėn ir nešąs didelį 
glėbį sentimentų ir vienas ki
to ieškojimo. Ir Aniuliui tą 
pavasarį trūko žmogau^ arti
mo labiau, kaip visada, ir tos 
tuštumos nepajėgė užpildyti 
laukai sužaliavę ir bandos gy
vulių gražių ir grynaveisliu. 
Jis dirbo if žinojo dirbąs sau 
ir žemę mylėjo, kaip visados, 
ir darbas nebuvo baisus, bet 
prasmės viso to darbo nebe
galėjo suprasti.

— Tai kas? — galvojo jis, 
— tai kas, kad aš čia dirbsiu, 
jei niekada negalėsiu turėti to 
žmogaus, kuris, — dabar jis 
tai aiškiai suprato, — buvo 
brangesnis už žemę dvokiančią 
ir kvapią. Ir argi negalėtų ši 
senė mirti? Argi negalėtų pa
likti gyvenimo jauniems ir 
reikalingiems jo? Argi nega
lėtų kas nors atsitikti? Nu
kristi nuo šiaudų galo, arba 
galėtų jautis subadyti. Bet 
jo pyktis buvo atvirkščiai pro

porcingas jo dydžiui. Ir nuo 
šiaudų galo ji niekada nenu
kris, nes niekada ji ten neli
po, ir šiaip ji nemirs. Kaip gi 
ji mirs tokia tvirta boba. O ji 
turį gi pagaliau palikti laisvą 
vietą, nes ji daugiau nebepa
kenčiama ir negalima rasti 
būdo nuo jos pabėgti. Pabėg
ti galima, bet žiedas ant pirš
to buvo be pabaigos, ir tai yra 
sįjmbolis amžinos vergystės. 
Ir jo negalima nukirsti, kad 
jis būtų su pabaiga ir kad jis 
grąžintų tą moterį, kuri vis 
dar tebėra brangi ir arčiau 
stovi negu tikroji žmona.

Baigės pavasaris ir buvo 
prądžia vasaros kaitrios ir 
kankinančios, lyg jaunos mer
gaitės žvilgsnis. Ir ši vasaros 
pradžia Aniuliui buvo nepa- 
kenkenčiama. Jis atsiminė, 
kad maždaug prieš du metus 
jam pasiūlė į šį ūkį, ir jis kei
kė tą dieną, kam nebuvo tada 
kur nors išėjęs arba nebuvo 
girtas. Nors jis paskui galėjo 
įklimpti, kaip įklimpo ir pa
matė, kad nelaimė vaikšto ka
tės kojomis. Tavp, tada pa
klausė ir žemės troškuliu už
sinuodijo.

— Na, argi negalėtų numir
ti? — galvojo jis tada lygiai 
po metų, ir didelė mintis, kaip 
gaisras atėjo i jo smegenis.— 
Aišku, o tada tikrai būtų ma
no laukai ir mergaitė šviesių 
plaukų ir akim didelėm ir iš
sigandusiom. Ir kas pagaliau,

, jei ji mirtų? Geriau ir jai pa
čiai būtų, negu gyventi neken
čiamai. O pagaliau gali mir
tim užmokėti už gobšumą ir 
norą turtu nupirkti jaunystę. 
Nupirko ir apgavo, bet klaidą 
turi atitaisyti pasitraukdama.

Ir vieną sekmadienį, kai bu
vo visi išėję į pamaldas ir 
piemuo galulaukėj dainavo, ir 
bitės dūzgė, ir kregždės šau
dė ir ginčijosi, jiedu liko tik 
du namuose. Valandėlę jie sė
dėjo gonkose, ir jam atėjo į 
galvą mintis, tikriau ji sutvir
tėjo, nes ji jau seniai buvo už
liejusi smegenis, ir dabar ji 
turėjo pavirsti į ^eiksmą. Se
kundę jis keldamasis nuo gon- 
kų susvyravo, bet tuo metu 
prieš jo akis atsistojo laimė 
jauna ir šviežia, Mylės rū
buose.

— Einam pasivaikščioti, — 
taria jis tada, ir jo balsas kaž
koks netikras ir nekasdieniš
kas, ir žmona pakelia tada į jį 
galvą.

— Sergi? — paklausia ji it 
eina kartu ir nežino, kad jį 
kankina meilė ir neapykanta. 
Žemei ir žmogui. Jie užeina 
takeliu už tvarto. Pro klėtį 
praeidamas ,jis paima geležinį 
kuolą.

— O kam šis kuolas? — 
klausia ji nerūpestingai.

Jie užeina už tvartų ir prieš 
akis mato laukus, pilnus nuo
latinio švento giedojimo. Ne
toli dobiluose ganosi veislinis 
bulius.

— Bulius nutruks, kuolas 
prastas, — sako jis, bet toki|ūo 

baisiu balsu, kad ji sustoja ir 
pažiūri į jo akis.

— Tu, na!—išsigąsta ar su
pranta ji, bet toliau nieko ne
pasako. Ranka tvirta ir kuolas 
sunkus. Ji lengvai, lengviau 
negu jos metai leidžia, atsisė
da ir viena ranka apkabina 
galvą. Ir kai antrą kartą kuo
las paliečia sprandą, ji išsi
tiesia ir guli ant šono, lyg po
kaičiui, didelėj kvepiančioj 
žolėj.

Aniulis valandėlę stabteri. 
Dešimtadalį sekundės. Po to 
skubiai grįžta į kiemą, paima 
kibirą nuneša prie netoli sto
vinčio buliaus, numeta jį ten 
ir sugrįžta prie žmonos. Pa
ima ją ant rankų ir skubiai, 
nejausdamas sunkumo, lyg 
neštų mylimą, ilgai lauktą ir 
sutiktą, nuneša ir numeta pas 
bulių. Žemėmis aptrina jo ra
gus ir išpurvina nosį. Ir po jo 
kojomis apmėto žemėmis ir 
žmoną taip pat. Keliose vieto
se praplėšia jos bliuską ir si
joną. Grįždamas paima kuolą 
ir įsmeigia giliai į žemę. Va
landėlę jis stovi kieme. Nusi
plauna rankas, nusivalo rūbus 
ir išeina. Ne, jis puikiai žino, 
kad jis negali būti namuose. 
Bet jis žino, kad negali .ir ei
ti, nes jis nenormalus. Bet vis- 
tiek eina, palyginti, labai lė
tai, pas tolimiausią kaimyną 
ir neša atiduot nedidelę pini
ginę skolą. Kaimyną randa 
vieną, visai nepastebintį, kad 
Aniulis nėra normalus, ir vien 
todėl jis nėra toks, kad nori 
tokiuo būti. Jiedu geria alų ir 

alus ištiesia truputį Aniulį, ir 
jo judesiai daros normalūs ir 
kasdieniški. Po valandos Aniu
lis grįžta namo.

— Reikia eiti,—sako jis kai
mynui,—tuoj pradės grįžti iš 
bažnyčios ir bus baisiai nepa
togu trenktam vilktis namo.

— Vistiek, — moją ranka 
kaimynas ir valandėlę pažiū
ri, kaip Aniulis sunkiai kelia 
kojas ir, nors sverdi, rankų 
vistiek neištraukia iš kišenių.

Prie namų Aniulį pasitinka 
piemuo ir šaukia:

— Dėdyt, tetą jautissubadė!
Tuščia laukuose. Karštis 

didelis, ir tas skambėjimas 
Aniulį išblaivo. “Gerai, kad 
jautis”, pagalvoja ir nueina, 
tikrįau bėga paskui piemen}.

Jautis stovi ramiai prie šei
mininkės kūno. Nė neapversto 
rei nepajudinto. Lyr 
sargybą vaikšto atsargiai, 
graudžiom didelėm akim ste
bėdamas keistą reiškinį ir lyg 
bijodamas palikti nedėkingas 
už tai, kad tiek daug kartų jį 
girdė ir šėrė. Ir Aniulį todėl 
užlieja nepaprastas pyktis ir 
tuo laiku, kai prie jo atsijran- 
da iš kaimyno ūkio tarnaitė 
ir šeimininkė, jis neneša la
vono, bet kibiru skaldo bulių 
per galvą ir jo pyktis baisus 
ir nemeluotas. Paskui parne
ša ją iš lauko. Atvažiuoja gy
dytojas, ir kai jis nieko ne
pasako, kaimynų veidai ištys- 
ta iš naujo. Juk jiems visiem^ 
čia buvo viskas aišku. Ir štai 
dabar. Sako pinigais papirko. 
O gal ir nekaltas, nes pasako-
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LIETUVIAI KANADOJE
Winnipegas įspūdingai paminėjo 

Vasario 16-ja
Vasario 16-sios pamijieji- 

mas Winnipege įvyko vasario 
20 d. 8 vai. vak. 299 Young 
Street — Army & Navy Ve
terans Hall. Erdvių, salę užpil
džius paminėjimo dalyviams, 
kurių tarpe didelė dalis kana
diečių su J.E. Winnipeg© vys
kupu priešakyje, KLT Win
nipeg© sk. pirmininkas Pr. 
Matulionis atidaro paminėji
mų ir trumpai nušviečia pa
minėjimo prasmę. Po šio se
ka dr. inž. A. Juozapavičiaus 
momentui pritaikyta paskai
ta; sveikinimai ir rezoliucir 
jos.

Antruoju paminėjimo punk
tu, prasivėrus uždangai, sce
noje pasirodo skaitlingas miš
rus J. R. Simanavičiaus vado
vaujamas choras, kuris gra
žiai sudainuoja liaudies dai
nas. Kanadiečiams ir didelei 
daliai lietuvių šįo taip skait-

gerbdami savo malonius talki
ninkus sodina prie turtingai 
apkrautų stalų ir vaišina juos 
lietuviškais valgiais ir puto
jančiu alučiu. Prasideda nuo- 

1 širdį ir linksma, tarytum tai 
tikrai būtų Lietuvos kaime 
pabaigtuvių puota. Dainos, 
tautiniai šokiai, humoras, su
mojus ir lietuviškas nuošir
dumas, lyg kokia pynė nenu
trūkstamai jungia visų pabaig
tuvių puotų. Pabaigtuvinin- 
kams besilinksminant ir besi
sotinant prie turtingai ap
krautų stalų, užkeliauja veng- 

: rai vedini meška, kuri taip 
pat savo pareigų atlieka pa
šokdama “meškos” šokį ir či
gonė — burtininkė pro šalį 
eidama užsuka ir žavingai, 
grakščiai, čigonišku tempera
mentu, solo pašoka “vengrų 
šokį” (Kauno Valst. Baleto 
balerina Wilhelmina Radzevi-

lingo ir gerai parengto choro 
pasirodymas buvo maloni 
staigmena. Sekė J. Krumįno 
vieno veiksmo scenos vaizde
lis — “Pabaigtuvės”.

Garsėjantis artėjančių pa- 
baigtuvininkų dainos aidas 
sudomina if sukoncentruoja 
žiūrovų dėmesį į lėtai prasi
veriančių scenų, kuri vaizduo
ja ūkininko sodybų. Su grėb
liais ir dalgiais, baigę kirsti 
rugius, rugių vainikų nešini, 
dainos ir armonikos garsų ly
dimi grįžta pabaigtuvininkai. 
Patenkinti ir linksmi šeiminin
kai (A. Pauplįs ir V. Zavac- 
kienė), priima pabaigtuvių 
vainikų dėkoja pabaigtuvinin- 
kams ir atsilygindami bei pa

čiutė), maloniai nuteikdama 
; pabaigtuvinmkus. Dar keletas 
gražių, linksmų liaudies dai
nų ir tautinių šokių, ir pa- 
baigtuvininkai su daina, pa
lydimi vaisingųjų šeiminin
kų, linksmai skirstosi į namus.

■ Nesibaigianti) plojimu audra 
rodo šio gražaus lietuviškos 
tradicijos, dainų ir šokių vai
dinimo vertę ir vykusį išpil
dymų. Už tai tenka didelė pa
dėka šio vaidinimo režisorei 
Elenai Dauguvietytei, tautinių 
šokių vadovei Elenai Klimai- 
tei, chormeisteriui J. R. Si
manavičiui, balerinai Wilhel- 
minai Radzevčiūtei ir visiems 
aktoriams, choristams, tauti
nių šokių šokėjams ir kitiems

dalyviams, kad turimų savo 
trumpų liuoslaikį pašventė 
pasirengimo repeticijoms, tuo 
įgalindami šio veikalo sėk
mingų pastatymų.

Šį darbų, visi šio paminėji
mo scenos dalyviai skiria Lie 
tuvos garbei ir laisvei.

Jurgis Januška.

PIRMASIS LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS

Fort William, Ont. Vasa
rio 19 d. vietos iniciatorių 
grupė suruošė Vasario 16-tos 
minėjimų. Minėjime dalyva
vo 64 asmenys iš Fort Wil
liam, Port Arthur ir tolimos 
apylinkės. Trečdalį šio daly
vių skaičiaus sudarė nuo se
niau čia gyvenų lietuviai. Bu
vo pasitenkinta ofcialia dali
mi, be meninės, nes nebuvo 
jai galimybių.

Atidarius minėjimų, tylos 
minute buvo pagerbti kritu
sieji ir dabartiniai kankiniai 
už Lietuvos laisvę. Po to se
kė sav. kūrėjo V. Bružo žodis 
ir tam minėjimui pritaikyta 
T. Valiušytės kalba. Susirin
kimo pirm. J. Žadeikis per
skaitė VLIK-o atsišaukimų ir 
minėjimo uždarymo žodyje 
kvietė visus įsijungti j talkų 
kovojančiai Lietuvių Tautai. 
Perskaičius V. Cibulskio laiš
kų, kuriame jis siunčia minė
jimo dalyviams gražų sveiki
nimų ir Tautos Fondui, 10 
dol., buvo sugiedotas Tautos 
Himnas.

Paskui sekė vakarienė.
Šio minėjimo Fort Wliliam 

proga buvo pirmas lietuvių 
susirinkimas. Atvykstant vis 
daugiau į šių vietovę lietuvių, 
būtinai reikia organizacinio 
vieneto, kas ateity ir manoma 
įvykdyti. J. Dalyvis.

MŪSŲ KASDIENYBĖ IR RŪPESČIAI
Sault Ste. Marie, Ont., 

Džiugu yra skaityti spaudoje 
žinias apie gražiai veikian
čias lietuvių Toronte, Mont- 
realyje, Winnipege ir kitur 
kolon.jas. Koncertai su solis
tais, chorais, šokiais, literatū
ros vakarai, parodos, savos 
bažnyčios, na ir tūkstančiai 
lietuviškų veidų. Jie nors ir 
besiginčydami, bet dažnai 
turi progos pabūti bent valan 
dėlę pobūvyje, kurs primena 
Lietuvų. Mes, kuriems likimas 
skyrė pakliūti į šį užkampį, 
nors džiaugdamiesi, bet su 
pavydu skaitome spaudoje 
žinias ir turime vilties, jog 
kada nors ir mes pamatysime 
tai, kas jiems yra kasdieniška

Praėjusiais metais viduva
sarį mūsų užkampis padidino 
KLT skyrių skaičių, o mes 
džiaugėmės, jog esame šeima 
iš 60 lietuvių. Gyvenome pri- 

| vačiuose butuose ir dirbome 
plieno liejykloje. Dėl išsiskirs
tymo pamainose mums būda
vo sunku susirinkti į susirin
kimų. O nesant progos, bent 
pusei sueiti pasikalbėjimo, tie
siog neįmanoma buvo kų nors 
pradėti veikti. Visdėlto rude
nį buvo pradėtas organizuoti 
choras ir ruoštis Neprjkl. 
šventei.. Minėjimo programų 
prižadėjo transliuoti čia esan 
ti radio stotis. Bet po tų nu
tarimų praėjus vos savaitei, i 
mūsų kolonijų įsisuko viesu
las. Algoma Steel Corp., ma
žindama žiemai darbininkų 
skaičių, tarpe 600 vietinių, at
leido dideli skaičių lietuvių. 
Tas suardė visus planus. At
leistieji buvo priversti darbo 
ieškotis kitur. Taip ir išsi-

I sklaidė po miškus, kasyklas 
| bei viens kitas į didmiestį.

Taigi suardžius mūsų ir taip 
negausias eiles, žiema įpusė
jo, Vasario 16-ji praėjo, o mes 
susirinkę vos savo tarpe išga
lėjome nors kukliai paminėti 
tų neužmirštamų dienų.

šiandienų atleistieji j darbų 
vėl priimti. Po truputį eina 
priėmimas ir visai naujų, bet 
didesnį skaičių priims galbūt 
tik balandžio mėnesi. Tafigi. 
apie tų laikų, jeigu kam darbo 
klausimas bus aktualus, teat 
vyksta pas mus, tikimės, jog 
darbų gaus. Be plieno liejyk
los čia yra dar Abitibi popie
riaus fabrikas ir keletas ma
žesnių įmonių. Atlyginimas 
žemiausias 94 centai už va
landų. Viengungiams butų 
galima lengvai gauti. Kainos- 
kambarys su pataline, skalbi
mu ir maistu 55—65 dol mė
nesiui, kambarys su pataline 
be maisto 12---- 8 dol..................

R. Galinis.

PADĖKA
Dėkojame gerb. Klebonui 

Bobinui už atvykimų į aerod
romų nakties metu ir atgabe
nimų mūsų šeimos savo maši 
na į nakvynę.

Ponams žižiūnams už tėviš
kų prieglauda pirmomis die
nomis mums atvykus į Kana
da. Taip pat p. Mičiuliams uz 
suteiktų nakvynę.

Baltuonių šeima.

Už suruoštų mano 25 metę' 
sukakties pokylį, pp. Macke 
vičiams ir visiems dalyviams, 
kurie suteikė man staigmeną 
ir užsimiršimų toli >uo tė
vynės ir artimųjų esančiam, 
nuoširdžiai dėkoju.

Vincas Lukauskas.

J; TIK Iš KANADOS SIUNČIAMI GERIAUSI MAISTO PRODUKTAI

Padėkime badaujančiam tremtiniui
’r GERIAUSIAI JUMS PATARNAUS VALDŽIOJE REGISTRUOTA B-VĖ ’’HELP
£ HELP priima maisto siuntinių užsakymus į visas Vakarų 
►J Europos valstybes, išskiriant USSR kontroliuojamas. 
if HELP patarnauja Kanados ir J.A. Valstijų žmonėms.

Siuntiniai siunčiami greičiausiu Kanados pašto
V laivininkystės keliu.
ę HELP pilnai garantuoja už siuntinio pristatymą adresatui; kiekvienu atveju 
■f persiunčia Tamstai pakvituotą orderį.

SIUSKITE LAISKA SU UŽSAKYMU ŠIANDIEN:
/ (Pageidaujama, kad pavardės ir antrašai būtų parašyti aiškiai, drt>

kuotom raidėm. Už klaidingai paduotus antrašus HELP neatsakys.)
I HELP Reg’d P. O. Box 777 Place D’Armes,
S MONTREAL 1, QUE., CANADA.

SIUNTINYS Nr. 1 
f ik $10.00

(su įpakavimu 20 svarų)

5 svarai kiaulinių TAUKU
2 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 
1 
1

sv. KIAUL. TAUKŲ 
sv. KAVOS pupelių 
dėž. MĖSOS 
sv. CUKRAUS 
sv. KAKAVOS

4
3

4
1
2

sv. KIAUL. TAUKŲ 
gab. TUAL. MUILO

Siunt. Nr. 5.
Tik $3.50

K

5
2
1
1
1

8

2

SIUNTINYS Nr. 3
Tik $6 

sv. kiaul. TAUKŲ
SIUNTINYS Nr. 4

Tik $7.
sv. ARBATOS

2
1
1
1

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

Siunt. Nr. 6.
Tik $3.50

sv. kiaul. taukų 
dėž. grietinės 
sv. cukraus 
sv. razinkų

y

6

ja Aniulio pyktį įvykio vietoje.
— Gal būt, bet pažiūrėsim, 

ar neparsiveš jis čia buvusios 
tarnaitės, — taria dvi kaimy
nės pusgarsiu, bet tas sakinys 
Aniuliui užkurtina ausis, kaip 
patrankos šūvis ar stiprus an
tausis.

Nueina dienų eilė. Aniulis 
dirba, bet tik viena mintis jį 
laiko nuo galutinio sugriuvi
mo. Jis tiki, kad ateis į tuos 
namus žmogus mielas ir už
stos mirusios šešėlį. Kai vie
nų kartų jis susitiko jų, tai bu
vo po daugelio savaičių, ji 
papurtė garbanas:

— Ne. Tu žinai, kodėl ne. 
Mes daugiau nebepažįstami. 
Tu žinai, kų tylomis kalba. Ir 
tai aš nors netikiu, bet jei tu 
labiau mylėjai turtų, negu 
žmogų, aš negaliu. Aš neži
nau, kaip apie tave galvosiu, 
nes man tu buvai daug laiko 
geras, bet kelio, kuriuo mes 
galėtumėm eiti, nebėra.

Jie išsiskyrė, ir Aniulis to 
išsiskyrimo buvo sunaikintas. 
Jis keikė visa, kas jį įvedė į 
tų balų, neišbrendamų ir ne
sugrįžtamų. Ir jis nieko dau
giau nerado ko keikti, kaip 
tik save, ir nuo to jam darėsi 
lengviau. Kitiems įvykdytas 
kerštas yra blogybė, bet saa 
pačiam—ne. Jis sau gali atker
šyti, nors toks amžinas bijo
jimas ir amžinas jos šešėlis, 
einąs visada paskui jį, argi 
nėra bausmė?

— Bausmė didelė, bet juk 
niekas nepripažins jos ir skai
tys visi, kad jis gyvena sveti

mam ūky, kurį gavo užmušęs 
žmogų. Ir kas supras, kad 
žmogus buvo paaukotas kitų 
dviejų žmonių laimei. Niekas, 
net ir pats geriausias teisėjas. Į 
Net pats Dievas. Taip, turi 
būti bausmė tokia aiški, ko
kių mes suprantam, ir lygi vi
som kitom bausmėm, surašy- 
tom į spausdintus puslapius. 
Taip, — manė Aniulis, — aš 
privalau nueiti į policiją ir 
pasisakyti). Argi tai ne gar
bingas darbas? Žinoma, po to, 
kai jau viskas praėjo ir tu gy
veni laisvas. Tai išpirktų jo 
kaltę, o paskui tegu būna kas 
nori. Vistiek. Ir Mylė sakytų, i 
kad aš garbingas ar tik sukly
dęs buvau iš nepaprastos že
mei ir jai meilės. Taigi pasisa
kyti. Ir kas bus po to? Atsi
žvelgs į jo prisipažinimų, 
ypač dabar, kada jis neapkal • į 
tintas ir gyvena normalų gy- Į 
venimų, ir nubaus tik keletą ! 
metų. Taigi. O jis vertas dau- i 
giau. Vertas mirti. Mirtis už i 
mirtį. Tikriausia bausmė, nes 
gyvenimas brangus. O kas jei 
teismas nubaus? Nieko. Jis j 
pats ži|no geriausias smulk
menas ir joks psichologiškiau- 
sias teisėjas nepajėgs jo su
prasti. Jis pats sau bausmę 
pasirinks. Nors bausmė yra di
desnė gyventi ir kankintis už 
staigių mirtį, bet pirmajai kas 
patikėtų? Taip, jis vertas mir
ties, nes nieko gyvenime jis 
geresnio ir pavyzdingesnrio j 
negalėtų padaryti.

Šviesus ir šiltas vakaras.
I Rugsėjis platus, žvaigždėta

skara apsidengęs. Aniulis iš
eina lauku. Palaukėj du ber
žai ir pušis. Kažkas varo jį 
į laukų. Neramiai ošia gelto
ni beržai ir šalia pušis, kaip 
mergaitė.

— Taip. Atgaila. Bausmė 
savanoriška sau pačiam. Argi 
reikia garbingiau? Moki nusi
kalsti, mokėk ir atsilyginti. 
Pati didžausia bausmė, kokių 
tik ypatingais atvejais jam 
pritaikytų. Galbūt, karo metu. 
Bet kodėl jis turi būti geres
nius, jei dabar paprastos tai
kos metai. Nėra žmogaus ir 
tai dar jo žmonos, kurių jis 
prisiekė nuo visko saugoti. 
Kam kankintį teisėjus ir 
žmones, ir advokatus, kurie 
bandys jį išteisinti? Jis pats 
sau teisėjas it prokuroras. 
Pats jis atgailautojas ir aukš
čiausios bausmės vykdytojas.

Virš galvos beržo šakos ir 
pušis, daugybės žvaigždžių 
pridengta. Tylu. Kažkur stau
gia šuo. "Gal nelaimė ateina”, 
pagalvoja Aniulis. “Viskas 
praeina ir viso kaimo žmonės 
mirs, ir aš anksčiau už juos, 
nes nebėra man gyvenimo”.

Paskui jis nieko nebegalvo
ja. Jo visų galvą užima mintys 
ir jo smegenys dega. Ir jo ran
kos nėra niekada taip virpėju
sios. Jis išsitraukia jomis, vir
pančiomis, pavadį ir meta per 
šakų. Per dangų ilgų juostų 
palikdama lekia žvaigždė.

Ir niekad niekam po ta pu
šim nesivaideno. Gal dėl to, 
kad žmogus ten atliko di
džiausių atgailų.

V *| Lietuviška moterų kirpykla §
sav. BIRUTĖ DODONAITĖ į

(B. M. Dodon) a

2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208
W _____ _  _ ________ **

Užsuk pailsėti ir paragauti šalto alaus į

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

tuotos patalpos.
Savininkai: Kazys KARPUS ir Aleksas NORIS.

CRANK GRINDING CYLINDER BORING
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED 
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St. Catherine



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1949. III. 11. — Nr. 10 (102)

įspūdingai paminėta Vasario 16-toji
N oran d a, Que, Vasario 27 

d. KLT skyriaus iniciatyva 
buvo suruoštas minėjimas — 
koncertas. į koncertą atsilan
kė per 400 asmenų, kurių tar
pe be Norandos ir Rauyn va
dovaujančių asmenų, specia
liai atvyko Darbo ministerio 
asmeniškas atstovas Mr. W. 
E. Woollacott of Toronto area 
representative

Minėjimas pradedamas S. 
Šetkaus anglų kalba paskaita, 
kurioje kanadiečiams pavaiz
duojama Lietuvos tragedija. 
Po kalbos įvyko įspūdingos 
partizano kapo pagerbimo 
apeigos, kurios priminė apei
gas Lietuvoje Karo Muzie
jaus sodelyje. Scena buvo pa
puošta atatinkamom dekoraci
jom, o šalia kapo išsirikiavo 
mergaitės ir vyrai tautiniuose 
rūbuose. Apdengiant kapą 
tautine vėliava ir dedant ge
lių vainikus, salėje užgeso 
šviesa, o virš kapo iškilo spin
dintis elektrinis kryžius. Cho
ras giedojo Marija, Marija, o 
publika atsistojimu pagerbė 
partiganą.

Pirmasis lietuvius sveikina 
W. E. Woollacott Darbo Mi- 
nisteriįo Humphrey Mitchell 
vardu, kuris atsiuntė savo ats
tovą ir sveikinimą. Toliau 
kalba Mayor M. P. Cuddihy 
K. C. of Rouyn, Alderjman 
Maurice Portelance Norandos 
mayoro vardu, Guy Dallaire 
M.L.A. now attending the ses
sion, Henryk Anderst, lenkas, 
G. J. Primean manager of the 
local National Employment 
Service office. Viši kalbėtojai 
nepagailėjo mūsų Tėvynei 
nuoširdžių žodžių ir linkėjo 
kuo greičiau sulaukti laisvo 
rytojaus.

Pasibaigus kalboms, koncei- 
tas pradedamas jungtiniu 
Norandos ir Vai d’Or skyrių 
choru Vyt. Dargio vadovybė
je. Tenka pasidžiaugti, kad 
choras, subūręs apie 50 vy 
rų, (tautiškai apsirengę) sa
vo dainomis užkariauna pub
likos dėmesį. Op. sol. E. Kar
delienė išpildo keturias dai
nas. Solistė palydėta nepaliau
jamais plojimais ir publikos 
simpatija. Mes čia Kanadoje 
retai galim sulaukti tokių va
landėlių, kuriose atsigaivinam 
tikruoju menu ir norėtųsi ne 
keturias dainas, bet žymiai 
daugiau išgirsti. Tačiau prog
rama nepertraukiamai eiha 
toliau ir scenoje pasirodo A. 
Prialgauskas, kuris gražiai 
groja saksofonu. Vai d’Or 
tautinių šokių grupės, ved. 
p. A. Šukienės, tautiniai šo
kiai publikai labai patinka.

Po pertraukos danuoja vy
rų choras, šoka Cadllac vyrų 
grupė, Op. sol. E. Kardelienė 
išpildo arijas iš operų “Bohe
ma” ir kt. Solistė priverčiama 
kartoti ir apdovanojama gėlė
mis. Šoka Norandos tautinių 
Šokių grupė. Tai buvo pirma-

Iškilmingai pamii
Sudbury, Ont. KLT Sudbu

ry skyriaus susirinkime buvo 
nutarta suruošti Vasario 16 
minėjimą, pašaukta speciali 
komisija, pritrauktas Sudbury 
lietuvių kolonijos jaunimas. 
Dėka tokio susiorganizavimo 
išaugo vyrų kvartetas, tauti 
nių šokių grupė ir kit.

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas įvyko vasario 20 
d. šv. Onos salėje. J minėjimą 
gausiai susirinko Sudbury lie
tuvių kolonija. Minėjimą ati
darė ir trumpą žodį tarė sky
riaus pirmininkas p. Vaičeliū- 
nas. Po atidarymo sekė p. 
Budreikos paskaita, o meninė 
dalis susirinkusiems padarė 
nelauktą staigmeną. Pirmą 
kartą Sudbury scenoje pasi
rodė p. Bagdono vadovaujama 
tautinių šokių grupė, kuri 
gražiai pasipuošusi tau
tiškais drabužiais pašoko 
kelis šokius. P. Siemaškos va
dovaujamas vyrų kvartetas 

sis šios grupės pasirodymas, 
ku^is gražiai pavyko. Šokiu 
vadovė p. Breichmanienė, bu
vusi Lietuvos Filharmonijos 
Liaudies Ansamblio dalyvė, 
įstengė per visai trumpą lai
ką paruošti šokėjus. Visi šo
kiai apvainikuojami Cadillac 
grupės meniškai atliktu Len
ciūgėliu, kuris palydimas di
delėm ovacijom.

Koncertas užbaigiamas 
kvarteto atliekamu ‘'Užmik, 
užmik mano brangioji’ — 
Brahms ir choro Romuvėnų 
maršu. Koncertui labai gra
žiai ir vykusiai konfeiavo o. 
Šetkus. Jo buvo pieštos ir sti
lingos tauitniais motyvais 
dekoracijos. Tautiniams šo
kiams grojo J. Liauga ir P. 
Rūkas. Pianistė Mrs. Gwen 
Taylor. Programa užbaigta 
Kanados ir Lietuvos himnais.

Tuojau po koncerto įvyko 
bendra vakarienė, kurioje da
lyvavo apie 200 asmenų. Sky
riaus pirmininkas L. Garba
čiauskas vi&us pasveikino ir 
priminė, kad mūsų ginklai 
yra tik kultūriniiai ir tuos 
ginklus lietuviai moka tinka
mai panaudotų, kad galėtų 
kenčiančiai Tėvynei padėti. 
Baigdamas dėkojo visiems 
prie koncerto išpildymo pri- 
sidėjusiems. Aukštiesiems sve
čiams Darbo Ministerio ats
tovui Mr. Wollacott ir Mana
ger National Employment 
Service Mr. Primeau buvo 
įteikti Vizgirdos meniški lei
diniai, o Norandos Mines Em
ployment office Manager Mr. 
ir Mrs. E. Michand ir Mr. ir 
Mrs. R. Findlay tautiniais raš
tais megztukai ir pirštinės. 
Dovanos tuojau pradėjo eiti 
per anglų rankas neatsiste
bint jų gražumu. Už dovanas 
padėkos žodį tarė Mr. Walla- 
cot, Mr. R. Findley ir Mr. Pri
meau, kuris ir lietuviškai pa
dėką perskaitė. Laike vaka
rienės skambėjo dainos ir visi 
nenorom kėlėsi nuo stalų.

Apie šį koncertą ilgą ir la
bai palankų straipsnį parašė 
vietos laikraščio koresponden
tas, kuris visur dalyvavo. 
Straipsnio įžangai paimta S. 
Šetkaus skaitytos paskaitos 
mijntys ir daviniai, o toliau 
smulkiai aprašo progra
mą ir jos dalyvius. Nepagai
li gražių atsiliepimų ir apie 
gerb. solistę E. Kardelienę. 
Taipgi ištikai paduodamas 
Mr. Primeau lietuviško svei- 
kįnimo anglų kalboje tekstas.

Šis koncertas nubrėžė No
randos lietuvių gyvenime vie
ną svarbų dalyką, kad sujung
tomis rankomis ir užsispyri
mu galima daug ko atsiekti 
garsinant Lietuvos vardą ijr 
svečiams padarant nepamirš
tamų pergyvenimų. Be anglų 
ir prancūzų svečių dalyvavo 
lietuviai iš Kirkland Lake, 
Vai d’Or, Cadillac ir kt. vie
tovių. Jul. S.

lota Vasario 16-ji 
išpildė keletą lietuviškų dai
nelių. Be to, programą paįvai
rino muzikos solistai ir dek
lamacijos. Šio darbo vaisius 
tenka laikyti užuomazga toli
mesnio kultūrinio gyvenimo, 
kuris Sudbury buvo gerokai 
apsnūdęs. Svinksas.

PAMINĖJOME ŠEŠIOLIK
TĄJĄ VASARIO

St. Catharines, Ont. Vasa
rio 19 d. KLT St. Catharines 
skyrius P. Radzevičiaus vieš
butyje, susirinkus didesnei 
daliai kolonijos narių, o taip 
pat nemažai svečių iš kaimy- 
doje — skaitė pirm. V. Kriš- 
priklausomybės atgavimo die
ną. Minėjimą atidarė ir pa 
skaitą — Lietuva istorijos rai
doje — skait pirm. V. Kriš
čiūnas, sekr. V. Venckus, 
abiejų okupacijų laisvės są
jūdžio narių ir buvusių poli
tinių kalinių vardu, skaitė pa-

IR SARNIJOJE ESAMA 
LIETUVIŲ

Čia pirmieji DP lietuviai at
vyko 1947.10.19. Tai buvo 10 
mergaičių pasirašiusių vie
niems metams sutartį. Jos 
dirbo St. Joseph ligoninėje. 
Kiti atvyko vėliau, dauguma 
vyrai, baigę sutartis miškuo
se. Dabar viso 25 lietuviai.

Dauguma mergaičių ir po 
sutarties pasiliko toje pačio
je ligoninėje. Jos dabar gau
na didesnį atlyginimą.

Vyrai visi dirba Fordo mo
torų fabrike ir pasižymi kai
po geri ir sąžiningi darbinin
kai. Mažinant fabrikui pro
dukciją daug darbininkų at
leido, kad ir kelis metus dir
busių, bet lietuvius visus pa
liko. Darbas yra gana sun
kus. Mokama nuo 1.17 iki 
1.3 7 dol per vai. Darbas 54 
vai. per savaitę.

Susirinkus Vasario 16-sios 
proga aukavo paremti “Nepri
klausomai Lietuvai” po 2 dol. 
Ancevičius Jonas, Bartkus Ig
nas, Kaupas Alfredas, Kra- 
kaitis Albinas, Krakaitytė 
Marija, Kliorikaitis Jonas, 
Kliorikaitis Jurgis, Pauliony- 
tė Irena, Salįklis Vacys, Ši
leikis Edvardas, Žadeikis An
tanas; po 1 dol. aukojo: Juš
kevičiūtė Teresė, Juškevičiū
tė Stasė, Krakaitienė Ona, 
Pauliorti-s Sergiejus, Paulio- 
nienė Viktorija, Petrauskas 
Adomas, Petrauskienė Liuda, 
— viso 29 dol. Sarnietis.

“NL” red ir adm. už aukas 
nuoširdžiai dėkoja.

skaitą — 16 Vasario ir mes. 
Toliau deklamavo L. Velioniš- 
kytė, A. Šetikas ir V. Venc
kus. Prieš minėjimo uždary
mą A. Šetikas padarė prane
šimą apie Tautos Fondą. Mi
nėjimas baigtas giesme — 
Marija Marija ir Tautos Him
nu. Po minėjimo buvo Tautos 
Fondui rinkliava ir surinkta 
$35.85 aukų. (vv).

Maistas

FRIEND

Canada

SAVAITĖS

$10.00

visuose

Speed Vouchers

Please check Country and Zone belowPlease print YOUR name and address

NAME
GERMANY

AMERICAN ZONESTREET AND NUMBER

BRITISH ZONE
FRENCH ZONE

DO NOT IVRITE HERE
Or print name of City and Country here

2 sv,
2 sv.

Montrealo skyrius

SIUNTINYS “FETT

Phone: BE 4506

SIUNTINYS “DOLCE

Europa per
VIENA SAVAITE

EUROPE, Inc

AUSTRIA - ALL ZONES

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

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

GARANTUO1 AS PATARNAVIMAS. PRISTATOMA LAIKE VIENOS

ŽAIBO PAKIETAMS
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 Orde 
for which please send me 
conditions.

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

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

sąrašo.
SIŲSKITE ORDERI KAIPO VELYKINĘ DOVANĄ 
SKUBOS UŽSAKYMAI

mėsos, 
ryžių, 
cukraus, 

% sv. kakavos, 
2 sv. pieno 

šokolado, 
gaunami

CARITAS (Šveicarų Labdaros 
Centro) Atstovai.

SIUNTINYS “CARITAS” 
$10.00 

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

1 sv. pieno 
Paruošti siuntiniai 

didesniuose miestuose
VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE 
Tariamasi ir su kitais kraštais.

15 sv. grynų taukų
’ 11 sv. rafin. cukraus $ 2.45

MUSU SPORTAS
PRASIDEDA PASAULIO FUTBOLO PIRMENYBĖS
Sausio 20 d. Ženevoje buvo 

traukiami burtai, pagal ku
riuos buvo suporuotos daly
vaujančios pasaulio futbolo 
pirmenybėse komandos. Iš 
viso užsiregistravo dalyvauti, 
30 valstybių, neskaitant da
bartinio pasaulio meisterio 
Italijos ir rengėjos Brazilijos. 
Rio de Janeiiro su dideliu su
sidomėjimu buvo sekama da
lyvių registracija. Su pasiten
kinimu spauda konstatavo 
Europos futbolo galiūnų — 
Anglijos, Škotijos, Švedijos, 
Italijos ir kt. nusistatymą 
dalyvauti pirmenybėse. Pažy
mėtina, kad anglai, kaip ir kiti 
Britanijos salyno kraštai — 
Škotija su Valija, pirmą kartą 
dalyvaus oficialiose pasaulio 
pirmenybėse. Iš rytų bloko 
kraštų dalyvaus tik Jugosla
vija, kuri jau nelabai nori šok
ti pagal Maskvos muziką.

Trisdešimt dalyvių suskirs
tyta į šešias grupes Europoje ! 
ir po vieną Azijoje, Š. ir V 
Amerikoje bei dvi Piet. Ame
rikoje. Šešiolika komandų, iš 
kurių aštuonios iš Europos 
dalyvaus Brazilijoje įvykstan
čiose baigminėse varžybose, 
kurios vyks 1950 m. nuo bir- Į 
želio 29 iki liepos 16 Rio de 
Janeiro, Sao Paulo ir kituose 
dvejuose didesniuose miestuo
se. Italijai, kaip pasaulio meis
teriui, ir Brazilijai, kaip ren
gėjai, išskirstomose varžybose 
dalyvauti nereikės, nes jos 
patenka tiesiai į baigmines 
varžybas.

Europos grupėse burtais 
dalyviai suporuoti taip: I gr..; 
Austrija prieš Turkijos-Sirijos 
laimėtoją, II gr.: Švedija 
prieš Suomijos-Airijos laimė
toją, III gr.: Prancūzija prieš 
Jugoslavijos laim., IV gr.: 
Belgija prieš Šveicarijos-Lux- 
emburgo laim., V gr., Ispanija 
-Portugalija, VI gr., Anglija- 
Škotija-Valija-Š. Airija. Iš i 

pirmųjų penkių grupių į Bra
ziliją važiuos po vieną, o iš 
VI gr. dvi komandos. Aštun
tasis Europos atstovas bus 
Italija.

Pietų Amerikos I gr. rung
sis Argentina-Čijlė ir Bolivija, 
II gr. — Urugvajus, Peru ir 
Ekvadoras. Iš jų į baigmines 
varžybas paklius keturios. 
Brazilija bus penktoji.

Šiaurės ir Vidurio Ameri
kos grupėje varžysis JAV- 
Kuba-Meksika. Azijos grupę 
sudaro Indija, Fillpinąi ir 
Burma. Iš šių abiejų grupių 
į Rio de Janeiro važiuos po 
vieną komandą.

Atskirose grupėse koman
dos žais po dvejas rungtynes: 
savoje ir priešininko aikštėje. 
Abiems varžovams laimėjus, 
spręs ne įvarčių santykis, bet 
rungtynės bus pakartotos ne
utralioji aikštėje. Ženevoje 
sudarytas organizacinis komi
tetas, į kurį, pirmininkaujant 
olandui M. Lotsy, jeina M. M. 
Mauro (Ital.), Sotero Cosmc 
(Urugv.), Stanley Rous (Ang
lija) ir Fifos gen. sekr. dr. 
Ivo Schricker (Šveic.).

Išskirstomosios varžybos 
paskirtos grupėse prasideda 
jau netolimoje ateityje ir šių 
metų pabaigoje daugelio gru
pių laimėtojai bus aiškūs.

Pasaulinių futbolo pirme
nybių iki šio laiko įvykdyta 
trejos. 1930 m. Urugvajuje 
pirmuoju meisteriu tapo šei
mininkai, iŠ kurių 1934 m. 
Italijoje titulą paveržė ir 1938 
m. Prancūzijoje apgynė gar
sioji tuometinė Italijos “Az- 
zuri”, Vittorio Pozzos vado
vaujami, kuris praėjusiais me
tais iš savo posto buvo atsta
tytas. Po vienuolikos metų 
pertraukos populiariausio pa
saulyje žaidimo atstovai tu
rės progos išbandyti savo pa
jėgumą. (mk).
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VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

TEL. VI.6373 6668 DeLorimier
Montreal, Que.

Avė.

Albertas J. Norkeliūnas
GENERAL INSURANCE VISOKIAUSIA APDRAUDA

Teikiu sąžiningą, patarnavimą visose Apdraudos srityse

Pildau valdiškas blankas, darau raštų ir dokumentų 
vertimus ir 1.1.
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Valandos: Pirm, ir ketvirt. vakarais nuo 7.00 iki 10.00 ir 
pagal susitarimą.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS 

918 Frontenac, Montreal 
TEL. FA 0209

Lankydami gražiąją Montrealo vasarvietę Ville Lasalle aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
Edward St. 7682, Montreal

Įvairūs užkandžiai, šilti ir šalti gėrimai, lietuvižka muzika.

S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjas

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.

PADĖKA
Širdingai dėkoju pp. Dabu- 

žinskam, gyvenantiems Win
nipeg, tiek daug man padėju- 
siems tvarkant dokumentus; 
p. Račiui Jurgiui ir p. Simo- 
navičiui J. R., tap pat daug 
padėjusiems man rūpimais 
klausimais; p. Paupliui, gy
venančiam Wi|nnipege, daug 
padėjus man darbo gavimo 
reikalu. Žlabys Ėd.

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

G. G. J.
DAŽOM IR DEKORUOJAM 

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

lauko.
Darbą imame ir už Toronto 

ribų. 
1414 DUNDAS STREET W 

TORONTO, Ont. 
DĖMESIO!

Didelis mažų ir didelių 
K 1 XK~7'~X>C_____XK.. .. >

TABAKO EKIU
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.

V ii
g ' 2190 DUNDAS ST. W. TORONTO 3, Ont.
$ 1 '^TEL. LAkeside 2324 g
į JONAS DAUJOTAS-J. DAGOT^

Mano krautuvėje galima pasirinkti įvairių senų 
baldų pigiausiomis kainomis. Taipgi pertaisau su- 

w lig pareikalavimu senus baldus ir priimu pataisos
užsakymus prieinamomis kainomis savo tautiečiams. g

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

Žukas Antanas
1064 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que. lei. 
TR 5929, priima pataisymams įvairius laikrodžius. 
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. Kainos že
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja. 
Kreiptis vakarais po 6.39 vai. Iš kitų vietovių ga

lima siųsti paštu.

■■

7

z z
<

■■■

2830 ALLARD ST.,
Montreal 20.

VICTORIA
CLEANERS & DYERS CO.

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

vandens ir duotų gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiausios rūšies karpetus ir fote
lius (Chestetfields), gardinus 
Sutaisome rūbus 
Kiekvieną orderį

Tel. TRenmore 1135

it.

■<

Už mūsų

lengvus ir sunkius, 
(iširimus), Įsiuvame sagas ir pan. 
paimame iš namų ir pristatome Į 

namus.
atliktą darbą garant uojame.

Dėl informacijų prašome telefonuoti TRenmore 1135 (galimą 
pašaukti lietuviškai.

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

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

Siuntinys Nr. 1 — $7.80 
2 
2 
2 
2 
1

sv. kiaulinių taukų
sv. rūkytų lašinių
sv. salami dešros
sv. (be 2 oz.) ken. bekon. 
dėžutė (400 gr) margar.

Siuntinys Nr. 3 — $7.40 
4 
2 
2 
1

sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino
sv. kiaulienos mėsos

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

$5.50

J

-

/

2
2
2
2
1

Siuntinys Nr. 6 • 
10 svarų cukraus

$2.80

$3.00'' Siuntinys Nr. 7
$ 10 sv. kvietiniu miltų
§_________________________

Siuntinys Nr. 8 — $2.95 
4% sv. cukraus

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

7

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

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 GRYNI
KIAUL. TAUKŲ . . .$6.00
C. 15 SV. GRYNŲ
KIAUL. TAUKŲ .. $7.25
Tik į Vokietijos Vakarines 
Zonas ir eina apie 4 savaites

Siuntinys Nr. 21 — $6.70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. pupelių 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. 31 — $5.65
1 sv. rūkytų lašinių
14 ozs. (400 gr.) kiaul t.
14 ozs. (400 gr.) margar.
2 sv. marmelado
] sv. pupelių kavos
4 sv. cukraus

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. 19 — $9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų

Siuntinys Nr. 24 — $11.80
5 sv. rūkytų lašinių

3 sv. kiaulinių taukų

7
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> TIKSLU IŠPLĖSTI ŽIEMOS METUI TREMTINIŲ ŠALPĄ, AID OVERSEAS, INC. BENDROVĖ PAGEIDAUJA TURĖTI SAVO ATS- 
4 TOVUS VISOSE LIETUVIŲ GYVENAMOSE VIETOVĖSE. ASMENYS, NORJ ŠIĄ FIRMA ATSTOVAUTI SAVO APYLINKĖJE 
4 DĖL SMULKESNIŲIN1 ORMACIJŲ KREIPIASI ŠIUO ADR.: AID OVERSEAS INC. 4851 S. ASHLAND AVE., CHICAGO 9, ILL. USA. Z
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LIETUVIŲ TAUT. ŠOKIAI MCGILL UNIVERSITETE

Vasario 24 d. vakare Ma 
Gili universiteto sporto salėje 
buvo ukrainiečių, latvių, estų 
ir lietuvių taut, šokių pasiro
dymai. Lietuvius atstovavo 
Dailės Studijos taut, šokių 
grupė, pašokusi “Mikitą”, 
‘•Rugelius!’'’, “Žiogelius”, 
“Oželius” ir “Lenciūgėlį”.

Agnė Stravinskaitė, akomp. 
V. Judzintavičiūtei ir B. Mi
kalauskaitei ir M. Paužėnai- 
tė akomp. R. Vaišvilaitei pa
dainavo keletą dainų.

Taip pat ir kanadiečiai stu
dentai rodė savo taut, šokius 
įtraukdami ir svečius. K.

Įsileis dantų gydytojų
Kanados Immigracijos Rei

kalų Minis|erjs MacKinnan 
pareiškė, kad numatoma įsi
leisti vyrų DP dentistų ir gy
dytojų ir leisti jiems prakti
kuoti. Iki Šol nors ir su di
plomais DP daktarai neturėjo 
leidimo laisvai praktikuoti. Ar 
bus leidimai duodami mote
rims - gydytojoms, MacKin
non nieko nepareiškė.
Pasisekęs Parapijos pobūvis

Sekmadienį Šv. Kazimiero 
Parapijos salėje buvo tradi
cinė parapijos vakarienė, ku
rioje dalyvavo per 300 asme
nų. Vakarienės šeimininku 
buvo parapijos klebonas kun. 
J. Bobinas. Vakarienės metu 
naujos bažnyčios statybai su
aukota 700 dolerių.

Nuskendo vaikai
šv. Lauryno upėje šiomis 

dienomis nuskendo keli vai
kai. Dalį vaikų policija išgel
bėjo, o kiti nuėjo po ledu. Mat, 
upės ledas atodrėkių metu 
paplaunamas ir reikia saugo
tis nepatektų į akivaras.

Ieškome j
1000 tremties knygnešiu.

I
 Lietuvių leidykla AUFBAU, Vokietijoje, skelbia 1000 
tremties knygnešių vajų puikiam iliustruotų knygų apie Lie
tuvą ciklui — Lithuania, Country and Nation —< išleisti. 
Kiekvienas, kas dabar įmokės Aufbau atstovui Kanadoje 
$ 5.00, bus įtrauktas į Tremties Knygnešių sąrašą ir gales 
gauti pasirinktinai už $ 7.50 šių Aufbau leidinių:

Vol. I Lithuania through the Ages by Dr. A. Šapoka 
(atspausta).

Vol. II. Vilnius, the Capitol of Lithuania by T. J. Vizgirda 
( atspausta).

Vol. III Lithuanian Folk Art by J. Baltrušaitis Ph. D. 
(atspausta).

Vol. IV Crosses and Shrines in Lithuania by Dr. M. Gim
butienė (ruošiama spaudai, iliustruota).

Vol. V Lithuanian Rustic Art-Furniture (projekte, spalv.)

Vol. VI Lithuanian Rustic Art-Dekorated Eggs (pro
jekte, spalvuota).

Vol. VII Lithuanian Rustic Art-Weaving by A. Tamo
šaitis (spaudoje, 110 spalvuotų audinių pavyzdžių).

Vol. Lithuanian Rustic Art-Weavįng (projekte, spalv.).

I Vol. IX Lithuanian Rustic Art-Apparel by P. Jurkus 
(ruošiama spaudai, Spalvuota).

Vol. X Lithuanian Rustic Art-Apparel (projekte, spalv.).Vol. XI Lithuanian Temporary Art (ruošiama spaudai, 
/(spalvuota).

I
 Vol. XII Lithuanian Art in Exile (atspausta).

Vol. XIII M. K. Čiurlionis by Dr. M. Vorobjovas (ruošia
ma spaudai, Spalvuota).

Vol. XIV Lithuanian Fairy Tales (liaudies pasakos, tuo- 
šiama spaudai, iliustruota).

Vol. XV Lithuanian Legendary Stories (liaudies pada
vimai, ruošiama spaudai, iliustruota).

Vol. XVI Lithuanian Customs (liaudies papročiai, ilius
truota, projekte).

Vol. XVII Lithuanian Sayings and Proverbs (patarlės ir 
priežoc|žiai, iliustruota, projekte).

Vol. XVIII Lithuanian Songs (laudies dainos, iliustruota, 
projekte).

Vol. XIX Lithuanian Lyric Poetry (novelės, iliustruota, 
ruošiama spaudai).

Vol. XX Lithuanian Lyric Poetry (poezija, iliustruota, 
projekte).

Be to, paruošta spaudai:1) Crows by V. Ratas (iliustruota liaudies pasaka).<■ 2) Meškiukas Rudnosiukas by V. Nemunėlis — V. S.
i Stančikaitė (spalvuota pasaka).
! 3) V. Petravičius by A. Rannit (spalvuota monografija),
į Numatoma paruošti Prof. A. Varno ir K. Šklėriaus mono- 
! grafijos.

Kasmet numatoma išleisti po 5-8 veikalus. Jau išėjo iš 
i spaudos Vol. I, II, III (po $2.50) ir XII (po $1.50). Pirmo- 
į įsios knygų partijos pakeliui į Kanadą.
įi Nedelsdamas prisidėk prie didžiojo kultūros darbo! Užsa- 
nkymą su $ 5.00 siųsk Aufbau atstovui Kanadoje:
•PRANAS RUDINSKAS, 350 SEVENTH AVE., VILLE 
S LASALLE, MONTREAL, QUE.

DIRIG. BR. JONUŠAS NO
RI ATVYKTI KANADON

Iš tikrų šaltinių sužinota, 
kad žinomasis dirigentas Br. 
Jonušas tikrai nori atvykti 
Kanadon, pagal siuvėjo, or
kestro griežiko ar kt. pana
šią sutartį. Gadintieji, tokią 
sutarį jam parūpinti prašomi 
apie tai pranešti šio laikrašči|o 
redakcijai. Tuo būtų nemažai 
patarnauta Kanados letuvių 
kultūrinei veikTai.

Br. Jonušo dėka ansamblis 
“Dainava” (Hanau) pasiekė 
aukštą meninį lygį ir prasi
mušė į geriausiųjų tremties 
ansamblių eiles. Jam vado
vaujant “Dainava” nesykį 
laimėjo tarptautines DP me
no kolektyvų varžybas ir daug 
kartų garsino lietuvių vardą 
amerikiečių ir kt. tautų visuo
menės ir aukštųjų pareigūnų 
(senatorių, kongresmanų, vys
kupų, žurnalistų, generolų ir 
kt.) tarpe.

PIRKO ŠĖRUS:
Romualdas Striukas, Kiosk, 

Ont., V. V., Rolphton, Ont., 
Josephiene Joneliūnas, Van
couver, B.C., Bronius Bari- 
sas, W. Vancouver, B.C., 
Montrealis: Kostas Toliušis, 
kun. Jonas Bobinas, Marijo
na Leknickienė, Adolfas Ži
linskas, Juozas Paplauskas, P. 
Juškevičienė, Henrikas Ado
monis.

PADĖKA

Už pagelbėjimą i(r rūpini
mąsi manimi ligoje, nuošir
džiai dėkoju p. Rekščiams, p.

i Ivaškevičiiams ir Dr. Songai
lai. J. Nevardauskas.

ATVYKO 126 LIETUVIAI
Vasario 23 d. laivu “Sama

ria” į Haliiax’o uostą atvyko 
126 lietuviai, jų dauguma 
moterų ir mergaičių. Nedide
lis skaičius atvyko ištekėjusių 
moterų su ir be vaikų pas sa
vo vyrus. Dauguma mergaičių, 
kurios vyko namų ruošos dar
bų, sustojo Montrealy, iš kur 
bus paskirstytos į šeimas. 
Kiti išsivažinėjo.

“Samaria” pakeliui buvo 
sustojęs La Havre, kur paėmė 
per 350 keleivių, jų tarpe 37 
lietuvius iš Šveicarijos, Pran
cūzijos ir kitų vietų.

Vasario 16 dieną lietuviai 
šventė laive savo Nepriklau
somybės šventę. Buvo sudary
ta kukli programa; žurnalis
tas K. Prielgauąkas padarė 
trumpą, bet jaudinantį pra
nešimą apie vargus tėvynėje 
ir vykstančįą vįso pasaulio 
lietuvių kovą dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. 
O. Yčaitė paskambino forte
pijonu. Moterys 2 balsais pa
dainavo mūsų gražiųjų lietu
viškų dairių, kurių klausėsi 
didelis skaičius daugiatautės 
publikos. D. Petrulevičiūtė 
padeklamavo eilėraštį “Auš
ros Sūnūs”, o p. Vilutienė 
paskaitė iš N. Mazalaitės 
“Nežinomo Kareivio Kapas”. 
Pabaigoje buvo sugiedotas 
Tautos Himnas.

Keleiviai, sudėję pinigų, pa
siuntė sveikinimą Kanados 
lietuviams per KLC Tarybą. 
Gaila, kad dėl jūros ligos, ne
visi lietuviai galėjo dalyvau
ti šventės minėjime. Lietuvius 
žodžiu sveikino ukrainiečiai, 
lenkai, latviai, estai ir kiti. 
Viso laivu *‘Samaria” atvyko 
per 1600 keleivių, jų tarpe bu
vo daugiausia lenkų ir ukrai
niečių — 586 asmenys.

Kl. Girdvainis.

PRANEŠIMAI
Visuotinas Kanados Lietuvių 
Sąjungos narių susirinkimas

Kanados Lietuvių Sąjunga, 
kuri jau nuo 1939 metų sten
giasi auklėti nariuose Lietu
vos meilę, prisiršimą lietuvių 
kalbai ir tikybai; remti lietu
vių tautinę kultūrą, spaudą ir 
meną, o pastaruoju laiku ypač 
remti tremtyje vargstančius 
ligonius^ našlaičius ir sene
lius, (vien per praėjusius 1948 
metus pasiuntė per 120 pakie- 
tų virš $700 vertės), šių metų 
kovo mėnesio 13 dieną tuo
jau po pamaldų, parapijos sa
lėje šaukia visuotinį narių su
sirinkimą. Susirinkime, be ki
tų svarstomų punktų, bus ir 
naujų narių priėmimas. Su
sirinkime kviečiami dalyvauti 
ne tik nariai, bet visi, kuriems 
tėvynė ir visa kas lietuviška 
yra miela ir kurių širdyse ran
dasi bent kiek užuojautos ir 
noro pagelbėti saviesiems, 
vargstantiems Vokjteijos la
geriuose.

Kanados Lietuvių Sąjunga. 

RENKAMA MEDŽIAGA DR. 
J. ŠLIUPO BIOGRAFIJAI

Chicagos organizacijų ats
tovų Komitetas Dr. Jono 
Šliupo Paminklui Statyti iš
rinko komisiją paruošiamiems 
Dr. Jono Šliupo biografijos 
darbams atlikti.

Komisija, norėdama surink
ti kuo daugiausia medžiagos 
Dr. Šliupo biografijai, prašo 
visų, kas tik gali, siųsti (Ad
resas : Komitetas Dr. Jono 
Šliupo Paminklui Statyti, Li
thuanian Auditorium, 3133 
So. Halsted St., Chicago 8, 
Illinois, USA) :

1. Dr. Jono Šliupo laiškus; 
2. Fotografijas; 3. Jo išleis
tus spausdinius, raštų iškar
pas arba nuorašus; 4. Atsi
minimus apie Dr. Šliupą, jo 
sukurtų organizacijų įstatus 
ir darbų aprašymus, sumany
mus svarbesnes kalbas.’ 5. 
Laikraščiuose tilpusius jo 
veiklos vertinimus; 6. Dr. 
Šliupo rankraščius ir 7. Ki
tokią medžiagą, surištą su 
Šliupo veikla.

Trumanas kalba
Floridoje atostogaujantis 

JAV prezidentas Trumanas 
universitete pasakė kalbą, ku
rioje pabrėžė, kad mokslas ir 
tikras pažinimas yra geriausia 
priemonė kovoti su visokios 
rūšies totiljzmais — su fašiz- 
tiniu ir su komunistiniu, nes 
mokslas išmokina pažinti tie
są.

NAUJAS STALINO SĄ
MOKSLAS

Maskva (N). Stalinas kovo 
6 dieną ilgai tarėsi su šiauri
nės Korėjos bolševikiniais są
mokslininkais. Spėjama, kad 
jis pasiūlė darytį pietinės Ko
rėjos puolimą.
ATLANTO PAKTĄ REIKIA 
SUDERINTI SU VIDUR

ŽEMIO SISTEMA
Ankara (D-R). Turkijos 

užsienių reikalų ministeris 
Sadakas pareiškė, kad taika 
vienoje vietoje negali garan
tuoti visuotinės taikos. Todėl 
Atlanto Sąjungos paktą rei
kia suderinti su Viduržemio 
taikos sistema. Turkija tuos 
dalykus rimtai vertinanti; ir 
laukianti reikalo išplėtimo.

TIRS PRIEVARTINĮ 
DARBĄ

Ženeva (VA). Jungtinių 
Tautų Tarptautinė darbo or
ganizacija 14 balsų prieš 3 
priėmė JAV rezoliuciją, kuria 
turi; būti sudaryta komisija 
ištirti prievartinio darbo pa
dėtį JT organizacijaį priklau
sančiose valstybėse.

Sovietų pasiūlymas ištarti, 
darbo sąlygas JT valstybėse 
atmestas, nes SSRS jokių ko
misijų pas save neįsileidžia.

Be to, pareikšta, kad Sovie
tų Sąjungoje negali veikti 
laįsvos profesinės sąjungos, 
nes jas kontroliuoja vienos 
partijos valdžia. Tų profsą
jungų pirmininkai yra valdžios

PASKAITA APIE LIETU
VIŲ TREMTĮ PRAEITYJE

Kovo 17 d. 9 vai. vak. 
YMCAos salėje, 183 St. Ca
therine E., pradedamas pa
skaitų ciklas “Lietuvis trem
tyje”. Pirmoji paskaita bus 
prof. A. Šapokos tema — Lie
tuvis tremtyje praeityje.

Kviečiame visus montrea- 
liečius susidomėti ir nepra
leisti progos papildyti įr su
stiprinti savo dvasinį lobyną 
naujomis mintimis ir žinio
mis. Pradžia punktualiai.
“Vaivos” vyr. skautų d-vė.

STEIGIAMASIS LIETUVIŲ 
KULTŪROS FONDO KA

NADOS APYGARDOS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 27 d. Montrealy 
įvyksta Lietuvių Kultūros 
Fondo Kanados apygardos 
steigiamasis susirinkimas. 
Visi skyriai į tą susirin
kimą siunčia po vieną atsto
vą. Kur dar nėra įsisteigusių 
skyrių, prašoma juos įsteigti. 
Iniciatoriai — Montrealio sk.

— Kovo 5 d. iš Bremenha- 
feno išplaukęs laivas, į Ka
nadą veža 65 naujus ateivius 
lietuvius, kurių tarpe dailinin
ką Antaną Tamošaitį, pp. Ki- 
birkščius ir kt.

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

Šokiai
kas šeštadienį 8 v. v. 
Įėjimas 50 et.

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

Telefonas: TR. 9735
Prenumerata Metams: Yearly Subscription Rates:

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

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

Kiti skelbimai — pagal susitarimą.

apie totalizmus
agentai. SSRS darbininkams 
uždrausta streikuoti ir jie ne
gali kovoti dėl savo būvio pa
gerinimo.

NAUJAS SOVIETŲ 
SUMANYMAS

Berlynas (VA). Marš. So 
kolovskis pareikalavo į vaka- 
riraes Vokietijos zonas įsileis
ti tris grupes SSRS karinin
kų, po 15 asmenų kiekvieną, 
patikrflnti fabrikų, muziejų, 
įmonių . . .

— Churchillis Europos ta
rybos konferencijoje pareiškė, 
kad jos tikslas yra kovoti su 
komunistiniu totaflizmu, ku
ris yra baisesnis, negu fašis
tinis.

— Pabėgusieji iš Čekoslo
vakijos ministerial bei visuo
menės veikėjai New Yorke 
kuria ex,ilinę Čekoslovakijos 
vtyria.usybę, į kurią įeina: H. 
Riįpka, M. Sadlakas, gen. S. 
Ingras ir kt.

— Stalinas paskelbė suma
žinąs svaiginamųjų gėrimų 
kainas 28%. Caras irgi vertė
si girtu biudžetu. Juk girtas 
žmogus neturi pilnos sąmo
nės, tai! tokius valdyti daug 
lengviau, — todėl ir Stalinas 
girdo liaudį pigią degtine.

— SSRS tarnautojas JT or
ganizacijoje New Yorke Gu- 
bičevas pagautas šnipinėjant 
ir suimtas in flaranti. Jo są
mokslininkė JAV departamen
te pagauta su dokumentais 
tarnautoja Judith Coplan.

— Paragvajuje sukilimas. 
Nutrauktas susisiekimas su 
užsieniais .

— JAV pagamino naują 
torpedą, kuri eina 90 mylių 
greičiu. Ji esą pataikysianti 
į kiekvieną greitą laivą.

— JAV esą 3.200.000 be
darbių. Kanadoje keli šimtai 
tūkstančių bedarbių.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS NARIAMS

Kanados lietuvių suvažiavi
mų metu — kovo 26-27 die
nomis — Montrealy kviečia
mas žurnalistų suvažiavimas 
Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjungos apygardos steigiama
sis susirinkimas. Maloniai 
prašomi dalyvauti visi žurna
listai. Įgaliotinis.
“NL” BALIAUS LOTERI

JOS REIKALAMS
aukojo: A. Tamošaitienė 3 
servet., Dretaveckaitė 1 serv., 
Skolastika Remeikaitė 1 serv , 
Genė Gedvilienė 1 juostą, Al
dona Daurifliūtė 1 servet., 
Liuda Stanevičiūtė 1 bonką 
vyno, Jonas Vasiliauskas $1, 
Gureckas $1, Juozas Pakny 
$2, Aldona Sasnauskienė kak
laraištį (juostą), Viktorija 
Keturkaitė 2 servet., Petronis 
Povilas 1 palendvicą, Kaza
kevičienė Levutė $1, Mačio- 
nis Jurgis 1 pok. arbatos ir 
tuziną alaus, Antanas Matu
liu tuziiną alaus, Dobiliečiai 
laikrodį, Staniulis Jonas $10, 
Kiškis Vladas $2, Šukys Ma
tas $1, Niaura Petras $1, Ba
čiulis Pranas $2.

“N L” red. ir adm. už aukas 
reiškia didelę padėką.
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