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Sovietuose įvesta mirties bausme
RUSIJOS KOMUNISTAI ŠA ŪDYS IR KARS DARBININKUS IR KITUS DARBO ŽMONES

ninkas kitos priemonės neturi 
pasipriešinti nežmoniškam dar 
bo žmogaus pavergimui bei iš
naudojimui, kaip tiktai sabota
žas. Taigi, dabar visus „sabo
tažininkus“ — pasipriešinusius 
valdžios daromam darbo žmo
gaus išnaudojimui teis karo 
lauka teismai, šaudys ir kars, 

aip pasibaigė mirties baus
mės panaikinimo Sovietuose 
komedijėlė.

Kaip žinome, prieš dvejatą to kalėjimus ir priverčiamojo Dabar Sovietų Sąjunga, ku
rnėtų Sovietų Sąjunga dideliu darbo stovyklas liaudžiai pa- rioje „klesti“ komunistinė san 
triukšmu ir nepaprasta propa- liko ir milijonus savo piliečių j/arka, vėl įvedė mirties baus- 
ganda oficialiai panaikino mir .darbu, 
< "is bausmę.

Oficialiose komunizmo vadų 
kalbose ir pareiškimuose buvo 
pabrėžta, kad Sovietų Sąjungos 
liaudis visu šimtu procentų pa 
ritiki sovietine santvarka, myli 
savo vadus ir todėl laimingoje 
šalyje nėra reikalo, žmones 
bausti mirties bausme.

Kadangi sovietinė liaudis 
jau taip didžiai patenkinta, bai 
s.ai myli savo vadus, tai beliko 
tiktai panaikinti kalėjimus... 
Bet tie mylimieji vadai vis dėl 
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Svarbiausieji 1949 m. įvykiai
Kaip kiekvienas laikotarpis, 

taip ir 1949 m. bus įrašyti į 
žmonijos istoriją, pagal tuos 
įvykius, kurie istorikui atro
dys svarbiausi. Ne kiekvienam 
žmogui ir ne visoms šios plane 
tos tautoms visi įvykiai, ku- 

c amerikiečiai skaito jiems 
svarbiausiais, atrodys svarbūs 
■ir turį istorinės reikšmės. Štai 
10 amerikiečiams svarbiausių 
įvykių:

1. Atlanto paktas. Šią vasa 
lą JAV senato patvirtntias is
torinis dokumentas,

2. Rusijos atominė 
1949 m. rugsėjo 23 >d. 
no pranešimas, kad 
įvykdžiusi atominės 
sprogdinimą, pakeitė 
pasaulinę situaciją, 
prieš tai 'ik viena Amerika di
džiavosi turinti atominę bom
bą, kurios pagalba galinti su- 
’riušrinti kiekvieną priešą.

3. Komunistų įsiviešpatavi
mas Kinijoje. Viešai remiami 
Rusijos, Kinijos komunistai
er 1949 metus įsiviešpatavo 
soje Kinijos teritorijoje. Tik 

kelios salos, 'viena iš jų pati 
didžioji — Formoza — dar te
bėra Čiango valdžioje.

D. Britanijai ir kitoms vals
tybėms j komunistinę Kiniją^ 
pripažinus de facto, susidarė 
nauja politinė situacija, kurios 
šunkelius sunku numatyti. 
Tuo tarpu, kai kiti įremia Ki
nijos komunistus, JAV vyriau 
sybė nutraukė bet kokius san
tykius su komunistine Peipin- 
go vyriausybe.

4. Vakarų Vokietijos vyriau 
sybė. Praėjusių metų rugsėjo 
7 d. naujai sudarytoji, iš lais
vų demokratinių rinkimų iš
ėjusi V. Vokietijos vyriausy
bėj yra tuo svarbus įvykis, kad 
pirmą kartą po karo, Vokietija 
yra pastatyta šalia kitų Euro
pos bendruomenes tuatų. Ta
čiau, aišku, kad tol kol Vo
kietija yra padalyta į rytinę ir 
vakarinę ir dalis jos žemių yra jo lašo! 
okupuota Lenkijos, tol Vokie- ir kiekvienas taiką mylįs bei 
rijos ateitis nėra užtikrinta. aukotis pasiryžęs civilis! Oku

5. Britų svaro nuvertinimas, papijos atveju — partizaninis 
Rugsėjo 8 d., sekmadienį, ka- karas!“ — toks Švedijos gen. 
da visi bankai švenčia, p. Crip- štabo v-ko gen. Jungo žodžiais 
j?s pranešė, kad Anglijos vy- turėtų būti švedų atsakymas į 
riausybė nuvertinanti savo pi- priešo bandymus okupuoti Šve 
nigus (4.03 dol. į 2.80 už vie- diją.
ną svarą). Šis ekonominio ka- Savo paskaitoje, Lundo uni- 
ro stra'eginis pasistūmėjimas versiteto studentams generolas 
‘urėjo atnešti Anglijai daugiau Jungas daiktus vadino tikrai- 
dolerių, kurių jai taip trūksta.

6. Pagalba atsilakusiems 
kraštams. Trumanas po per
rinkimo preziden'ai 1949. I. 20. 
paskelbė savo keturių punktų 
programą, kurios ketvirtasis 
sako, kad JAV norinti padėti 
visiems ekonomiškai ir ūkiškai 
neišvystytiems kraštams. Jo 
žodžiais įtariant: „Pirmą kar
tą istorijoje žmonija turinti pa 
tyrimo ir priemonių padėti 
kenčiantiems žmonėms“.

7. Kardinolo Mindszanti nu 
teisimas. 1949 m. pradžioje 
įvykęs Vengrijos bažnyčios

badu ir šalčiu marino. 
Visas civilizuotasis pasaulis su 
prato, kad Sovietams iš tikrųjų 
nereikia šaudymo ar kartuvių 
būdu daromos mirties bausmės, 
n< s tie žmonės taip gi greit 
galima bus nužudyti nepakelia 
mu darbu, badu ir šalčiu. Bet 
pasirodė, kad ir to maža.
teisę Amerikos vyriausybei 
ginti vieną užpultųjų Europos 
signatarų, yra neturįs sau pa
vyzdžio Amerikos istorijoje. 
Lygiagrečiai po to sekė Euro
pai karinės pagalbos suteiki
mas.

mę savo darbininkams, kolcho 
zininkams ir kitiems darbo žmo 
nėms. Mirties bausmės įvedi 
mo dekrete sakoma, kad So
vietų Sąjungoje mirties baus
me bus baudžiami sabotažinin
kai, išdavikai ir diversantai. 
Taigi viskas nukreipta prieš 
darbininkus ir kolchozininkus,

nes sabotažininkais, kaip iš 
praktikos žinoma, buvo visuo
met darbininkai ir kolchozinin 
kai, kurie už dyką valdžiai ne
norėjo dirbti, nenorėjo atiduo
ti savo kruvinu prakaitu už
dirbtos duonos kąsnio ir sabo
tavo ir darbus ir mokesčius ir 
visą sovietinę santvarką, ku
li juos padarė totalistinės vals
tybės vergais. Sovietų Sąjun
goje darbininkas bei koichozi-
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duodąs 
bomba. 
Truma- 
Rusija 

bombos 
visą 
nes

priino kardinolo Mindszenty 
teismas ir nuteisimas buvo ka
talikų Bažnyčios su komunis
tine vyriausybe kovos viršūnė. 
Šis teismas buvo sekamas vi
same pasaulyje. Komunistinės 
vyriausybės Bulgarijoje, Čeko
slovakijoje ir Rumunijoje taip 
I at persekioja Bažnyčią ir ti
kinčiuosius.

8. Nepriklausoma Indonezi
ja. Tuo tarpu, ką i Europos 
tautoms vienai po kitos užde
damos vergijos grandinės, Azi 
;oje kyla tautinis susipratimas 
ir tautos viena po kitos gauna 
poli'nę nepriklausomybę. Indo 
nezija apie 346 metus išbuvusi 
Olandijos kolonija, pasirašius 
atitinkamą sutartį su Olandija 
tapo nepriklausoma.

9. Jugoslavijos išrinkimas 
J T nariu. Tito vis daugiau 
šiaušiantis prieš Staliną, ši ko
va įgavo i svarbios reikšmės, 
les Jugoslavija, pradėdama 
šią kovą davė pavyzdį, kad 
ners ir būdamas komunistas, 
nebūtinai'privalai pūsti į Mask 
vos dūdą. Šis jos savarankiš
kumas leido surinkti du treč
dalius paskutinės JT sesijos 
balsų, kad būtų išrinkta į Sau 
gurno Tarybą.

10. 
čas. 
mehę 
'’yno 
vybė,

Armijos — Laivyno gin- 
Rudenį Amerikos visuo- 
jaudino armijos ir lai- 
ginčns. Laivyno vado- 
turėdama senas tradici

jas jokiu būdu nenorėjo sutik 
ti, kad ir laivynui vadovautų 
naujai įsteigtojo jungtinio šta 
bo karininkai. Priežastis susi
pykti: strateginio B-36 bom
bonešio nevertinimas iš laivy
no pusės, tuo tarpu, kai avia
cija jam skiria milžinišką reikš 
mę. B. Aušrotas.

Dailininkai Aleks. Šepetys tarp savo kuriniu — „Žvejų ir

t

„Modernaus sfinkso“ parodo
je, kuri buvo suruošta Edmontono meno muziejuje.
—x x x— - ir ------ x ->r ------ x —!>t-5%

Maršalo Montgonierio projektas
Vokiečių atginklavimo klau

simas viso pasaulio spaudoje 
gyvai tebediskutuojamas. Ju
lius Epšteinas ta proga paskel 
bė, straipsnį, kuriame jis 
šviečia, kas svarstoma už 
lisų.

Nėra jokios abejonės, 
Montgomery lankėsi Ameriko
je „dėlto, kad JAV vyriausybę 
ir atatinkamus Wallstreeto 
sluogsnius. įtikintų, jog Vokie
tiją yra būtina, tuo tarpu dar 
ribotu mastu, atginkluotū.

Vienas iš slaptų pasitarimų 
su kompetentingais ūkio, pra- 
tą O SS žinyboje, dabar vienas 
karo metu turėjęs aukštą pos- 
monės ir spaudos atstovais įvy 
ko Calvino Bulloco banko rū
muose prieš pat feldmaršalo 
grįžimą į Europą. Šiame pasi
tarime, be/kitų, dalyvavo; R. 
C. Leffingwellis — vienas iš 
Morgano ir Co banko dalinin
kas, J. W. Davis — didžiųjų 
korporacijų advokatas ir buv. 
demokratų kandidatas prezi
dento postui, A. Wardwellis — 
Daviso asmens sekretorius, W. 
Reidas — 
Tribūne“ 
gen.

nu- 
ku-

j°g

,New York Herald 
vyr. redaktorius, 

W. B. Smithas — buv.

su zonoje esanti tik viena val
džia. Montgomery pareiškė: 
„Dabar mes pradėjome savo 
pozicijas stiprinti, tačiau rusai 
yra toli mus pralenkę. Jie vi-

JAV ambasadorius Maskvoje, 
J.abar vadovaująs JAV pirmą
ja! armijai, A. W. Dulles — 
iš vadovaujančių National Ci
ty Bankf direktorių. Be tx>, pa 
sitarimuose dalyvavo abu žy- lioja vokiečius reichiniu viena 
miausieji amerikiečių kariniai 
komentatoriai — H. Baldwi
nas ir „New York Tinjes“ ir G.
F. Eliot.

Montgomery šiuose slaptuo 
se pasitarimuose pareiškė, kad gyja nepaprastų pirmumų“ 
vokiečiai jau nebesą „ant grin 
dų „šliaužiojimo“ stadijoje ir 
kad visoje Vokietijoje smar
kiai dygstą naujos, silpnai už
maskuotos nacių organizaci
jos. Jis pabrėžė, kad vokiečių 
pramonininkai reikalauja vis 
daugiau ir daugiau galios, ka
riuomenės ir generalinio štabo.

Sunkios dabartinės sąjungi
ninkų būklės Vokietijoje prie
žastis, kaip Montgomery išve- 
džie^jo, esanti Jaltos sutartis, 
pagal kurią sąjungininkai Sta 
linui suteikę per dideles kon
cesijas. Jis pridūrė, kad situ
acija esanti dar sunkesnė n 
dėl to, kad sąjungininkams ne 
pasisekę visas tris okupacines 
zonas sujungti po viena, tik
rai veiksminga komanda, o ru-

lytiškumu po rusų kontrole. 
Būtų baisu, jei vokiečiai šitų 
vilionių paklausytų. To mes 
negalime niekad leisti, nes kas 
kontroliuoja Vokietiją, tas jsi-

Švedija ruošiasi rusu okupacijai
Stocholmas. (Tat.) „Pasi

priešinimas iki paskutinio krau 
Ne tik kareiviai, bet

siais vardais, nevengdamas, 
kur reikia, ir patį velnią paro
dyti. Jio žodžiais, geriau 
grinėti ir patį blogiausią 
jį, negu iš anksto galvą 
smėlin.

Jo paskaita pirmoje 
buvo skirta studijuojančiai 
Švedijos jaunuomenei, kuriai 
jis norėjo išaiškinti, kad stu
dijų pertraukimas karinei prie 
volei atlikti nesąs betikslis ar 
bereikalingas. Antroje eilėje, 
jo jo žodžiai buvo skirti vienai 
švedų tautai, o trečioje—pačiai 
Maskvai.

išna- 
ative- 
įkišti

eilėje

V

Gen. Jungas iš naujo nušvie- kinęs (gen. Jungo nuomone, ga 
tė Švedijos padėtį, kuri esanti lutinė pergalė visteik būsianti 
panaši į Suomijos ir Pabaltijo Vakarų vastybių), net ir tuo 
valstybių padėtį 2 D. koro pra- atveju, jei kartą ateitų išlais- 
ažioje: „Galimybės išvengti vi- vinitno valanda, ištisos kartos 
suotino konflikto, deja, labai turėtų kęsti, nors ir trumpos 
mažos. Jas galima _padidinti svetimos okupacijos pasekmes, 
tiktai stiprinant paruoštį, ta- Tokios barbariškos okupacijos, 
čiau galutinai šio pavojaus nie kokią šiandien matome, nelai- 
kuomet nebus galima išvengti“, mė mūsų tautai būtų daug blo

gesnė, negu patys baisiausi ka 
ro įvykiai“. „Pasipriešinimas 
iki paskutinio kraujo lašo — 
mūsų šūkis, kurio negalima už
miršti ir priešo užnugary at
sidūrus švedams...“ (L)

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
BENDRUOMENĖS KONFE

RENCIJA
vykusi Ceilone, Colombo mies
to, pasibaigė. Apsvarstyti už
sienių politikos klausimai, su
daryta konsultatyvinė komisi
ja ekonominei pagalbai vykdy
ti ir nusistatyta eiti į savisau
gos organizavimą.

— 4 aponijos karo laivai bus 
sunaikinti kaip laužas.

Jungas nupiešė tokį evantu- 
alaus karo Rytų ir Vakarų 
valstybių bombardavimai, pa
žeidžiant Švedijos teritoriją 
(„jau vien dėl to mūsų neutra 
lumas nėra realus“), Rytų ir 
Vakarų lenktynės, beskubant 
įsitvirtinti Danijos ir Norvegi
jos atsparos punktuose bei 
svarbiausiuose praėjimuose po
vandeniniams' laivams. Tačiau, 
„Rytams“ kelias į Norvegiją 
artimesnis tiesiog per Švediją...

Visu griežtumu generolas pa 
sisakė prieš bet kokią kapitulia 
vimo mintį — nors taikaus oku 
pavimo atveju būtų pasiūlytos 
ir gana priimtinos sąlygos. 
„Net ir tada, kaip aš esu įaiti-

KONFLKITAS SU KINIJOS 
KOMUNISTAIS

Kinijos komunistai Ęeipine 
įsiveržė į JAV, Prancūzijos ir 
Olandijos atstovybes bei kon
sulatus ir pagrobė jų turtą. 
JAV, Prancūzija ir Olandija 
dėl to pareiškė proteslus.

Kadangi, kaip Amerikos 
Balsas skelbia, šis užpuolimas 
buvo padarytas pagal nurody
mus iš Kremliaus, ir kadangi 
Kinijos komunistinė valdžia 
neatsižvelgė į JAV vyriausy
bės reikalavimus laikytis tarp- 
tau'inės teisės, tai Amerika at
šaukia iš Kinijos savo visus 
atstovus ir konsulus. Taipgi pa 
reikšta, kad negali būti ir kal
bos apie komunistinės Kinijos 
pripažinimą.

NAUJAS SOVIETINIS 
POKŠTAS

Jungtinių Tautų Saugumo 
3 ar',’boję svarsian Sovietų pa- 
s’ūivmą pašalinti iš Tarybos 
Kinijos atstovą, daugumas ST 
narių pasisakė prieš ir SSRS 
pasiūlymą atmele. Tada SSRS 
atstovas iš posėdžio demonstra 
iyviai išėjo. Vėliau paaiškėjo, 
kad SSRS ir satelitai išėjo dar 
iš trijų JT komisijų.

Jugoslavijos spauda griežtai 
kritikuoja Sovietų elgesį.

ACHESONAS APIE AZIJOS 
VALSTYBES

JAV užsienių reikalų sek
retorius Dean Achesonas spau 
dos klube turėjo ilgoką prane
šimą apie Aziją, bei jos valsty
bes. Jis pareiškė, kad JAV ati 
džiai stebi Azijos politinius 
įvykius bei kovas dėl jų sava
rankiškumo. JAV vertina tas 
pastangas ir jas palaiko. Ame- 
lika, pasak Achesoną, stropiai 
dabos savo saugumo linijos 
Pacifiko srityje ir ją stiprins 
Japonijoje ir Filipinuose, kaip 
ir kituose baruose.

Savo išvedžiojimų pabai
goje feldmaršalas iškėlė kele
tą praktiškų pasiūlymų:

Vokiečiai niekad nebus pa
tenkinti Vokietijos padalinimu 
ir aprėžtu suverenumu. Pa
dėties nepakeis ir atstatyta pra 
monė bei dolerinės paskolos. 
Vokiečiai reikalaus kariuome
nėj ir generalinio štabo. Ir kas 
jiems duos ginklus, to pusėje 
jie stovės karo atveju. Todėl 
sąjungininkai turi bent dalinai 
Vokietijai atginkluoti turį bū 
atginkluoti Vakarų Vokietiją, vadas Maskvoje dar išbusiąs ii 
Nenorėdami prarasti kontro- 
’ės, jie turi Vokietijai neduoti 
aviacijos.

Tačiau pasiruošimai Vakarų 
ti pradėti jau tuoj pat. Tai 
'.urėtų vykti galimai slapčiau 
ir visai neatsižvelgiant į Ang
lijos ir Amerikos viešąją nuo
monę. Montgomery reikalavo, 
kad Washingtonas tuoj pat pra 
dėtų planuoti Vakarų Vokieti
jos atginklavimą. Jis pabrėžė, 
kad Vakarų Europa kariniu po 
žiūriu iš Anglijos ir Amerikos 
jaukia ,daug daugiau, negu 
vien materialinės pagalbos.

Šalia ginklų ir šaudmenų 
Atlanto paktą pasirašiusios 
valstybės laukia ir kariuome
nės kontingentų, kurie jau 
šiandien būtų pasiruošę kovoti 
arauge su savo eurojjejimais 
sąjungininkais. Montgomery 
pabrėžė, jog Atlanto i pakto 
valstybės turi maža vilčių, 
kad anglai ir amerikiečiai, karo 
atveju tikrai kovotų petys į 
petį su europiečių kariuomene.

Į feldmaršalo išvedžiojimus 
abu kariniai komentatoriai H. 
Baldwinas ir G. F. lEliotas — 
nareiškė, kad Amerikos vieša
jai nuomone ir kongresui nu
teikti Vokietijos atginklavimo 
pusėn reikią mažiausiai dvejų 
metų.

— New Yorkas šiais metais 
statybos reikalams išleido 445 
milijonus dolerių.

MAO-TSE-TUNG MASKVO- 
• JE DAR UŽSIBUS

Kinijos komunistų vadas 
Mao-Tse-Tungas Maskvon at
vyko gruodžio 16 dieną. Ne
paprastai iškilmingai buvo su
tiktas stotyje ir tuojau nuga
bentas pas Staliną, su kuriuo 
tariasi ligšiol. Paskutinėmis 
žiniomis, Kinijos komunistų

gesnį laiką, nes jo neišleidžiąs 
Stalinas. Spėjama, kad Mao- 
Tse-Tungas nevisai patrinkąs 
Stalinui.

KARDINOLO PREISINGO 
REIKALAVIMAS

Berlyno kardinolas Preisin- 
gas paskelbė raštą, kuriame 
reikalauja panaikinti koncen- 
trapijos stovyklas Buchenwal- 
de ir Saksenhausene. Kardi- 
nolasi sako, kad hitlerinio smur 
to laikais veikė tos stovyklos, 
bet buvo tikėtasi, kad pasibai
gus karui, jos bus uždarytos. 
Deja, ir dabar pas jį nuolat 
lankosi žmOfiės, kurie skun
džiasi netikėtu žmpnių dingi
mu ir jų kančiomis tose buv. 
naciškose, o dabar komunistiš
kose sunkaus priverčiamojo 
darbo stovyklose. Lankytojai 
pasakoja, apie tas stovyklas 
baisius dalykus. Kardinolas rei 
kalauja, kad tos stovyklos, 
kurios nesuderinamos su laisvo 
ir kultūringo žmogaus prigim
timi, būtų panaikintos ir kod 
tūkstančiai kankinamų ten žmo 
nių būtų paleisti į laisvę.

— JAV karo komisaras at
metė vyskupo Miuncho „prašy
mą paleisti laisvėn visus nu
baustuosius nacius.

— Suomijos valdžiai su Fa- 
gcrholmu pryšaky parlamnetas 
išreiškė pasitikėjimą.
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Rimties ir tvarkos
Pri-daryti galimai dažniau.

ėmus statuto projektą, jau bus 
daromi konkretūs organizaci
niai darbai: bendrų komitetų 

Paskutiniame LO K posėdy- 
organizavimas ir tt.

Ne vienos Kanados organi
zacinis lietuvių gyvenimas nei 
::a visai sklandžiai. Ypač pasi 
gendama vienybės, nors jos 
reikalingumas visur yra aiškus 
ir suprantamas.

Amerikos Jungtinių Valsty- jų, apsvarsčius Vasario 16 die- 
bių lietuviai, į kuriuos yra nu- nos minėjimo klausimą, mes- 
kreiptos viso pasaulio lietuvių tas į visą kraštą šūkis, kad ta 
akys, kelis metus vargo, kol šventė būtų švenčiama visų or 
galų gale surado susitarimo ganizacijų suburtomis vienin- 
kelius ir kol pagaliau pasiekė 
vienybę. Dabar ta jų vienybe, 
tarodo, jau tvirta, pajėgi ir na
ši. Kituose kraštuose lietuvių 
vienybė ir gi tiktai kovote ko
vojama. Gal ši teisybė ir ne
maloni, bet ji vis dėlto yra to
kia.

Kanados lietuvių vienybė 
aiškiai sušlubavo 1948 metų 
pabaigoje ir formaliai skilo 
1949 metų kovo mėnesio 26 
— 27 dienomis. Tai apgailes
tautinas reiškinys, bet vis dėl
to realybė yra ne kita.

Tačiau tikrai dideliu pasi- ilgimu. O juk taip yra aišku: 
tenkinimu reikia pasakyti, kad nereikėjo iš vienybės trauktis 
vienybės iširimas daugumos —nereikėtų ir jos atstatinėti, 
lietuvių yra apgailestaujamas O kai dabar darbas varomas 
?r jos reikalingumas vis stip- jau visu rimtumu ir atsidėjimu, 
liau jaučiamas. Tuo jau kai 
kas ima net spekuliuoti.

Bet čia pat tenka konstatuo 
ii, kad vienybes atstatymas 
yra pastatytas j rimtas ir tvir
tas vėžes/. Kanados Lietuvių 
Centro Tarybos 1949 m. liepos 
1 dienos susitarimas su Kana
dos Lietuvių Sąjunga, vėliau 
papildytas susitarimais su ki
tomis organizacijomis— LAS, 
soedemokratais, ateitininkais 
ir katalikių moterų organizaci
ja, pritariant dar kitoms, ma
žesnėms, organizacijoms,—vie 
nybės atkūrimą pastatė į labai 
rimtą kelią, kuriuo dabar nuo
sekliai ir einama.

Kaip dabar atrodo, visi ne
sutarimai pašalinti ir darbas 
eina visiškai sklandžiai. Pasku 
tniuose posėdžiuose Laikinojo įvykdysi Kanados Lietuvių 
Kanados Lietuvių Bendruome 
nes Organizavimo Komiteto 
darbas nuėjo visiškai sklan
džiai gražiu susitarimo keliu, 
kuriame nesutinkama kliūčių 
ir, reikia tikėtis, nebus jų su
tikta.

Jau apsvarstyti du Kanados kykimės rimties ir tvarkos ir 
Lietuvių Bendruomenės statu- neduokime neatsakingiems as- 
to projekto skyriai ir darbui menims jos ardyti, 
paspartinti bandoma posėdžius KLCT Sp. ir Inf. sk.

gomis jėgomis. Montrealyje 
pats LOK ruošia tą šventę. Vi
sos Kanados lietuviai ir jų or
ganizacijos kviečiamos taip pat 
suvienytomis jėgomis minėti 
Vasario 16 dienos šventę.

Tačiau, kaip jau anksčiau 
buvo pastebėta, atsiranda dar 
neatsakingų asmenų, kurie 
bando drumsti šį rimtą darbą, 

partiniam bizne- 
jie bando 

rimtį. 
Ypač spekuliuojama tuo dau
gumos tautiečių vienybės išsi-

Nepasisekus 
liui vienoje srityje, 
kitose. Ir drumsčia

matyt, tiems vienybės prieši
ninkams nepatinka, ir jie jį 
nori „paskubinti“. Bet įdomu, 
kad toki bandymai daromi vis 
veržiantis į Kanados Lietuvių 
Tarybos skyrius, ypač, kur nė 
ra kitokių organizacijų.

Taigi dėl šitų destruktyvi- 
mų reiškinių ir pasakoma: Lai 
kinojo KLB Organizacinio ko
miteto darbai eina normaliai, 
geru sutarimu ir galimai grei
tu tempu. Šie darbai yra su
tarti daugumos Kanados lietu
vių/ organizacijų ir jų visų ats
tovų yra dirbami. 
teikia laikytis šio 
vienas tiktai veda 
stovios vienybes 
tikslą.

OrganizacŲos<,

Prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą lietuviai emigruodavo į Š. 
Ameriką ir tik vienas kitas pa 
tekdavo į Kanadą. Pietų Ame
rikos kraštai anais laikais bū
davo veik visai nepastebėti lie
tuvių tautos gyvenime. Tik po 
minėto karo, kai Brazilijos vy- 
jiausybė, ypatingai vertindama 
lietuvių išautos darbštumą, pra 
dėjo savo lėšomis vežti Lietu
vos darbininkiją žemės ūkio 
darbams, Lietuvos visuomenė 
pradėjo kreipti savo žvilgsnį į 
P. Amerikos kraštus.

Pravartu pastebėti, kad mes, 
lietuviai, anais laikais, labai 
silpnai ir, kas svarbiausia, klai 
dingai galvodavome apie Pie 
tų Ameriką. Pasirodydavo net 
ir spaudoje visokių „pasakų“ 
apie P. Amerikos kraštus. Bet 
kad šie kraštai yra žymaus kul 
tūrinio ir ekonominio augimo 
perijode, veik niekas nepasaky 
davo. Vykdamas į Urugvajų, 
buvau trumpam laikui išlipęs 
Rio de Janeiro mieste, kuris 
mane nustebino savo nepapras
tu grožiu ir čia gyvenančio 
žmogaus kultūrinio darbo vai
siais: miesto, tvarka, nepapras 
tai gražūs, tropikalių kraštų 
skoniu įrengti parkai, alėjos, 
paminklai, puiki namų archi
tektūra. O juk esant Lietuvo
je, tik apie Brazilijos gyvates 
ir kitus baisius dalykus tepa- 
sakodavo. Pasiekęs Urugva
jaus sostinę, Montevideo, taip 
pat nustebau, nes kasgi galėjo 
tikėtis', kad dviejų milijonų 
valstybė turės tokį gražų, mo
dernišką miestą, kurio gyven- 
'ojų skaičius siekia kokių sep
tynių šimtų tūkstančių! Tas

metų 
milijo-

laikais

buvo prieš dvidešimt 
Dabar Montevideo turi 
ną gyventojų!

Pasirodė, kad anais 
Urugvajus, imigracijos ir ki
tais atžvilgiais, buvo gal lais
viausia pasaulyje valstybė. Į 
Urugvajų galėdavo atvykti iš 
bet kurio pasaulio kontinento 
žmogus ir jį Urugvajaus vals
tybė prisiimdavo be jokių truk 
dymų. Atvykdavo kas norėda
vo, kad ir be jokių dokumentų. 
Vienas tų, be savos valstybės 
tinkamai sutvarkytų dokumen 
tų, buvo ir šio straipsnelio au
torius. Dėl tos priežasties, kad 
neturint savo valstybės tinka
mai sutvarkytų dokumentų, 
niekur kitur iš Latvijos negale 
jau išvykti, persikėliau į lais
vą ir demokratinę Urugvajaus 
respubliką. Jį man leido ap- 
sigyvneti. Jos vyriausybės ata 
tinkamos įstaigos per pirštus 
nuleisdavo tuos skundus, ku
rių netrūko prieš mane. Ta
tai pastebėdamas nesiskun
džiu ir neturiu tikslo kreipti 
lietuvių visuomenės nuomonę 
Į tą pusę, bet pažymiu patį 
faktą.

Esu lietuvis, dabartinė Lie
tuvos nelaimė man yra gal ne 
mažiau skaudi, kaip ir tai mū
sų visuomenės daliau kuri pa
skutinio karo pabaigoje pasi
traukė už Lietuvos ribų; taigi 
pati lietuvio patriotinė pareiga 
verčia neliesti tokių klausimų, 
kurie nesudaro bendro tikslo 
kovoje prieš dabartinius Lie
tuvos okupantus.

Dabar reikia ne siauro srovi
nio užsispyrimo, ne maišaties,

bet visuomeninio susikaupimo, 
tolerancijos, gilaus lietuviško 
patriotizmo ir nuoširdaus pa- 
siaukavimo bendrai lietuvių 
tautos kovai už Nepriklauso- tuvos ribų, pergyvendama di
mes, demokratinės Lietuvos at 
kūrimą.

Kovodami už Lietuvos lais
vę, turime demokratinės pa
saulio visuomenės ir demokra
tiškai valdomų kraštų pritari
mą ir užuojautą, taigi ir patys 
savo sieloje tobulinkim ir stip- 
jinkim demokratizmo princi
pus. To reikalauja mūsų tau
tos tikslai. To reikalauja mū
sų kovos pasekmingumas už 
Lietuvos laisvę.

Esu linkęs manyti, kad nau
joji mūsų emigracijos dalis, 
kuri, šių laikų hunams paver
giant Lietuvą, atsidūrė už Lic-

dėlių ekonominių, moralių ir 
kitokių gyveninio sunkumų, lai 
kui bėgant, mokės teisinga, 
suprasti savo visuomeninę 
tuvio pareigą, nes tiktai sveika 
ir altruistinė mintis padės nu
galėti dabartinius mūsų tautos, 
gyvenimo sunkumus. Jeigvi 
kas to nesuprastų, ar nenorėtu 
suprasti, būtų ne kas kita, kai" 
savo silpnos orientacijos auka.

Pranas Vikonis.
Montevideo.

Todėl ir 
kelio, kuris 
į rimtą pa- 

atstatymo

kol nebus

Bendruomenės rinkimai, tebe
veikia, kaip veikusios. Vieny
tis jos gali tuo būdu, kad iš sa
vo tarpo gali išskirti atstovus 
j bendrus komitetus ir bendrus 
parengimus, šventes ir tt. da
ryti vieningomis jėgomis. Lai

LIETUVIŠKA DAINA NUOSAVAME TASMANIJOS 
NAUJAKURIO NAMELYJE

kit pas savus. . . “ Drąsu, nes 
lietuviškame name, — aiškina 
tautiečiai. Lietuviai kuria, nau
jas sodybas, naujus namus, o 
tikrieji namai tikrai labai toli. 
Todėl nors daina tai prisime
nama ir, kad nebūtų širdyje 
taip skaudu, nors gurkšniu alų 
čio užgeriama, 
tuvio įkurtuvės
savoj sodyboj. Reikia tikėtis, 
kad geritu laiku turėsime čia 
daugiau lietuvių naujakurių. 
Už tai garbė mūsiškiams. Lie
tuvis niekur per daug nenusi
mena; — jis užgrūdintas ir vi
sur randa išeitį. (M. P.)

LAIKINOJO KANADOS 
NĖS ORGANIZACINIO

Sekantis LKLBOK-teto po
sėdis įvyko 1.950 metų sausio 
mėnesio 13 dieną „Nepriklau
somos Lietuvos ‘ redakcijoje.

Komitetas toliau svarstė

LIETUVIŲ BENDRUOME- 
KOMITETO POSĖDIS

lio 16 dienos minėjimą argani- 
zuoja Laikinasis KLB Organi
zacinis Komitetas, kuris apjun
gia visas organizacijas. Iš sa
vo tarpo šventės minėjimui or-

anksčiau nustatytos dienotvar ganizuoti išrinktas branduolis 
kės punktus, kurie buvo pa- -— p. Balzaras, prof. Tamošai- 
pildyti ekstra punktu, būtent 
— Vasario 16 dienos minėjimo 
organizavimo reikalu.

Pirmąjį punktą svarstant, 
giažiai ir darniai buvo ap
svarstyta dalis Kanados Lietu
vi Bendruomenės statuto pro
jekto, ligi Apygardos dalies. 

Svarstant antrąjį, ekstra, 
dienotvarkės punktą, nusista- jėgomis, 
lyta, kad Montrealyje Vasa-

tis ir p, Leknickas. Į komisi
ją kviečiami Kūrėjų savanorių 
ir skautų organizacijų atsto- 
v ai.

Tuo pačiu metamas šūkis j 
visą kraštą, kad ten, kur yra 
kelios organizacijos, kad Va- 
sraio 16 d. minėjimą jos visos 
ruoštų bendromis suburtomis

Hobartas. — Čia yra nema
žai lietuvių, kurie išsklaidyti 
dirba ar tai dideliame Risdon 
cinko ar zuperio, šokolado bei 
kituose fabrikuose beį vietovė
se. Pradžioje cinko bei zupe
rio fabrikų darbams atgabenti 
lietuviai buvo apgyvendinti 
specialiuose fabriko barakėliuo 
se. Stovyklų ir visokiu barakų 
gyvenimas Europos ateiviams 
įau yra iki gyvo kaulo įgriįsęs, 
tai jie ir stengiasi visokiais bū
dais juos apleisti. Vieni, nors 
ir sunkiai, bet susiranda mieste 
kambarius ir išeina privačiai 
gyventi. Kiti jau ruošiasi į 
savus namelius įžengti. Daug 
lietuvių čia jau spėjo sutaupy
ti gražią pinigų sumą ir nusi
pirksi sklypus. Jau yra mūsiš
kių, kurie Hobarto priemies
čiuose, ar tai Springfield1 o ar 
Glenorchy rajonuose, Bando 
kurtis nuosavuose sklypuose. 
Vietomis jau ir statybinė me- 
ožiaga pradeda rodytis. Staty 
boję žadama 
padėti vienas kitam.

Žemaitis visad užsispyręs, 
kantrus ir atkaklus. Ir, štai, 
pirmasis Žemaitis Seigys jau 
spėjo pasistatyti savame skly
pelyje, Springfield'e, namuką 
ir išsikelia naujakurio gyveni
mam Nors ir mažytis namu
kas, bet mielas ir jaukus, nes 
savas. Malonu, ir kartu grau
du, kai būrelis lietuvių, dau
giausia tokių pat sklypininkų, 
drąsiai, nesivaržydami užtrau 
kia — „Leiskit į Tėvynę, leis-

Tai pirmo lie
čia, Hobarte

» Sukūrusius šaunų lietuvišką šeimos židinį, S
g p-lę ALDONĄ GAVĖNAVIČIUTĘ ir |
į ‘ p. VINCĄ SABEIKĮ sveikina: «
S Buvę 4 Hamiltoniečiai — Vancouvery §

APIE STALININES „ŠVENTES“
„Geniališkasis vyriausias va ne, šventė Stalino gimimo die 

das, mūsų laikų kariškasis ge
nijus, pasaulio mokslų korifė
jus. Jis atsakė į visas aukštą
sias filozofijos problemas, jis 
vadovavo fizikos augimui ir at o. 
mo tyrinėjimams. Jis davė 
naujų inspiracijų rašytojams, 
poetams, dramatikams, artis
tams, muzikams ir liaudies dai 
nininkams. Jis pakeitė gam
tos išvaizdą, suplanavo stepių 
miškais atželdinimą, atvedė na 
turalias dujas į Maskvą ir ska
liu ofilmo auklėjamąjį vaid
menį. Jis yra garsus savo pa
prastumu ir kitais rūpinimusi 
ir jis yra vadovas ir teoretikas 
už tautų boliškumą ir kovoje 
už taiką“.

Kas gi jis yra?
Jis yra generalisimųsas Sta 

linas, dėdė Juozas ar Juozas 
Visarionovičius Džugašvili. 
Nuo Berlyno ligi Šanchajaus 
jis pasiekė nemirtingumą. Kas 
dien įvairiausiais būdais apie 
tiOO.000.000 žmoniškų būtybių 
yra verčiamos, hipnotizuoja
mos ir viliojamos jį pripažinti 
ateistinės bendruomenės gyva 
dievybe.

Mirties brūkšnis.
1949 m. jis atšventė 70 me

lų jubiliejų, gavęs daugiau pa 
garbos, negu jos galima gauti 
(ik po mirties. Trečdalis pa
saulio gyventojų norėdami ar

LOK.

10 metu „N. L.“ sukaktuves
SURAŠYKIME KANADOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ

Atėjo „Nepriklausomos Lie
tuvos“ dešimties metų sukak
tuvės. Toms reikšmingoms 
Kanados lietuvių gyvenime su 
kaktuvėms reikia skubiai ruoš 
tis.

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
redakcija maloniai prašo toms 
sukaktuvėms parašyti straips
nių, atsiminimų, įspūdžių, bu
dinant tų laikų Kanados lietu
vių gyvenimą, iškeliant reikš
mingesnių 10-ties metų veik
los faktų ir tt. visus buvusius 
„Nepriklausomos Lietuvos“

redaktorius, bendradarbius ir 
skaitytojus.

Šių sukaktuvių proga ke
liama ir Kanados lietuvių isto
rijos reikalingumas. Reikia nu
statyti, kas buvo tas pirmasis' 
lietuvis, kuris atvyko ir įsikū
rė Kanadoje? Kuriais metais? 
Kaip toliau vystėsi emigracija 
lietuvių į Kanadą Kokios bu
vo pirmosios įsikūrimo sąly
gos?

Apie praeitį, prileidžiama, 
kad daugiau gali atsiminti pa
tys seniausi Kanadoje apsigy-

„Nuodų“ garbintojai.
„Liaudies Balsas“ skelbia, 

esą tūlas katalik. . kunigas C. 
Duffy, kurio ir portretas įdė
tas, esąs visas teises turintis ka 
įalikų kunigas, bet agituoja už 

talkininkauti ir 'komunistus. Jis netiki, kad vie 
nuolika JAV komunistų nuteis
ti už ruošimą perversmo, — jie 
esą nuteisti už komunizmą. . . 
Eet kas yra komunizmas, jis 
neaiškina.

Dėl šito bolševikų patriūbo- 
čiaus reikia pasakyti tiek: ko
munistas — reiškia jau ir per
versmininkas. Niekur dar ko
munistai valdžios nepaėmė lais 
vais demokratiniais rinkimais, 
o visur ją paėmė tiktai pervers 
mu ir jėga. Taip yra sutvarky
tas visas jų ir veikmas: viso
kiais būdais dasigtiuti to, kad 
galima būtų padaryti pervers
mą. Tai tiktai komunistų pa- 
triūbočiui tas „neaišku“.

Ir tas kun. Duffy agitacijos 
faktas dar kartą įrodo, kad ko
munistams visos priemonės 
geros. Juk religija komunis
tams — nuodai. Tuo tarpu 
„Liaudies Balsas“ garbina tą 
„nuodų“ skleidėją. . .

Bet tur būt bus taip, kad (as 
„tikras kunigas“ yra tiktai ko
munistams tikras.

Dipukų pokštas.
Čikagos dipukų puokštas, 

kurį jie iškrėtė komunistų su
sirinkime, nutarusiame depor- 
luot'i Maskvos agentą Andrulį 
ir visus JAV komunistus, — 
Visą JAV komunistų spaudą iš 
vedė iš pusiausvyros. Dėl to 
koliojasi „Vilnis“, koliojasi 

siu satelitas — „Liaudies

■ =ži. —~^=ac~— — j

venę lietuviai, — todėl labai 
būtų pravartu nustatyti, kas 
yra seniausis Kanados lietu
vis ar lietuvė? Kada jis atvy
ko? Ką atvykęs rado? Todėl 
visi lietuviai maloniai prašomi 
į tai atsiliepti. Jegu kas žino 
tokių senų lietuvių, kurie patys 
nepajėgtų parašyti, tai žinantie 
ji maloniai prašomi pranešti re 
dakcijai arba patys surašyti ir 
„NL“ redakcijai prisiųsti jų ai 
siminimus ir tt.

Dešimties metų laikotarpis, 
kurio metu „Nepriklausomoji

. Lietuva“ iš skurdaus rotatori- 
' nio laikraštėlio išaugo į spaus 
i tuvėje spausdinamą nemažą sa 

vaitraštį, dabar kaip tiktai ge-
1 ra proga nušviesti, aprašyti.

Visi tauteičiai prašomi daly- į 
vauti „Nepriklausomos Lietu- Balsas“, kurio nerviškumas pa 
vos“ dešimties metų sukaktu- kilęs nepaprastai, 
vių minėjime.

„NL“ redakcija.

juk vietoje „Marija, Marija“ 
giesmės, jis galėjo kitaip pasi
baigti, nors taip pat demokra
tiškai reikšdamas daugumos 
valią.. .

Suerzinti ir Montrealio 
komunistai.

nori išvykti į garsinamąjį „ro
jų“ !. .) ir DLK Vytauto klu-

Andrulio byla (kaip jis ne- 
bo reikalai nepaprastai atsilie
pia visiems Kanados lietuviams 
komunistams. Norėdami nu
kreipti dėmesį nuo savo bėdų, 
jie skleidžia gandus^ prasima
nymus. Žinoma, visame kalta 
Kanados Lietuvių Taryba. Kas 
gi kitas? Ir prieš KLT eina su 
tartinė kampanija ir iš vienos 
ir iš kitos pusės. Nors jie ir di 
deli juokdariai, bet viena jiems 
reikia pripažinti — šmeižti jie 
meistrai. Bet vis dėlto teatsi
mena patarlę: neteisybe svie
tą pereisi, bet atgal nebegrįši.

Mandrapipkis.

— Čekoslovakijos „prezi
dentas“ Grotevolis Naujųjų 
metų proga pasisakė, kad pra
ėjusiais metais jam pasisekę 
„sutvarkyti“ bažnyčios reika
lus ir priversti kunigus kiaušy 
•J valdžios. Kas jos neklausąs, 
tas esąs internuotas arba paso
dintas į kalėjimą.

— Vokietijos bolševikų va
das Gratewohl išvežtas į „ligo
ninę gydyti“ — ties Maskva. 
Ar jo ten „nepagydys“ taip, 
kaip „pagydė“ Dimįtrovą?

ną. Bet 70 metų taip pat reiš 
kia, kad mirtis jau netoli, 
šioms iškilmėms į Maskvą at^h 
vyko ir Vilhelm Pieck ir MatW 
Tse-tung — kaip jis save va
dina — Rytų išminčius.

Kur jūs bebusite, ar sporto 
aikštėje, ar už šachmatų len
tos prekybiniame laive, ar rink— 
darni atstovus į „parlamentą1 
ar gyvensite Prahoje ar Pary
žiuje, visur galite sutikti Sta
lino paveikslą, bet jūs nežino
te, kur jis tikrai yra: gal ilsisi 
savo viloje Juodosios jūros pa 
krantėje, o gal sėdi Kremliuje, 
nes nuo 1946 m. jo niekas ne
matė ir negirdėjo kalbant.

Dovanos.
Vyriausybės už geležinės 

uždangos tiesiog lenktyniavo, 
norėdamos pagerbti Staliną. 
Bulgarija nusiuntė 103 odon 
įiištus tomus su 5 mil. parašų, 
po auksiniu įrašu: „Didžiajam 
Stalinui, mūsų išlaisvintojui ir 
vadui“. O Čekoslovakija tai 
pralenkė su 10 mil. parašų po 
obalsiu: „Su Stalinu už taikjtf^- 
socializmą, ir mūsų tautos laS^ 
mę“.

Visuose kraštuose buvo 
rinkta“ tiek daug dovanų, 
jas reikėjo vežti traukiniais. 
Rumunija pagamino radijo apa 
ratą, kuris įjungus Maskvos 
stotį, rodė Stalino paveikslą..., 
o ant tabako lapų, taip pat 
buvo išpaišyti Stalinai... Ven
grija išleido specialią pašto 
ženklų laidą, o Čekoslovakija 
metalinius pirtigus ir vis su 
Stalinais Aukščiausias Ček^h 
Slovakijos kalnas —GerlachoWr 
ka (2.663 km), kuris buvo va
dinamas Čekų Legiono vardu, 
kovojusių prieš komunistu^^- 
lygiai kaip Bulgarijos uostOj 

‘Žarna, buvę pakrikštyti „Sta
linais“.

Nuo ašarų
Net šiapus geležinės sienos, 

ten kur yra žymesni komunis- 
tų susibūrimai, pav., Paryžiu
je, be daugybės Stalino milži
niškų paveikslų, po kuriais bu 
vo parašai, kad: „Stalinas — 
laisvės čempijonas, taikos ska
tintojas, žmoniškosios laimės 
kūrėjas“ ir pan. „L’Humanite1 
skiltyse žinoma. komunistėj®^« 
mone Tery rašė. „Su /
prabanga, mūsų žmonės de
monstravo savo meilę Stali
nui... Tai Jūs, Staline, esate 
las, kuris apsaugosite pasaulio 
molinas nuo... ašarų“.

Taip pat ir smarkiai sugriau 
tame Kelne, netoli garsiosios 
katedros apie 750 komunistų, 
sveikino „didįjį vokiečių tau
tos draugą — Staliną. Veng
dami prisiminti Hitlerio — Sta 
lino susitarimą, jie kartojo 
1942 metų Stalino posakį: 
„Hitleriai ateina ir nueina, bet 
vokiečių tauta ir Vokietija vis 
tiek pasiliks“. Baigdami vo
kiečiai komunistai sugiedojo 
naują „Internacionalo“ versi
ją, kad „Pasaulis turi mums 
priklausyti“.

V. Vakaris.

„su 
kad

Tačiau džiaukitės, Maskvos 
agentai, kad taip pasibaigė. O

A. A. Dipt teis. VYTAUTUI BIELSKIUI mirus, PO
NIAI S. BIELSKIENEI gilią užuojautą reiškia

Lietuviai teisininkai Kanadoje.
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O vis dėlto žemes ūkis 1949 m. šaltojo karo vaisiai

Ūkininkavimas Šiais laikais 
išliktųjų yra virtęs „dideliu 
bizniu". Daugelis iš mūsų 
darbščiųjų tau dėčių paskufi-

5 — 10 metų laikotarpy- 
... .virtai čia įsikūrė. Tai 

daugumoje ankstyvesni mūsų 
emigrantai, kurių dažnas, po 
keliolikos metų sunkaus darbo 
fabrikuose bei Įmonėse, paga
liau „atrado save“ žemės ūky
je. Ir mūsų naujakuriai, bu
vę tremtiniai, daugumoje at
likdami darbo sutartis, naują 
gyvenimą pradeda žemės ūkiuo 
su. Dažnas jų taip pat galvoja 
čia palikti ir įsakurti. Gal to
dėl paskutiniu laiku „Nepr. Lie 
tuvoje“ 'tipo visa eilė tuo klau 
simu diskusinių straipsnių. No
rėjusi ir dar kelias mintis tarti 
apie tai.

Ateities perspektyvos.
Pradžioje keli žodžiai apie 

: rities ūkines perspektyvas.
..indiškoji spauda šiuo metu 

plačiai aptaria Federalinės val
džios žemės ūkio ministerio p. 
Gardiner pareiškimus. Jis, bū
damas ilgesnį laiką savo poste, 
dideles vil'is yra dėjęs į žemės 
ūkį. Todėl ne veltui yra ga
vęs ūkininkų globėjo vardą. Da 
bar savo kalbose į ūkininkus, 
pradėjo gana tamsiomis spal
vomis piešti jų ateitį. Mat stai
ga, geriausias Kanados žemės 
ūkio gaminių pirkėjas — Ang
lija, dėl dolerių stokos, pareiš
kė, nepirksiąs pas mus beko
nu, pieno produktų, kiaušinių 
ir vaisių. Tik kviečių rinkai 
anglija dar durų nenori užda
ryti, o visa kita žadanti pirktis 
iš Danijos, Olandijos, Sov. S- 
gos bei Lenkijos. Anų kraštų 
valiuta, girdi, esanti palenkes- 
nė anglų svarui, o Kanados do
leris, nors ir kiek nuvertintas, 
esąs per brangus. Be to, minė-

kraštai pirksią Anglijos pra
monės gaminius ir tuo būdu 
prekybos balansas būsiąs išly
gintas.

Kai kas iš ekonomistų pažy
mi, kad šitoks Anglijos elge
sys mažiausiai yra džentelme
niškas. Kai Kanada savo pre
kes davė nemokamai, arba už 

gametę beprocentinę paskolą, 
viskas buvę gerai, bet kai jau 
tenka mokėti, tai tada. . . nu
sigręžiama. Todėl Kanadai 
teksią ieško'is kitų eksportui 
šalių. Į JAV galima būtų kai 
kas parduoti, bet esanti ir sa- 
\o gaminių perprodukcija. Tai 
gi, pagaliau, gal, reikėsią vers
tis net mainų prekyba, nors, 
esant tokioms sąlygoms, že
mės ūkio perspektyvos, atrodo 
niūrokai, o ūkio gaminių kai
nos turi tendencijos kristi.

Yra, žinoma, balsų ir už Ang
liją, Ontario provinc. Žemės 
ūkio ministeris p. Kenneddy 
siūlo valdžiai supirkinėti mais 
to produktus ir nemokamai

RAŠO L. EIMANTAS.
juos siųsti Anglijai, kaipo dė
kingumo pareiškimą už 200 me 
tų globą Kanadai. Taip pat 
Kanada Anglijai esanti daug 
daug skolinga dėkingumo už 
dideles pastarosios paskutinio
jo karo išlaidas. Ministreis 
t virtina, kad toks Federalinės 
valdžios žingsnis stipriai pasta
tytų ant kojų Ontario provin
cijos ūkininkus.

Turint minėtais sunkumus 
prieš akis ir svarstant įsikūri
mo žemės ūkyje galimumus, ne
verta, žinoma, įkristi į pesimiz 
mą ir į visa tai numoti ranka. 
„Nep. Lietuvos*’ 50 nr. „Ne- 
taip lengva įsikurti žemės ūky 
je“ autorius M. A., išvardinęs 
kelias žemės ūkio šakas, atro
do, pamiršo tabako ir cukrinių 
runkelių auginimo farmas, ku
rios iki šio] buvo bene pelnin
giausios ir kurioms ateities 
perspektyvos, kaip pažymi Ka 
nados spauda, dar neblogėja. 
Apie šias žemės ūkio šakas no
rėtųsi tarti bent kelis žo
džius.

Tabako ūkis.
Ontario provincijoj, Rodney, 

W. Lome, Delhi ir kt. apylin
kėse dėl smėlėtų dirvų, ūkinin
kai veik išimtinai verčiasi taba
ko auginimu, ūkiai čia nedi
deli: nuo 50 iki 150 ar 200 ac- 
rų. Tabako auginimas čia kom 
panijų stropiai normuojamas 
jei kontroliuojamas. Pav., 100 
acrų ūkininkui teieidžiąma au
ginti tabako apie 30 ’acrų. Ki
toj žemėj jis sėja rugių bei 
įrengtas ganyklas ir pievas. Vi 
sas dėmesys nukreiptas į taba
ką, nes jei gerai padera, tie 30 
acrų tabako duoda apie 20 tūks 
cančių dolerių metinių pajamų. 
Mat tabako supu kimo kompa
nijos moka nuo 55 et iki 50 et 
už svarą reikiamai paruošto ta 
bako. Iš 30 acrų apsėto ploto 
galima gauti nuo 35 iki 45 
tūkstančių svarų tabako. Žino
ma, tabako auginimo išlaidos 
būna kur kas didesnės negu ki 
tur. Smėlėtoms dirvoms rei
kia daugiau trąšų, o pats taba 
kc išauginimo ir paruošimo 
darbas, šalia didesnių išlaidų, 
pareikalauja ypatingo atsidė
jimo, triūso bei mokėjimo šį 
augalą išauginti. Tiesa, taba 
ko auginimas surištas su nema 
ža rizika, ir gali net nuostolį 
a nešti. Kartais visą ar dalį 
derliaus niekais gali paversti
1. dai, šalnos, sausros ir kt., 
bet galima derlių apdrausti ar 
bena dalį nuostolių atgauti. 
Bet nelaimių pasi'aiko visur ir 
reikia manyti, kad nebūtinai 
ių turi būti daugiau tabako au
gintojams. Dažniausiai viskas 
baigiasi gerai, o ūkininkai turi 
gražaus pelno.

Tabako ūkiai nepigūs: nuo 
10.000 iki 35.000 ir daugiau do 
lerių, bet tokie ūkiai, jei taip 
galima išsireikšti, po 6 — 7 

metų dažnai save išperka. To
dėl minėtose apylinkėse gana 
daug ir lietuvių labai sėkmin
gai įsikūrė. Čia jau ir vienas 
kitas naujakuris, prieš metus ar 
du atvykęs, turi išsimokėjimui 
pirkęsjūkį ir yra pasiruošęs iš
bandyti savo laimę,

Tao'ako ūkiui Įsigyti pradžio 
je dažnai pakanka 3 — 5 tūk. 
dolerių. Tabako auginimo iš
laidoms bankai duoda palan
kiomis sąlygomis paskolas, ku 
nas veik kiekvienas ūkininkas, 
savo gaminius pardavęs, pilnai 
gali grąžinti ir dar gerą dalį 
ūkio įpirkimo sumos apmokėti.

Šiose apylinkėse yra vyrau
janti nuomonė, kad šiuo metu 
Kanadoj, neturint jokios spe
cialybės, geriausiai galima už
dirbti tik tabako farmose. Čia 
ir auginimo bei derliaus nuėmi 
mo metu samdomiems darbi
ninkams gana gerai mokama. 
Dažnas jų po metų,kitų šutau 
po vieną kitą tūk. dolerių, o po 
to ima dirbti ūkius /iš pusės ir 
jau, esant palankioms aplinky
bėms, uždirba ir po kelis tūks
tančius per metrus, ypač jei pu
sininkas dirba su savo šeima. 
Tada jam jau galima pagalvoti 
ir apie sav oūkj, žinoma, ne
būtinai tabako ūkį ir atsistoti 
ant savo kojų.

Cukrinių runkelių ūkis.
Ontario prov. Chatham bei 

Vallaceburg apylinkėse ūkinin
kai turi gražaus pelno iš cuk
rinių runkelių Kadangi ši ūkio 
šaka daug kam žinoma iš Lie
tuvos, tai galima būtų paban- visiems Jūsų bendradarbiams 
dyti ir čia padirbėti. Samdo
miems darbininkams čia taip 
pat neblogai moka, nors dar
bas, ypač kasimo metu, dar sun 
kesnis, negu tabako ūkiuose. 
Cukr. runkelių augintojams,

širdingiausius mūsų sveikini
mus ir gražiausius linkėjimus.

Kartu širdngiausiai Jums dė 
kojame už siuntinėjimą muma 
Jūsų redaguojamo laikraščio. 
Kadangi Čia vietoje nėra iš- 

kaip matyti iš Kanados spau- leidžiamas joks lietuviškas laik 
dos, taip pat ateities perspek
tyvos yra neblogos. Turint 
sutaupų ir čia galima būtų iš
simokėjimui pirktis ūkį. Gal 
čia ilgėliau tektų pavargti, kol 
viskas būtų išmokėta, bet prie
gerų norų, pasiryžimo ir geros Jus maloniai prašome ir sekan 
sveikatas viskas juk įmanoma, čiais metais neatsisakyti siunti-

Kairėje A. R. Kemp, naujai paskirtasis CBC transliaci
jos ūkininkams vedėjas. Dešinėje Kath Morrow taip 

pat. naujai paskirtas jo padėjėjas.

New Yorke išeinąs „News
week“ žurnalas, remdamasis 
militariniais ekspertais, Šitaip 
suvedė šaltojo karo, einančio 
tarp demokratinių valstybių ir 
bolševikų imperijos 1949 me
tų rezultatus.

Vakarų demokratinių 
valstybių pralaimėjimai:

Atom, bombų srity sovietų 
nauji pasisekimai apvertė aukš 
tyn kojom ligi šiol vyravusį įsi 
tikinimą, kad amerikonai su 
savo atom, bombų monopoliu, 
reikalui iškilus, bet kada ir bet 
kur galės, bus pajėgūs, kontro
liuoti žymiai gausesnių Raud. 
Armijos jėgų operacijas.

2. Kinija. Nėra nenumaty
tas, bet vistiek sunkus pralai
mėjimas. Raudonieji, kaip a'.r 
rodo, Kinijos visišką užėmimą 
baigs greičiau, negu Vakarų 
pasaulio strategai likusios Azi
jos gelbėjimo reikalą bus prive 
dę ligi, paskutinių saloninių pa
sikalbėjimų — diskusijų fa
zės.

3. Deva]juacjjos (pinigų nu
vertinimai). Ekonom krize, 
kuri atsivėrė daugely Europos 
kraštų (Italijoje, Prancūzijo
je, Anglijoje, Beneluxo kraš
tuose etc.), viso pasaulio ko-

LAIŠKAI
Didžiai Gerbiamas Pone 

Redaktoriau,
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Me

tų proga siunčiame Jums ir 

raštis, tai Jūsų prisiunčiamas 
laikraštis visų lietuvių yra vi
sada labai laukiamas ir leidžia 
nias per rankas, kuliai jis visus 
lietuvius apkeliauja arba būna 
vsai „suskaitomas“. Todėl mes

RAŠO ST. JOGAUDA5. 
t

munistems sustiprino viltis dėt 
neišvengiamo ekonominio ban
kroto — katastrofos. į kūną 
veda kapitalistinis (privataus 
kapitalo) šeimininkavimas de
mokratiniame pasauly. Tas nt> 
tik gerokai sutrukdė „šaltojo 
karo * efektingumą Vakarų 
naudai, bet. taip pat pakenkė 
Europos ekonom. bendravimui i 
ir vienakrt grąsino kone griu- ; 
vimu (break up) 
rijai.

Britų impe-

„(rūbeliai*’
— keli mil-

4. JAV vidiniai 
(bėdos), kaip tai, 
žiniški streikai jos pagrindinė
se pramonės šakose, pagaliau 
laivyno ir aviacijos generolų 
tarpusavio ginčai dė] JAV ka
rinių planų ateičiai, galima sa
kyti, kritišku momentu parodė 
pačios JAV silpnumą iš vidaus.

5. Prancūzija: 
ekonominiame pagerėjime ir 
vyriausybės krize, kuri išvertė 
pastoviausią (nuo pat karo pa
baigos valdžiusį) minis'.crių ka
binetą, lyg atidarė vartus nau
joms vietinių komunistų ata
koms ir sustiprino jų akciją, 
kuri pasireiškė sukėlimu ištisos 
streikų bangos dar neateigavu- 
sics po karo prancūzų tautos 
ūky.

IŠ PRANCŪZIJOS.
nėti mums Jūsų leidžiamą laik
raštį ir, jeigu nesusidarytų di
delių Jums sunkumų, siuntinė* 
<1 jo vieną egzempliorių mūsų 
Sąjungos skyriui Lotaringijo
je, adresu: Mr. Jonas Jakubo
nis, 7 rue de Calvi, Ci(ę de Col 
line, L'Hopital (Moselle), 
Franpe, kur laikraštis aptar
nautų apie 50 lietuvių, šio karo 
pabėgėlių.

Tikėdamiesi, kad ir ateityje 
mus Jūsų laikraštis lankys, lie
kame Jums didžiai dėgingi, ti
su tikra pagarbu.
Strasbourgas, 1949. 12. 17.

Lietuvių Sąjungos aldyba.
Kun. J. Krivickas, 
S-gos1 pirmininkas

LAIŠKAS IS KUBOS
,, . . . Gavome „Nepriklauso

mą Lietuvą". Esame Jums la
bai dėkingi, ir dabar jau niekad 
su tuo laikraščiu nebesiskirsi- 
me. Aš nudžiugau gavusi iš 
to laikraščio žinių apie lietuvių 
gyvenimą, o mano teta ir dėdė, 
skaitydami laikraštį pravirko. 
Tai džiaugsmo ir Tėvynės mei 
lės ašaros.

Šiandien gavau laikraštį su 
Juozo Nevėžio straipsniu. Man 
malonu, kad susitikimas pada
rė geni įspūdžių.

Mano dėdė, pakabinęs aki
nius an t galo nosies, jau, gal 
dešimtą kartą skaito laikraštį 
ir vis kartkartėmis nubraukia 
ašarą. Jam esą taip viskas gra
žu. . .“ Jūsų G. P. Manati.

Vakarų laimėjimai prie* 
Sovietus.

1. Jugoslavija: netikėtas ir 
kietai atsparus Tito (viet. ko
munistų vado) užsispyrimas 
prieš Maskvą dė} savarankiš
kumo, įnešė užkrečiamą skal
dymosi figą ir visame komunis 
tų internacionale po platųjį pa 
šaulį, stengiantis a'sispirti 
prieš begalinius Maskvos ape
titus ir norą viską diriguoti, 
be mažiausios kontrolės. Ju
goslavijos išrinkimas į UNO 
Tarybą, nežiūrint sovietų prie
šinimosi, labai pakirto paskuti 
niųjų prestižą pasaulinės poli
tikos arenoje. Bet visa tai — 
greičiau tik laikinis vakarų lai
mėjimas, ypač jei sovietai už
simanytų staigiu militariniu 
puolmu likviduoti Jugoslavi
ją*)*

2. Ginklai Europai: JAV 
Užsikirtimai administracijai pasisekė pra

stumti apginklavimo pagalbos 
Europai programą, (pradžioje 
benk 1% milijardo dolerių su
moje). Tas padėjo pagreitinti 
Europos armijų sujungimą po 
' iena vadovybe ir išdirbti vieno 
dą apginklavimo Standartą.

3. Remizas Vokietijai: duo
ta daugiau laisvių Vakarų Vo- 
Lietijai, sujungiant prancūzų, 
anglų ir amerikonų okupac. zo 
nes p vienetą.

a) pravedant rinkimus į par 
lamcntą smarkiai pralaimėjo 
komunistų partija;

b) pavyko sudaryti stiprią 
vokiečių vyriausybę, su sostine 
Bonoje, kuri energingai ėmė
si ekonominio Vakarų Vokieti 
tos atgaivinimo _ sustiprinimo.

Balansas
Taigi, kaip iš viso, kas auks 

čiau pasakyta, matome, pašau 
linėje politikoje, kad Vakarai
1949 m./turėjo 3 laimėjimus ir 

5 pralaimėjimus, o jei taip bus
1950 m. ir toliau, tni galima 
bus daryti išvadą, kad laikas 
veikia sovietų naudai.

Mūsų komentarai papildo
mai:

Neužmirština, kad kasmet 
penktoji kolona (sovietų bičių 
liai, sabotažininkai. Šnipai) Jais 
varne pasauly vis gausėja.
Jiems talkininkauja, patys to 
„nenorėdami“, /vairios grupės 
— grupelės, su jų ambicingais 
vadais, atsimesdami nuo bend 
ro darbo ir tuo skaldydami li
kusias jėgas: vietoje kovoti 
prieš pasaulio marą — bolše
vizmą, jie jas eikvoja 'arpusa- 
vio ginčams ir intrigoms. Ne
žiūrint kaip gražiais vardais 
,.os besidangstytų. „Šaltojo ka 
io" tarp Rytų ir Vakarti ha 
lanse bešalus stebėtojas juos '.e 
gali prirašyti į Sovietų aktyvą, 
kaip bekornpromisinius demo
kratinio pasaulio fronto laužy. 
tojus — silpnini ojus.

*) Vėliau šio laikraščio pra 
nešimu, Jugoslavija esanti 
šiuo metu taikai pavojus Nr. 1.

Pavergtoje Lietuvoje
IŠ SOVIETINĖS „TIESOS“ 

„Gerovė. . .* *
„Tiesos“ Nr. 253 X 24 d. ve 

tlamasis paskirtas vis gerėjan
čiai darbo žmonių būklei api
būdinti. Įžangoje, kaip visada, 
skaitome:

„Diena iš dienos gerėja mū
sų šalies darbo žmonių gyveni
mas. Bolčevikų partijos vado- 
vaujžama, tarybinė liaudis sek 
•mingai užgydo karo padarytas 
žaizdas liaudies ūkiui. Tai yra 
išdava socialistinės santvarkos 
galios, tai išdava nenuilstamo 
partijos ir vyirausybės rūpini
mosi darbo žmonėmis *.

O toliau skaitome to „rūpes
čio“ pasiektus rezultatus:

„Štai Kėdainiuose nemaža 
žmonių norėtų pasinaudoti vie 
ša valgykla. Bet visame mies
te veikia labai ankštose patal
pose tik viena, kurioje ir ap
tarnavimas ir pagaminamas 
valgių netikęs. O kitose Kėdai 
•nių „valgyklose“, išskyrus al
koholinių gėrimų, nieko negali 
ma gauti“.

„Nerodo pavyzdžio ir „Val
gio“ tresto valgyklos Vilniu
je. Bloga tvarka valgykloje 
Nr. 6 L. Giros gatvėje, užkan
dinėje Nr. 5, Didžiojoje gt., ne 
tinkamai pagaminti patiekalai

monto. Šis klausimas ypač ak
tualus artėjant žiemai, nes bu
tų valdyba šiais metais dar ne
įvykdė numatyto butų remon
to plano. Prieš kurį laiką Vil
niaus miesto vykdomasis komi 
tetas nutarė įsteigti krautuvę, 
kurioje būtų prieinamai parda
vinėjami reikmens, medžiagą 
butų remontui atlikti. Nutari
mas jau spėjo apdulkėti, o. 
krautuvės vis nėra. Vien šis 
faktas rodo, kai kurių Vilniaus 
miesto vykdomojo komiteeto 
darbuotojų abejingumą gyven
tojų būtiniems reikalams.

Pakanka patikrinti keletą ar 
tolių, kad įsitikintume, jog dėl 
blogos priežiūros iš gamybinės 
kooperacijos ir-vykdomojo ko
miteto pusės, kostiumą ar ba
tas kartais lengviau pasisūdin 
ti pas privatų amatininką, ne
gu artelėje. Artelėse už vie
nodą" darbą dažnai imamas la
bai nevienodas užmokestis, nes 
vykdomieji komitetai šio reika 
lo neprižiūri ir netvarko. Di
delė gėda, kad Vilniuje iki šiol 
nėra nė vienos krautuvės, arte
lės, kurioje galima būtų čia 
pat aptvarkyti rūbus — išlai
dyti, įsiūti sagą ir tt.

Vilniuje paskutiniu metu 
naujai atremontuotos, pirtys ir 
šiuo atžvilgiu reikalai žymiai 
pagerėjo. Tačiau nepagerėjo 
padėtis su skalbyklom. Visa
me mieste yra tik viena nedi

paduodami kavinėje Nr. 3, už
kandinėje Pilies gt. 8 ir tt.“

„Daugumas valgyklų mies
tuose pradeda dirbti nuo 12 
vai. ir todėl iš ryto jose pusry
čiauti neįmanoma. Prekybos 
skyriaus ir tresto darbuotojai 
pamiršo, kad pas mus darbas 
pradedamas nuo 8 — 10 vai., 
kad darbininkas, tarnautojas, 
moksleivis turi papusryčiauti 
7 — 9 vai. Aišku, kad „Valgio“ 
užmiršti plačių darbo žmonių 
reikalai, kai ligi šiol neįstengia 
keleto užkandinių, kuriose bū
tų galima greitai pigiai ir ge
rai papusryčiauti iš ryto“.

„Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 
vyksta statyba, atliekami re
monto darbai, bet eilinis pilie
tis, kuris norėtų išsiremontuo- 
ti savo butą, vargiai gali su
laukti eilės, butų valdyboje. Ji
sai turi dažniausiai pats savo 
lėšomis kreiptis į pavienį amati 
i.inką, kuris už darbą paima ke
letą kartų daugiau nustatytos 
valstybinės kainos. Kodėl vyk
domieji komitetai ligi šiol vis 
nesutvarko butų remonto kon
torų, kad jomis už prieinamą, 
valstybinę kainą galėtų pasi
naudoti kiekvienas pilietis? 
Tą patį priekaištą reikia pada
ryti vykdomiesiems komite
tams dėl vandentiekio, kanali- 
zapijoB, elektro* įrengimų re

delė skalbykla ir ta pati neme
chanizuota. Tas sukelia rimtą 
skalbimo problemą daugeliui 
tarnautojų, moasieivių ir pa
našiai“ .

Dėl visų tų blogumų auto
rius kaltina komitetus. Be abe
jonės, jis labai gerai žino, kad 
komitetai čia nieko dėti. Jie 
padaro neblogus nutarimus, 
bet kad sagų nėra, tai ką ta 
artelė įsiūss šakalį?

Skalbyklos bolševikinėje san 
tvarkoje iš viso nereikalingos, 
nes šviečiant Stalino saulei 
utėlės geriau veisiasi. Kanali
zacija, vandentiekis, elektra— 
„buržuaznyje predrassudki“ ir 
l-.aip tokie, iš *viso nereikalingi.

Galima būtų juoktis, jegu ne 
reikėtų verkti. Juk dėl viso to 
bolševikiško chaoso kenčia gy
vi žmonės, kurie turėjo ir skal
byklas, ir valgyklas, ir visa, 
kas kultūringam žmogui reika
linga. Visi buvo sotūs, visi ap 
rirengę. Bolševikinis chaosas 
viską sugriovė ir padarė visus 
pilna žodžio prasme ubagais, 
todėl visi partijos ir vyriausy
bės „rūpesčiai darbo žmonė
mis“ čia nieko nepadės. Rei
kia pašalinti patį pagrindą — 
komunistinį chaosą su visais 
io „genialiais“ vadais. (AL).

Mokytojai neprisitaiko
Lietuvos mokytojai verčiami 

dėstyti savo dalykus pagal bol
ševikų metodus. Ypač iiuo at

veju griežti reikalavimai tenka, 
gamtos ir biologijos mokyto
jams. >Kad Šie nenori paklusti 
partijai ir nori laikytis mokslo 
dėsnių, matyt iš šios „Tiesos“ 
korespondencijos:

„Redakcijos gautame laiške 
buvo nusiskundžiama, kad Jut 
bar ko suaugusių progimnazi
jos gamtos mokytoja Pilkaus
kienė blogai dėsto jai pavestą 
dalyką. LKP(b) Jurbarko ap
skrities komiteto sekretorius 
drg. Bujanauskas, atsakyda
mas j „Tiesus“ užklausimą, 
praneša, kad patikrinus laiške 
iškelti faktai pasitvirtino. Mo 
hytoja Pilkauskienė dėl netin
kamo dėstymo buvo ispėla, ta
čiau ji nereagavo į duotus nu
rodymus ir kodėl iš mokyto
jos pareigų atleista“.
Mokesčiai kolchozininkams.

Kaip skelbia „Tiesa“, įstoda
mi į kolchozus Lietuvos ūkinin 
kai f turi dar sumokėti stoja
muosius mokesčius, kurių ne
sumokėję nesą priimami. „Tuo 
pačiu metu turi būti suvisuo
meninti arkliai, žemės ūkio in
ventorius, ūkiniai pastatai, 
sekios pašaras. Suvisuomeni
nai priimtasis turtas yra kol
ūkio nuosavybė, šio turto Šei
mininkas yra tik kolūkis, dau
giau niekas“, — rašo „Tiesa“.

Rašytojas Paukštelis
Nelengva lietuviui rašytojui 

sovietinėje Lietuvoje įsiteikti

valdžiai. 'Bet tai pavyko visu 
100% įvykdyti „buržuazi
niam“ J. Paukšteliui, kurio 
naujas veikalas „Audra Atei
na" buvo pastiitytiisPanevčžio 
’vatre, o vėliau, kaip labai pa 
vyzdingns", parodytus ir Vil
niuje. „Tiesa“ šį veikalą taip 
apibūdina:

„Autorius J. Paukštelis pa
sirinko nors ir ne naują, tačiau 
nūdieniam gyvenime aktualią 
temą — klasių kovą buržuazi
nėje Lietuvoje, ryškiai paro
dydamas buožijos veidą, iškel
damas komunistų partijos vaid
menį vadovaujant darbo žmo
nių kovai prieš išnaudotojus. . . 
Toliau: — „Pjėsės autorius 
drąsiai parodo bjaurų buožinį 
išnaudojimą, atidengia skau
džias buržuazines santvrukoe 
piktžaizdes. Buožė Kajetonas 
Bartkus — tai vienas iš tų 
kraujačiulpių buožių, kuriems 
niekas nerūpi, išskyrus nepa
sotinamą norą turtėti svetima 
sąsjiaita. Autorius teisingai 
pabrėžia buržuazinės santvar
kos nerašytą įstatymą •— „žmo 
gus žmogui — vilkas' *. Kaip iš 
licenzijos matyti, .1. Paukšte
lis šioje pjesėje pasistengė vi
siškai sukomunistinti 1936 m. 
Suvalkijos ūkininkų judėjimą, 
kurį, kaip žinome, organizavo 
ir vykdė beveik išimtinai Su
valkijos „buožės“.
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Išsaugosime tautine gyvybe, jei VYT. KASTYTIS KULTŪRINE KRONIKA
turėsime pajėgia spauda

Periodinė spauda lietuvių tau 
tiniame atgijime ir nepriklau
somos Lietuvos valstybės atsta
tyme daug lėmė. Ji Aušros spin 
dūliais žadino lietuvių tautinę 
sąmonę, galingais Varpo dū
žiais kvietė prie vieningo tau
tinės kultūros darbo. Ji bu
vo vienintelis ginklas, kuriuo 
rusų vergiama mūsų tauta gy
nė savo teises, skynė kelią kul
tūrinei ir politinei laisvei. Drą
siai galime teigti, kad visi žy
mesnieji mūsų tautinio atgiji
mo veikėjai buvo laikraštinin
kai, kurių visuomeninė bei kul-
tūrinė veikla daugiausia reiš
kėsi per spaudą.

Lietuvą ištikusi didžioji tra 
gėdija sunaikino nepriklauso
mybės metais gražiai suklestė
jusią mūsų periodinę spaudą ir 
skaudžiai palietė pačius laikraš 
tininkus. Procentiškai imant, 
per pirmąją bolševikų okupa
ciją (1940. VI. 15 — 1941. VI. 
27) labjausiai nukentėjo lietu
viai laikraštininkai: daug jų 
kalinta ir išvežta į Sibirą. Ne
mažai aukų iš mūsų šeimos pa
reikalavo ir vokiečių okupaci
ja.

Nuo bolševikinės vergijos ir 
raudonojo teroro pasitraukę į 
vakarus, gyvendami tremtyje, 
kai tik buvo galima, kūrėme ir 
ugdėme lietuvišką spaudą, bud 
liai stovinčią didžiųjų mūsų tau 
tos idealų sargyboje. Jausdami 
profesinio organizuotumo rei
kalą, 1946 m. pavasiarj atkūrė- 
me Lietuvių Žurnalistų Sąjun 
gą, sutelkusią senuosius sąjun
gos narius ir tremtyje pasireiš
kusias naująsias laikraštines 
pajėgas. Pirmą jame mūsų tiem 
ties gyvenimo laikotarpy, sto
vykliniame gyvenim, periodinė 
spauda sėkmingai atliko savo 
uždavinį. Ji buvo vienas di
džiųjų veiksnių, siejančių lie
tuvių tremtinius į vienalytę 
bendruomenę.

Šiuo metu daugumas mūsų 
sąjungos narių, jau yra išemi
gravę į užjūrio kraštus, dau
giausia į Jungtines Aemrikos 
Valstybes. Emigracija, įgali
nusi tremtinius pradėti sava
rankiškai gyventi ir šviesesnė
mis viltimis žvelgti į ateitį, 
mums laikraštininkams, be to, 
deda ir naują pareigų naštą, ku 
ri nelengva bus nešti. Užjūrio 
kraštuose mes savo kasdieninę 
duoną pelnomės įvairiais dar
bais, tačiau tuo pasitenkinti ne 
galime: didieji mūsų tautos šie 
kimai — išlikti tautiškai gy
viems ir atgauti laisvę, įparei- 
gojia mus po savo kasdieninių 
darbų, dirbti ir lietuviškąjai 
spaudai.

Lietuvio laikraštininko pa- 
reigas gražiai yra nusakęs prieš 
50 metų Vincas Kudirka „Tė
vynės Varpuose“ šiais mums 
įsidėmėtinais ir vykdytinais žo
džiais : „Kiekvienas iš mūsų 
turi žinoti, kur lietuvis verkia, 
o kur džiaugiasi, kur vargsta, 
o kur turtuose, kur apleistas ir 
nuskriaustas, o kur iiuosas ir 
laimingas, idant mąstytume, 
katrą brolį reikia gelbėti, o< nuo 
katro reikia prašyti pagelbos, 
tarime žinoti jausmus, mislis ir 
darbus visų lietuvių, idant aiš
ku būtų, ant: ko galima yra. rem
tis, norint apginti savo tėvynę 
ir suteikti jai laimę“.

Daugiau galėsime nuveikti,
jei būsime vieningi ir organizuo 
ii. Daugumai Lietuvių Žurna
listų Sąjungos narių susibūrus 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos valdybos nutarimu, čia per 
keliamas ir sąjungos centras:

Emigracijai I,. Ž. Sąjungos 
narius išsklaidžius po įvairius 
kraštus, skelbiama ju registra
cija. L. Ž. Sąjungos nariai pra 
šomi savo adresus ir jpageidavi 
mus dėl tolimesnės veiklos pra
nešti šiuo adresu: A. Merkelis 
c. o. Mrs. Pr. Lapė, Stony 
Brook, N. Y. USA.

A. Merkelis,
Lietuvos Žurnalistų Sąjungos 

pirmininkas.

VAIKAI
Neliėskit'jų-----jie žaidžia:
Mažuos veideliuos laimės šypsena, 
Akutės juokiasi ir glosto pasakų pilis 
Iš šakaliukų smėlyje atkurtas.

Mielos vaikystės stebuklingi burtai 
Juos globia pasakų giedria dvasia — 
Ji prikelia negyvą švino kareivėlį, 
Ji atgaivina skudurinę lėlę, 
Ji verčia šokt atgijusius žaislus.

O jūs tada rimti ir rūstūs
Ir nuostabiai maži savąjam didume 
Nustebę stovite prieš juos — 
Prieš krykščiančius vaikus — ir širdyje 
Pavydit jiems vaikystės pasakos gražios. ..

Dail. A. Tamosaitienes
„Kalėdos“

Kalėdinės temos įvairių tau 
tų ir/laikų menininkų yra tiek 
išsemtos, kad gal būt tikrai drą 
su dar kartą grįžti į šįą tema 
ir atrasti naujus išraiškos bei 
traktavimo būdus. Sutiksime, 
kad menininkas negali sutikti 
su nusistovėjusiomis formomis 
ir įprastiniu žiūrėjimo bei gal
vojimo būdu, jo uždavinys yra 
atrasti visiškai savitą ir nuo
savą pasaulį seno pasaulio ri
bose.

A. Tamošaitienė Kalėdas pa
junta . grynai gamtiniam mo
mente — ji nesistengia joje 
ieškoti mitologijos, Žmogaus — 
Dievo atėjimo pradmens. Jos 
Kalėdos yra kanadiškos — tie 
sioginis subtylus gamtos trak
tavimas, paruošimas dekoraci-

Tarptautine meno švente 
Adelaidėje

United Nations Appeal for 
Children surengė Adelaidėje 
Town Hall dvylikos tautų me
no šventę, kurioje su savo liau 
dies dirbiniais, tautiniais dra
bužiais, šokiais, dainomis ir 
dailininkų paveikslais dalyva
vo: Didž. Britanija, Australi
ja, Graikija, Rusija, Vengrija, 
Lietuva, Latvija, Estija, Čeko
slovakija Italija, Lenkija, Uk
raina ir Jugoslavija. Bolševi
kų pavergtas tautas atstovavo 
jų tremtiniai.

Salėje vykdavo mišrūs tau
tybių liaudies šokių, muzikos 
koncertai. Šią parodą, o ypa
tingai koncertus, aplankė la
bai daug australų publikos 
spaudos ir kino raporterių.

Lietuvių tautodailės skyrių 
tvarkė dailininkas A. Rukštelė 
su savo žmona ir p. Kemerie- 
nė. Šventės rengimo komitete 
lietuvių atstovu buvo kun. dr. 
Jatulis.

Koncertinėje dalyje dalyva
vo lietuviai solistai: smuikinin 
kas P. Matiukas, dainininkai: 
E. Rukštelienė, P. Rūtenis, G. 
Vasiliauskaitė; solo šoko Re
gina Plokštytė; vyrų choras, 
vadovaujamas muziko V. Šim
kaus ir tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Ratkevičiaus. Pa 
veikslų parodoje gražiausi kū
riniai „Pabėgėliai“ ir „Ežeras 
Chimsee“ buvo lietuvio daili
ninko Rukšlelės. Programos 
viršelis, konkurse laimėjęs pir
mą vietą, buvo lietuvės daili
ninkės E. Marčiulionienės.

Tris dienas čia išvardinti ir 
neišvardinti mūsų tautiečiai 
rungėsi su vienuolika kitų tau
tų.

(M. P.)
-r .i1,;■ ■ i," l=a=s===—ą-

Labai daug nustosi, 
jei “Nepriklausomos Lietuvos“ 

neprenumeruosi.

jos didžiajam vyksmui. Ji be
maž realistiškai žiūri į beprasi 
dedančią Kanados žiemą, ku
ltoje tik prasideda laukų ir 
miškų i balavimas. Pradeda 
snigti baltais dideliais kąsniais, 
„cats and dogs'' ir šitą sniegą 
ji naudoja kaip pagrindinį mo
tyvą — ritmą, judėsingam ki
limo bangavimui išreikšti. Nuo 
saikus baltos, (negyvos) spal
vos vartojimas ii ritmiškas jos 
išdėstymas atrandant pusiau
svyrą šaltų ir šiltų spalvų, nau 
dojant baltąją kaip kompozici
nę ir jungiamąją liniją, leidžia 
A. T. surasti vidurį tarp re
alistinio ir stilizuoto žiūrėjimo 
būdų. Kartais ji daiktus mato 
lealistinėmis akimis, kartais ji 
t uos pačius \ daiktus laužo ir 
ieško j. . išviršinės formos, už
mesdama jiems savąją trape- 
riją, arba tiktai jos šešėlį. Ir 
gal būt šičia jos kilimas sky
la ir dūžta į gabalus ir ji įveda 
labai drąsią vientisą kompozi-
ciją, kuri, kaip kolona, kerta 
.stačiai visą kilimą į tamsų stip 
rų mėlyną dangų įsiremia baž
nyčios bokštai, o į apačią kren 
ta eglės, apsnigta žemė, ir na
mai.

Ir šiame paskutiniame sa
vo kilime A. Tamošaitienė pa
mažu, bet akyvaizdžiai bėga iš 
impresionistiško pasaulio ir ieš 
ko savito spalvinio išsprendi
mo. O jis yra gražus: didelės 
spalvinės plokštumos perkirs
tos mažų vibruojančių spalvi
nių taškų, šitą kilimą išveda į 
platumas, kuriose nebėra ko
vos tarp technikos užmanymų 
ir išsprendimo.

Šis kilimas buvo padovano
tas Šv. Kalėdų proga dideliam 
hetuvių bičiuliui Mr. A. Tay
lor, Montrealio lietuvių 
vardu ir tenka dėkoti dail. Ta
mošaitienei, kad ji lietuvių var 
do reprezentacijai sutiko per
leisti šį savo paskutinį kūrinį.

J. A.

RASTI LABAI SENI 
RAŠTAI

Kasinėjant ir tiriant seną Ira 
ko Shadippur miestą, ties Bag
dadu, rasta 2.400 molini. . len
telių, kuriose yra išdėstytas ge 
(metrijos mokslas, koks jis 
buvo prieš 4.000 metų.

Iš tų lentelių išskaityta, kad 
Euklido geometrijos teoremų 
ir aksiomų mokslas jau tada 
buvo žinomas.

Dabar tos lentelės nuodug
niai tiriamos.

KOMPOZITORIUS JUOZAS 
NAUJELIS

mirė prieš 15 metų. Tai buvo 
vadinamos senosios lietuviu 
muzikų kartos žymus muzikos 
darbuotojas ir lietuvių muzi
kinės kultūros kėlėjas. Jis yra 
parašęs daug originalių kūri
nių vargonams, balsams, daug 
harmonizavęs liaudies dainų, 
jis vedė vargonininkų kursus, 
paskiau įsteigė vargonininkų 
mokyklą, kuri vėliau buvo per
organizuota į muzikos mokyk
lą, o dar vėliau — į valstybinę 
Lietuvos Konservatoriją, kuri 
nepaprastai pakėlė Lietuvos 
muzikinį apsišvietimą bei mu
zikinę kultūrą.

TELŠIŲ KANKINIAI
Tokiu vardu „Lietuvių Ži

nios“ (2211 Sarah St., Pitts
burgh 3, Pa.) išleido J. Padau- 
l.'iečio 100-to puslapių knygą 
apie Telšių vadinamąją Rainių 
miškelio tragediją, kurios au
kų buvo 73 asmens.

Šio leidinėlio vertė yra ta, 
kad jame tiksliai surašyti visi 
bolševikų nukankintieji, patie
kiant jų biografijas. Ir ypač 
svarbu tai, kad joje įdėti paro
dymai tų asmenų, kurie prieš 
tai tarnavo prie sovietinės val
džios ir vykdė jos įsakymus, t. 
y., — gyvų, visa mačiusių, da
lyvių parodymai. Joje, be to, 
įdėtas teismo medicinos pro
tokolas, kuris konstatuoja nu
kankintųjų sužalojimus.

„Telšių Kankinius“ patarti
na pasiskaityti visiems, kurie 
liktai mažai apie tai girdėjo, ar 
ba girdėjo tiktai iš propagandi 
nės pusės, ši knyga yra doku
mentinis leidinys, vertingas lei
dinys.

Iš 73-jų nukankintųjų 14 bu 
vo mokinių, 14 valdininkų, 4 
amatininkai, 4 prekybininkai, 3 
mokytojai, 19 ūkininkų, 4 dar
bininkai, 1 dvarininkas, 1 ku
metis ir 9 nežinomos profesijos 
kankiniai .

„TEGUL SKAMBA MOŠŲ 
DAINOS PO ŠALIS 

PLAČIAUSIAS“
Jauniausia Šiaurės Amerikos 

kontineto lieluviška kolonija
■■■ ■ .............. ------------------------------

Toronte, turtėja lietuviško me 
no vienetais. Vienas naujausių 
yra Toronto Lietuvių vyrų cho 
ras. Vos prieš 3 mėnesius įsi
kūręs, vadovaujamas Adolfo 
Narbuto choras, reprezen ne
darnas lietuvišką dainą, pasiro
dė pavyzdingai.

Pirmą kartą choras sud ' n.- 
vo kariuomenės šventės ps-.-gu. 
Antruoju — jau išdrįso išeiti 
svetimtaučių kritikų akyvaiz- 
cion. Tai buvo „United Nations 
Christmas Carols“ festivalis, 
įvykęs Univarsiteto didžiojoje 
auditorijoje Toronte. Šiame | 
festivalyje dalyvavo vokiečiai, 
italai, čekai, vengrai, anglai ir 
lietuviai.

Didelį įspūdį seniesiems lie
tuviams padarė lietuviškos dai 
nos ir giesmės transliacija per j 
CBC radio stotį pirmą Kalėdų ’ 
dieną. -Jie negalėjo suprasti, 
kaip tai lietuviška, mūsų dai
nos programa, buvo duodama 
tuoj po Karaliaus sveikinimo, 
plačiąjai britų tautų bendruo
menei? Naujuosius tremtinius 
gi i.ki ašarų sugraudino neblo
gai išpildytos dainos, taip mie
los politinių pabėgėlių širdžiai: 
„Leiskit į Tėvynę“, leiskit pas 
savus“ ir „Namo broliukai, na- j 
mo jaunieji, namo. . .; laukai ne 
arti, rugiai nesėti, dirvonai ne- 
akėti. . .“ 30 minučių programa 
suteikė svetur išblaškytiems he 
tuviams tikrai jaukią valandė
lę. Tai yra tikrų pasiryžėlių, 
idealistų kūrinys — šis cho- ( 
ras! Tai rado tinkama pažy
mėti ir radiofono pranešėjas, 
iškeldamas šių vyrų meilę lie
tuviškai, savąjai dainai, menui. 
O ir repeticijas choras daro 
svetimose patalpose, pats pa
dengdamas susidarančias išlai
das.

Choro reikalų vedėjas yra ne 
išsemiamos energijos, visų to- 
rontiečių lietuvių pažįstamas ir 
dėl to savo kruopštumo bei pa
sišventimo gerbiamas Petras 
Petraitis. Seniūnais jam talki
ninkauja J. Jurkevičius ir A. 
Palionis. Iš „senųjų“ nepapras 
Lai daug padeda žinoma veikė
ja, daugelio organizacijų tikro
ji siela Eva Mankus.

Kaip choro reikalų vedėjas 
informuoja, sekantis pasirody
mas numatomas Kiwanis Mu
se Festivalyje, kuris bus per
transliuojamas per C KEY ra
dio stotį, o taip pat po to įvyks 
tančiam koncerte, kur lietuvių 
vyrų choras pasirodys kartu 
su garsiu moterų Leslie Bell 
choru. Tai gražus pavyzdys 
daugeliui lietuvių chorų, išve
dant pasaulin lietuvišką dainą.

(aim).
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Kristinos pasirinkimas
VYTAUTAS TAMULAITIS

Panelė Kristina buvo susirūpinusi. Niekas šiandien negir
dėjo jos mielo, sidabrinio juoko. Pusryčiams išgėrė tik stiklą 
arbatos, nieko daugiau neragavusi. Baltą, šviesią kaktą temdė 
rūpesčio raukšlė, mažu, bet giliu lanku supdama svajingas 
akis. Nuol pat ryto ji sėdėjo fotelyje, vaikiškai patraukusi 
kojas, tyli ir rami. Visai ne ta buvo Kristina. Žvilgsnyje stai
ga užgęso ugnis, ir tie slaptingi jaunystės pavasario žiburė
liai, kurie taip ryškiai spindėjo jos tamsių akių kampučiuose, 
buvo dabar šalto, nežinomo šešėlio pavėsyje. Neryžtingas ir 
abejingas žvilgsnis, kuriuo ji dabar žvelgė, sunkiai kilo nuo: 
lango į šviesų dangaus mėlynumą ir pasiliko giliai įsmigęs ten 
tolyje. Atrodė, lyg jos akys būtų ieškojusios ten viltingos 
atramos, aiškumo ir atsakymo į sunkų klausimą, dėl kurio 
ji dabar sielojosi.

Niekados Kristina nemėgo apie ką nors ilgai galvoti ir 
spręsti painių klausimų. Bet šį kartą taip atsitiko, o šiame 
pasaulyje daug nuostabių dalykų atsitinka, kad ir nenorėdama 
ji analizavo ir svarstė vsias smulkmenas, kuriofe bent kiek 
galėjo įnešti aiškumo į šitą sunkų abejojimą.

Rodos, tai buvo visai lengva, paprasta mįslė: kurį ji turėjo 
pasirinkti? Tik vieną iš dviejų. Vieną iš dviejų, jos širdžiai 
lygiai vienodai mielų ir priimtinų. Argi taip sunku buvo tas 
įspėti? Rodos, tdįks lengvas buvo šitas klausimas. Bet Kris
tinai tai buvo didelė, sunki kančia. Ji ilgai jį atidėliojo ir stū
mė nuo savęs, laukdama, kas palengvintų jo išsprendimą. Bet 
vietoje aiškumo, kurį turėjo atnešti laukimas, dar didesnėje 
tamsoje paskandino jos širdį. Atidėliojimas pradžioje ją įvedė 
į šitą kryžkelę, kurioje stovėjo dabar nusigandusi, baili ir 
neryžtinga.

Muzikas Andrius Gaudrimas, apie kurį dabar galvojo ir 
kurio juodas akis matė žvelgiančias į ją iš tolumos, buvo 
vyras, kuriam ji nesurado, priekaištų. Aukštas ir tiesus, juo
dom garbanom ant pakilusios kaktos, pasitikintis savimi ir 
aplinka, ją traukė prie savęs dvasios gajumu ir didumu. Mėg- 
dama muziką, ji praleido jo draugystėje daug neužmirštamų 
valandų.

“Kristina“, atsiminė jo paskutinius žodžius, “ar mūsų gy
venimas ne lygiai toks pat, kaip ir tie švelnūs akordai. Su
skamba pradžioje tyliai, švelniai, paskui galingai ir stipriai, 
ant galo užgesdami ir klupdami su nutrukusios stygos pasku
tiniais virpėjimais... O, miela Kristina! Argi tai tiesa!? 

Ne, ne, ne . . . Gyvenimo stygos amžinos ir jų akordai netilsta 
niekada. Tai kas, kad mūsų akys užgęsta ir širdis nurimsta. 
Bet mes amžinai gyvename dainos skambėjime, pavasario 
dvelkime, vėjo ūžesy ir žvaigždžių mirgėjime. Amžinai gyve
name ir mylime . . . Kristina, rytoj tavo gimimo diena. Aš 
lau atnešiu ir pirmą kartą paskambinsiu simfoniją “Amžinasis 
pavasaris“, kurią sukūriau tau, tik tau. Noriu, kad tą iš kalno 
žinotum. Jei tu ją priimsi kaip dovaną, tada žinosiu, kad ...”

— Ką tu tada žinosi, ponas Andriau? — nusigando ji.
— Kad tu būsi mano žmona . . ., — atsakė ryžtingai ir 

tiesiai.
Jos širdis užkaito ir ėmė plazdėti, nustebinta šitų žoldžių 

aiškumu. Ji nežinojo, ar turėjo dėl to liūdėti ar džiaugtis.
— Kodėl tu tyli? — paklausė jis, švelniai paliesdamas 

ranka jos pečius.
— Man tai netikėta, — atsakė giliai pažvelgdama į jo 

degančias akis.
— Lyg tu nežinojai, kad aš tave myliu, Kristina? — ištarė 

liūdnai ir jo balse skambėjo priekaištas. — Lyg nežinojai, — 
tęsė jis, — kad mano sieloj akorduose skamba tavo vardas, 
jau neišdildomai susipynęs su mano širdies lūkesčiais ir ilge
siu . . . Lyg nežinojai, Kristina, kad jis nenutils niekada žadi
nęs ir kėlęs mane didžiam prisikėlimui, kurio preliudą tau pa
dovanosiu rytoj . . . Nejau tu nežinojai ir nematei šito mano 
akyse, mano žvilgsnyje, mano širdyje? . . .

— Gal būt ir mačiau, — atsakė ji bailiai, — bet neti
kėjau . . .

— Kristina, — sušuko apkabindamas ją, — tikėk ir laimė 
įžengs į šitą kampelį, skęstantį dainos skambėjime, kuriame 
abudu būsiva amžinai gyvi. . .

— Tai gražu ... — pasakė ji. — Kodėl man ankščiau to 
nesakei, Andriau? .. .

— Argi būtų per vėlu? — nusigando jis.
— Ne,atsakė ji. — Tik plaktų mano širdis dabar daug 

ramiau . . .
— Aš tikiu, kad rytoj, tavo gimimo dieną, galėsiu ištarti 

savo lūpomis, kad tu gimei mano laimei ir gyveni mano mei
lei .. . — ir tvirta ranka norėjo prispausti ją prie krūtinės, bet 
ji išsivadavo iš jo> glėbio.

— Palaukime rytojaus, — atsakė švelniai. — Aš jums 
rytoj į tai atsakysiu . . .

Atsisveikindamas jis stipriai suspaudė jos ranką ir pasakė:
— Lauksiu jo, kaip savo laimės rytmečio . . .
“Taip, mielas Andriau“, galvojo ji dabar, “kiekvienas lau

kiame savo laimės rytmečio ir tikime juo ... Aš žinau, kad tju 
mane myli, aš tikiu, ką tu man pasakei. . . Tikiu, kad mano 

vardas bus įpintas tavo kūryboj žibėjime, tavo sielos nemaru
me, tavo kūrinių skausmingam virpėjime ir džiaugsmingam 
pakilime. Aš žinau, kad ir aš su jais gyvenčiau ilgiau, nemir
čiau, gal būt, sykiu su gėlės žiedu, kurį nuskins rudenį pa- ( 
prasta šalna .. . Bet kas tai yra laimė, Andriau. Ar pasiauko
jimas ir išsižadėjimas savęs, ar tikėjimas ateitimi, ar gyve
nimo grožis, ar tik nebuvimas kančios? Ar ji taip pat amžina, 
ar ji keičiasi kaip ir viskas pasaulyje? Ar pastovumas, gy
venimo lūkesčių išsipildymas, ar tik žmogaus jausmų apgau
linga išvada? Kodėl kartais, ką mes ilgai vadiname laime, 
staiga sakome: ne, tai ne tas . . . Kodėl, kodėl, taip, mielas 
Andriau? ... O, vis dėlto, nojrs nesuprantu to, aš noriu būti 
laiminga ...”

Ir ji galvojo, kokį būtent žodį ištars, kai jis ateis rytoj jos 
gimimo dieną.

Ji nuleido akis, pastebėjusi bėgančias mintis prie mažo, 
šviesiai žaliai dažyto namo Sodo gatvėje, kur prie apipintas 
žalių apynių verandos stovėjo inžinierius Povilas Daunys, | 
atsegta tamsiai mėlynų marškinių apykakle:

— Kristina, — liūdnai šypsosi jai iš tolo. — Nejau neiš
sipildytų mano troškimas, — atsiminė jo žodžius, kai jis ly
dėjo ją vakar pripuolamai sutikęs gatvėje.

— Koksai troškimas? — paklausė ji, nieko nesuprasdama. 
—Nejau nesupranti, be ko mano širdis trokšta?
— Ne ... — atsakė ji abejingai.
— Be tavęs ... — sušnibždėjo, palenkdamas galvą prie 

jos plaukų garbanų. — Žaliam namely, kurį savo ranko^nis 
išpuošiau tau, trūksta tik tavo mylinčios širdies . . . Rytoj 
tavo gimimo diena. Aš atnešiu tau dovaną, naujausios laidos 
automobilio raktelius. Pasakau tai iš kalno, kad pagalvotum 
apie atsakymą . . .

— Apie kokį atsakymą, Povilai? — sustojusi staiga pažiū
rėjo į jo drebančias lūpas.

— Apie kokį? — nustebo jis. -— Lyg nežinai, ko galėčiau 
tavęs klausti?

— Ne . . .
— Ar sutinki būti mano žmona?
Ji nuleido akis ir ėjo. tylėdama šalia jo.
— Kodėl apie tai anksčiau neužsiminei? — paklausė ji.
— Argi būtų vėlu? — sustojo ir pagriebė jos rankas.
— Ne, — atsakė ji. — Bet būčiau ramiai galėjusi apie tai 

pagalvoti... Man tai netikėta! Mūsų draugystė buvo graži, 
bet aš buvau įsitikinusi, kad ji iš bičiulišumo ribų neišsi- 
plės į. . .

— Į meilę ... — pabaigė jis, spausdamas ranką. — Į 
gražią, gilią meilę, kuri dega mano širdyje tau, Kristina .. .
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SLA Toronto kuopos susirinkimas
5 PSL.

Maždaug prieš 4,5 mėnesių 
atvykęs iš Gpelph, visai nežino 
■au, jog Čia gyvenama daugiau 
lietuvių ir maniau, jog aš vie
nas iš lietuvių čia gyvenu. 
Miestelis gana gražus ir šva
rus. Ypatingai gerą įspūdį man 
/'■dirė Ontario Veterinarijos 
r agronomijos kolegijos, bei 

ic Donald institutas.
i ario Agronomijos Kole- 

j man priminė Dotnuvos 
žemės Ūkio Akademiją. Vis
kas labai panašu, tik atskirų 
mokslo sričių laboratorijos tur 
tingesnės ir moderniškiau 
įrengtos. Nuo trečiųjų moks
lo metų studentai pasirenka 
mėgiamą agronomijos šaką ir 
specializuojasi toje srityje. Tai 
Šioks toks skirtumas, negu Lie 
' uvoje ar Vokietijoje. Šiaip 
mokslo lygis gana aukštai pa
statytas. Studentų galima su
tikti iš įvairių kraštų, kaip 
pav. iš U. S. A., (Olandijos, 
Šveicarijos, Graikijos, Lietu

os, Es'ijos ir Australijos, bei 
Anglijos.

Bevaikščiojant po minėtas 
Kolegijas, man kilo seni aka
demijos prisiminimai ir kartu 
noras tęsti studijas. Tad suma 
nyta ir padaryta — nieko ne
laukdamas stajau i Kolegiją ir 
pradėjau tęsti studijas.

Registracijos dieną nustebau 
pamatęs kažkur matytą veidą 
— gi kitas lietuvis codlega agr. 
A. Meilus, taip pat pasiryžęs

gilinti studijas agr. cehmijos 
srityje.

Kišk vėliau pripuolamai te
ko susipažinti su dviem gra
žuolėmis lietuvaitėmis Selma ir 
Rūta, iš kurių pirma dirba li
goninėje, o kita, namų ruošoje, 
'taip pamažu sužinojau, jog 
i ia esąs visas būrys lietuvių. 
Didesnė dalis iš jų dabar ligo
ninėse, o likusieji fabrikuose. 
Iš ilgiau gyvenančių, atrodo, 
bus p. Valaičių šeima, kuri jau 
neblogai spėjo įsikurta. Chemi 
kas p. Kairys dirba savo srity 
je chemijos laboratorijoje. Čia 
yra bent šešios naujakurių šei
mos ir apie 7 viengungiai vy
rai.

Sausio 2 dienos vakarą, dė
ka lietuvių: Br. Augustino ir 
Br. Jurgučio, buvo suruošta lie
tuviška vakarienė, kur buvo 
pakviesta didesnė lietuvių da
lis ir duota proga arčiau pa
žinti vienas kitą.

Ateity laukiama didesnės 
lietuvių veiklos ir organizuotu
mo. Be to, girdėti, jag žada 
čionaįs atvykti daugiau lietu
vių ir padidinti mūsų skaičių. 
Ypač laukiama atvyksatnt vieš 
mų lietuvaičių, nes tik dvi gra
žuoles' turime.

Įsikūrimo sąlygos čia ne
blogos. Vietos gyventojai ga
na malonūs ir svetingi žmo
nės. Jie naujai atvykusiems 
stengiasi visokiais būdais pa
dėti.

J. Beržanskis.

Sausio 8 d. įvyko 236 Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
susirinkimas, kurį atidarė se
nasis valdybos pirm. p. Jakuby- 
nas ir patiekė peraitų metų 
kuopos darbų apyskaitą. Jis 
pasidžiaugė, kad kuopa perei
tais metais išaugo ir sustiprė
jo. Įstojo nemažas skaičius 
naujų narių iš naujai atvyku
sių, bet kartu priminė, kad 
SLA, kaipo pašalpinės ir kul
tūrinės organizacijos veikla, 
naujai atvykusiųjų lietuvių tar
pe permažai įvertinama. Tai 
yra vienintelė Kanadoje lietu
vių pašalpinė ir kultūrinio po
būdžio organizacija, kurion su 
telpa visokio įsitikinimo tautie 
čiai, kurie rūpinasi Tėvynės 
i. isvės kova, kultūriniais na
rių reikalais, taip pat mirties, 
nelaimės ir ligos atvejais.

Pristatydamas susirinkimui 
naująją valdybą, kuri buvo per 
linkta kuopos susirinkime 
gruodžio 11d. iš pirm. V. Da 
gilio, vicepirm. J. Navagrads- 
kio, sekret. L. Navagradskie- 
nės, kasininkės M. Jakubiene- 
nės ir finansų sekretorės O. In 
drelienės, palinkėjo naujajai 
valdybai sėkmingo ir gražaus 
darbo.

t'.s s/ausio 1 d. — 309,90$. Lai 
ke pereitų mėtų išmokėta sep
tyniems nariams ligos pašalpa 
27 5$. Kuopa turi savo knygy
nėlį, kuris iki šiol buvo tvar
komas p. Indrelienės. Ateity
je knygyną tvarkys ir knygas 
išdavinės kuopos sekr. p. L. 
Navagrodskienė, kurios adre
sas yra Dovercourt st. 49. Nu 
tarta pravesti knygos vajus.

Susirinkimas, iš kuopos lėšų, 
įvertindamas dr-jos „Dainos” 
grupės kilnų darbą tremtinių, 
ligonių šelpime, paskyrė 50 $ 
šelpimui tremtinių džiovinin
kų, gulinčių Vokietijos sana- 
torjjose.

SLA veikla ir jos organiza
cija mums naujai besikurian
tiems Kanadoje lietuviams, rei 
ketų aktyviau domėtis, stoti 
nariais ir jose apsidrausti ne
laimės, ligos ir miitięs“atvejais. 
Kur nėra tokių kuopų, didesne 
se lietuvių kolonijose, jas rei
kėtų įsteigti. Kaip matyti iš 
SLA užsibrėžtų įstatuose tiks
lų, be pašalpinių, turi ir kitų:

1. Suvienyti į brolišką sąry 
šį visus abiejų lyčių doro elge
sio ir garbės vertus lietuvius, 
neatsižvelgiant jų religinio ir 
politinio įsitikinimo.

c. Apmokėjimui ligų.
d. Sušelpimui mirusiųjų naš 

lių ir našlaičių.
e. Sušelpimui narių ir jų šei 

mų nelaimėje.
f. Steigti ir teikti stipendi

jas nariams ir šeimoms, 
einantiems mokslus.

4. Remti švietimą ir kultūrą 
tarpe lietuvių, steigiant knygy 
nūs, skaityklas ir tft. Leisti 
švietimo knygas, teikti dova
nas ir premijas už gerus lie- 
i avių literatūros veikalus. Su
sivienijo narių vaikams gelbė
ti atsiekti aukštąjį mokslą, tuo 
įsteigiant ir remiant atskirus 
fondus .

5. Rengti paskaitas apie lie
tuvių tautos kultūrą, meną ir 
ugdyti Tėvynės meilę ir prisi- 
i išimą prie savo krašto, kal
bos, papročių ir tradicijų. 
Rengti įžymiųjų lietuvių, tau- 
tosdidvyrių ir svarbiųjų Lietu
vos švenčių ir istorinių įvykių 
minėjimus.

J. Pr. B-nas.

LIETUVIŠKAI — ANGLIŠ
KI ŽODYNAI.

Įsigykime ką tik iš spaudos 
išėjusį V. Pėteraičio, kišeninio 
formato mažąjį lietuviškai -
- anglišką žodyną su tartimi. 
."Žodynas yra virš 400 psl. Kai
na $2.50.

Be to, dar galima gauti to 
paties autoriaus didįjį žodyną
- 30.000 žodžių, kurio kaina 
$5.— ir liuksusiniais išleistą 
$8.—.

Užsakymus su pinigais siųs
kite :

1. Mrs. Andruškevičienė -
- Pėteraltytė, 5155 Bourbon- 
r.iere, Apt. 6, Montreal, Que.

2. St. Dargis, 83 Euclid 
Ave., Toronto, Ont.

3. A. Miškinis, 576 York 
Str., London, Ont.

4. J. Klimavičius, 636 Haw
ks Ave., Vancouver, B. C.

Kasininkė p. M. Jakubinie- 2. Tobulnti - auklėti narius

SIUVĖJAI
St. Morkūnas ir Ip. Kazlauskas 
siuva ir taiso iš savų ir klientų 
medžiagų vyr. ir mot. rūbus.

Išnuomojamas

KAMBARYS
— 3 Ave, Ville Lasalle

metų kuo-
Pe-

DRAMOS STUDIJA 
ČIKAGOJE

Prie lietuvių teatro Čikago
je organizuojama dramos stu
dija, kuriai registruojami norį 
dramos vaidybos mokytis.

BANDYS VAIKŲ TEATRĄ
Prie Lietuvių teatro Čika

goje organizuojamas vaikų te 
atras, kuris numatęs pastaty
ti du veikalus vaikams. Vai
dinime dalyvausią artistai ir 
vaikai.

BEŽDŽIONĖS INDIJOJE
Ant 300 milijonų gyvento

jų Indijoje yra apie 30 mi
lijonų beždžionių — de
šimčiai indų tenka viena bež
džionė. Ten daug privisę bež
džionių todėl, kad indų religi- 
ja ir papročiai neleidžia bež
džionių naikinfa.

Tačiau toks milžiniškas kie
kis beždžionių sudaro labai rim 
tą mitybos problemą, nes bež
džionės suėda labai daug mais
to ir dalis indų dėl to turi ba
dauti. 
•------

GRAŽUS NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS VANCOUVE- 

RYJE
Kanados Lietuvių Tarybos 

Vancouverio skyrius Naujųjų 
metų sutiktuves suruošė Ukrai 
niečių salėje, kurion susirinko 
labai daug tautiečių.

Labai svarbu yra, kad KL 
Tarybos parengimus vis dau
giau ima lankyti senųjų lietu
vių, kurie anksčiau būdavo tar 
turn abejingi, ypač santykiuo
se su naujaisiais ateiviais — 
tremtiniais. Dabar tas abejin
gumas nyksta ir, vieni kitus iš 
arčiau ir daugiau pažinęs, san
tykiai nuolat darosi nuoširdes
ni ir biciuliškesni.

Tuo pačiu didėja ir susipra
timas — Lietuvos ir lietuvių 
tautos reikalų vis gilesnis ir 
atviresnis vertinimas.

Sutinkant Naujuosius metus 
tas draugiškumas ypač gražiai 
reiškėsi ir siūlė geresnės atei
ties perspektyvas.

Naujieji metai tokiu būdu 
sutikti labai gražiai, linksmai 
ir labai geroje nuotaikoje, už 
ką KLT Vancouverio skyriui 
priklauso didelis ačiū.

Kor.
——MX----------------------- m

nė patiekė pereitų 
pos finansinę apyskaitą, 
reidais metais kuopa turėjo 
2184,01 $ pajamų, iš kurių 
1734,51$ pasiųsta centrui mo 
kesčiams už ligos, nelaimės ir 
mirties apdraudę. Kuopos iš
laidos sudarė 139,90 .$ ir liku-

protiniu, doroviniu, organizuci 
niu ir medžiaginiu atžvilgiu ir 
teikti jiems ^ągalbą nelaimėje.

3. Steigti ir užlaikyti sekan
čius fondus:

a. Pomirtinį fondą.
b. Senatvės ir ligos pašalpų]

fondą, I

1109 Brown Blvd. Verdun. Tel. TR. 9659.

-------------

Aš toks laimingas 1 .Aš taip laukiu rytdienos, kada galėsiu tau 
pasakyti: tu mano! Vienišam namelyje taip trūksta tavęs ir 
tavo šviesių akių meilaus žvilgsnio ... Ten įžengusi laimė 
gyvens sykiu su mumis ir žydės palangių žodynuose. Aš taip 
čia laukiu tavęs . . i

Jis neištarė daugiau nė žodžio ir ėjo tylėdamas. Tik atsi
sveikindamas prie namų, švelniai pasakė:

— Juk tu myli mane? Ar ne tiesa, Kristina?
— Leisk atsakyti rytoj, mielas Povilai, — pasakė ir leng

vu šuoliu atsidūrė prie durų.
Ji mąstė dabar apie jį, liūdnai šypsodama.
**Ar ilgai žydi laimė, mielas Povilai”, galvojo ji. “Ar 

ilgi žydi sodo šakelė ir žaliuoja apynėlio drebantis lapas pa
langėje. Ko|dėl mes negalime visada žydėti ir žaliuoti? ... O 
gal galime ir tik nemokame? Kas į tai atsakytų, Povilai?’*

Ir ji galvojo dabar tik apie jį ir žalius apynėlio lapus prie 
šviesaus lango. Ji tebematė jį stovintį arti verandos ir lau
kiantį jos. Tiesus, šviesiais plaukais ir mėlynomis akimis, jis 
žiūrėjo į ramią gatvę ir akmeninius laiptelius, kur, tvirtai jis 
tikėjo, smulkiais žingsneliais bėgs kasdieną ji. Jis buvo jai 
lygiai toks pat mielas ir brangus. Taip sunku buvot jai matyti 
dabar ištiestą jo ranką, kurią turėjo arba paskutinį kartą pa
spausti atsisveikinimui arba amžinai ją sujungti su savąją.

Ką ji turėjo jam atsakyti rytoj? Ji galvojo, kokį Žodį iš
tars, kai jis švelniai pabels į duris ir padės ant stalo žadėtąją 
dovaną šalia muziko simfonijos. Kasgi jai buvo tikriau, ar 
nemarumas, ar reali dabartis, ar gražūs skambantys akordai, 
užburiantieji žmonių širdis, ar šviesioj palangėj žydinčios 
gėlės su blizgančia vidurnakčio rasa? Ją žavėjo lygiai pirma 
svajonė, kaip ir antra. Jei ji būtų galėjusi, ji būtų neatstū- 
musi nei pirmo, nei antro. Bet čia pasirinkimas turėjo būti 
aiškus ir tiesus, nevilkinamas ir neatidėliojamas. Staiga, 
rodos, ji išgirdo juodu abudu ateinančius gatve. Tikrai, tik
rai.. . Žingsniai pasigirdo koridoriuj, tyliai pravėrė duris 
ir nė žodžio netarę padėjo ant stalo prieš jop akis savo dova
nas ir vėl išėjo. Ji žiūrėjo iš tolo į jas labai trumpai ir staiga 
pakilusi priėjo prie stalb. Ramiai paėmė savo plonais pirštais 
tą, kuri jos širdžiai staiga pasidarė mieliausia ir, nejausdama 
joįkios abejonės, stipriai prispaudė ją prie lūpų.

— Šitą, tik šitą, — sušnibždėjo degdama džiaugsmu, pati 
stebėdamosi savim, argi buvo dėl ko tiek daug abejoti ir gal
voti ...

“Kodėl šitą, o ne aną”, dar bandė smelktis galvon pra
bėganti mintis. Bet Kristina greitai išėjo iš kambario, ramiai 
jaukdama rytojaus, nes buvo lygiai to'kios pat nuomonės, kaip 
ir tu, miela skaitytoja. (L2)

TONY’S RADIO SERVICE.
1 V’sų rūš*Ų pataisymak V
l| SAV. TONY MASYS

1728 FRONTENAC ST. į
♦ Telefonas: GR. 1249. MONTREAL. ’

HAVER 
Radio Tarnyba

Taisomi
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.

visų rūšių aparatai.
RAndolph 4708.

CRANK GRINDING CYLINDER BORINt
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED

; LIETUVIŠKA

baldu krautuve
IR DIRBTUVĖ

Parduodame sofas, fotelius, — sėdimus ir miegamus. 
Taipogi taisome ir aptraukiame naujai senus baldus ir 

keičiame į naujus.
Priimame užsakymus.

SAV. JOHN KAMICHAITIS, 
ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 

..899 BLOOR ST. prie Ossington g-vės. TORONTO,
Ont. Telefonas LO 1438.

585, Prefontaine St.
corner St. Catherine

FRontenac 0879

S. MAZULAITIS

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

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

6920 Monk. Blvd. Ville Emard, Montreal, Tramvaj. 36 ‘
XZXZZXZXXXSXZXZXZZXSXXXXXXXXXXXXXXZX3XXSXXXXXZX

XX.

. --------------ai— ’ „c’—" tt—  a<— -a H'■■'■aagįi
: į _ W
y Senas, patyręs vyriškų ir moteriškų rūbų

LIETUVIS SIUVĖJAS
JUOZAS SKINKIS $

S . ---------------- ------------ ----- H
♦ Siuvimas geriausiomis ir prieinamiausiomis sąlygomis. K

Didelis pasirinkimas įvairių medžiagų.
2540 Sherbrooke East, Montreal. Telefonas: FR 8493. 1

<į- : :-?r—-  3c ■■it—- yr  ->r ■ i
uę-: ■ t -<•' ' ’ j
| ĮVAIRIŲ MAŠINŲ (karų) TAISYMAS: |
U motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal dide- R 
® lį spalvų pasirinkimą.' Mašinos paimamos iš namų ar iš 1 

V sugedimo vietos kasdien išskyrus sekmadienius nuo 8 ra 
w vai. ryto iki 7 vai. vak. iššaukiant telefonu JU 4773.1 
I Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis.

G. KERAITIS,
IMPERIAL AUTO COLLISSION, 
561—567 KEEL ST. TORONTO, Ont.

TRenmore 5661

E. DUMAS
Į VISOKIAUSIAS DRAUDIMAS

gaisro, apiplėšimų, nelaim. ats*t., automobilių ir kt.
Į 1—4 Ave. VILLE LASALLE.
^XXXXXXEXXXXXXSXXX3XX5XXXXS3XXXXXXX!XX5XXXSXSX

Lankydami gražiąją Montrealo vasarvietę Ville Lasalle aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
SAVININKAS ANTANAS MATULIS

Edward St. 7682. Montreal
Įvairūs užkandžiai, šilti ir šalti gėrimai, lietuviAka anuok*.

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

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

atlyginimo.

SIUVĖJAS AP. BE RESNEVIČJUS I
| ------------------------------------------- - g
g Priimu vyrų bei moterų rūbų užsakymus iš savo ir kli- H 
♦ jentų medžiagų. Darbas atli ekamas pagal naujausias g 
H madas. — Klijentai priimami: kasdien vakarais nuo 5 v ® 

30 min., šeštadieniais visą d ieną, šventadieniais iki 10 a 
vai. ryto ir po pamaldų iki 2 vai. po pietų, 

j 2471 MESSIER ST. MONTREAL, QUE. g 
(visai arti lietuvių bažnyčios).

. ■ 1” M ■ 14 ' ' 'X i'■ ' "^t ■  M— 11 “—M11 n _
Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1064 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que. Tel.

: TR 5929, priima pataisymams įvairius laikrodžius. t 
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. Kainos Že- ? 
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja. !

: Kreiptis vakarais po 6.30 vai. j
" " - ‘T.-..... ..... ...................... . ...... W. . , 1H-. -------8t-
nxxsxxsxxxxxsxxxxsxxxxsxxsxxsxxsxxsxssxxxxxsx:

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

VIRBALI ELECTRIC REG’D
TEL. DO. 3655 ;

Lietuvis Elektros Kontraktorius
; Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas >
J Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas
; Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

Savininkas: STASYS VIRBALAS, TEL. DO. 3655
816 JEAN TALON, W, MONTREAL f
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Štai ir Edmontonas 
organizuojasi

L. arbūnas, viep. I. Pašukonis, 
sekretorius A. Kontautas, ižd. 
V. Kadzilauskas; kandidatė
mis liko: P. Zaleckienė ir 
Gustainienė. Kontr. kom. 
rinkta: Gustainis, Kynas 
Diuteika.

Naujoji k-to valdyba, prisi
laikydama patarlės, kad „nau
ja šluota gerai šluoja“, tuoj 
pirmame savo posėdyje buvo 
nutarusi suruošti bendrą Nau
jų Metų sutikimą, bet dėl ne
galėjimo surasti laisvos tai die
nai salės, pasitenkinta vakaro 
surengimu trims Karaliams. 
Jau ne kartą teko patirti, kad 
neturėjimas savos salės yra 
viena iš mūsų didžiausių bėdų. 
Valdybos posėdžiams daryti, 
nekalbant jau apie visuotinius 
susirinkimus, irgi neturime ati 
tinkamų patalpų.

Šia proga negaliu nepaminė
ti čia dviejų šeimų, būtent: Za 
leckių ir Pašukonių, kurių bu
tuose mes visuomeniškais rei
kalais ir susirenkame. Galima 
tiesiai pasakyti, kad apie tas 
dvi susipratusias lietuviškas 
šeimas dabar sukasi visas vei
kimas, — tad pagarba ir ačiū 
toms šeimoms. Mes žinome, 
kad kiekviena pradžia yra sun
ki, tad nenusimename ir esame 
pasiryžę pagal išgales tęsti dar 
bą.

Ko mums dar labai trūksta, 
tai yra dirigento. Taip pat rei
kia labai nors asmens, kuris, 
kad ir armonika, kokią tautiš
ką kepurinę sugrotų. Štai ar
tinasi Neprikl. Šventė, norėtu
me nors mažą programėlę su-

Nenuostabu, kad iki šiol . 
apie EdmonIJono ir apylinkės ! 
lietuvius jokios žinutės nepa- 
stebėjome$r$s jie iki dabar dar : 
nebuvo tinkamai susiorganiza- i 
vę, neturėjo pastovesnio sarfi- : 
būrio, kotmiteto.

Manau, kad svarbiausia kliu 
timi susiorganizuoti buvo per 
mažas skaičius vietoj gyvenan 
čių lietuvių, kurie, išsimėtę po 
plačias Albertos apylinkes, ne- ■, 
turėjo tampresnių tarp savęs 
ryšių. Mes žinome, kad ir da
bar dar daugeelis su abejonė
mis vyksta Albertos provinci- 
jon, bijodami rasti čia bloges
nes gyvenimo sąlygas, negu ki 
tose provincijose, kur sakoma 
ir klimatas esąs palankesnis ir 
daugiau lietuvių gyvena. Gal 
lai ir tiesa, bet aš iiš savo pu
sės drįstu tvirtinti, kad Alber
ta man patinka ir nesu girdė
jęs, kad kas nors, iš čia gyve
nančių tautiečių nusiskųstų. 
Priešingai, aš randu, kad čia 
kaip tik patogiausios sąlygos, 
ypač naujai atvykusioms ko
lonistams, nes, kraštas yra kū
rimosi stadijoje, miestai spar
čiai statosi ir kasmet užtinka
ma vis daugiau visokių gėry
bių žemėje, dėl ko atsiranda 
įvairių profesijų žmonėms dar 
bo ir gerėjančio pragyvenimo.

• Atvykau Edmontonan pe
reitų metų birželio pradžioje ir 
buvau maloniai nustebintas ra
dęs čia gražų miestą, apie kurį 
man dar Vokietijoj būnant vi
sokių versijų pripasakoję bu
vo. Taip pat maloniai buvau 
nustebintas radęs čia nuo se
niau gyvenančių tautiečių, ku
rių draugiškumo ir vaišingumo 
dėka, aš tuoj pasijutąu kaip 
savame krašte. Todėl, tuojau 
su žmona, susiradę butą ir dar 
bo, iki šiol, ačiū Dievui, gyve
name kaip ir visi kiti naujai at
vykę tautiečiai.

Nors ir dabar dar Edmonto- 
ne dėl mažo lietuvių skaičiaus 
tautiškas veikimas yra. sunkiai 
įmanomas, vis tik galime pa
sigirti, jau šį tą nuveikę. Taip 
pavyzdžiui, gruodžio mėn. pra
džioje keleto senų ir jaunų čia 
gyvenančių lietuvių iniciatyva 
buvo sušauktas steigiamasis 
susirinkimas sutverti bent 
laikinį komitetą, kuris bū
tų įpareigotas rūpintis visais 
lietuvių reikalais. Susirinkiman 
atvyko apie 30 tautiečių, Dis
kusijos vyko taikingoje nuotai
koje ir komitetas sudarytas. 
Nutarta pasivadinti „Edmonto 
ne Laikinasis Tautinis Lietu
vių Komitetas“. Šis nepoliti
nio k-to tikslas yra: 1) daryti 
įvairius kult, pasilinksmini
mus, parengimus ir tautiškus 
minėjimus, 2) stiprinti ryšius 
tarp Edmontone ir apylinkėje 
gyvenančių lietuvių, 3) žadin
ti tautišką susipratimą ir mei
lę pavergtai Tėvynei Lietuvai 
ir 4) rūpintis naujai atvykstan 
čiais iš tremties tautiečiais. Iš
rinktoji k-to valdyba pasiskirs

N. 
iš- 
ir

imigracijos reikalai
FRAŠO SUDARYTI ATVY

KIMO SĄLYGAS 
Iš įvairių vietų tautiečiai 

prašo padėti jiems atvykti į Ka
nadą. Čia paduodamos apie 
juos žinios:

1. Albinas Sidaravičius (jo 
adresas: A. Sidaravičius. (20b) 
Kreiensen A-Harz, Ringstras- 
se Nr. 23, Brit. Zone, Germa
ny), fotografas. Jo šeima su
sideda iš jo, jo žmonos ir trijų 
vaikų — 2, 9 ir 11 metų dukre
lių, kurių dvi vyresnės groja 
akordeonu ir smuiku.

2. Kazys Jonelynas (jo adre 
sas: K. Jonelynas. The Chace 
Industrial Hostel, London Rd., 
Coventry, England) prašo su
daryti jam sąlygas įvažiuoti 
Kanadon. Kelionę apsimokės 
pats. Be to, tuojau stos' Mont- 
iealio lietuvių namų statybos 
Garbės šėrininku.

3. John Kasperas (jo adre
sas: J. Kasperas (24 b) Elms
horn - Holst., Feldstrasse 33, 
B/iti Zone, Germany) darbi
ninkas, g’imęs> 1898 metais Ame 
rikoje, katalikas. Žmona Mar 
ta, gimusi Kubaitė 1901 me
tais Klaipėdos krašte. Kelionę 
jam apmokės IRO, o jei būtų meniškai pranešti šiuo adresu 
kitų išlaidų, pasižada atsilygin-

tė pareigomis kaip seka! pirm, ti atvykęs.

MUSU SPORTAS
LIETUVIAI ŠACHMATI

NINKAI TORONTE
Sporto klubo „Vytis“ šach

matų sekcija, numatydama da
lyvauti š. m. Toronto miesto 
šachmatų pirmenybėse, jau 
nuo spalių mėnesio pradėjo sa
vo kvalifikacinį turnyrą. Iki 
šiol jau (beveik užbaigtas pir
mas ratas, kuriame pirmauja 
Raškauskas, sekamas Matusevi 
čiaus, Rimo, Stepaičio, Guo- 
hio ir kitų. Jau .pradėtas ir 
antrasis ratas.

Jėgų išbandymui teks su
žaisti dvejas rungtynes su vie 
na iš stipriausių Toronto ko- 

ukrainiečįų klubu 
Pirmose rungtynė 

drauge su Hart - House (Uni
versiteto rinktinė, praeitų me
tų Toronto miesto, meisteris), 
Gambit, Ukraina ir Centrai 
YMCA komandomis.

Sausio 6 d. sužaistos pirme
nybių rungtynės prieš Gambit, 
kurios laimėtos rezultatu 3% •

Anderson 
0 : 1

Paškauskas — 
(Ontario meisteris) ‘ 
i'/iatusevičius—Glasberg %:% 
Rimas — Avery ...............1 : 0
Stepaitis — Ridont..........1 : 0
Guobis — Gewitt ............ 1 : 0
Šakalinis — Siemms ... .0 : 1

Reikia tikėtis, kad ir tolimos 
nėję pirmenybių eigoje mūsų 
šachmatininkai pasieks gražių 
rezultatų. Gero vėjo!

Alė.

mandu — 
,,Ukraina' 
se, jfe|ustiprinus savo eiles P. 
Vaitoniu, bet komandai turint 
nesėkmingą dieną, teko praloš
ti rezultatu l*/2 : 6%. Revan
šo rugtynės pasibaigė mū§ų vy 
rų laimėjimu 4% : 3%. Gal
būt, šitas rezultatas prisidėjo 
prie to, kad lietuvių komanda 
tapo pakviesta žaisti aukščiau
sioje iš Toronto trijų klasių

ruošti. Turim gražaus jauni
mo, tik nėra kam pavadovau-

Baigdamas šių mūsų bėdų 
aprašymą, norėčiau manyti, 
kad šiais metais gal gi atsiras 
koks drąsuolis — dipukas ir 
nudžiugins mus Edmontonie- 
čius savo atsivežtais gabumais 
dainavime bei muzikoje, idant 
prižadintų mūsų, deja, kai ku
rių čia nuo seniau gyvenančių 
senų _ir jaunų tautiečių kiek 
užsnūdusį tautinį susipratimą.

Henrikas.

Tautiečiai, maloniai prašomi, 
kas gali, atsiliepti ir šiems žmo
nėms padėti.

JAU SUDARYTOS SUTAR
TYS IR DOKUMENTAI
„NL“ Nr. 49 yra Belgijos 

lietuvių atsišaukimas į Kana
doj gyvenčius lietuvius, kad jie 
padėtų jiems čia atvykti. Kad 
neapvylus vietos gyventoj 
pas kuriuos turėti. . emigruo
jantieji atvykti ir neapsunki
nus įstaigų, kurios sudaro do
kumentus, prašau paskelbti se
kantį :

1) Čipkūno Igno dokumen
tai sutvarkyti ir apie vidurį sau 
šio 1950 metų jis išvyks į Ka
nadą.

2) Bugailai Antanui, Dul
kei Jonui, Jaurdavičiui Kostui, 
Maciulevičiui Vytautui ir Va- 
nai Jonui vietos surastos ir 
kaip tik bus gautos iš jų smul
kesnės žinios, bus užvestos by
los emigracijai į Kanadą. (Ve
dusieji bus paimti s.u šeimom).

Jei kas yra. jau kokių žygių 
padaręs, ar nori daryji, prašau 
taip pat paskelbti „NL“ ar as-

J. Ražauskas c. o. W L Why- 
Z. Rašąuskas. 

te R. R. 2 Seaforth, Ont.

IŠ „KOVO“ VEIKLOS
Kad netiksli informacija ga- 

’i suklaidinti skaitytojus, tai 
įrodė „Tėviškės Žiburių“ 1949 
12 24 d. trumpa žinutė apie 
HLSK „Kovas“, kaip įstojusį 
į Hamiltono atalikų Lygą. At- 
lodo, kad korespondentas vi
siškai nesusivokia Hamiltono 
sportiniame gyvenime, nežino
damas, kad tokios lygos Ha
miltone visiškai nėra.

HLSK „Kovas“, neturėda- 
damas savo nuosavos salės, 
miesto krepšinio pirmenybėse 
dalyvauti negalėjo, (pirmeny
bių taisyklės neleido), todėl nu 
tarė įstoti į katalikų bažnyčių 
krepšinio pirmenybes, kaip Ha 
mįįtono lietuvių parapijos krep 
šinio komanda.

Pirmadienį,sausio mėn. 9 d., 
lietuviai krepšininkai turėjo 
pirmas krepšinio rungtynes su 
anelu ..Hollv Familv“ hnžnv- 

Tel. AMherst 0342
5505 13th Ave., Rosemount, §
Montreal 36, Que. §

| ENTERPRISES REG'D MONTREAL |
> Parduodam namus — Parūpinant visokiausią apdraudą 5
? Darom raštų ir dokumentų patvirtintus vertimus ir tt. »
> NUOLATINIS PATARNAVIMAS |
| ALBERTAS J. NORKEL1 ONAS, c. s. c. |

MONTREAL
Turite giminiu ar draugu,

kenčiančiu nuo ligų

įusu gimtojoj saly?

RECEPTAI MŪSŲ SPECIALYBĖ

vaistininkas C. E. DUQUETTE.Savininkas

DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVĖ

HA. TISId Į E N Ą IR N A K T_|HA. 7251

MES TURIME PILNUS RINKINIUS AUKŠTESNĖS KOKYBĖS EUROPIETIŠKŲ 
GAMINIŲ, TAIP PAT STREPTOMYCINO, PENICILLINO IR ĮVAIRIŲ SERUMŲ

JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDICINIŠ- 

KŲ REIKMENŲ.

ATSILANKYKITE PAS MUS ASMENIŠKAI ARBA RAŠYKITE MUMS SAVO 
GIMTĄJA KALBA. KREIPKITĖS PAS MISS MARIA MICHAILOW, BAIGU
SIĄ FARMACIJOS MOKSLĄ BEIRUTE, J.A. VALSTYBĖSE. JI YRA SPECIA
LIAI PASKIRTA JUMS ASMENIŠKAI PATARNAUTI JŪSŲ GIMTĄJA KALBA.

MONTREAL PHARMACIE
916 ST. CATHERINE EAST, MONTREAL, P. Q.

8 • a .
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mūsų
rung-

čios komanda, pralaimėdami 
jai 45 : 28 (16 : 14). Tenka pa
stebėti, kad dar trečiame ket
virtyje, nesunkiai vedė 25 : 21 
ir tik „kvapo“, o tuo pačiu ir 
treningų š oka, neleido lietu
viams išplėšti laimėjimo iš ge
tai žaidžiančių anglų.

Kiekvieną pirmadienį, 
vakare, 376 Main Str. E 
vykios salėje, Įvyksta 
krepšininkų pirmenybių 
lynės su Hamiltono Katalikų 
bažnyčių komandomis, todėl ha 
miltoniečiai kviečiami tą dieną, 
kuo gausingiausiai rungtynėse 
dalyvauti.

Draugiškos stalo teniso rung 
įynės tarp Latvių Sporto Klu
bo ir HLSK „Kovas“ baigėsi 
i.ukštu koviečių laimėjimu, pa
sekme 9:1. Už mūsiškius žai
dė: A. Tėvelis, J. Bulionis, M. 
Panavas ir V. Subo'nikaitė.

Kbr.

VICTORIA
CLEANERS 
OYERSCO.

EXPERT CLEANING a DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
jFUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2832 Allard '

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems “Drex”, 
kad neperleistų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdų.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.
Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti TRenmore 1135 
(galimą pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135

Aukšta kokybe.-- žema kaina I Y\ sv- arbatos (Lipton, I 
Siuntiniai į visus Europos kraštus išskyrus SSRS I * sv‘ dži°v- vaisių_____

per US Parcel Post. 12 sv. rūkytų lašinių
Užsakymuose prašoma rašyti AIŠKIAI siuntėjo ir gavėjo P sv r^žiu 

adresą, pakieto numerį ir jo kainą. I 5 mjitų
STANDARTINIAI PAKIE TAI: Į5 sv^ cukraus

Į1 sv. razinkų
1 sv. deg. pup. kavos 
Yz sv. arbatos (Lipton) 
1 sv. džiov. vaisių 
1 sv. razinkų
1 sv. džiovintų vaisių

3 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
2 sv. deg. pup. kavos 

1 sv. razinkų
1 sv. džiovintų vaisių

2 sv. dešros Saliami
2 sv. kiaul. taukų
2 sv. maltos pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)
2 sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių

Nr. 1

$
6.10

5 sv. kiaul. taukų
2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. deg. pup. kavos 
Yz sv. arbatos (Lipton)
3 gab. tualet. muilo

Nr. 4 

$ 
5.95

Nr. 7

6.75

5 sv. kiaul. taukų
sv. kviet. miltų
sv. cukraus
sv. razinkų
sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

Yz sv. arbatos (Lipton)

5
5
1
1

Nr. 9

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
2 sv. maltos pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)
Yz sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2 sv. cukraus

Nr. 2

5.65

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

Yz sv. kakao
sv. arbatos (Lipton)

1 sv. pien. šokolado 
(plytelėmis)

2 sv.cukraus
1 sv. džiov. vaisių
Yz sv. sūrio
2 sv. alyvos (Mazola)

Nr. 5
Nr. 8 

$ 
5.65

6.00

5 sv. kiaul. taukų
5 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)
2 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)

Nr. 10 
$

7.10

10 sv. kiaul. taukų Nr. 11
5 sv. malt. pup. kavos $
(skardinėse po 1 sv.) 7.10

18 sv. kiaul. taukų Nr. 12 
$

5.95
ruošiame INDIVIDUALIUS

5.85

2 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėse po 1 sv.)

1 sv. kakao
Yz sv. arbatos (Lipton)
1 sv. džiov. vaisių
2 sv. cukraus
2 sv. kiaul. taukų

Nr. 3

5.30

1
1
1

sv. kiaul. taukų
sv. rūkytų lašinių
sv. malt. pup. kavos
(skardinėje)

1 sv. cukraus
1 sv. pien. šokolado

Nr. 6

4.45

Pagal atskirą kainoraštį
maisto pakietus.

Teiraukitės dėl siuntų didesniais kiekiais.
KITI SIUNTINIAI

Vaistai penicilinas ir kt. Pinigai į visus Europos kzaštus. 
į Vakarų Vokietiją 100 DM — $ 22.00.

REIKALAUKITE MSŲ KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG’D

456 West 63rd Street, Chicago 21, Ill. Telefonas Wentwo 
rth 6—4107.
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PADĖKOS
Gautinge, netoli Muncbeno 

Vokietijoje, besigydantieji lie
tuviai gavome iš Kanados Lie
tuvių Centro Tarybos Sudhu- 
rio skyriaus maisto siuntą, ku- | 
rią sudarė 148 svarai taukų ir *'• 
40 svarų cukraus.

Mes visi Gautingo sanatori- * 
joje besigydantieji ' lietuviai y 

dž -i dėkojame Sudburio * 
.aus lietuviams už taip 

v ertingą dovaną. Ypač dėkin
gi siuntos iniciatoriams p. Pir 
alininkui žižiui ir p. Jackui, 
kurie nepabūgo nei vargo, nei 
rūpesnio siuntą sudarant.

Jūsų kasdieniniai rūpesčiai 
dėl šviesesnio ir tikresnio ry
to jausi neįstengė užslopinti Ju
myse bendrų tremties pergyve 
nimų Vokietijoje. Jūsų para
ma mus, čia besigydančius, la
bai teigiamai paveikė.

Iš savo pusės mes visi linki 
mc sėkmės Jūsų darbe. Tegul 
mūsų bočių įdiegiąs atsparu
mas ir pasiryžimas lydi Jus 
kovoje, vedančioje į šviesesnį 
17 tojų.

Gautingo lietuviai.

Sunkaus skausmo valando
je, mirus mūsų brangiai žmo
nai ir mamy tei a. a. Stasei Mes 
\inienei, mus guodžiusiems ir 
padėjusioms reiškiame nuošir
džią padėką.

Dėkojame pp. Marijai ir Ka
zimierui Mitchel ir p. Jonui 
Matulaičiui, kurie pirmieji at
siskubina su nuošrdžia užuo
jauta bei visokeriopa pagalba; 
lankiusiems velionę ir gausiai 
susirinkusiems Ją palydėti pa- 
skutinėn kelionėn už malonų 
dalyvavimą pamaldose ir p. 
Teklei Mickūnienei, atvykusiai 
i laidotuves iš Chicagos, gerb.
klebonui kun. Bobiriui už at- naudingumu, 
laikytas pamaldas ir palydėji
mą į kapus; atsiuntusiems vai
nikus.: p. p. M. ir* K. Mitchel, 
Nomeikams, Norkeliūnams, V. 
Malkeliams, J. Naikeliams, Ma- 
tulaičiams, Macijauskams, 
„Victoria“ savininkams pp. Jo
nui Matulaičiui, Alfonsui Macį 
jauskui ir M. Geo. Kraučialiū- 
nui, „Victoria“ tarnautojams 
pp. Malčiūnams, Paunksniams, 
Matulevičienei, Giriniams, Ka- 
žukauskams, Sadauskams, Va- 
lenčiūnams, I. Sirevičiui, Nau- 
boriams ir asmenims, atsiuntu
siems du vainikus be pavard- 
džių, aukojusiems Šv. Mišias: 
pp. Kuprevičiams, Gauriams, 
„Victoria“ tarnautojams Mrs. 
Harvey, Mrs. Gaucher, Mrs. 
Šankus; p. G. Rukšėnui už at- 

sveikinimo žodį prie kapo, vi 
siems maloniai dalyvavusiems 
rožančiuje ir šeimininkėms pp. 
Gaurienei, Nomeikienei ir Pa
ti nksnienei ir visiems žodžiu bei 
raštu pareiškusiems užuojautą.

Dar kartą širdingai dėkoju 
visiems pagerbusiems velionę 
Jos paskutinėje kėlionėje ir 
stiprinusiems mus sunkiose at
siskyrimo valandose.

Povilas Meškinis’ ir sūnus.

I Hamiltono Lietuvių Sporto Klubas „Kovas'-, š. m. sausio mėn. 29 d.,, sfkmadieių. ukrainiečių ■salėje, 855 Bartcn Str. E. i engia Lietuves Operos solistų

E. KARDELIENĖS dainų ir arijų
ir

P. KOVELIO

Be to, programoje, dalyvauja Kauno Jaunimo teatro artistė E. Dauguvietytė ir smuikinin kas Stp. Kairys.
Bilie'.ci iš anksto gaunami sekmadienį, po pamaldų, Hamiltono lietuvių parapijos salėje. Koncerto pradžia punktualiai 4 vai.

HAMILTONO IR APYLIN
KĖS LIETUVIAMS SVAR

BU ŽINOTI.
Sausio 22 d. 2 v. p. p. yra 

saukiamas viešas lietuvių susi
rinkimas susipažinimui su ap- 
draudos ir savišalpos Susivie- 
nijimej Lietuvių Amerikoje 
organizacijos ir naudingumo 
taisyklėmis.

SLA. šios trys raidės apima 
aukščiau suminėtos organizaci 
jos vardą. Seniau atvykusieji 
Kanados lietuviai jau susipaži- Juozą Viltrakj, gyv. Kanadoje 
nę su SLA. organizacija, ku
rios 236 kuopa randasi Toron
te ir jau 16-ką metų kaip pa
sekmingai veikia. Tororfto 
kuopoje jau yra įsirašiusių ne 
mažas skaičius ir antrojo pa
saulinio karo atblokštų lietu
vių.

SLA yra tautinė organiza
cija ir atliekanti labai daug 
mūsų tautos labui, kaip mora
liai, taip ir materialiai. Viską 
išaiškinti imtų per daug lai
ko ir vietos, todėl visi esate 
kviečiami atsilankyti sausio m. 
22 d. 2 v. p. p. lenkų salėn 644 
Borton St., Eaest, Hamiltone. 
Susirinkime dalyvaus SLA 
236 kp. organizatorius, kuris 
plačiai ir išsamiai supažindins 
susirinkusius su SLA org.

PAIEŠKOJIMAI v TORONTO LIETUVIŲ MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ
1950 metų sausio mėn. 21 d. (šeštadienį) 7 vai. v. Ha
miltone, lenkų Šv. Stanislovo parapijos

PETRO VAIČIŪNO
4-rių veiksmų dramą

„SUDRUMSTOJI RAMYBĖ“
Režisūra: J. JAGĖLOS Dekoracijos:
Salė yra Barton ir St. Ann gatvių kampe. 
St. Ann.

■■■■■■■■■■■wmawwwvwwMrawwtcicwwwwwwvswMvrocmKircwww*
Koncerto pradžia 6 vai. va

karo. Po koncerto, grojant 
grandijoziniam orkestrui vyks 
linksmi šokiai ir žaidimai. Be 
to, veiks turtingas ir pigus bu 
fetas su Švelnesniais ir tvir
tesniais gėrimais.

LAS St. Catherines sk.
Valdyba.

— E. Sadauskienė ieško sa- i 
vo vyrą Edvardą Sadauską, i 
Kas žinote apie jo likimą, pra a 
šyčiau pranešti mano adresu: ’ 
E. Sadauskienė, 26 Hopetown į:i 
Str. Stepney. Ė. 1., London. | 
England. F

— Jonas Viltrakis, gyv. 
Calle Fariar 34 Valencia — Ve
nezuela, prašo atsiliepti brolį

ir Petrą Gulbinską, gyv. Kana 
doje.

RETAS KONCERTAS
St. Catherines, Ont. — Lie

tuvos Atgimimo Sąjūdžio St. 
Catharines skyrius sausio 21 
d., lenkų salėje, 148 Niagara 
str. rengia didelį, solistų Vin
cės Jonuškaitės ir Vlado Iva
nausko, atvykusių iš JAV, kon 
certą. Koncerto rengėjai nuo
širdžiai kviečia arčiau ir to
liau gyvenančius tautiečius ne 
praleisti retos progos ir atsilan 
kylį.

salėje stato,

J. BAKIO.
Įėjimas iš

Labai daug nustosi, 
jei “Nepriklausomos Lietuvos“ 

neprenumeruosi.

Kviečia iniciatorių grupė.

SURASK NORS VIENĄ
naują skaitytoją, padė
si padvigubinti “NL” 
prenumeratorių skaičių!

NAUJAI ATVYKUSIEMS 
"N. Lietuva” siunčiama sko
lon, tik praneškite savo adresus

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
SUSIRINKIMAS DELHI, 

Ont.
Lietuvių Draugiškos Pagal

bos Klubas (Lithuanian Social 
Walfare Club) sausio 22 d. 1 
vai. po pietų. Hawtrey kaime 
nuosavos sivetainės patalpose 
Šaukia metinį visuotinį klubo 
narių susirinkimą.

Bus renkami šiems metams 
nauji klubo valdomieji organai 
ir komisijos. Klubo Valdyba 
ir Kontrolės Komisija padarys 
savo metinius pranešimus. Be 
to, bus aptariami ir kiti svar
būs klubo bėgamieji reikalai.

Visų narių dalyvavimas bū
tinus. Prašoma visų atvykti 
punktualiai. Kviečiama į su
sirinkimą atvykti svečius ir 
klubui prijaučiančius bei norin
čiusi įstoti į klubą nariais. im----------------------------xx-------------------------------------xw i.stx r---mm; -mv
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vanojusiai irųier visą ligos lai- 
ną motiniškai besirūpinusiai ir 
užjautusiai; visoms ir viseims 
Wellando ir Fenwicko lietu
viams, aplankiusiems ir apdo
vanojusiems; savo aplankymu 
siiprinusiems mane; priduoda
mi jėgų iškentėti po operaci
nius skausmus, tuomi teiku
siems gaivinančių ateities vil
čių ir parodžiusioms, kad nesu 
pamirštas, mano nelaimėje, — 
tariu nuoširdžiausią ačiū.

Jonas Staškevičius.
< M—' ML= t

GAUTI LAIŠKAI:
Rudolfas Gosas.

J. H. BENOIT
Funeral Director

NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

LIETUVIS KIRPĖJAS
JONAS JOTAUTAS 

932 DUNDAS ST. W. — 
priešais lietuvių bažnyčių.

TORONTO, Ont.

IŠNUOMOJAMAS 
. didelis, gražus kambarys 

2 asmenims bei vedusių porai.
Tel. FI 9941.

IŠNUOMOJAMAS
KAMBARYS:

3582 Joseph VERDUN.

BALTICKA
Lietuvis batsiuvį s.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave., VERDUN. 
Tel. YO 0669.

H

SAFE INC
MONTREAL, P. Q. — TEL. BE 4506.

MONTREAL BRANCH, 1410 STANLEY S T. ROOM 320.

SKUBOS UŽSAKYMAS
MŪSŲ CARITAS “C“ SIUNTINIUI
Vokietijon (į visas zonas) ir Austrijon.

Turinyje 23% net. svarų.
2 sv. margarino
2 sv. aukščiausios rūšies ryžių
1 sv. kondensuoto pieno
1 sv. evaporuoto pieno
1 sv. džiovintų razinkų

% sv. saldžiojo šokolado
1 sv. medaus
2 sv. uogienės, braškių arba 

serbentų
(kanadiškais pinigais)

2 sv. riebalų
2 sv. virto steak’o
1 sv. kumpio ir bekono
1 sv. kumpio ir jautienos

% sv. kepeninio pašteto
l/2 sv. kakao
2 sv. kvietinių miltų
2 sv. degintos kavos
2 sv. gabalinio cukraus

DABAR $10.00
PRISTATYMAS PER VIENĄ SAVAITĘ

Pažymėkite valstybę ir zoną.

KRIMINALINE AR CIVILINE BYLA?

Mes suteikiame Jums
TEISINĘ IR KALBINĘ PAGALBĄ

§

Atsitikus man darbovietėje 
nelaimei, nuoširdžiai dėkoju p. 
Jonui Radvilui, gyv. Port.Col- 
Lorne, padėjusiam, tarpinin
kaujant atitinkamose įstaigo
se ir pas gydytojus į perpildy
tą Wellando ligoninę paguldy
ti ir operaciją padaryti; po
niai Zofijai Radvilienei, lankiu 
šiai per tris savaites ligoninė
je, gausiomis dovanomis apdo-

n

LIETUVIS SIUVĖJAS 5
J. INDRELĖ

priima vyriškų rūbų (paltus ir kostiumus) užsakymus. i 
Didelis pasirinkimas įvairiausios medžiagos. Prieina- JĮ 
mos kainos.

202 St. Clarens Avė., Toronto. Tel. ME 8522 U
XX

X

<4

Senieji ir naujai atvykusieji tautiečiai maloniai prašo
mi atsilankyti mano krautuvėje:

856 DUNDAS ST. W., TORONTO. TEL.: WA 1512.
Visiems sąžiningai patarnauju. Pristatymas į namus.

xxz:—

JUOZAS GRUBEV1ČIUS
MĖSOS IR VISOKIŲ VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ

-xx~ ".. xw— xx ~ ~xx ~ xxr ~xx
Siuntinys Nr. 12—$5.95 

2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos 
2 sv. cukraus

Siuntinys Nr. 1—$6.90
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. saliami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarin. (400 g)

Siuntinys Nr. 3—$6.60
4 sv.. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos

Siuntinys Nr. 14—$5.80
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus—$3.95

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kvt. miltų $2.60
B. 20 sv. kvt. miltų $3.40

Siuntinys Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 s v. degintos kavos
1 sv. šokolado

Siuntinys Nr. 19—$9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių 

taukų .......  $ 4.60
C. 15 sv. grynų kiaulinių

Jūsų sutarčių ir kitų dokumentų sudarymas, prašymų 
surašymas, patvirtintų vertimų padarymas — lietuvių, 

anglų, prancūzų, vokiečių bei kt. kalbomis
Atstovavimas ir tarpininkavimas įvai
riais reikalais įstaigose bei įmonėse.

Lietuvių interesų gynimas Kanadoj ir kituose kraštuose. 
Jums .patarnavimai atliekami bendradarbiaujant teisi
ninkams ir kalbininkams, studijavusiems Š. Amerikos ir

Europos universitetuose.

JONAS JUŠKAIT15 
——■■■ii n- r t 11 csssssaaags—r—

108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494
Skyrius: 750 Dundas St. W., Toronto; Tel. WA 0006

Lietuviška moterų kirpykla j
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- g 

žavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ g

(B. M. Dodon) a
2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208 S

AID OVERSEAS, INC., 4851S. ASHLAND AVE., CHICAGO 9, ILL. USA.
Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 
Prašykite pilno siuntinių sąrašo. Pristatymas trunka apie 18 dienų. Užsaky

dami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą, siuntinio numerį ir jo kainą.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pūkuojami Europos sandėliuose, 

o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.
UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOL AIDA.

2 sv. (be 2 ozs.) j. mėsos 
taukų .......  $ 6.40

D. 37 sv. grynų kiaulinių 
taukų ....... $10.95

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 5.50
B. 5 sv. degintos ka

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

Siuntinys Nr. 42—$6.95
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. Šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. degintos kavos

Siuntinys Nr. 34—$5.80
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. degintos kavos
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 dėžutė apelsinų marmėk

Siuntinys Nr 43—$7.50
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. (be 2 ozs.) kumpio
1 dėž. (400 gr.) grietinės
1 dėžutė kepen. dešros
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 3 ozs. kiaul. taukų

Siuntinys Nr. 63—$9.95
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. piln. rieb. sūrio
2 sv. 3 ozs. cukraus
2 sv.3 ozs. ryžių
2 sv. (be 3 ozs.) k. taukų
2 sv. (be 2 ozs.) margarin.
1 sv. kakavos
1 dėž. (400 gr.) grietinės
1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos ‘
% sv. šokolado

Siuntinys Nr. 69—$6.80
2 »v. 3 ozi, rūkytų lažinių

1 dėž. (385 gr.) sviesto
1 d. (415 gr.) kiaul.
2 sv. 3 ozs. cukraus 
% šokolado 
4 ozs. arbatos
2 sv. degintos kavos

mės.

Siuntinys Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos
1 sv. 2 ozs. avižinių dribs.
1 sv. 2 ozs. cukraus
lsv. 2 ozs. pilno rieb. sūr.
y2 sv. šokolado
l dėž. (400 g) margarino
1 sv. pieno miltelių

Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv, 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavos
1 sv. ryžių

Siuntinys Nr. 93—$6.95
5 sv. degintos kavos
5 sv. kiaulinių taukų

Siuntinys Nr. 77—$6.90
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. (be 2 ozs.) k. taukų 
1sv. kakavos
1 sv. šokolado
1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių

Siuntinys Nr. 94
A. 5% sv. šokolado
B. 8 sv. bičių med.
C. 5 sv. kakavos ..
D. 10 sv. ryžių , . . 
2. 10 sv. džiov. slyv.
I. Sy2 sv. margar.
K. 8 sv. apelsinų marmala- 

do . .... ........... $.300

$4.50
$4.80
$3.40
$3.30
$3.60
$3.50
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Sausio 28 diena bus spektaklis-koncertas
Montreal

SPAUDOS BALIAUS—KON CERTO REZULTATAI

Spaudos — balius koncertas 
sausio 14 d. praėjo labai dide 
liu pasisekimu. Visuomenės i 
balių—koncertą susirinko apie 
600. Ši salė daugiau jau su
talpinti neįstengė.

Spaudos balių atidarė
„NL“ red. J. Kardelis, pabrė
žęs, kad ir Montrealyje norima 
palaikyti graži lietuviška tra- 
dicijaL kad spaudos balius yra 
ne vieno kurio laikraščio tiks
lui ruošiamas, bet visos pado
rios, patriotinės, demokratinės 
spaudos propagavimui. Primi 
nęs, kad Kanadoje yra du laik
raščiai, kurių prenumeravimui 
kiekvienas gali per metus skir
ti 7 dolerius, jis nurodė ir JAV 
lietuvių gausią spaudą ir kny
gų pirkimo reikalą. Jis siūle 
tautiečiams sudaryti spaudos 
reikalams metinę sąmatą, ku
ri dirbančio žmogaus tikrai ne 
apsunkins, o juk spauda yra 
susipratimo ir pažangos lai
das. Baigdamas savo žodį, J. 
Kardelis kvietė tautiečius pre
numeruoti juo daugiau perio
dinės lietviškos spaudos ir taip 
gi neužmiršti lietuviškų kny
gų. Savo kalbą jis paįvairino 
citatomis iš žymiųjų mūsų se
nesnės ir dabartinės kartos au 
torių pasdsakymų apie spaudos 
reikšmę.

Po to sekė baliui pritaikytas 
koncertas,

kuriame pasirodė naujos mūsų 
profesionalinės menininkų jė
gos. Abėcėlės tvarka dalyva
vo : J. Akstinas, A. Dikinis, E. 
Kardelienė, M. Lemešytė, Pū- 
kelevičiūtė, B. Vaitkūnaitė, pa
lydimi pianisto K. Steinerio, pa 
talkinti p. Veselkos. Bet apie 
koncertinę dalį „NL“ bendra
darbio recenzija bus paskelbta 
sekančiame „NL“ numeryje. 
Po to sekęs

balius
vyko labai kultūringai ir gra
žiai. Grojo geras lenkų salės 
orkestras. Buvo gėrimų ir už
kandžių. Šokiai vyko labai ge
roje nuotaikoje.

Šokių metu buvo platinami 
loterijos bilietai. O pertrauko
je buvo įvykdytas lošimas, ku
rį slkelbė p. Girinis.

Loterija.
Speciali p. Keturkaitės, p. 

Katiliaus ir p. Parojaus komi
sija loteriją paruošė labai tvar 
k ingai. Deja, liko neišplatin
ta apie 300 bilietų. Vykdant 
lošimą tatai buvo pažymėta ir 
nurodyta, kad bilietai jau pa- nes pinigines, p. Pėteraitis — 
ruošti ir išimti neparduotų bi
lietų dublikatais jau nėra .įma
noma. Todėl loterijos lošimas 
ėjo pilnumoje.

Daugelis išlošusiųjų bilietų meta paukštės 
fantų neatsiliepė. Čia skelbia- vos keliu“, Kanados Lietuvių 
mi tie numeriai, kurie fantų ne C. T. — 10 egz. „Neprkl. Lie
ti įsiėmė. Maloniai prašoma vi tuvos“ pren., M. Staniulienė 
sus atsiliepti ligi sausio 27 die — 2,50, L. Stanevičiūtė — 2,-, 
nos imtinai 
vos“ adresu arba telefonu: 
TR. 9735. Prašome atsiliepti 
šių numerių savininkus: 
189409, 
189029, 
189110, 
188404, 
189131, 
188957, 
188843, 
189021, 
188383, 
188030, 
189230, 
188706, 
188608, 
189455,

189045, 188317, 188998,
188085, 188260, 188543,
188576, 188999, 188031,
189081, 188882, 188579,
188239, 188844, 188809,
189138, 189175, 188995,
188215, 189439.

Kas šių numerių neatsilieps

STATOMA LINKSMA KOMV1EDIJA, DALYVAUS SOr. 
. LISTĖ DAINININKĖ IR SOLISTĖ ŠOKĖJA.

Be to, bus šokiai grojant pui 
kiai kapelai ir bus užbaigta 
Spaudos baliaus loterija: Tau
tinis kostiumas ir kiti fantai 
bus paleisti be mokesčio. Visi, 
kas į spektaklį nusipirks bilie-

:ki sausio 27 dienos imtinai, tas 
bus laikomas atsisakiusiu iš
lošimo ir jo fantas eis j sausio 
28 dienos loteriją, kurioje da
lyvaus visi atvykusieji į vaka- 
ra, be specialių bilietų pirkimo. 
Įėjimo bilietas bus ir loterijos 
bilietas.

Tautinis kostiumas, 
kaip paaiškėjo, atiteko nepar
duotam bilietui Nr. 189396. 
Taigi jis liko KLCT išlošimu. 
Tačiau KLCT nenori tuo pasi
naudoti ir kostiumą pakartoti
nai leidžia loterijon, bet už tai 
jokių pinigų už tą lošimą ne
ims. Taipgi tai nemokamai lo
terijai paskirti ir kiti likusieji 
bei ligi sausio 28 d. neatsiim
tieji fantai, kuru yra aipie 60. 
Visi atėjusieji į sausio 28 die
nos parengimą toje pačioje sa
lėje (2721 Jolicoeur St, Ville 
Emard) pagal įėjimo bilietus 
dalyvaus loterijoje ir kas nors 
dabar jau tikrai išloš tautini 
suvalkietišką puikų kostiumą 
nemokamai.

Loterijai aukavo:
Dailės Studija — tautinį dra
bužį, V. Balčiūnaitė — lėlę, A. 
Tamošaitienė — tris kaklary
šius ir servetėlę, M. Dzetavec- 
kaitė — pagalvėliui medžiaga, 
•Sk. Remeikaitė — pagalvėliui 
medžiagą, E. Gaputytė — pa
galvėliui mecTiagą, G. Nagi- 
nionytė — 6 kaklaryšius, A. 
Gauriliūto - Jankaitienė — šil
kinį pagalvėlį, B. Palubinskai
tė — rankų darbo pagalvėlį, 
L. Šulmistraitė — rinktinį kak 
laryšį ir takelį, A. Paulauskie
nė — šilko suknelei, J. Nevar- 
dauskas — „Užrūstinti Die
vai“, J. Kardelis — dail. V. K. 
Jonyno monografiją, K. An- 
druškevičius — laikrodį, V. 
Keturkaitė — šilkinių mezgi
nių bliuskutei ir saldainių, Bal 
tauskas — virš. vyr. marški
nius, V. Liaudinskienė — sal
dainių, A. Mikalajūnas — vy
no, J. Mačionis — tuziną alaus, 
Mike Grosery — tuziną alaus, 
j. Miliūnas — peiliuką, p. Sa- 
ialienė — saldainių, p. Verdu- 
nietė — medžiagos suknelei, 
p. Lukas — krupniko bonką, 
J. Parojus — pusę tuzino alaus 
ir „Budėk“, p. Jerutis — 3 odi

Toronto
Sausio 28 dieną 7 vai. 30. 

minučių vakaro lenkų salėje, 
2721 Jolicoeur St., bus spektak 
lis - koncertas, kuriame bus pa
statyta linksma komedija, o 
koncertinėje daly dalyvaus dai
nininkė solistė B. Žaganavičiū tą, tas tuo jau pačiu dalyvaus 
te ir išraiškinio šokio šokėja J. ir loterijoje.
Kvietytė, kuri Montrealy pa- Smulkmenos sekančiame „N 
sirodys pirmą kartą. L“ numeryje. KLCT.

Spaudos baliuje - koncerte dalyvavusiems artistams — J. 
Akstinui, A. Dikiniui, E. Kardelienei, M. Lemešytei, B. Pū 
kelevičiūtei, B. Vaitkūnaitei ir K. Veselkai; taipgi visiems 
baliuje atsilankiusiems tautiečiams; aukavusiems loterijai su 
pp. Tamošaičiais pryšaky ir parengimo komisijai prisidėju
siai dideliu darbu, reiškama didžiausia ir nuoširdžiausia 
padėka. KLCT ir „NL“.

DR. PAPLAUSKAS
sausio 17 d. Montrealio univer 
sitete skaitė prancūzų kalba 
paskaitą apie lietuvių kalbą ir 
laitų kultūrą. Prancūzams, 
kurie čia nelabai skiria lietu
vius nuo lenkų, tai buvo labai 
naudinga paskaita.

ATVYKO IŠ PARYŽIAUS
Į Montrealį iš Paryžiaus 

gruodžio 26 dieną atvyko p. 
Valerija Gruzdienė.
čiu laivu į Brooks-Alta iš Ang
lijos atvyko pp. Šabliųskų šei
ma — vyras su žmona ir į To
ronto dar vienas jaunas vyras 
pas savo sesutesi.

Iš Paryžiaus utą pačią die
ną, — gruodžio 15 d., į JAV 
išvyko dr. Žydonytė.

GRAŽIAI PAMINĖTA 
15 METŲ VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTIS
Daug kas pažįsta ir gerbia 

J. M. Vasiliauskus, todėl jų 
giminės, draugai ir pažįstami 
gruodžio 31 d. pas J. N. Ma
tulaičius surengė jiems pagerb 
ii 15 metų vedybinio gyveni
mo sukakties minėjimą.

Ir kai parsivežė J. Matulai
tis savo gerus draugus J. M. 
V. Vasiliauskus sutikti N. Me 
t us, rado jų belaukiančius skai 
Hingai susirinkusius draugus, 
kurie sveikino ir linkėjo sukak 
. uvininkams ilgiausių metų ir 
geriausios laimės.

Paskiau linksmai besivaišin- 
dami, visi sutiko N. Metus. Ir

SVEČIAI IŠ USA
Sausio 29 d., sekmadienį, 5 

vai. pp., lenkų salėje, 2721 Jo
licoeur St. Ville Emard, bus 
vlast. operos solistų Vincės Jo 
nuškaitės, Vlado Ivanausko ir 
pianisto Al. Mrozinsko kon
certas.

Visi tautiečiai maloniai pra 
šomi atsilankyti.
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 

Montrealio Skyrius.

LOK POSĖDIS 
šį penktadienį 20 vai. įvyks 
2336 A Knox St. (3-čias aukš
tas) Point St. Charlyje.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGI
JOS VAKARIENĖ

Iš anksto pranešama, kad 
sausio 29 d. 4 vai. po pietų lie
tuvių Parapijos salėje po baž
nyčia bus šauni, labai gerai ir 
gražiai paruošta Šventos Elz
bietos pašalpinės draugijos va
karienė. fBus puikūs valgiai ir 
kiekvienas svečias prie įėjimo 
bilieto gaus 1 bonkos alaus bi
lietėlį — tikietą. Įėimas tiktai 
$ 1,25. Vakarienė bus šalta 
ir šilta, elzbietiečių paruošta vi 
su atsidėimu ir nuoširdumu. 
Draugijos vadovybė maloniai 
kviečia atsilankyti daugiausia 
tautiečių.

DĖMESIO
SAMBŪRIEČIAMS

Penktadienį, sausio 20
vai. vak. leanne Mance salėje, 
325 Demontegny East, įvyks Vėl linkėjimai vieni krtjems. 
akademinio sambūrio susirinki 
mas - pobūvis. Susirinkime 
bus aptariami aktualūs klau
simai, o pobūvio metu, be kitų 
Įvairenybių, išeis vienkartinis 
„žurnalas“ Prikirptos plunks
nos.

Taip pat bus galima užsire
gistruoti į kanadiečių jaunimo 
rengiamą iškilą rogutėmis.

Pobūvin kviečiami visi .abi
turientai, studentai, bei studi
jas baigusieji.

Valdyba.

či. 6

Tuo pa

Liet. - Anglų kalb. žodyną, L. 
Girinis — 4 egz. „Likimo ke
liu“, 5 egz. „Gandras ir Gan- 
dryUė“, 10 egz. „Sparnus man 

4 egz. „Lietu-

Taip' puikiai praleidę laiką, pa
linkėję J. M. Vasiliauskams ir 
vieni kitiems geresnių N. Me
tų, žengėm į 1950 metus su pa
siryžimu 'ir vilčia.

Ten dalyvavęs.

SKAUTŲ SUEIGA
Sekmadienį, sausio 22 d., 

tuojau po pamaldų, Parapijos 
salėje po bažnyčia bus skautų 
Vyčių Dr. J. Basanavičiaus 
vardo draugovės sueiga.

D-vės vadovas.

„Neprikl. Lietu- J. Paplauskas — 1, — $.
Balius gražiai praėjo ir už

sibaigė apie 3 vai. nakties.
KLCT pirmininkė P. Juške

vičienė padėkojo atsilankiu
siems baliun - koncertan, o 
ypač artistams, kurie paauko
jo spaudos propagandai daug 
brangaus laiko, darbo ir net 
atsisakė nuo gėlių, kad tuo bū 
dų būtų paremtas galimai tvir 
čiau spaudos reikalas.

Visiems tautiečiams, kurių 
atsilankymo bei duosnumo dė
ka Spaudos balius davė apie 
'. 70 dolerių gryno pęlno, reiš
kiame nuoširdi lietuviška pade 

Ačiū!. „NL“.

188597, 
188564, 
188243, 
189087, 
188806, 
188718, 
189117, 
188087, 
188873, 
189396, 
188198, 
188056, 
188910, 
188399,

189447
188754,
188890,
188236,
188250,
189078,
188725,
188018,
189222,
189315,
189478,
188405,
188050,
188709, ka.

MIELI KANADOS LIETUVIAI!
Tad mieli tautiečiai, neleis

kim užgesti paskutiniam žibu
rėliui, kuris dar šviečia mūsų 
nelaimingiesiems. Nedalsdami 
užsisakykim „Lietuvį“ mėne
siui, dviem, kiek kuris gali. 
Taip pat nepamirškim grąžinti 
skodas, kad ir gerokai užsisenė 
jusias.

Lietuvio kaina 50 c. mene 
siui. Pinigus siųskit Money or 
deriu.

K. Andruškevičius, 
„Lietuvio“ atstovas Kanadoje. 
5155 Bourbonniere, Apt. 6. 
..Montreal, P. Q. Canada...

D. L. K. VYTAUTO KLUBAS

kiekvieno šeštadienio vakarą ruošia

S O K I U S
Puikioje lietuviškoje salėje prie geros BROLIŲ LAPINŲ 

muzikos maloniai kviečiami visi lietuviai jaukiai 
ir linksmai praleisti laiką.

Pradžia 8.30 vai. vakaro. Įžanga Ę0 centų.
Adresas: 2161 St. CatherineEast. Telefonas: CH 0480.

Daug mūsų brolių ir sesių li
ko Europoje ir vargsta skur- 
Jdžios stovyklose. Nemaža yra 
ir invalidų, ir ligonių sanato
rijose ir ligoninėse. Taip pat 
našlės su vaikais ir Mažosios 
Lietuvos tautiečių. Jais kiek 
galėdami rūpinasi įvairios or
ganizacijos ir paskiri 
Tuo lengvindami jų 
būklę.

Bet jiem nemažiau 
yra savos spaudos klausimas. 
Savo laikraščio klausimas. Vie 
nintelis jų laikraštis liko „Lie 
tuvis“. Jis juos Informuoja 
jiems rūpimais klausimais, 
juos paguodžia ir palaiko ryšį 
su jau emigravusiais tautie
čiais. Šis lakiraštis sunkiai ver
čiasi. Vien iš Europoj gauna
mos prenumreatos išsiversti ne 
įmanoma. „Lietuvio“ adminis 
tracija kreipiasi į Jus Broliai 
ir sesės šiais žodžiais: „Didė
jant emgracijai, o tuo pačiu 
mažėjant prenumeratoriams, 
mums brangus kiekvienas cen
tas, nes laikraščio gyvybė vien 
tik skaitytojų rankose. Vienin 
telis tremties lietuvių laikraš
tis Vokietijoje galės laikytis 
tik bendru vsų darbu bei para 
ma. „Gi skolos yra vis tie 
laipteliai, kurie žingsnis po 
žingsnio mua traukia žemyn“, meratoriai.

žmonės, 
kritišką

svarbus

PIRMASIS KANADOS 
LIETUVIŲ KALENDORIUS 
jau atspausdintas. Dabar liko 
liktai Jo įrišimas ir ekspedija
vimas, kurį tikimasi padaryti 
ateinančią savaitę. Ekspedija
vimas numatytas sausio 25 die 
na, — todėl GG skaitytojai ka
lendorių galės gauti apie šio 
mėnesio pabaigą.

Dar kartą ta proga įspėja
ma, kad kalendorius skyrium 
nebus pardavinėjamas. Jis yia 
nemokamas „Nepriklausomos 
Lietuvos'1' priedas. Jį galės 
gauti tikttai 1950-jų metų „Ne
priklausomos Lietuvos“ prenu

TŪLI TORONTIEČIAI VĖL IMA „REIKŠTIS“
Mūsų miestas, gal tuo yra 

nelaimingas, kad daug kas ja
me bandoma kurti, bet nesėk
mingai ir kaikada nevalyviai. 
Juk čia buvo išleista „Nepri
klausoma Lietuva“, bet ją tę
sėjo leisti tiktai Montrealis. 
Čia buvo pradėta organizuoti 
ir Kanados Lietuvių Taryba, 
bet čia ji subyrėjo pirmiausia 
ir tiktai Montrealis ligšiol te
beneša KLT vėliavą 
gai.

Dabar vėl naujas 
Taryba su Sąjunga 
sudarė komitetą, papildė jį ki
tų organizacijų atstovais ir pa
vedė jam didelį ir atsakngą 
darbą: suorganizuoti Kana
dos Lietuvių Bendruomenę. 
Spaudos ir privačios žinios pra 
neša, kad darbas eina visiškai 
sklandžiai ir gražiai. Tai To
ronte atsirado piliečių, kurie vėl 
pradeda, kaip sakoma, „reikš
tis“. Jų įgalioti žmonės dirba 
atsakingą darbą, o jie čia jau 
per jų galvas siūlo naujus „pla 
nūs“. Kai KLCT viešai pasiū
lė pereiti į KLBendruomenę, 
tai jiems nepatiko. Bet praėjo 
mėnuo laiko, jie jau „kombi
nuoja“. Kas gi darosi? Iš kur 
tas dvigubas žaidimas? Ir kuo 
tai pateisinti?

Tuo nelaimingos maišaties 
klausimu Toronto organizaci
jų atstovai 15. 1. prasiginči- 
jo 6 valandas ir išsiskyrė be 
vaisių.

Pasirodė, kad tiems „inipia- 
toriams“ nepatiko, kam orga
nizuojasi KLMoterų bendruo
menė? Jie net? paklausė: O kas 
jus įgaliojo? Taigi, ponai, o 
kas jus įgaliojo ardyti rimtai 
pradėtą vienybės atstatymo 
darbą? Kas jus padrąsino į 
dvigubą lošimą? Ir kaip tai at
rodo, kad jūsų įgalioti žmonės 
dirba, vieną darbą, o jūs per jų 
galvas jau planuojate kaž ko
kias painiavas?

Dalyvis'.
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
SUSIVIENIJIMO STEIGIA

MASIS SUSIRINKIMAS
Sausio 7 d. Westend YMCA 

salėje įvyko L. E. Š. steigia
masis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo apie 200 Toronto lie 

. tuvių evangelikų. Susirinki
mui pirmininkauti išrinktas ku 
ra torius P. Šernas, sekreto
riauti I G. Trakytė ir p. Kli- 
mienė.

Iniciatorių komiteto prane
šime J. Kregždė nušvietė liet, 
ev . organizacijos reikalingu
mą, kuri rūpintųsi lietuvių ev. 
reikalais ir atstovautų juos Ka 
nadoje. Liet. ,ev. ir reforma
tų bendradarbiavimas buvo 
gražiai pasireiškęs kaip Lietu
voje, taip ir išeivijoje — Vo
kietijoje, tai reiškiamas gilus 
noras, kad ši tradicija būtų 
įgyvendinta ir Kanadoje.

Buvęs liet. ev. konsistorijos 
vic. prez. J. Preikšaitis pa
sveikino susirinkimą linkėda
mas kogeriausios sėkmės ir pa 
reiškė kartu su J. Kregžde, 
kad mūsų besikuriančios orga
nizacijos tikslas būtų suburti 
visus liet. ev. bendram darbui 
už tėvynės išlaisvinimą ir 
skriaudžiamos ir kankinamos 
tautos gelbėjimui.

Mūsų organizaciją nepoliti
nė. Pripažindami kiekvienam 
sąžinės laisvę toliarancijos ir 
solidarumo pagiindu, laikysi
mės bešališko kelio, stengsi
mės bendrauti su kitomis lietu- 

priside- nedirbanti ir galėtų prižiūrėti 
namus už tam tikrą atlygini

mą, pagal susitarimą.
Kreiptis: 181 — 3 Ave, Ville 
Lasalle, Tel. HE 3567, kasdien 
po 5 v. vakaro ir šeštadieniais 

bei sekmadieniais visą dieną.

intrmsin-

pokštas, 
susitarė,

kurie artimi mūsų dvasiai ir 
linkę su mumis bendradarbiau 
ti. Tuo pačiu norime paragūi 
ti ir kitose apylinkėse steig.i 
mūsų idėjos skyrius, kad su i.. 
rius organizacijos centrą, gali
ma būtų pasiųs'.i savo ai šio .ą 
į organizuojamą Kanados lie
tuvių bepdruomenę.

Po pranešimo sekė valdy
bos, revizijos komisijos ir kul 
tūriniams reikalams komisijos 
rinkimai. Valdybon išrinkti: p. 
P. Šernas, G. Trakytė, J. Preik 
šaitis, p. Galinaitis ir J. Kregž
dė; rev. komisijon: V. Šidlaus 
kas, G. Buntinienė ir B. lie
sas ; kultūriniams reikalams 
komisijon: G. Šernas, J. Bučys, 
p. Osvaltaitė, J. Puodžiūnas ir 
M. Žviliūtė.

Valdybos posėdyje nariai pa 
siskirtė pareigomis sekančiai: 
pirm. J. Preikšaitis, vicep. P. 
Šernas, sekr. G. Trakytė, kas. 
p. Galinaitis, kultūros vad. J. 
Kregždė.

Liet. ev. valdybos adresas 
susirašinėjimo reikalams: 221 
Krawford, i Toronto, Ont.

Susirinkimas baig'ąs Tautos 
Himnu. Po to sekė linksmoji 
dalis.

Dalyvė.

KONSULUI PAGERBTI 
VAKARIENĖ

Kanados Lietuvių Moterų 
Bendruomenės Toronto apylin 
kė sausio 28 d. ruošia naujai* 
paskirtam Lietuvos generali
niam koinsului Kanadoje Vy
tautui Gyliui su Ponia page 
bimo pobūvį, į kurį, yra pa
kviestos visos vietinės organi
zacijos, visuomenės veikėjai ir 
menininkai.

BUS ŠOKIŲ VAKARAS
Šį šeštadienį, sausio 21 die

ną, YMCA salėje bus šaunus 
Kanados Lietuvių Moterų Ben 
druomenės Toronto skyriaus 
ruošiamas šokių vakaras, ku
riame šokiams gros puikus or
kestras. Visi torontiečiai ir iš 
apylinkių lietuvai, ypač links- | 
masis jaunimas, maloniai pra
šomi juo skaitlingiausiai daly
vauti. Įėjimas tiktai 50 cen'ų. 
Bus premijuojami šokiai — 
gražiausiai pašoktas valsas ir 
ilgiausiai pašokta polka. Pra
džia 8 vai. vakaro.

vių organizacijomis 
dant prie kultūrinės veiklos, 
tautos reprezentacijos bei ki
tų rimtų darbų.

Organizacios nariais gali bū
ti visi liet. ev. liut. ir ref., taip 
pat ir kitų konfesijų lietuviai,

3a

MIRĖ ŠIRDIES ATAKA
Sausio 5 d., eidama gatve, St. 

Dalinkevičienė staiga gavo šir
dies priepuolį ir mirė. St. Da 
linkevičienė Kanadoje išgyve
no per 20 metų ir išaugino dvi | 
dukras ir sūnus. Visi jau su 
šeimomis. Sausio 9 d. Dalin
kevičienė palaidota Mount Ho
pe kapuose. Volionė turėjo < 
apie 60 metų. Visada buvo ’ 
linksma ir smagi. Mirtis pa
kirto staiga.

„VERSLO“ S-GOS AUKA 
LIET. RAUD. KRYŽIUI.
Toronto „Verslo“ s-ga pa

skyrė 200 dol, iš koncerto pel
no Liet. Raud. Kryžiui Vokieti 
joje sušelpti tremtinius ir li
gonius, senelius ir vaikus. Bus 
nupirkta maisto produktų ir ar
timiausiu laiku išsiųsta.

Koresp.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

vedusių porai (be vaikų). Pa
geidaujama, kad žmona būtų

Nepriklausoma Lietuva
Fourth Ave., VUle Lasalle, — Montreal, Que. Canada 

TR. 9735
Yearly Subscription Rates:

Canada .............
Other Countries
Australia .........

Telefonas: 
Prenumerata Metams:

Kanadoje .
Užsieny . .
Australijoje
žodžių — $1.00, toliau po 3 et. už kiekvieną sekantį 

Kiti skelbimai — pagal susitarimą.
Adresų pakeitimai 25 c. (smukių skelbimų — už pirmus 15

Paieškojimų ka'na $1.00, smul Ikiais pašto ženklai*).
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