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Kanados komunistu [kampanija pries tremtinius
PARLAMENTO ATSTOVAS GINA TREMTINIUS IR GĖDINA KOMUNISTUS.

Šiame kr^šta +"m ----- nnio nedarbo.. Girdi, jeigu vos kompeticijos ūkine sistc- nedidelį nuošimtį. Ketvirta, kad unija turėtu gėdintis vie-
nentas, sudarantis mikrosko- Kanados vyriausybė nebūtų įsi ma, kurioje kiekvienas savo ini DP yra 100 tūkstančių, tai šai kaltinusi nekaltus tremti
piškai mažą gyventojų dalį, pa leidusi 100.000 DP, visi kana- darbo jėgą gali atiduoti už to- bedarbių 300 tūkstančių, o juk i.ius, kurie neturi galimybės
kartotinai bando drumsti dar- diečiai turėtų darbo. Tremti- kį atlyginimą, koks jam palm- 200 tūkst. ne DP. gintis. Tremtiniai ne atima
nų sugyvenimą tarp senųjų niai sutinką dirbti už subštan- k a. Trečia, minimi tik DI Į nepagrįstus kaltinimus da rbą, bet priešingai, jų dėka
gyventojų ir naujųjų ateivių, dartinį atlyginimą ir išstumią imigrantai, kurie bendrame gerb. parlamento narys trum- siranda naujų darbų galimybės

Kaip žinoma, žiemos metu vietinius darbininkus iš darbo- imigrantų skaičiuje sudaro tia t ai ir nedviprasmiškai atsakė, Unijos atstovai savo išsišoki-
didesniuose miestuose pasireiš- viečių. Reikalaujama, kad fe- 
kia bedarbė. Keli tūkstančiai deralinė valdžia sulaikytų to- 
Toronto mieste prieš kurį lai- ūmesnį tremtinių įvažiavimą į 
ką įsteigė bedarbių uniją. Vie Kanadą.
nas iš pirmųjų jos žygių buvo Iš pirmo žvilgsnio matyti, 
šešių vyrų delegacijos pasiun- Lad tas bedarbių unijos įteik- 
timas pas Ontario Provincijos tas reikalavimas yra niekuo ne 
parlamento, Spadinos rinkimi pagrįstas Pirmiausia, sezoni
nės apylinkės, atstovą Mr. D, nės bedarbės Kanadoje pasireik 
Croll (liberalas). Delegatai davo tais laikais, kai dar nė 
įteikė memorandumą, kuriame vienas DP nebuvo įkėlęs kojos 
akiplėšiškai tvirtinama, kad į šį kraštą. Antra, Kanada yra 
tremtiniai esą kalti dėl dabar demokratinis kraštas su lais-

Karo reiks laukti 10 metu
Canberra. —Ginčų metu dėl 

/■_ j. <i .rali jos kariuomenės biu- 
izeio. opozicijos atstovai nu

siskundė, kad Australija tetu
ri tik saujelę kariuomenės ir, 
aad vyriausybė klaidina visuo 
menę krašto gynybos reikaluo
se. Atsakydamas į priekaištus, 
krašto gynybos ministeris Ded 
man pareiškė, kad dabarties 
metas karo pavojaus atžvilgiu 
negali būti palygintas su 1939 
m. padėtimi. „Aš manau, kad 
’ai yra visiems žinoma, jog jo

ta atsakinga įstaiga pasaulyje 
nelaukia karo būsimų penkių 
metų būvyje“ — pabrėžė Ded
man. t

„O kas dedasi Kinijoj 1 Ma
nevrai?“ — sušuko Liebralų 
Partijas atstovas. Dedman j 
tai vėl pabrėžė, kad atsakingo
ji pasaulio opinija nesitiki ka 
ro penkių metų būvyje ir, la
bai galmias daikatsA kad net 
a0 metų būvyje mebus karo, 
kuris įveltų Australiją, Ame- 
"iką ir k’tus kraštus. Kitam 
i.iberalų atstovui priminus, 
kad Sovietų Rusija turi 5 mili
jonus ginkluotų karių, Dedman 
atsakė, kad Amerika su savo 
milžiniška pramone yra taip 
galinga, kad joks kraštas ne
galėtų jos karu paklupdyti, gi 
Sovietų Rusija esanti taip at
silikusi, jog jai reikia mažiau
sia 10 — 15 metų, kad galėtų 
pasivyti JAV, gi per tą laiką 
JAV vėl su savo pažanga nu
eitų taip toli, kaip ji yra da
bar. Liberalų partijoc vadas 
Menzies atrėmė nerimtus mi- 
nisterio Dedman samprotavi
mus ir aiškiai užakcentavo, kad 
per paskutinius tris metus pa
saulis yni patekęs i didžiausio 
netikrumo ir pavojaus padėtį, 
sukurtą Sovietų Rusijos kari
nės galios ir agresingumo.
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ČERVENOVAS „VALO** BULGARIJĄ
Bulgarijos „valymas“ nuo 

titininkų užsitęsė, nors Mask
vos gubernatorius Bulgarijai 
Červenkovas dirba atsidėjęs.

Dabar jau galutinai paaškė- 
jo, kad Dimitrovas buvo Tito
draugas ir šalininkas, — todėl 
jis Buvo likviduotas. Kostovas 
taip pat Dimitrovo ir Tito šąli 
ninkas, — todėl komunistų nu 
žudytas. Dabar, sausio 23 d., 
mirė min. pirmininkas Kolaro
vas. Kaip jis mirė, vėliau pa
aiškės. Tiktai teigiama, kad 
ne slavo normalia mirtimi.

Kolarovas ligšiol nuo Dimit- 
revo išvežimo Maskvon ėjo mi 
Misterio pirmininko pareigas, 
tačiau tose pareigose buvo pa 
tvirtintas tik šio sausio 26 d., t.
y. kai paaškėjo, kad Kolarovas 
jąu neatsikels iš įtartinos li
gos patalo. Ir jis jau neatsikė
lė tikrai.

Prieš tai Maskvos emisaras 
Červenkovas iš Kolarovo minis- 
terių kabineto „išvalė“ dar tris 
ministerius, taipgi titoistus.

— Teigiama, kad 85% Vo
kietijos fabrikų demontuoti ir 
išvežti į SSRS.

AUSTRIJOS KLAUSIMAS 
JSTRIGO

Londone susirinko 4-rių mi- 
nisterių pavaduotojai, bet Aus
trijos sutarties klausimas nei
na pirmyn, nes SSRS atstovas 
pareiškė, kad jis negali klausi 
mo visapusiškai svarstyti.

Vakariečiai dėl to padarė de 
maršą, kad SSRS sąmoningai 
nenori svarstyti klausimo, nes 
sudarius sutartį, reiktų pasi
traukti su kariomene .iš Aust
rijos, Bulgarijos, Vengrijos, 
Rumunijos ir Lenkijos, o So
vietai to nenori.

— Lenkijos valdžia atėmė iš 
katalikų Caritas draugiją.

ŽELIGCVSKIADA 
INDONEZIJOJE

Indonezijos laisve nepaten
kinti. kai kurią, olandai. Vienas 
jų — Vesterlingas surinko gau 
ją „sukilėlių“ ir buvo įsibro
vęs į Javos miestą Bandun. Ta 
čiau pabėgo nuo Indonezijos 
kariuomenės į kalnus.

VĖL SUSIKIRTIMAS 
DĖL BERLYNO

SSRS nesilaikant susitari
mų, išsikėlė su geležinkelių ži
nyba iš vakariečių sektoriaus. 
Tuos namus tada užėmė ame
rikiečiai. Rusai užprotestavo 
ir sulaikė traukinių ir sunkve
žimių judėjimą į vakarines zo
nas. Trys vakarinių sektorių 
komendantai dėl to pareiškė 
protestą. Galų gale susitarta 
taip, kad JAV atlaisvina gele
žinkelių valdybos patalpas, o 
SSRS nutraukia judėjimo truk 
dymus.

Červenkovas toliau „veikia“, ir 
niekas nežino, kiek dar galvų 
nuriedės ir kiek atsidurs kon
centracijos stovyklose, kurio-
mis „liaudies demokratija“ ap milijonų dolerių. Bosforo ma- 
tvėrė visus okupuotus kraštus, nevrams praėjus, amerikiečiai

LENKIJOJE PLEČIASI 
GOMULIZMAS

Varšuvos valdžia pareiškė, 
kad steigiama 50 mokyklų, ku
riose bus mokoma kovoti su 
šautiniu komunizmu, plačiai ži
nomu titoizmo vardu. Lenkijo 
je gi tautinio' komunizmo, ku
ris nori būti laisvas nuo Mask 
vos, pradininku yra Gomulka. 
Todėl Lenkijoje tas komunistų 
skilimo judėjimas vadinamas 
g jmulizmu. Gomulizmas Len 
rijoje taip išsipjatino, kad val- 
ižia kovai su juo net 50 mo
kyklų įsteigė.

— JAV su Airija sudarė
prekybos sutartį.

— Trumanas ir Achesonas 
skubiai prašė priimti pagalbos 
Korejąi asignavimus.
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Kiekvienam užpuolimui Turkija aivų a
AMERIKOS PAGALBA NE PAKANKAMA —VADOVAUJAMIEJI KARIAI IŠ SAVO 

TARNYBŲ PASITRAUKIA
Turkijos kariuomenės vado

vybėje pasireiškė atvira kri
zė, kuri, atrodo, palietė ir ka
ro laivyną. Vienas vadovau.jan 
čioje vietoje stovįs generolas ir 
vienas admirolas įteikė atsista
tydinimo pareiškimus, motyvuo 
darni savo atsistatydinimą tuo, 
kad naujai pravestieji manev
rai parodė, jog garbingai pasi
priešinti užpuolikui Turkija ne 
galėtų.

Nusivylimas manevrais.
Ši nusivilimų kupina Bosfo

ro manevrų išdava privedė prie 
labai aštrių diskusijų tarp ame 
nkięčių ir turkų. Vykstant 
ginklų bandymams, „priešui' 
pavyko turkų vyr. kariuome
nės būstinę užimti be kliūčių 
ir visą apsaugą sunaikinti. Is- 
tambul — kaip iš to seka išva
da — užpuolikui nepajėgtų pa 
sipriešinti nei trijų dienų ir 
visa Turkija priešo būtų už
imta per aštuonas dienas.

Karui pasibaigus, krašto ap- kais povandeniniais* laivais, 
saugai padidinti Jungtinės Bosforo manevruose savo už- 
Amerikos Valstybės suteikė duotį atliko blogai, gal dar blo 
Turkijai labai žymią paramą, giau, kaip kariuomenė. Tur- 
Vien tik Istambulo tvirtovei kijos kariuomenės vadovybė 
sustiprinti per pastaruosius todėl primygtinai iškelia aikš- 
rivejus metus buvo išleista 100 tėn tas aplinkybes, kad ameri-

Turkijos generaliniam štabui 
pranešė, kad JAV yra privers
tos nuo savo plano teikti Tur
kijai tolimesnę pagalbą atsisa 
kyti. Geriausiu atveju dar ga
lima būtų svarstyti prietilčio 
palikimo klausimą pietų Tau
ro kalnyno srityje, o taip pat 
aprūpinimo bazę mažoje kertė 
je krašto pietų rytuose su 
Alexandrette. Iš šio bastiono 
— taip galvoja amerikiečiai, — 
esant reikalui, aviacija galėtų 
puldinėti rusų naftos centrą 
Baku srityje. Tačiau valdžios 
buveinė Ankara, sostinė Istam 
bul, o taip pat Smyrna turėtų 
būti evakuoti.

Amerikiečių konsekvencijos.
Nuo šių amerikiečių konsek 

vencijų turkai lyg stabo ištik

ti. Jie bando įtikinti, kad jie 
gilėtų sėkmingai pasipriešin
ti, jei jiems būtų suteikta pa
kankamai amerikoniškų gink
lų ir kad kariuomenės apmo
kyme jiems būtų duota dau 
giau savarankiškumo.

Amerikoniškomis kariuome
nės instrukcijomis turkų gene 
roiai labai nepatenkinti, nes esą 
jos niekam netinka. Spaudoj 
jie atvirai reiškia savo nuomo
ne, jog senosios vokiečių apmo
kymo pajėgos dar ir Šiandien 
tebėra geriausios visame pa 
‘avilyje. Be to, jie nusiskun
džia, kad amerikiečių Turkijai 
duoti žvalg. lėktuvai, vos jiems 
atėjus, iš apyvartos turėjo bū 
ti išimti, nes motorai vartoti 
netiko.

Laivynas savo užduotį atliko
blogai.

Turkijos karo laivynas, ku
ris pokariniais metais buvo su 
stiprintas keliais amerikoniš- 

kiečiai nenorį atkreipti tinka
mo dėmesio į ypatingas Tur-
kijos sąlygas ir kitas ypatybes, 
kurios krašto gynime turėtų 
suvaidnti svarbų vaidmenį. Tur 
kijos kareivis iš senų senovės 
yra geras kovotojas, tačiau jis 
teturi menką supratimą apie 
moderniškus ginklus. Tą patį 
galima pasakyti apie Turkijos 
generolus, kuriuos vienas bri
tų karininkas apibūdino štaip: 
„Šiems nutukusiems saloni
niams generolams per amžius 
negimė nė viena nauja idėja !“ 
Šis posakis yra būdingas kaip 
Anglijos nusistatymas Turki
jos atžvilgiu, nes D. Britanija 
visuomet buvo nuomonės, jog 
Turkijai, kaip sąjungininkei, 
didelės vertės duoti negalima.-

Bosforo manevrų išdavos 
anglų skeptikus visiškai paten
kino.

BAIGIA AT3TATYil 
TURIJĄ

Vašingtonas yia pasirengs- 
sumokėti 1 milijardą 
kad Turkija būtų atstatyta eko 
nomiškai ir miiitariškai. Šis 
darbas jau esąs pusiau atlik
tas, o likusioji darbo dalis tu
ri būti užbaigta per 2 — 3 me 
tas. (Newsweek)

TEIS VOZNESENSKĮ
Gerai informuoti sluoksniai 

mano, kad mirties bausmės grą 
tinimas Sov. Rusijoje bus pa
naudotas naujiems teatrali
niams teismams. Pirmaisiais 
būsią teisiami buvęs Politbiūro 
narys N. Vąznesenskis ir bu
vęs sovietų lakūnas Barsovas, 
grįžęs į Rusiją po dezertyravi
mo į Ameriką. Šie teismai tu
rėsią atgrąsinti visus ateities
bėglius. (Newsweek)

— Trumanas ir Achesonas 
prekybos sutartį.

KODĖL JAV NENORI GINTI FORMOZOS?
Jau prieš savaitę laiko vie

šai paskelbta, kad Amerika ne
norinti padėti Čiangui dar te
besilaikančiam Formozos salo- 
ji--

Šį sprendimą padarė Trumą 
nas ir Achesonas patartas aukš 
tųjų laivynų admirolų. Jų nuo 
mone, nei Kinijos nei Maskvos 
komunistams Formoza negaliu 
ti daug strategiškai reikšti, li
gi jie neturės pakankamai stip
raus karo laivyno. Šiame rei
kale griežtai skyrėsi MacArthu 
ro ir admirolų pažiūros. Taip 
pat ir maža naudos rusams tš 
Kurilų salyno, kuris prieina 
pri Aliaskos, nes rusai, jų vis- 
tiek negali išlaikyti ligi natu
res karo laivyno. (Newsweek)

SUOMIJOS PREZIDENTU 
PERRINKTAS PAASIKIVI

Rinkimas elektorių, kurie 
nnks prezidentą, parodė, kad 
dabartinis prezidentas Paasiki 
vi gavo didelę dąjjgumą balsų 

mu nesusilauks visuomenės pii 
tarimo, — pareiškė parlamen
to atstovas. Jis atsisakė neat
sakingųjų asmenų nepagrįs
tiems reikalavimams duoti to 
ūmesnę eigą.

Jonas Juškaitis.
SERGA POPIEŽIUS 

PIJUS XII
Šiuo metu yra aiškiai paste

bimas silpnas Popiežiaus Pi
jaus XII, turinčio dabar 73 me 
tus amžiaus, sveikatos stovis. 
Paskutiniu metu jis yra daug 
dirbęs, nežiūrint nuovargio. 
Lankytojai yra nuomonės, kad 
jis jau rodo maža gyvenimo je 
gos ir dažnai jam kiti turi pa
dėti, kada jis vaikščioja, nors 
ir vilkėdamas lengvais rūbais. 
Jau dabar susirūpinta, kaip jis 
galės išlaikyti 1950 Šventųjų 
Metų lankytojų antplūdį. Va
tikane jau dabar numatyta, ku
ris itališkosios 'kilmės kardino
las turėsiąs būti pontifikuotu 
Šie šaltiniai nedaleidžia, kad 
šiuo metu popiežium galėtų bu 
ti išrinktas amerikinės kilmės 
kardinolas............ (Newsweek)

AMERIKA ATNAUJINS 
SANTYIUS SU FRANCO
Buvęs Baltųjų Rūmų štabe 

v-kas admirolasWilliam Leahy 
gausiąs savo pirmąjį paskyri 
mą į Madridą, po to, kai JAV 
pradės tartis su Franco...

Neseniai JAV valstybės sek 
rotorius Acheson prisipažint, 
kad diplomatinių santykių nu 
traukmas su Ispanija buvusi 
klaida. (Newsweek)

JAV SĄLYGOS ISPANIJAI
Achesonas pareiškė, kad 

Amerika gali pripažinti Fran
co Ispaniją, tačiau tiktai tuo 
; 'veju, jeigu ten bus įvesta de 
inokratiškesnė santvarka: bus 
pripažintos piliečiams teisės, 
religijos laisvė, profesinės or
ganizacijos. Kai Ispanijos pi
liečiai gaus pilietines teises, ga 
Jima bus kalbėti ir apie <‘konu 
minę pagalbą.

SUOMIJA ATMETĖ SSRS 
REIKALAVIMĄ

Suomijos užsienių reikalų 
ministeris, atsakydamas į so
vietų notą, kurioje reikalauja
ma išduoti 300 karo nusikaltė
lių, pareiškė SSRS užs. reik, 
min. Gromykai, kad Suomijoje. 
iš tų 300 terasta tiktai 4 as
mens, kurie sulaikyti, izoliuo
ti ir dėl jų vedamas tardymas.

— New Yorkas pradeda 
griauti senus namus ir statyti 
naujus. Tam tikslui paskirtas 
1 milijardas dolerių.

—■ JAV valdžia karo vetera 
nams paskyrė 2 milijordus ir 
800 milijonų dolerių.

ir bus perrinktas vėl Suomijos 
prezidentu. Suomiai, kaip ma
tyt, nenusigando SSRS grąsi- 
nimiį.

JERUZALĖ RUOŠIASI BŪ
TI IZRAELIO SOSTINE
Izraelio parlamentas pritarė 

vyriausybės nutarimui perkel
ti sostinę į Jeruzalę ir tam tiks 
lui nutarė statyti namus — par 
lamentui ir valdžios įstaigoms.

— Anksčiau Amerika spaudė 
Prancūziją, kad ši atitrauktų 
savo karines jėgas iš Indokini- 
jos, bet dabar Kinijos komuni- 
tams žygiuojant, pirmyn į pie
tus, neabejojama, kad Indoki
nija būtų labai lengvas komu
nistų grobis, jeigu ten nebūtų 
prancūzų.

— Čekoslovakijos
Marsely Chudak atsisakė grįž
ti namo. Taipgi atsisakė grįž- 
goje darbininkas bei kolchozi 
ti namo ir Lenkijos konsulai; 
Lione Chotinskis.
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Nors Sovietų „išradimas" — 
išvogimas atominės paslapties 
tartum jau išlygino. JAV ir 
SSRS šioje srityje skirtumą, 
tačiau, kaip ir kitose srityse, 
čia dabar vyksta didžiulis lenk 
tyniavimas. Iš vienos pusės 
lenktynės pačios bombos tobu-

nimo ir iš antros —Jų kiekio

kilo, kad ji pradėta naudoti 
kaip kuras, povandeninių lai
vų, lėktuvų, laivų reikalams.

Labai svarbu, kad jau kelioh 
ka JAV ligoninų naudoja ato
mines priemones gydyti ligoms 
— vėžiui ir kitoms.

Šiemet numatyta atominės

Visi bendrai minėkime 
Vasario 16-taja

gamybos, su kuo yra susietas 
įam tikslui reikalingų medžia
gų susiradimas.

Amerikoje.

energijos gamybos ir panaudo-

nių“ atominių bombų, tačiau 
jų veikimas yra žymiai silpnės 
nis. Sovietai taipgi yra darę 
bandymus su radio-aktyviniais 
debesimis. Silovo manymu, tas 
..ginklas'‘ nėra per daug pavo
jingas ir prieš tą galima suras 
’.i sėkmingą gynimosi būdą.

jimo pramonę išplėsti dar pla
čiau ir jos panaudojimą taiky
ti didesniam reikalų skaičiui.

Žinoma, neužmiršįama ir 
atominės bombos. Jeigu ji da

Paklaustas, kaip JAV gavo

rijos Armėnijoje. Specialios 
įmonės atominių bombų gamy- 
uai ir jų sumontavimui yra 
Sterlitamake, Ust-Urto dyku
mos pakraštyje.

Stalinas labai domisi visais 
darbais toje srityje ir nuolat 
skaito populiarias brošiūras

didžiausia Ir pasiryžti juos įgyvendinti.
Mūsų darbas bus juo našiau 

sis, jeigu mes tai padarysime 
suburtomis- jėgomis, vieninga 
valia.

Laikinasis Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Organizacinis 
Komitetas, apjungdamas gali
mai daugiau Kanados lietuvių 
uįrganizacijų, Montrealyje 
pats ruošia Vasario 16-tosios 
.u nejimą. Tuomi jis leidžia 

ru i visą kraštą, kad ir viso- 
i Kanadoje lietuviai ir jų or- 

mzacijos sujungtomis jėgo- 
■ s minėtų tą šventę ir darytų 

žygių, kurie yra reikalingi tau 
■ oš laisvei ir Lietuvos valsty
bės nepriklausomybei atstatyti.

Vietovėse, kur yra kelios or 
ganizacijos, reiktų sudaryti 
bendrą komitetą, kuris tą šven 
tę pravestų.

Visi suburtomis vieningo
mis jėgomis ir pastangomis sto 
kime už Laisvę, tautos teises u 
Lietuvos valstybės nepriklau
somybę.

KLCT Sp. ir Inf. Sk.

Artinasi mūsų 
šventė — nepriklausomybes 
zaskelbimo sukaktuvės, kurios 
jums primena iškilmingąjį il
gų, sunkių ir kietų mūsų tau- 
[■ s kovų vainikavimo momen
tą.

Atstatytoji Nepriklausoma 
Lietuva nuo to meto pradėjo 

ėl savarankišką gyvenimą, pa 
,:iškė savo kūrybos galių su- 
.estėjimą ir pajėgiai užsimojo 

...esti ateities gaires.
Nepriklausomybės laikotar- 

>s mūsų tautai daug davė.
Jaistybės gyvanimas naujai-
- .ais laikais sukūrė ne tiktai 

tujas tautos gyvenimo sąly
gas, bet ir išryškino tautos sa- 

aimingumus, kurie yra lygiai 
. tingūs pačiai tautai kaip ir 
įsai žmonijai.

Šios šventės proga mes turi
me prisiminti visa tai, kas 
mums brangu; tvirtai įsisąmo
ninti savo teises kaig žmonės 
ir kaip tautos nariai; nusibrėž
ti artimiausių veiksmų planus,

į Mielus p. VALENTINĄ KAZLAUSKAITĘ ir p. JONĄ g 
g PARANCEVIČIŲ, sukūrusius lietuvišką šeimą, sveiki- g 
g nu linkėdamas puikios ateities. g

Alfoncas.

Kanados Lietuvių Bendruomenės organizacijos reikalai 
APSVARSTYTAS KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOME 

NĖS STATUTO PROJEKTAS
Laikinasis Kanados Lietuvių paskirtas sausio 27 dieną 8 va 

Bendruomenės Organizacinis landą 
Komitetas keturiuose paskuti
niuose posėdžiuose svarstė Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
statuto projektą, kurį galuti
nai priims Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Taryba.

Sausio mėnesio 20 dieną tas 
statuto projektas LOK jau ap
svarstytas. Liko tiktai vienos 
LOK dalies atsiklausimas cent 
ro dėl balsavimo principų ir 
galutinė jo redakcija, kuri bus 
padaryta artimiausiu laiku.

Sekančiame posėdyje, kuris

bepriklausomos Lietu- 
redakcijoje, bus svarsto-vos“ ‘

raa:
1) 

rafų, 
priėmimo kausimas;

2) Bendrųjų KLB organiza
cinių komitetų sudarymo vie
tose klausimas ir jiems in
strukcijos ;

. 3> 
cijos

4)

Suminėtų statuto parag- 
dėl balsavimo, galutinio

Kartotekos bei registra- 
klausimas ir
Einamieji klausimai.

LOK.
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Coliegą VINCĄ ANKUDAVIČIŲ sukūrus šeimos židi- B 
nį su p-le GENE MILAŠIŪTE, nuoširdžiai sveikiname į

ir linkime daug laimingų gyvenimo metų. S
E. Andriušis, g

H. Kučinskas'. g

„N L“ PLATINTOJŲ 
LAIMĖJIMAI TAŠKŲ

SKAIČIUM
KLT Sudbury Sk. . . . 
Dalius St............................
Skaistys J. G.................
Toronto Skautai ..........
Jablonskis J.....................
Januška P..........................
indrelienė O.....................
Kupčiūnas K.................
Kojelaitis A.....................
Prielgauskas K. P. ... 
Smilgis Em......................
Sriubiškis B.....................
Skirgaila VI.....................
Noreika St.........................
Pilkauskas J....................
Gudas L............................
fanuševičius P..................
Jarašiūnas St...................
Gumbelevičius Ed............ 14
Balnius J.
Parojus J. . . . 
Frenzelis Aug 
Venckus V. . 
Šaltenis J. . . .

84 „
78
73
66
60
40
31
27
26
26
25
25
24

19
16
16

12
10

8
8

.3

PARDUODAMA
100 ekerių tabako farma su 4 
kilnomis ir 2 šiltnamiais (green 
house). Teirautis pas Frank 
Sohl, R. R. 3, Rodney, Ont.

bombos 
pokario

Amerika atominės 
pramonę per karo ir 
metus nepaprastai išplėtė ir iš
tobulino. Dabar JAV turi apie 
pusantro tūkstančio įstaigų bei 
įmonių, kurios dirba atominės 
energijos darbus. Tai darbai ne 
tiktai bombos gamybos, bet ir 
technikos ir medicinos ir ki
toms dar sritims.

JAV atominiai įrengimai yra 
išmėtyti po kraštą, net, 41 vals 
tijoje. Įmonės yra labai skir
tingos ir savo dydžiu ir pobū
džiu: nuo paprastos laboratori 
jos ligi įmonės, kuri turi mylią 
ilgumo. Tai garsioji Oak Rid
ge, Tennesse valstybėje.

Atominė pramonė Jungti
nėms Valstybėms daug atsiei
na — kasmet apie 500 milijar
dų dolerių. Tūkstančiai ame
rikiečių dirba toje pramonėje: 
vieni laboratorijose, kiti įmo
nėse, treti raštinėse, ketvirti 
gamindami atominei pramonei 
reikalingą medžiagą.

Kol kas p|grindinė mdežia- 
ga yra uranijumas. Tačiau ne 
vienintelė. Nuolat rūpinamasi 
atrasti naujus būdus skaldyti 
atomą iš įvairių medžiagų. Pa
skutiniu metu šioje srity esan
ti padaryta labai didelė pažan
ga. Todėl JAV atominė bom
ba paskutiniu metu esanti 1000 
kartų jau stipresnė, kai pirmo 
ji buvusi stipresnė 12 tūkstan
čių kartų už dinamito bombą.

Atominiai įrengimai JAV yra 
pusiau valdiški ir pusiau priva
tūs. Atominės energijos ko
misija yra valdžios organizaci
ja, kuri buvo įsteigtą 1947 me 
tais, kai pasibaigus karui, ji 
perėmė įrengimus iš karo žiny 
bos. Pradėjusi darbą, komisija 
visų pirma ištyrė jas ir rado la
bai tobulinktinomis. Ji pada
vė naujas statybas, kurios at
siėjo 700 milijardų dolerių. 
1948 m. buvo užbaigta statyti 
20 naujų pastatų, kuriuose pra
dėjo dirbti 15.000 darbininkų. 
Kai kurios įmonės buvo baig
tos statyti 1949 metais, ir tai 
leido padidinti gamybą.

Tų darbų pasekmėje, atomi
nės energijos gamyba taip pa-

P-lei EUGENIJAI BALSYTEI,]

pa- 
iš-

I

LIETUVIŲ ATVYKUSIŲ Į 
KANADĄ

1949 metų sausio mėn. 19 dieną 
laivu ,,Marine Shark“, 

sąrašas.
Lapinas Aleksandr
Lapinas Vanda 
Lapinas Zigmas 
Lapinas Rimantas 
Lapinas Kęstutis 
Mačiulaitis Jonas

7. Mačiulaitis Anelė
8. Mačiulaitis Liuda
9. Kizis Antanas

10. Kizis Marija
11. Kizis Vida
12. Galinis
13. Galinis
14. Galinis
15. Galinis 
15. Bakšinskas Petras
17. Žulys Kęstutis
18. Toliušytė Danutė
19. Eizeris Morta
20. Siuksteris Albina
21. Siuksteris Romualdas

Kun. V. K. Šarka,
Stovyklos kapelionas. 

P. S. Šis sąrašas savo metu 
buvo paskelbta, todėl, regis

truojant atvykusius Kana- 
don naujus lietuvius, jis skcl 
biamas dabar.. Tokių sąra
šų bus dar ir daugiau. No
rima, kad apie visus atvyku
sius būtų kokios, nors žymės.

* Red.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

as Rk.

Viktoras 
Jadvyga 
Gražutė 
Rita

ne

žinias apie sovietų a-bombą, Si 
lovas atsakė, kad pirmiausia 
iš sovietinių pabėgėlių, o taip
gi ir kitais būdais... Jam dar 
bebūnant centralinėje Azijoje,

apie atominę fiziką. Nepasise-
kimai jį ypač pykina. Jo ne
malonėn net pateko žymusis 
sovietų fizikas Kapitza, po 
1947 metų katastrofinės ato
minės ekspliozijos Medvedov-

bar jau pagaminama tūkstantį 
kartų stipresnė, negu ta, kuri 
buvo numesta ant Hirošimos, 
t:”’ galima spėti, kad ir atomi
nės bombos srityje padaryta 
labai didelė pažanga.

Rusijoje.
Pabėgęs SSRS žymus 

reigūnas Borisas Silovas,
plaukdamas į Pietų Ameriką, 
kalbėjosi su žurnalistais. Jis 
pareiškė, kad pirmąją savo 
atominę bombą sovietai su
sprogdino 1949 m. liepos 10 
d. UST-Urto dykumoje, į ry
tus nuo Kaspijos jūros, vadi
namoje „draudžiamoje zono
je“, apimančioje 36.000 kv. 
mylių plotą. Bandymus ste
bėjęs pats Stalinas, Berija, Vo 
rošilovas, Mikojanas ir Bulga
ninas. Bandymui vadovavo Jof 
fe. Be rusų mokslininkų da
lyvavo ir vokiečiai: Gustavas 
Hartzas, Alfredas Schmidtas 
ir baronas Manfredas von Ar- 
deno, buvęs vokiečių laborato
rijos Peenemundėje viršinin
kas.

Į klausimą ar sovietai jau tu
ri didesnes atominių bombų at 
sargas Silovas atsakė: „Ne“. 
Masinei atominių bombų garny 
oai pradėti, visų pirma reikia 
pagaminti tinkamą prototypą. 
Galimas daiktas kad šiuo metu 
sovietai yra. jau tai pasiekę. 
Sovietai turi du pagrindinius 
atominės bombos tipus: „nor
maliąją“ a-bombą susidedan
čią iš uranijaus 235 ir plutoni- 
rius ir „pagalbinę“ a-bombą, 
kurią sudaro torijaus ir brevi- 
jaus kombinacijos. Nežiūrint, 
visų sovietų pastangų surasti 
tinkamus uranijaus klodus, SS 
RS, nepavyko. 1948 m. sovie 
tų geologas Smirnovas rado di 
delius ir turtingus atominės rū 
dos kiekius Altajaus kalnuose 
ir Pamire. Ypač dideli tori
jaus klodai buvb ten rasti. At
sižvelgiant į sovietų turimus iš 
teklius, jie gali per metus pa
gaminti apie 20 — 30 „norma
liųjų“ atominių bombų (urani
jas ir plutonijus). Naudojant 
lorijų ir brevijų sovietai gali 
pagaminti apie 150 „pagalbi-

jis sužinojo, kad Sovietų kont-
r, i žvalgyba Taškente keletą 
kartų pastebėjo svetimus lėk- 
iuvus skrendant, virš sovietų 
atominių fabrikų rajonų. Tie 
lėktuvai skrido labai didelia
me aukštyje ir ypatingai di
deliu greičiu... Pradžioje pa
čių sovietų buvo manyta, kad 
t ii buvo jų sprausminiai lėktu
vai iš 7 korpo bazės Orenbur- 
ge, bet vėliau paaiškėjo, kad 
tie lėktuvai atskrido iš Persijos 
pusės... Ar tie lėktuvai atskri
do iš Irano ar iš Bahreino sa
los (kur yra didelė amerikie
čių aviacijos bazė) nėra išaiš
kinta...

Sovietų atominiai fabrikai 
yra išsklaidyti po visą kraštą. 
Spaudos išreklamuotų „atom- 
gradų“ tikra to žodžio prasme 
— nėra. Yra didžiulės labora
torijos, kurių žymiausios yra : 
Fizikos — Chemijos institutas 
Leningrade, prie Ladogos eže
ro; Lebėdevo vardo laborato
rija prie Možaisko, Modernio-
s. ’os Fizikos Problemų Institu- 
t is Tikrove ir Sanga laborato-

ko j e.
Vokiečių mokslininkai taip

gi nemažai prisidėjo flrie so
vietų atominės bombos paga
minimo. Daugumas jų ne sa
vo noru vyko Sovietų Sąjun
gom, bet yra taipgi žinoma, kad 
baronas Manfred von Ardene 
ypač daug pagelbėjo sovie
tams. Galima tvirtinti, kad be 
vokiečių pagalbos vargu ar so
vietai būtų galėję per taip pa
lyginti trumpą laiką išspręsti 
visas atominės bambos paga
minimo problemas.

Patys sovietai savo oficia
liame komunikate nepatvirtin- 
na, kad 1949 m. liepos 10 ir 17 
dienos sprogimai buvo atomi
nės bombos išbandymas.

1949 metų atominis sprogi
mas Sovietų Sąjungoje nėra pir 
masis, nes jau prieš tai sovie
tai buvo padarę keletą mažo 
masto uranijaus 235 eksperi
mentinių sprogimų, kurie bu
žo laboratorinio pobūdžio. Tik 
rosios atominės bombos bandy 
mas įvyko 1949 metų liepos 10 
dieną...

UOKDARIA1

pasukus tikruoju lai- g 
mės keliu, priesiekusiai amžinai mylėti p. KĘSTUTĮ g 
BUDREVIČIŲ, linkime daug laimės ir šeimyninio S 
džiaugsmo. g

g A. Z. ir K. K. «
O gamos auksakasiai g
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PRAHOS AKLOJI ARBA VIEŠOJI PASLAPTIS APIE 
VIENO ŽMOGAUS ŠEŠĖLĮ

Praha. Daugelio savaičių užsienin, kaip nepagrįstas, at- 
bėgyje Prahos gyventojai kas mestas, 
lytą sutikdavo, vieną senelę, 
apsirengusią juodais 
i ūbais. Ji vaikščiojo balta 
lazdele rankoje ir baltu raiš
čiu ant rankovės, lėtai atsar
giai statydama vieną koją 
prieš kitą. Daugelis sustoda
vo ir užčiaupta burna ją svei
kindavo. Kad paslėpus ašaras, 
žmonės, matydami šią moterį, 
kartais pridengdavo savo vei
dą ranka.

Ir atėjo diena, kurią Pra
hos gyventojai veltui laukė tos 
senelės — ji nebeatėjo. Veltui 
laukė jos ir sekančią dieną — 
ji nebepasirodė. Ir gryniau
sioje „liaudies demokratijoje“ 
ne viskas gali būti išlaikoma 
paslaptyje. Seneles likimas — 
it yla iš maišo — iškilo viešu
mon. Kai jos akių liga darėsi 
vis pavojingesnė, ji kreipėsi į 
atitinkamas įstaigas, prašyda
ma leisti nuvykti Šveicarijon 
pas vieną įžymųjį profesorių. 
I’iahos akių ligų specialistai 
jai pareiškė, jog tik šis profe
sorius galėsiąs jai grąžinti re
gėjimą. Kantriai ji laukė atsa 
kymo ištisus du mėnesius. Ir 
štai ji gauna: prašymas išvykti

Nepaisydama chirurgų abe- 
- gedulo jonių, senelė apsisprendė dėl 

akių operacijos kreiptis į Pra
hos gydytojus. Operacija bu
rn padaryta, tačiau nepavyko 
ir senelė apako.

„Kelią į namus aš rasiu“ pa
sakė ji, padėkojo gydytojams 
ir tyliais lėtais žingsniais nu
ėjo į begalinę tamsumą. Su
žinojo apie šią tragediją Pra
ha — Praha ir slaptoji poli
cija. Vieną dieną atvyko po
licijos pareigūnai, paėmė sene
lę ir nugabeno ją į respublikos 
užkampį, Lensky vadinamą, 
Čechijos pietuose, įspėdama: 
apleisti šią vietovę bei namus 
yra uždrausta, idant „priešde- 
mokratiški“ mitingai nebepasi
kartotų. Vieniša šiandien gy
vena Lrnsky kaimely akloji 
senelė. Ji nieko nebemato, ji 
nekalba, ji nebegali rašyti ir 
niekam neleista jos lankyti. Ta
čiau, nepaisant visų suvaržy
mų Prahos valdžia šio žmo
gaus šešėlio bijosi. Ir kodėl? 
Kas ji yra?

Jos vardas Hanna Beneš. 
Ji yra mirusiojo valstybės pre 
zidento našlė!

Komunistiška logika
Komunistų logikos kreivu

mus ir suktumas matomas, kiek 
viename žingsnyje. Bet ypa
tingai Jis dabar matomas ry
šium su Andrulio deportavimo 
byla.

Kokį aliarmą kelią šios mask 
vines širšės, kaT pakliudyta vie 
na tiktai jų perekšlė.

Kai Sovietai ištrėmė ir tebe- 
tremia šimtus tūkstančių žmo
nių iš Lietuvos, tai viskas ko
munistams tvarkoje. Šimtai 
'.ūkstančių ištremti į Sibirą — 
gerai. Bet kai tiktai vieną krei 
va komunistėlį pakliudė, jau 
didžiausis liarmas: ir neteisėta, 
ir demokratiniai prinpipai pa
žeidžiami, ir žmogaus teisės 
mindžiojamos. Viskas iškart 
atsirado. O kai iš Lietuvos tre
miami žmonės, niekas nepažei
džiama. . .

Štai jums ir komunistinė lo
gika
Stalino „evangelija“ prieš Hit

lerio „evangeliją“
„Vilnis“ 15-me numery ra

šo apie Hitlerio „evangeliją“, 
kurios vieni iš kitų mokėsi: ko 
munistai iš nacių if naciai iš 
komunistų.

Anot „Vilnies“, „Juo dides
nis melas, tuo daugiau juom 
patikės“ ‘.

Tikrai taip darė Hitleris ir 
tikrai taip daro Stalinas. Ko
munistų principai ir veikimo 
metodai tikrai tie patys: „Juo 
didesnis melas, 
juom patikės“, 
maliose sąlygose gyvendami ir 
elgdamiesi normaliai, negali 
n< i prileisti, kad taip žiauriai 
būtų galima meluoti, kaip me
luoja komunstai, todėl reikia 
tikrai daug ir labai stipriai me
luoti, kad žmonės nors dalimi 
to melo patikėtų.

Taip darė fašistai — naciai, 
taip daro komunistai — bolše
vikai.

baudžiauninkai — kolūkinin- 
kai mažiau valgytų...

Tai juk ne dainos, bet rau
dos. Nereikia tų terminų pai
nioti. Tiktai rusiškai „ston 
piesnei zoiviotsia“, o lietuviš
kai daina ir rauda visiškai skir
tingi dalykai. Ir raudų dieną, 
tai ne dainų diena.

Džiūgautojai
Pasirodo Kanadoje yra dar 

ir tokių. „Liaudies Balsas“ 
džiūgauja, kad lietuviams Ka
nadoje nesiseka sudaryti vieny 
bę ir tūlas p. Buteika džiūgau
ja „Darbininke“, kad nesiseka 
sudaryti, vienybę...

Na, ką gi, kad p_ątinka — 
džiūgaukite. Bet galės džiū
gauti tas, kas galės džiūgauti 
paskutinis.

Oro bokštai.
„Liaudies Balsas“ 953 nr.

„Pristatyta mokyklų, aukštojo 
mokslo įstaigų“.

Tai yra tikri oro bokštai. 
Tas „statytojas“ ‘ niekus plepa, 
nes jokių aukštųjų mokyklų, 
be tų, kurios buvo Nepriklau 
somoje Lietuvoje, niekas jokių 
nestatė ir nestatys. Kodėl gi 
„L. B.“ nė vienos pastatytos 
mokykloj nenurodo? Kur gi 
aukštoji mokykla bolševikų pa 
pastatyta?

Aukščiausios rūšies išnaudoji
mas.

„L. B.“ rašo: „O svarbiau- 
tuo daugiau šia, darbo žmogus paliuosuotas 

Žmonės, noi- nuo parazitinio išnaudojimo“...
Tai yra visiškai priešinga 

tam, kas tikrumoje yra. Ko
kio gi riekia, didesnio išnaudo
jimo, kai už darbo dieną kol- 
chozininkui sumoka keturis ki
logramus (gerausiu atveju) 
grūdų? Kokio dar reikia didės 
nio išnaudojimo, kai už darbo 
dienos uždarbį darbininkas ne
pajėgia nusipirkti nętTdlogra- 
mo baltos duonos? Kokį di
desnį išnaudjimą dar galima 
sugalvoti, kaip darbininką, ku
ris pasivėlino į darbą 15 mi
nučių, bausti metais priverčia
mųjų darbų stovyklos. Juk 
tai vergija pikčiausios rūšies. 
O paskutinu metu įvesta mir
ties bausmė ne kam kitam, tik
tai tam pačiam svoietų darbi
ninkui. Ir po to kalbėti apie 
tai, kad Sovietuose „žmogus 
paliuosuotas nuo parazitinio iš 
naudojimo“ — tai yra, kaip 
, Vilnis“ rašo — didžiausia 
melagystė ir mulkinimas nieko 

bau- apie tai neižnančių bei pasiti-

Raudu diena
Tarybinės Lietuvos žmonės 

verčiami dainuoti.
Senovės rusų dvarininkai rei 

kalaudavo, kad baudžiaunin
kai dainuotų, nes dainuojant 
negalima valgyti. O baudžiau
ninkas, dirbdamas darbą, kur 
būdavo maisto, nedainuodamas 
galėjo šį tą suvalgyti. Kad bau 
džiauninikai nevalgytų '.pono 
duonos, buvo įsakyta baudžiau
ninkams dainuoti.

Istorija kartojasi,, sako pa
tarlė. Dabar Lietuvos I 
džiauninkams. sovietinė bau- kinčių žmonių. , 
džiava vėl įsakė dainuoti, kad Mandr^pipkis.
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Apie Kanados žemes ūkio krize
KODĖL KINTA PRODUKTŲ KAINOS

3 PSL.

Lietuviui britu zemeje
PO DVEJŲ METŲ ŠVIESĖJA

Gruodžio mėn atspausdin
tame straipsny, „Netaip leng
va įsikurti žemes ūky“ buvau 
pažymėjęs, jog yra labai pavo
jinga pirkti žemės ūkį su dide 
le skola, kad paskui pirkėjas 
neatsidurtų toje pačioje padė
tyje, kaip daugelis pažanges
niųjų ūkininkų žemės ūkio kri
zes metu Lietuvoje. Toliau bu 
vau pažymėjęs, kad pasauliui 
pamažu tvarkantis, didėja ir vi
sų kraštų produkcija, kad už 
keleto metų gali pasidaryti di 
delis žemės ūkio produktų per 
teklius, ir, kad, turint didelę 
skolą, žemės ūkio produktų 
kainoms nukritus, naujakuris 
farmeris nustotų ne tiktai sa 
vo įdėto kaiptalo, bet ir dau
gelio metų sunkaus darbo.

Šitas spėliojimas išsipildė 
greičiau, negu galima buvo 
laukti. Kalbamas straipsnis 
dar buvo spausdinimo mašinoj, 
kai anadou žemės ūkio mi- 
nisteris Gardiner vienoj kal
boj nelauktai pasakė, kad Ang 
lija pareiškusi, jog ji nebeno
rinti prailginti senosios 1949 
m. sutarties, bet nori žemės 
ūkio produktus pirkti laisvai, 
kur jie pigesni. Tas atsisaky
mas

palietė kviečius, 
kiaušinius, bekoną, sūrį žuvies 
konservus ir mišką. Kanada 
todėl nebegalinti palaikyti se
nąsias kainas, farmeriai turi 
atsistoti ant savo kojų ir pra
dėti šeimininkauti savo jėgo
mis. Kanados vyriausybė iš
eidama iš faktines padėties, 
tuojau įsakiusi 1950 metais ap 
sėti 5.000.000 aerų mažiau kvie 
čiais negu pereitais metais.

Šitas pareiškimas trenkė, 
kaip žaibas, į Kanados farme- 
nas. Anglijos atsisakymas 
tuojau

palietė kiaušinių ūkį, 
nes ligi šiai visas kiaušinių 
perteklius buvo parduotas Ang 
lijai. Kiaušinių kaina tuojau 
nukrito nuo 70 su viršum cen
tų už tuziną ligi 35 centų. Viš 
tų augintojų organizacijos ats 
tovams K vyriausybės, pusės bu 
vo pranešta, jog ji daranti ga
limas pastangas susitarti su 
Anglija, bet visvien ateity ne
būsią galima palaikyti seną
sias kiaušinių kainas. Vištinin 

kystės turėsiančios ligi pusės 
sumažinti savo vištų skaičių, 
kad nepasidarytų per didelo 
kiaušinių pertekliaus.

Naujoji Anglijos prekybos 
politika toliau

palietė Kanados bekoną.
Einant senąja sutartimi, Ka
nada galėjo parduoti Anglijai 
1949 m. 160.000.000 svarų be 
konoi, bet ligi metų pabaigos 
nepardavė nei pusės. Anglija 
jos vieton daugiau pirko iš 
Danijos, Olandijos, Lenkijos ir 
Vengrijos, nes šitos valstybės 
buvo žymiai pigesnės, nors 
kiaulių skaičius Ontario pro
vincijoj 1949 m. buvo padidė
jęs 24%. Krašte buvo moka
mos gana aukštos kainos, jog 
farmeriai nebuvo tiesiog ver
čiami išpildyti visą kontingen
tą. Bet Anglijai sutarties ne- 
beprailginus, visas vaizdas pa
sikeitė. Esamas kiaulių skai
čius vidaus rinkai yra per di
delis, todėl pasireiškia kainų 
kritimas. Po alėaų kainos jau 
keliais centais už svarą nukri
to ir turbūt dar toliau kris. 
Be žemesnių kainų, Kanados 
kiaulių augintojai turės žymiai 
sumažinti savo kiaulių skaičių.

Kanados sūrio kainų 
palaikymas baigėsi š. m. sau
sio m. 1 d. Vyriausybė per spau 
dą aiškina, jog dar sausio mėn. 
numatoma sudaryti su Anglija 
naują sutartį dėl sūrio. Kaina 
dar nežinoma, bet bus žymiai 
mažesnė negu 1949 m. kaina, 
net 30 centų už svarą mažesne. 
Spėjama, kad nauja kaina bus 
26 centai už svarą. Vyriausy
bė dar iš praėjusių metu turi 
savo sandėliuose 19.000.000 
svarų sūrio, kurį taip pat turi 
eksportuoti. Manoma, jog ji 
galės parduoti į U. S. A. Pie
no ūkis dėl šitų kainų yra žy
miai susirūpinęs. Kainų suma
žinimas už sūrį, sumažintų ir 
farmerių pajamas, ir jie būtų 
priversti mažinti savo išlaidas. 
Sūrio gamintojai todėl prašė 
vyriausybę palaikyti primokė- 
jimais senąsias kainas.

Vyriausybėje yra
dvi srovės:

viena nori palaikyti senąsias 
kainas ir antroji, išeidama iš 
laisvos konkurencijos principo,

r kad kainos pačios susinor
i zuotų be jokios vyriausy-

pagalbos. Nors mokant 
tt„ .jtas kainas Kanadoje ji nu 
stc.ų visų eksporto galimybių. 
Peikia manyti, kad paskutinio 
ji kriptis palaikys viršų, kai
nos bus žymiai mažinamos. 
Atvirkščiai vyriausybė sunkiai 
pajėgtų daryti kasmet žymius 
primokėjimus.

Mes galime laukti,
jog šių metų bėgyje vyks dar 
didesnis žemės ūkio produktų 
kainų kritimas, jeigu Kanada 
norės konkuruoti su pigiomis 
Europos valstybėmis.

Tokiu būdu Kanados žemės 
ūkio rentabiiingumas gerokai 
sumažės. Tegu tą turi omeny 
kiekvienas, kuris dabar norėtų 
Įsigyti žemės ūkį. Dabar pra
šomos kainos yra pritaikytos 
geriems laikams. Dar truks 
kiek laiko kol jos bus pritaiky
tos esamai mažiau pelningai 
padėčiai.

Sausio 3 d. laikraščiuose til
po žinia, kad 1950 ir U. S. A. 
žemės ūkio produktų kainos 
kiek kris. Matyti, visur jau 
jaučiamas žemės ūkio produk
tų perteklius ir su juo kartu 
[rainų kritimas. Atrodo, kad 
pasaulinės ūkio krizės pradžia 
po II pasaulinio karo praside
da greičiau negu po pirmojo.

M. A.

CBC Montrealio skyrius pradeda eilę simfoninių kon
certų kuriuos išpildys Montrealio simfoninis orkest
ras, diriguojamas dr. Defauw. Koncertai bus girdimi 
89.30 vai. p. m. sausio 31 d., vasario 14, kovo 14, 

balandžio 11 ir 25 dienomis.

Mes daugumas Didž. Brita
nijoje jau išgyvenome dvejus 
...etus, o kai kas jau gerą kau- 
rą viršaus. Sunku būtų pasa
kyti, kad per tą laiką būtume 
stebuklų padarę, bet vis dėlto 
tie dveji metai leido susitupėti 
ir vis po žingsnį žengti pirmyn. 
Po dvejų metų, jei nepavarg- 
sime dar po dvejų metų, kaž
kaip šviesėja visi reikalai. Ži
nia, gyvenant britų žemėje, 
viskas turi prisiderinti prie 
biitiškų tempų: šimtas metų 
neturi didelės reikšmės, o mes 
vis metais ar dvejais norime 
skaičiuoti.

Mūsų oficiozas auga. Kas 
matė „Britanijos Lietuvio“ pa
čius pirmuosius numerius, ži
no, kokie jie buvo skurdžiai, 
nors ir savi. Paskui jis perėjo 
: spaustuvę, bet jo ir ligi šiol 
tebuvo ketvertas nedidelių pu
slapėlių. Lietuviai skaitė jį, 
bet visdėlto jis buvo mažas. O 
prieš pat N. Metus Liet. Sąjun 
gos Centro Valdyba, atsiklau
susi skaitytojų, nusprendė 
žengti dar žingsnį priekin: nuo 
šiol mūsų oficiozas bus jau 6 
puslapių didumo! Tai džiugi
na mus visus, tiek skaitytojus, 
tiek bendradarbius. Mūsų aky 
se šis laikraštis vis auga ir di
dėja.

Lietuvių Sąjunga turi nema
ža rūpesčių dėl busimųjų Lie
tuviu Namų Londone. Šiuo me 

tu toliau platinamos šių namų 
akcijos, o Centro valdybos žmo 
nės ieško Londone namų, ku
riuos būtų galima pajėgti nu
pirkti.

Jei anksčiau kai kas skųsda
vosi, kad Sąjungos Centras ma. 
žai tekreipiąs akis į provincijos 
reikalus, tai šių metu padėtis 
jau pasikeitusi. Visą Liet. 
Sąjungos piniginį pagrindą su
daro tie smulkūs šeši penai, ku 
liuos kiekvienas nai^s kas sa
vaitė sumoka (25 proc. lieka 
skyriaus reikalams). Kapita
lai nedideli, bet dalis tų sumų 
šiandien vėl grįžta į provinci
ją, Į apygardas, ir čia panaudo
jama būtiniausiems švietimo ir 
kultūros reikalams.

Lietuviška spaustuvėlė Co
ventry mieste jau veikia. Šio
mis dienomis turi pasirodyti 
pirmas joje spausdintas jumo- 
io laikraščio „Apuoko“ nume
ris. Šios spaustuvėlės savinin
kas pasiėmė spausdinti R. Spa 
lio feljetonų knygą „Trylika 
nelaimių“, kurią leidžia „Pra
dalgė“, išleidusi VI. Šlaito 
„Žmogiškąsias psalmes“. Nau
josios kooperatinės leidyklos 
/.laušimas dar vis tebėra su 
klaustuku, nes dar per maža 
narių ir kapitalo pradėti rim
tam darbui. Įsisteigusi ši lei
dykla turėtų perimti „Pradal
gės“ palikimą, kad ir labai ma 
žą.

K. Barėnas.

Mm. Balučio sukaktuvės.
B. K. Balučio 70 metų am

žiaus minėjimas įvyko sausio 
mėn. 15 d. Londone, West
minster Cathedral Hall. 7 
vai. vakaro atvyko jubiliatas. 
DBLS pirmininkas p. Bajorū
nas; atidarydamas minėjimą, 
trumpai apibūdino jubiliato mi 
nėjimo prasmę, ir visi griaus
mingai užtraukė,,,Ilgiausių me 
tų“, -I. Senkus skaitė paskaitą, 
atpasakodamas jubiliato bio
grafiją ir suminėjo nuveiktus 
darbus. Sveikino — žodžiu: 
Lietuvos diplomatų šefas mi- 
iiisteris p. Lozoraitis, VLIK ir 
savo vardu, ministeris Pran
cūzijai— p. Bačkis, Prancūzi
jos lietuvių vardu — p. Bačkų 
v’ienė, Škotijos lietuvių vardu 
— kun. Gutauskas, DBLS vai 
du — p. Varkala ir kit. Daug 

sveikinimų buvo gauta raštu, 
kuriuos skaitė p. Matulionis. 
Laike sveikinimų jubiliatui bu
vo įteikta nemaža dovanų, ad
resų, gėlių.

Po sveikinimų pakilo iš sa
vo vietos pats jubiliatas, tvir
tu jaunuolišku žingsniu išėjo j 
scenos pakraštį, padėkojo už 
sveikinimus, linkėjimus, ir pa 
reiškė, nesąs vertas tokią iškil
mių, kokios suruoštos. „Aš esu 
paprastas dzūkiškos žagrės no
ragas; visą laiką žiūrėjau, kad 
vagos būtų tiesios ir gražiai su 
verstos; padedamas gerų tau
tiečių viską dirbau tėvynės ge
rovei.* *

Po pertraukos buvo meninė 
dalis: tautiniai šokiai, dainos, 
deklamacijos. Londono lietu
vių choras, diriguojamas V. Ma 
m.ličio, padainavo gražių dai
nų. Šokiams grojo ir deklama
vo Algis Pesys.

Minėjimas baigtas Tautos 
himnu.

Lietuvos nepaprastas pasiun 
tinys ir įgaliotas ministeris B. 
K. Balutis gimė 1879 m. gruo 
džio mėn. 29 d., Alytaus apskr., 
Seirijų mst. Vaikystės dienas 
praleido tėvų namuose, gany
damas gyvulius, buvo mažas 
piemenėlis — didis vargdienė
lis, vėliau Ūdrijos pradž. mo
kyklos mokinys. Baigęs Vi- 
mislino mokytojų seminariją, 
buvo 3 metus pradž. mokyklas 
mokytojas. Pašauktas tarnau 
Ii į rusų kariuomenę, spruko 
j er „žaliąją sieną“ ir pasiekė 
JAV. Čia, norėdamas įgyti 
aukštąjį mokslą, lankė Čiki.- 
gos universitetą ir baigė teisių 
mokslus magistro laipsniu. 
Vėliau visuomenininkas, žur
nalistas, diplomatas 1934 m. bu 
vo paskirtas, Lietuvos nepap
rastu pasiuntiniu ir įgaliotu nu 
nisteriu D. Britanijai ir šias p, 
reigas ir dabar ti beeina.

Viktoras Vitenietis.
— Kinijos vyriausybė krei

pėsi į valstybes su prašymu ne
pripažinti Kinijos Į^omunistų 
valdžios Kinijoje, kol Jungti
nės Tautos neištirs šio klausy
mo ir nepasays savo žodžio.

— Sovietiniame Berlyne pri 
vatiems asmenims uždrausta 
leisti laikraščius. Juos leis tik
tai partija.

Pulgis A
Bibliniuose
Sinajaus pusiasalį, kuriame 

vyko tieka daug šventų istori
jų, dabar valdo viena nešven- 
čiausių įstaigų — Egipto ka
riuomenės žvalgybos skyrius, 
įsikūręs Tor kaimelyje. Srity
je, kur vargą vargsta iš viso 
tik keli tūkstančiai vinegreti- 
mų gyventojų, ši įstaiga, tur 
būt, ne per daugiausia turi kli 
jentų, išskyrus vieną kitą špie- 
gą, persirengusi maldininku, 
keliaujančiu nusilenkti Sina
jaus kalnui.

Saulės prikaitinta dykuma, 
žalia jūra ir tas tolumose pa
skendusių kalnų brėžinys, kar
tais dingstąs, kartais vėl išsira
šys akiratyje, taip ir praslnktų 
neišgyventas, besiginčijant su 
laivo arbeitsamtu, jeigu ne pri 
siminimas, jog čionai kažkuo- 
met pakibęs ore debesies stul
pas dieną ir liepsnos stulpas 
naktį vedė žydus iš Egipto že
mės, namų nevalios, o tuose 
kalnų siluetuose kiekvieną aki 
mirką ''gali išsikišti Sinajaus 
viršūnė, kur žaibuose ir perkū
no trenksmuose Mozei buvo 
peiktos įstatymų lentelės.

— O čia, žiūrėk, Petrai, die 
važi, geriausia vieta perbristi 
jūrą, — keleiviai rinko pato
giausias brastas, ir, jeigu tai 
būtų bibliniai laikai, Mozei te
reikėtų nulenkti savo žilą gal
vą.

— Na, bet tik pažiūrėk, Jo
nai, koks patogus kalnų tar
peklis, riesta čia būtų faraono 
kariuomenei, — spėliojo stra
tegai persikėlimo galimumus 
ir negalimumus.

Ir, reikia, pasakyti, tiek per 
teisūs buvo visi šie, Vokietijoj 
ritinę jaučiams galvas, speku
liavę savo tėvu ir motina, kaip 
ir mokyčiausi biblistai, žydai 
bei krikščionys, nes niekas nič

ndriusis 

vandenyse 
nieko nežino, kur Izraelitai per 
brido Raudonąją Jūrą, kad ga
lima būtų toj vietoj įmūryti 
stulpą su parašu turistams:

— Štai, gerbiamieji, čionai...
Senajame testamente surašy

ti vietovardžiai nieko nebesako 
šių dienų geografams, tiktai 
rašto rabinai maždaug sutaria, 
jog tai įvyko kažkur aukščiau 
Suez* o miestelio, kur bibliniais 
laikais buvęs dai Raudonosios 
Jūros tęsinys. Girdi, tai ga
lėję įvykti dėl to, kad Mozė 
pataikęs atoslūgio metą, o fa
raonui į akis ėmęs pūsti rytų 
rėjas, užpūsdamas lemtingą 
notvynį. O atomo specialistai 
galvoja, kad Mozė jau žinojęs 
sunkiojo vandens paslaptį ir iš 
;o jūroje pasidaręs pastovias 
sienas abiejose praėjimo pusė
se. Tačiau kiekvienas stebuk
las yra kaip ta nepažįstamoji 
gražuolė, kurią arčiau pažinus, 
galEpaaiškėti visa eilė nemalo
numų, pavyzdžiui, kad ji mie
godama knarkia, valgydama 
per garsiai čepsi, šokdama mi
na ant kojos ir. t. t.

Kaip ten bebūtų, bet šį rytą 
ir kajutės grindis plaunant, ir 
pusryčius valgant, ir matant 
rūgštų, kaip devynias pėtny- 
čias IRO palydovo veidą, ne
atsipalaiduoji nė akimirkai, iš 
tų jaunystėj girdėtų pasakoji
mų, tikybos pamokų, bažnyti
nių paveikslų. Per ilgus me
tus pritvinkę pasąmonėje vaiz
dai, dabar srovena nesulaiko
ma tėkme, neleisdami atplėšti 
akių nuo klajojimų dykumos, 
ieškant exodo pėdsakų. Ir il
gainiui pradedi keltis į nuodė
mingą puikybę, girdi, štaf ir 
aš Čionai, kur vaikščiojo patsai 
Viešpats, barstė maną ir ku
rapkas, barėsi ir mokino.

Mozė ilgai priešinasi savo 
Dievui, prabilusiam iš liepsno
jančio krūmo, kad esąs prastas 
Kalbėtojas ir nemokėsiąs eiti 
tautos" vado pareigų. Ir dėl to 
Jehova jam paskiria propagan 
dos minister}, jo brolį Aaroną. 
Šiais ne bibliniai^ laikais būtų 
neįmanoma, jeigu ministeris 
geriau kalbėtų, negu patsai va 
das. Neįmanoma ir tai, kad 
žmogus, siūlomas tokią aukštą 
tarnybą, jos nenorėtų imti.

Maisto paskirstymas izraeli 
tams buvo kur kas geriau su
tvarkytas, negu IRO laikais, 
nors ir mana bei kurapkos kris 
davo iš dangaus be buhalteri
nio atsiskaitymo, tačiau tas 
žydas, kuris šokdavo susidary 
ti atsargas, pajusdavo, kad jis 
vistiek teturi nustatytą pagal 
nespausdintas korteles kiekį, o 
tas, kuris mažiau tepajėgdavo 
susirinkti, taip pat pajusdavo, 
turįs tiek, kiek kiekvienam yra 
skirta. Niekas negalėjo prisi
pilti sandėlių, arba sunkveži
miais nuleisti maistą į juodąją 
rinką. Nors ir šiose dykumose 
klajojo virš 40 metų 600.000 
žydų, tačiau nė vienas rašti
ninkas nepasistatė namų, neįsi 
gijo mašinos nenusipirko nuo
savos kirpyklos Be.neluxo sos
tinėse, — bent apie tai nemini 
biblija.

Po pusryčių, kuriems buvo 
patiekta tarp kitko ir manų 
košė, rūkai ėmė sklaidytis ir 
Raudonoji Jūra pasireiškė to- 
k’a, kokia ji ir turi būti: mcr 
lyną, karšta kaip duonai kepti 
pečius įsprausta tarp neregėtai 
laukinių kalnų. Vandenyje ma 
tdme žuvų — skraiduolių es
kadriles, kartais ryklio nuga
rą, medūzų bukietus, bet Qala- 
la kalnuose nieko nematėm: nei 
krūmo, nei žolės, nei peteliš
kės. Kaip kažkuomet bau
giais geologiniais laikais sustin 
go ugniakalnių lavos bangos, 
taip jos kėpso ir dabar, bejaus 
mės karščiui, lietui, vėjui ii 

tam, ką mes vadiname tūkstant 
mečiais. -Jeigu kas būtų mums 
užrišęs akis ir dabar čionai štai 
g;> nutraukęs raištį, mes nesu
meluodami galėtume pasakyti, 
jog esame mėnulio kalnynuo
se. Taip pat nepanašu į tai, 
Ką mes pratę vadinti kalnais, 
jog per žiūroną įsistebėjus į 
tas žvilgančias, liete išlietas 
juodai rudas mases, pirmiau
siai sukrečia šiurpas, o paskui 
apima panika, kad, neduok 
Dieve, kas neįvyktų ir tavęs 
neišmestų į šį slogučio krantą. 
Vis tikiesi ką nors pastebėti, 
surasti kokią nors įvairenybę, 
pamatyti kokį krūmuokšnį ar
ba išgirsti kokios iš pikto sap 
no iškritusios paukštės kranks 
rną, nudžiugti išvydus van
dens sidabrinę giją, — bet į vi
sas tavo pastangas atsako tas 
pats nelemtai žvilgantis lavos 
kapinynas, kažkuomet atlieti 
grėsmingi pavyįalai žmonių 
priešo liejykloje. Tai harra 
masės, sakytum išmestos iš 
paties pragaro, kur net ir jam 
nebuvo jos reikalingos. Šiuose 
kalnynuose liūto sumauroji- 
mas būtų perdaug jaukus na
minio gyvulio garsas, o hijie- 
nos lojimas nuskambėtų kaip 
kambarinio šunelio mylimas 
amsėjimas.

— Achtung, Sinajaus kai 
ras! — pirmiau nupūtęs dul
kes nuo mikrofono, surinka 
RO vertėjas.

Reikėjo atsiplėšti nuo bai
mingųjų Afrikos kranto kalnų 
ir persimesti į Sinajaus pusia
salio šalį, kur buvo nepalygi
namai daugiau optimizmo: švie 
šiai auksinio smėlio paplūdi
miai, išsekusių upuokšnių guo
liai ir vidurdienio kaitros mels 
vuose dūmeluose dantėti lyg 
gaidžio skiauterys gūbriai. Te
nai be jokių varžtų viešpatavo 
karštis su savo setelitais: hur- 
rur vėjais, smėlio sūkuriais, ap 
šepusiais krūmokšniais, kurie 
tokią dieną ir be stebuklo ap

supti liepsnomis. Atrodė, jei 
lenai mus išmestų piktas IRO 
vaidininkas, tai mirtum bent 
išgyvenę tikrą dykumą, kurio
je (klajojo toki pat benamiai, 
kaip ir mes, jeigu Egipto val
džia prieš tai mūsų neišduotų 
įaudonąjam faraonui.

Sauvališkai išraityti kalna
gūbriai dunksojo akiratyje ir 
nepaisant IRO įspėjimo, mes 
niekas nežinojom, į kurią vir
šūnę nukreipti žiūronus. Drau 
ge plaukęs kunigas, pažadin
tas iš tursamiegio, taip pat ne
rodė entuziazmo, girdi, nuo 
pat ryto jam ne,duoda ramybės, 
visą laiką rėkdami, kad jau štai 
čia bus Sinajaus kalnas. I

Nei popiežius, nei rabinai, 
nei pasimiegojęs kunigas, nei 
IRO raštininkai nič nieko ne
žinojo, kur Viešpats įteikė Mo
zei įstatymų lenteles. Tame 
kalnagūryje yra trys viršūnės, 
kurios nepasidalina garbe: Jo
be! Serbai, Jebel Katryn ir Je- 
bel Muša. Taigi, sukinėdami žiū 
ronus, galėjome reikšti pagar
ba bendrai o ne — atskirai, te
gu tie kainai taip savęs atsi
renka I

Kaip ten bebūtų su Istorinė
mis patikimybėmis, tačiau aki
mirka buvo iškilminga, pilna 
didybės, norėjosi išgirsti griaus 
:inio dūžius ir žaibų zigzagus 
laukinėse, norėjosi pakalnėje 
su žydais pašokti aplink auksi
nį veršį, gerai užkandus kurap 
i ienos, mamatyti kaip siaubin 
gai įtūžęs Mozė trenkė į akmė 
ni savo lenteles.

Įdomu, kad šios taip stipriai 
įspūdingos vietos nėra išnaudo 
tos maldininkų pramonei iš
vystyti. |O kad tai būtų Itali
joj ! Esu tikras kad tokioj vie 
toj seniai būtų pastatytas auk 
so veršis, aprašinėtas turistų 
pavardėmis, su strėlėm perver 
tom širdim.

Tik imperatorius Justinia
nas, susirūpinęs ne tiek Dievo 
garbe, kiek savo valstybės sau 

gurnu, čionai pastatė Katerinės 
vienuolyną, tvirtovę, kur apsi
gyveno nešukuotbarzdžiai, nu
skurę graikų vienuoliai, ati- 
lremti iš Athos kalno už viso
kius 'nusižengimus vienuoliš
kiems nuostatams. Dievobai- 
mingasai unpt ratorius šiems 
vargšams aptarnauti atsiuntė 
iš Romos vergų. Katerina, ra
čių globėja, Aleksandrijos pat
ricijų mergelė, Maxencijaus 
persekiojama dėl krikščiony
bės, pasislepia Sinajaus kalny 
nuošė. Imperatoriaus špiegai 
ją atgabena į sostinę, pririša 
prie rato, apkaišo aštriais išga- 
iąstais peiliais, o po to bude
liai pradeda darbą. Tačiau pei
liai, užuot įsipiovę į patricijos 
gležnų kūną, išlaksto į šalis, 
nužudydami imperatoriaus bu
delius ir teisėjus. Kažkokiu 
būdu sėkmingai nukirtus jai 
galvą, šventosios kūną angelai 
giedodami alehujas, nunešė 
vėl į Sinajaus kalną. Šv. Kata
rinos palaikai čia buvę surasi i 
8 šimtmetyje.

Tie apsivėlę vienuoliai, šv. 
Eaterinos palaikų saugotojai, 
girdi, nelabai susirūpinę šven
tosios vardo iškėlimu, bičiu
liaujasi su mahometonais, net
gi jiems pritraukti sugalvoję 
akmenį su Mahometo pėdos 
įspaudu. Justiniano atsiųsti 
"ergų palikuonys priėmė isla
mo tikėjimą ir dabar, girdi, te 
ateiną į vienuolyną dykai pa
valgyti pagal šios įstaigos tra
diciją.

Į pavakarius saulė dar pik
čiau tvieskiasi į šiuos baltai 
auksinius papliidymius. Mo- 
i asticizmo laikais atsiskyrėliai 
labai mėgo šias vietas, ypač 
stulpiniai ir urviniai, kuriuos 
t tip mylėjo Anatole France ir 
Hermann Hesse. Urviniai dar 
pusė bėdos, bet kaip tie šven
tuoliai galėdavo dešimtmečius 
išstovėti kaitroje ant stulpo; 
sunku suprasti pačiam nesto
vėjus. (L)
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Artistams pasirodžius KULTŪRINE KRONIKA įSiGYKiME LIETUVIŠKA KNYGA
Galima sakyti, kad Montrw 

aiyje mes pirmą kartą Spaudos 
baliau - koncerto scenoje pa
matėme profesionalus artistus.

Kalbu apie Dramos artis
tus. Tiesa, scenoje mes šiame 
Koncerte girdėjome operos so
listę E. Kardelienę, kuri jau ne 
pirmą kartą teikia mums dide
lio pasigėrėjimo. Bet mes ją 
jau girdėjome. Gali būti, kad 
ją mes per mažai girdėjome. 
f>į kartą ji mums davė reto gro
žio kolaratūrinę ariją iš ope
ros „Mignon“. Ją dainuoti ga
li tiktai pirmaeiliai balsai tu
rintieji jau didelio išsilavinimo 
ir patyrimo laipsnį. E. Karde
lienė tikrai stebino išbaigtomis 
ir nuostabiai lengvomis kolara 
tūromis, kurios yra didelio fi- 
guringumo ir labai sunkios iš
pildyti. Malonu buvo klausy
tis, kad jos buvo lengvutės, 
kaip lakštingalos čiulbėjimas, 
apie kurį taip paprastai, bet 
nuostabiai nuoširdžiai rašė Do 
nelaitis savo „Metuose“, kurių 
ištrauką ponas Dikinis čia 
pat) didžiai ekspresingai paskai 
rė. Kardelienė savo dalį užbai 
gė labai tikusiu baliui „Tra
viatos“ „Pakelkime taurę links 
mybių".

Koncerte taip pat, be dra
mos artistų, dalyvavo išraiški- 
nto šokio šokėja B. Vaitkūnai- 
tė. Ji monrtealiečiams taip pat 
jau pažįstama iš kitų koncer
tų. Reikia pastebėti, kad len
kų salės scena labai nedėkinga 
— maža ir šokėjams perslidi. 
Bet B. Vaitkūnaitė vengrų 
„Oardašą“ pašoka nepaprastai 
temperamentingai, ekspresy
viai. Jos patvarumas suktis su 
kėlė nusistebėjimą ir karštą 
pritarimą.

Visi kiti koncerte dalyva
vusieji buvo dramos artistai: 
M. Lemešytė, B. Pūkelevičiū- 
tė, J. Akstinas ir A. Dikinis. 
Jie pirmiausia deklamavo, o pas 
kui vaidino kažką panašaus į 
ekspromptą. Teatleis man ar
tistai už tokį pasakymą, nes 
niekas jų nenurodė nei auto
riaus, nei tikrojo to vaidinimo 
vardo.

Tai buvo tartum mozaika, su 
daryta iš atskirų dalelių, su
jungtų tiktai viena mintimi — 
meilės tlema. Meilė, sakoma, 
galinti reikštis visais žmogaus
—MH—----- MR" XR~ 

■amžiaus laikais. Taip ji ir bu
vo koncerte vaizduojama.

Na, bet prisilaikant eigos, 
pirmiausia artistai deklamavo. 
Ta deklamapija jau juos paro- 
cė esant savo srities specialis
tais. Buvo laisva, natūralu ir 
stipru, kaip sakomu, efektinga. 
Lyriškai nuoširdžiai nuskam
bėjus M. Lemešytės „Yra ša
lis“, J. Dikinis gyvai, žaismin
gai patiekė be galo spalviną 
Donelaičio „Metų* ‘ pavasario 
pabudimą. Ir malonu buvo nu 
sikelti valandėlei į Mažąją Lie 
tuvą, kurios „būrai“ visi lietu
viškai šnekėjo, lietuviškai gal
vojo ir lietuviškai elgėsi. Pa
prasta, gyva ir vaizdu. O kai 
išėjo B. Pūkelevičiūtė į randez- 
vous su jaunuoliu, mes visi gy 
venome to jaunuolio išgyveni
mais ir margaspalve, kaip vai
vorykštė, jų išgyvenimų eile, 
J. Akstinas giliai, išsamiai, įti
kinamai patiekė Putiną.

Pasiklausius artistų, norėjo
si pasakyti: Kokia žodžio ga
lia, kai jis eina iš meisterio lū
pų! Juk žodžiai visiems mums 
tie patys, bet kad artisto išreiš 
kiami jie visiškai kitaip skam
ba ir parodo artisto galią. Ne 
veltui juk visuose, net techniš
kuose darbuose, reikalaujama 
experiance. . .

Ir užbaigė jie koncertą savo, 
kaip minėjau ekspromptu ar
ba mozaika, kuriai formą da
vė pačių artistų atsineštos de
koracijos (kaip gražiai origi
nalu) ir Dikinio su Akstinu 
konferavimas. Čia buvo paro
dyta tokių gyvų momentų, ku
rių ilgai negalima bus užmirš
ti, nors jie buvo tiktai jumo- 
ristiški: i gimnazistų pasišne
kėjimas, senmergelė pasuguo- 
dimas, „audringos meilės“ mo 
mentas ir neužmirštamas M. 
Lemešytės su B. Pūkelevičiūte 
„duetas“ prie fortepiono. Tai 
iš viso pas mus naujiena, kad 
pati deklamatorė ir skambintų, 
bet kad jai skambinant ir dek
lamuojant, M. Lcmešytė „nė 
žodžio neištartų“, tai dar to 
mes nematėme taipgi. O kaip 
buvo gražu!

Bet aprašyti šį koncertą reik 
tų labai daug vietos. Viena 
tiktai noriu pasakyti, tiai tą, 
ką publika išreiškė triukšmin
gomis katutėmis, kai artistai 
nulipo į publiką nuo scenos ir 
ką KLCT pirmininkė jiems pa
reiškė: Ačiū! Kad daugiau ga-
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ST. BARANAUSKAS GAVO 
STIPENDIJĄ

Didžiabalsis mūsų tenorius 
St. Baranauskas, puikia savo 
balsine medžiaga atkreipė į 
save Amerikos lietuvių dėme- 
sį ir dabar gavo vienos draugi 
jos stipendiją tobulintis daina
vimo mene Italijoje. S. Bara
nauskas netrukus išvyksta Ro
mon.

DAUG KONCERTŲ 
AMERIKOJE

JAV lietuvių kolonijose da
bar esti dažnus lietuvių solis
tų koncertai. Neseniai Cleve- 
lande koncertavo J. Augaitytė, 
S. Baranauskas, palydimi V. 
jakubėno ir pianistė B. Smeto
nienė. Amerikiečiai koncertu 
buvę patenkinti.

POETO JOVARO 
SUKAKTUVĖS

židžiūnuose 1885 metais yra 
gimęs Jonas Krikščiūnas—Jo- 

ukįninkąs — poetas, ra 
= hgi šiol eileraščius.

VAIDYBOS STUDIJA 
BOSTONE

Lietuvos Dramos artistas 
Henrikas Kačinskas, dabar gy 
venąs. Bostone, įsteigė dramos 
studiją.

Dramos studijų Lietuvos ar 
tistai, kiek girdėti, steigia ir 
daugiau. Daugelis jų nori būt 
mokytojais, bet jie visi nesi
rūpina sudaryti vieno stipraus 
patyrusių profesionalų artistų 
dramos teatro, kuris suvaidin
tų žymų kultūrinį ir tautinj 
vaidmenį.

lėtumėt mums suteikti tokių 
valandų!

Diksis.
Red. prierašas; Būtų labai 

gerai, kad mieli tautiečiai, kiek 
galėdami, padėtų artistams su 
sirasti pakenčiamesnio darbo, 
kuris mažiau juos vargintų ir 
duotių bent kiek daugiau laisvo 
laiko repeticijoms. Menas me
nu, bet norint ką geresnio su
kurti, reikia darbo — kuriam 
teikia ir laiko ir jėgų. Neabe
jojama, kad artistai, turėdami 
imanomesnes sąiygas> mums 
duos tikrai gražių valandų. 
Maloniai prašoma, kas sužino
tų tokio darbo, pranešti. „NL“ 
redakcija mielai patarpinin- 
'iraus.
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MONTREALY KAUPIAMOS 
MENINĖS JĖGOS

Montrealis, nors ir pamažu, 
bet yra pasiryžęs suburti dau
giau menininkų, kurie čia pa
jėgtų sudaryti stipresnį meni
nį vienetą ar junginį. Be jau 
atvykusių čia, yra pasižadėji
mų ir daugiau menininkų susi
burti Montrealyje. Lauksime 
j b-

„EGLUTĖ“
Lietuvių Kultui os institutas 

Amerikoje pradėjo leisti vaikų 
laikraštėlį „Egiui ė“, kurią re
daguoja žinomasis vaikų lite
ratūros autorius Bernardas 
Brazdžionis — Vytė Nemune- 
hr.

Laikraštėlis 32 puslapių su 
spalvotu dail. Osmolskio virše 
bu. Turinys labai įvairus. 
Daug pasiskaitymų.

Laikraštėlio kaina $ 3,50 me
tams ir 30 et1, numeris. Adre
sas: B. Brazdžionis, 107 Con
cordia St., Lawrence, Mass, 
USA.

ŠOPENO SUKAKTUVĖS
Slovackio amžininkas Cho- 

penas — pusiau lenkas, pusiau 
prancūzas — yra pasireiškęs 
kaip garsus pianistas ir kom
pozitorius ir sukūręs daug gra 
žios muzikos fortepionui. Yra 
parašęs ir vieną lietuvišką solo 
dainą.

STATO „AUŠROS SŪNUS“
Lietuvių teatras Čikagoje 

stato Čiurlionienės „Aušros sū 
rus“. Spektaklis įvyks sausio 
29 dieną.

„APUOKAS“
Pasirodė 4-tu numeriu, jau 

soausdintas savo spaustuvėje 
„Nida“: 38, Melville Rd. Co
ventry, England. „Apuokas“ 
neblogai juokauja.

JULIUS SLOVACKIS
Suėjo 100 metų nuo didelio

lenkų poeto - rašytojo Juliaus
Slovackio mirties.. J. Slovac
kis mokėsi Vilniaus universi
tete, dalyvavo 1831 metų suki 
hme ir mirė išbėgęs Paryžiun. 
Iš Slovackio veikalų į lietuvių 
kalbą yra išversta „Lilla Ve- 
neda“, „Anhelli“ — M. Gus
taičio ir eilėraščių rinkinys — 
p. Kėkšto.

Babrausko „LIETUVOS KEL.U“ I—II dalys, 350 pusi. 1.80 
Vaižganto PRAGIEDRULIAI I-II dal. po $1.00 ir III d. $1.50 
Vaižganto DĖDĖS IR DĖDIENĖS..................................... $.100
Paulius Augius-Augustinavičius, Viktoras Petravi

čius, Vaclovas Rataiskis-Ratas, Telesforas Va
lius, „40 WOOD-CUTS'* Liuxus leidinys... 10.J .

Neveravičius “DIENOVIDŽIO SUTEMOS“ ............. 1.50
,.PO RŪSČIUOJU DANGUM“, novelės ...................... 0. . .
Maironis “JAUNOJI LIETUVA“ ................................ $ 0.
Maironis “MŪSŲ VARGAI“...................................... 0.40
Vysk. M. Valančius “A. TRE i ĮNINKU >?Z\6A-

KOJIMAI” .................................................................... 0...,
“LIETUVOS SOVIETIZACIJA“ ................................ 0.50
Miškinis “ŽMOGAUS KŪNAS IR HIGIENA’’ .... 1.00
Giedrius “TĖVELIŲ PASAKOS“ ................................ 0.50
“TILTO SARGAS’’ gražiai iliustruota apysaka . . 1.00
Kaupas “DR. KRIPŠTUKAS PRAGARE”, premi

juotas leidinys ................................................................... 1.00
Alė Rūta-Nakaitė “LIKIMO KELIU”, novelės .... 0.60
Švaistas “SIELA LAGAMINE”, novelės .................... 0.60
H. Žemelis “OKUPANTŲ REPLĖSE”, 180 pusi. 0.80 
B. Rutkūnas “SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS” 0.50
“LIETUVOS ŽEMĖLAPIS”. Keturių spalvų............  0.30
VI. Šlaitas „ŽMOGIŠKOSIOS PSALMĖS“, poezija . 0.60
Tautos ženklas VYTIS. Kambarinis formatas................  0.30
LIETUVOS ISTORIJA, apie 700 pusi, (spaudoje) $ 3.75 
J. Kukanauza “ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

LIETUVIAMS”. Praktiškas vadovėlis.................. 1.50
“ANGLIŠKI PASIKALBĖJIMAI”. Praktiški kasdien

naudojami sakiniai. 80 pusi...................   0.50
“AUKURAS”, moksleivių kudirkiečių leidinys. . . . 0.50
S. Zobarskas “GANDRAS IR GANDRY7 Ė”. Spal

votos iliustracijos. Kelionė už gelež. uždangos. 0.30 
Su laišku galima siųsti ir atsiskaitymą. Knygos išsiunčiamos 
sekančią dieną, gavus užsakymą. Pageidavimus siųskite: 
“NEPRIKL. LIETUVOS” SPAUDOS SKYRIUS, 3A 4th 
AVE., VILuE LASALLE, MONTREAL, QUE. CANADA.
DĖMESIO!
Gauti leidyklos „PATRIA“ leidiniai su naujomis kainomis 
ir paaškinimu, kad jie anksčiau buvo įkainoti USA doleriais; 
nuvertinus Kanados valiutą jie turi būti platinami 10% bran 'j 

giau.
KRYŽIAI, romanas ................................................................... 2.20
TREMTIES METAI ............................................................. 3.30
LIETUVIŲ LITERATŪRA ................................... 2.20
LIETUVIŲ TAUTOSAKOS SKAITYMAI .... 3.30
VOKIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODYNAS .................. 3.30
NAKTIS ANT MORŲ ..........   2.75
MARTI IŠ MIESTO, novelės................................................ 0.85
Si. Zobarskas „AUŠRELĖ". Spalvotas elementorius 1.65
Dr. K. Grinius „PRISIMINIMAI IR MINTYS“ . . 1.65 
„LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS IR STATISTIKA“ .. 2.00
Nuo dabar gerb. mūsų knygų mylėtojams kaikuriuos užsa
kymus išpildysime tiesiog iš Kanados.
Pašto išlaidoms už kiekvieną užsakomą knygą pridėti po 4 et. 
et.

“N. LIETUVOS” SP. SKYRIUS.

TEATRŲ SUJUNGIMO 
KLAUSIMAS JAV

Čikagoje pradėję veikti du 
dramos teatrai, dabar jau gal
voja susijungti į vieną teatrą. 
Sveika mintis. Susijungę jie 
galėtų sudaryti stipresnį bei 
pajėgesnį vienetą.

TĘSIA „ALTORIŲ ŠEŠĖLY” 
ROMANĄ

Rašytojas prof. Mykolaitis 
Putinas toliau rašąs „Altorių 
šešėly“ romaną. Jis esąs nu
sistatęs (o gal priverstas) pa
rašyti ketvirtą tomą, kuris bū 
siąs pavadintas „Sugrįžimas1“.

Krokodilo asaros
(Satyra),

VYT. KASTYTIS.
Rytinė šeštadienio dienraščių laida pirmuose puslapiuose 

didelėmis raidėmis tarp riebių gedulo rėmų paskelbė liūdną 
žinią: rašytojas — filosofijoj daktaras Ignas Kraujelis, už
baigęs savo žemiškos kelionės keturiasdešimt devintąjį kilo
metrą ir būdamas dar pačiame kūrybinio genijaus įsibėgėji
me, nelauktai atsiskyrė su mūsų ašarų pakalne, persikelda
mas į kitą — geresnį pasaulį. Pats persikėlimas, tiesą pa
sakius, teįvyko tiktai sekmadienio vakarą, ko, žinoma, nė 
vienas didžiųjų dienraščių korespondentas nepaminėjo. . .

Mirtis atėjo netikėtai. Penktadienį, po sočių pietų, 
Kraujelis dar visiškai sveikas atsisėdo foteliu, iš dešinės ap
trinto švarko kišenės išsitraukė cigarą, bet užsidegti jo jau 
nesuskubo. Kaž kas aštrus dilgterėjo paširdin — net visas 
kūnas konvulsiškai sudrebėjo. Tas „kaž kas“ Kraujeliui bu
vo aiškus — širdis. Širdies ligų specialistai jau seniai jį bu
vo įspėjęs nuo peididelio, nervų sistemą griaunančio darbo, o 
jis dirbo kaip dirbęs, į jų įspėjimus numodamas ranka. Argi 
kūrėjas gali išsižadėti kūrybos, kuri jam brangesnė už visą 
jo gyvenimą? Ne!

Ir štai, dabar jis susirūpinęs seka neritmišką silpstan
čios širdies plakimą. Nenoromis jam prsimena senas aukšta
stiebis laivas, per kapitono neapdairumą patekęs j audringą 
jūrą. Kaskart, kai jis, kovodamas su vandenų kalnais, užko
pia ant putojančios, bangų keteros, sraigtas išsineria iš van
dens ir dusliai burzgia ore, beviltiškai sketeriodamas savo 
metalinėmis rankomis. Kajutėse uždaryti keleiviai tada pa
junta nerimą — gal todėl, kad laivas senas, ir kiekvienas 
stipresnis bangų spūsterėjimas jį grąso sutriuškinti kaip ma
žą degtukų dėžutę. . .

Lygiai tokį pat nerimą pajuto ir Dr. Kraujelis: keturias
dešimt devyneri metai. . . Ak, kad jis turėtų dvidešimt me
tų! Nerimavimams tada nebūtų vietos jo, filosofo, mintyse, 
o dabar. . . keturiasdešimt, devyneri. . .

Jam staiga pasidarė neįprastai tamsu akyse — lyg būtų 
kas prieš jas matomą uždangą užskleidęs. Paskutiniam 
silpstančios filosofinės sąmonės blyksterėjime Dr. Kraujelis 
išvydo juodą mirties angelą ir nejučiomis nusišypsojo iš su
negalavusių logikos dėsnių — kad tamsoje galima juodą an
gelą regėti. ..

— Visagalio Dangaus Valdovo valia, Dr. Ignacai Krauje
li, sūnau Petro ir Leokadijos, tu šiandien užbaigi mirtingojo 
kelius, — tarytumei per sapną išgirdo lemtinguosius juodo
jo angelo žodžius.

Pasąmonėj epidiaskopiniu ryškumu dar kartą švysterė
jo žemiškos kelionės vaizdai. Paskui juos bėgo tamsa, ne
gailestingai rydama visus žemiškuosius filosofijos daktaro 
Kraujelio atsiminimus, o iš kitos pusės atėjo svaiginanti, 

skaidri šviesa. Jis tapo visiškai abejingas savo prabėgusiam 
gyvenimui. Tiktai Uada, kai gęstanti mintis stabterėjo ties 
įpusėtu filosofiniu veikalu „VISUOMENĖ IR KŪRĖJAS“, 
jame pakirdo mažytė gailesčio kibirkštėlė, kad knyga liks 
neužbaigta. . .

— Eime, — paragino angelas sausu teismo antstolio 
balsu, kurį jis, reikia manyti, buvo įgijęs ilgos nepavydėti
nos tarnybos metu.

Kraujelis nesiskubino, Jam buvo gaila neužbaigto vei
kalo. „Visuomene ir Kūrėjas14 turėjo būti kertinis jo antka
pio akmuo, paskutinioji dovana pasiliekantiems žemėje. Ne, 
knygą būtinai reikėjo užbaigti. Kad taip ją kartu su savim 
pasiėmus — gal būt ruimingam danguje atsirastų ramesnis 
kampelis prie kurio nors šventojo rašomojo stalo. . . Bet. . .

— Amžinybės Karalystėje tokios temos nereikalingos.
— Šypterėjo angelas, išskaitydamas Kraujelio mintis.

Su tuo Kraujelis negalėjo sutikti. Filosofams įgimtu at
kaklumu ;ėmė ginti veikalo idėjas. Juk jos savo gilumu ir iš
samumu, jeigu jau neamžinos, tai bent nebevertės, kaip kad 
dabar tas neišprusęs angelas tvirtina.

Juodasis mirties angelas filosofija nesidomėjo. Šypso
damasis sutiko visus Kraujelio argumentus — šypsodamasis, 
kaip šypsomasi, kada penkiametis vaikas bando įtikinti tė
vus, kad jo žaislų pasaulis yra relus gyvenimas. Toji šyp
sena nuginklavo Kraujelį Jis jau nesiginčijo, tik jam kažko
dėl parūpo paklausti, ar ir anie didieji jo pirnat’akūnai — 
Kantas, Šopenhaueris — ar jie taip pat kapituliavo prieš šią 
negyvą mirties angelo šypseną. . .

Neatsakydamas) į klausimą, angelas mostelėjo ranka, ii 
Kraujelis vėl atgavo žemiškąją regėjimo galią. Pasijuto 
esąs savo kambaryje. Tamsa buvo dingusi, o su ja dingo ir 
juodasis mirties angelas. Melsvam fotely gulėjo jo, Krauje
lio, numiręs kūnas. Šalia ant žemės atsiklaupusi, ašarojo 
jauna žmona. Staiga ji atsikėlė ir susijaudinusi puolė prie 
telefono aparato.

„Gydytoją kvies“. — pagalvojo velionis. „Be reikalo
— mirtingieji negali mirusio prikelt.4 4 . .

Tačiau žmona gydytojo nekvietė.
— Karnaitis? Juozeli, aš tau turiu džiugią naujieną, — 

prašneko iš susijaudinimo virpančiu balsu. — Ignas mirė. Aš 
Ak, .aš visai be galvos — ir verkiu ir džiaugiuos. . .

Kraujelis buvo bepastatąs ausis, bet paskutiniu momen
tu susigriebė, kad mirusieji jau yra vėlės ir todėl ausų ne
turi. . .

— Mirė? — nemažiau susijaudinęs pasigiido Karnaičio 
balsas. Nesinorėtų tikėti, brangioji.!

— Guli fotelyje ir nejuda. Akys stulpu i dangų žiūri. . . 
Ak, aš visai be galvosi — ir verkiu id džiaugiuos. . .

— Būk atsargi — gal tai tik gudrus pokštas. Juk ark
lio sveikatą turėjo. Ko gero gal įtaria mus ir tik noti tave 
išbandyti. Geiausia — pakviesk gydytoją. Pasidžiaugti spė
sim paskui.

— O tu?
— Ateinu, Kastut. .
Juozas Karnaitis buvo artimas namų bičiulis. Kraujelis 

niekada net ir pagalvoti neišdrįsdavo, kad jis ir jo jaunoji 
žmona.. . Ne, ne, jam dar ir dabar nesinorėjo tikėti. . .

Žmona nuo telefono nuskubėjo prie tualetinio staliuko, 
šilkine skarele nusišluostė dirbtinas ašaras, pasipudravo, pa
ryškino lūpas karminu. Kada prieangyje pasigirdo skam
butis, gimnazistės žingsniais pribėgo prie durų ir pakibo įė
jusiam Karnaičiui ant kaklo. . .

Kraujelis kiūto kabinete — tenai, kur pusė amžiaus 
daibo įkarštyje prabėgo. Jo lavonas pašarvotas salone. Pa
kviestasis gydytojas didžiausiam žmonos ir Karnaičio džiaugs
mui konstatovo širdies smūgį. ..

Gydytojo akyvazdoje žmona graudžiai verkė, buvo net 
apalpusi, o kai gydytojas išėjo, apkabino Karnaitį ir jie abu 
karštai pasibučiavo. ..

Nuo ankstyvaus ryto lavoną lanko gimines ir pažįsta
mi. Prie karsto atsistoję, jie dažnai trūkčiojo nosimi, dūsuo
ja ir perdėtai liūdnu balsu liaupsina jo a. a. šviesią asmenybę.

Koks iki koktumo kvailas paprotys. Kraujelis širsta, 
nieko pakeisti negalėdamas. O kaip mielai jis išvaiyktų vi- 
3us gerbėjus — vien tik todėl, kad jie taip staiga jo gerbė
jais pasidarė.

Antai — storasis Didžgalvis, valdančios partijos šulas, 
oficiozo redaktorius, valstybinės leidyklos šefas, netgi iš
drįso apgailestauti, kad velionis neužbaigė įpusėto veikalo. 
Girdi, „Visuomenę ir Kūrėją“ jis šiais metais buvo pasiry
žęs išleisti savo ledykloj. O velionis dar atsimena tą vaka
rą, kada su rankraščiu portfelyje buvo užsukęs pas poną 
Didžgalvį. Direktorius tada ilgai skundėsi popieriaus sto
ka, aimanavo, kad leidykla perkrauta darbu, ragindamas pa
siieškoti kitos — mažesnės. Tačiau autorius jo akyse išskai
tė tai, ko žodžiais, tiesa, nebuvo pasakyta — tokiems nie
kams aš neturiu laiko. . .

Pietų metu laiškanešys atnešė spaudą. Ištisi laikraščių 
puslapiai puošėsi juodais rėmais. Juose kolegos žurnalistai 
pasistengė sutalpinti visą, jo gyvenimą. Ir ko tiktai tenai 
nebuvo prirašyta. Ne, Kraujelis niekada nežinojo, kad jis 
teks garbingas ir visų mėgiamas žmogus.

Entuziastiškiausiai nusiteikęs, atrodo, buvo jaunimas 
— ypač tie jo atstovai), su kuriais jis venoj redakcijoj dirbo. 
Iš nekrologų aiškėja jo dideli nuopelnai visuomenei, bet ir 
nemažesnis jaunųjų autorių pasitenkinimas, kad štai dar vie
nas senas, samanomis apžėlęs didžiulis akmuo nuvirto nuo 
tako ir pryšakyje nesimano stambesnių kliūčių suktuose kar
jerizmo labirintuose. Toks jau, tur bfTt, pas mus nekrologų 
stilius. ..

Kraujelį pagavo nuoširdaus juoko banga: kvatojo, kaip 
dar niekada nebuvo kvatojęs. Susirinkusieji jo juoko negir
dėjo. Mes niekada negirdim vėlės juoko, o taipogi ir jos 
.ašarų. Tačiau #.iūsų širdis tokiu a'rveju pagauna nesupran
tamas neramumas. Tą neišaiškinamą jausmą pajuto visi prie
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„Apuoko“ juokai
OI, LYLIA, LYUA.

Oi, lylia, lylia, vargeliai, bėdos, 
„yes, please“ ir „sorry“ širdį 

paėdė.
Fabrikas švilpia, mašinos ūžia,- 
Stai ir Kalėdos, mielas drau

guži... 
Kurs ir nereikia pyragams 

miltų, 
/tespėja svaras rankoj sušilti. 
Akys — ne duobės, o čia bi

čiuliai, — 
Žiūrėk ir tuščias butelis guli. 
Kitas ir silkės dar užsimano, 
O jau tabaką rūko tik mano... 
Vienos mergaitės geltonos ka

sos, 
O aš, taip sakant, jos mylima

sis.
Tačiau ir mano širdis nevietoj, 
Todėl nupirkti ką nors reikėtų. 
Gaila finansų, kas to nežino, 
Bet mergužėlės meilė — kaip 

vynas!
Suknią nupirksiu, kaip ten be

būtų, 
Kad neištryptų koks kuinas 

rūtų... 
Ne toks jau liurbis esu, kaip 

matote 
Nes jau ir anglė meškerę meta, 
Turinti kraičio Fordą ir dogą 
Ir foteliuką snausti patogų. 
Bet pavoijnga, svarstyk ne

svarstęs :
Greit malonumai gali apkarsti. 
Nes visas grožis, kai pasidažo. 
Tėvynėj bobos paimtų ražą... 
Famaigyk Petrai, akordeoną. 
Savo žemelėj buvome ponai.
Užplėšk graudesnę, šilingą 

duosiu. 
Pilvą išvertęs ateina bosas.
Kaip tau patinka, verki ar 

juokis, 
Svetur ir veršis tremtinį moko. 
Jau ši'as mokslas širdį paėdė, 
Todėl išgersim nors per Ka

lėdas. 
Ne mums čia vyšnių šakos pa

linkę, 
Bet — lylia, lylia, nenusimin- 

kim!

EKSKURSIJA AUSTRALI
JON

Australijos Lietuvių Draugi 
ja, dvidešimties metų jubilie
jaus proga, rengia balių. Vie
tos spauda praneša, kad į šį 
balių bus įleisti ir tie lietuviai, 
kurie neturi frako. Tokiu bū
du australiečiai tikisi svečių 
ir iš D. Britanijos. Apuokas, 
kaip žinote, fraką turi ir ieško 

‘ daugiau frakuotų draugų į šį 
frakuotų australų balių.

PAKEITĖ ARITMETIKOS 
VEIKSMUS

Visose tarybų respublikose 
ir satelitiniuose kraštuose at
sisakyta nuo carist'inių, supu
vusių aritmetikos veiksmų — 
sudėties, atimties, daugybos 
ir dalybos. Šie keturi veiks
mai panaikinti. Palikti tiktai 
du: atimti ir padalinti.

IŠRADINGI KANADIEČIAI
Vienas Kanados lietuvis - in

žinierius išrado nedegamuosius 
dažus. Šiuo metu Mr. Karde
lis rašo, kad baigiama išrasti 
gumerabikas, kurio pagalbą pa 
yksią suklijuoti susiskaldžiu
sius lietuvius.

7 RYS NAUJOS PARTIJOS
Iš Bolivijos pranešama, kad 

ten nuvykę trys lietuviai, bu
vę D. P., dėl nuomonių ir pa
žiūrų skirtumo amžinai išsisky 
rė ir kiekvienas įsteigė po nau 
ją partiją. Naujų narių neįsto
jo.
ATVYKO IŠ LIETUVOS
Baltijos jūrai užšalus, Mr. 

Melchijoras Putelė iš „Lietu
vos Aido“ ir Mr. Adomėnas iš 
„Savaitės“ ginkluoti budilni- 
ku ir šatrine, laimingai persi- 
veržę per geležinės uždangos 
tvirtoves, sveiki atvyko. į D. 
Britaniją ir abu gavo azilio 
teises.

Misteris Adomėnas, pasinau 
dojęs senomis pažintimis, gavo 
darbą savo profesijoj — „Bri
tanijos Lietuvio“ redakcijoj. 
Žurnalistą Putelę Darbo Minis 
terija į'raukė EVW schemon 
ir paskyrė sunkiesiems dar
bams „Apuoko“ peryklon. Čia 
jis entuziastingai ėmėsi darbo 
ir tuoj pat sulaužė spaustuvės 
mašiną. Dėl šitos priežasties 
„Apuokas“ išriedėjo pavėlavęs 
ir suveltas.
K——MR—  XR- M

GAUTI LAIŠKAI
Stasiui Meižiui.
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TAUTIEČIAI! Rašykite “Ne
priklausomai Lietuvai” iš visų 
plačiosios Kanados vietų. Ra
šykite apie savo gyvenimą, 
darbus, uždarbius, vargus ir 
pasisekimus. Kelkite sumany 
mus. Siūlykite projektus. Ra 

šykite — kaip galite.

Albertos universitete daug 
lietuviu

Tikrai džiugus reiškinys, 
! 1 iš taip mažos Edmontono

uvių kolonijos, toks gausus 
„rys lietuvių lanko Universi

ty of Aalberta, Edmontone. 
J.ai kurie iš jų baigs jau šį pa
vasarį; kiti dar tęs studijas to
liau. Pažymėtina, kad Edmon
tono lietuvių vaikai visi lanko 
gimnazijas, arba jau yra jas 
baigę ir dirba geiose tarnybo
se, arba eina į universitetą.

Šiais metais baigs pp. Ku
nigiškių sūnus Jo . s elektros 
inžineriją, sūnus juoz.i s baigs 
pedagogiką ir bus mokytojas, 
pp. Zaleskių sūnus baigs šie
met komercinę Albertos uni-
versite to mokyklą; pp. Juode
lių sūnus Vytautas studijuoja 
kasyklų inžineriją, pp. Pašu- 
konių sūnus — geologiją; pp. 
Viskelio sūnus chemiją;, pp. 
z\nieškų sūnus (iš Calgario) 
inžineriją.

Taip pat iš naujai atvykusių 
p. Šiugždinis baigė 1949 m. 
pienininkystę; o šiais metais 
numato baigti V. Kadžiulis 
taipgi pienininkystę.

Taigi Edmontono jaunimas 
rimtai ruošiasi gyvenimui.

E dmontonietis.
WELLANDO KRONIKA
— Vietos lietuvių kolonija 

šiuo metu smarkiai sumažėjo. 
Sumažėjus sunkiosios pramo
nės fabrikuose darbams, lietu 
viai daugumoje išvažinėjo į To 
tontą bei Hamiltoną.

— LAS skyrius suruošė du 
aukšto meninio lygio koncer
tus.

— KLT-bos skyrius švenčių 
proga, pasiuntė VL»IK-e atsto
vaujančių keturių lietuviškų 
partijų atstovams po maisto 
siuntinį.

— Prieš šventes Wellando 
apylinkėje laike 9 dienų apiplė 
Šimo tikslu nužudyti trys taxi 
šoferiai. Nusilalleiiai dar ne
surasti.

— Vietos lietuvių tarpe 
spaudos platinmą atlieka „N. 
Liet.“ Ged. Skaistyc, „1*. Z.“ 
•1. Blužas, K. Songaila aprūpi
na Vilniuje spausdintu propa
gandiniu „Tėvynės Balsu“.

— Prieš porą metų atvykę į 
Kanadą lietuviai įsigijo savo 
r uosavybes: Biliūnas, nusipir- 
ko 5 mil. nuo Wellando gra
žioje vietoje farmą. Vitkaus- 

įsigijo nuosavą namą Wel 
lindę. (koresp).

SEKTINAS DARBAS.
Didžiausias žmogaus turtas 

ra sveikata. Kuomet žmogus 
netenka sveikatos, jis dažniau
sia netenka taip pat savo drau 
gų ir lieka vienišas, likimo pa
smerktas.

Ypatingai mums lietuviams, 
netekusiems savų motinų, tė
vynės bei giminių, tas sveika
tos netekimas yra itin skau
dus.

Mes turime daug savo tau
tiečių, atsidūrusių panašiose 
sąlygose Vokietijos stovyklo
se ir čia Kanados ligoninėse 
oci sanatorijose. Bet yra džiu 
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gu, kad atsiranda, mūsų tarpe 
tautiečių, kurie imasi inicia y- 
vos tą sunkią vienišo dalią pa
lengvinti.

Pvayzdžiu galima paimti 
Wellande Joną Paurį, kuris 
ėmėsi iniciatyvos surinkti au
kų, Šv. Kalėdų ir Naudųjų 
lų proga, jau du metai gužu
čiam sanatorijoje mūsų tm. .e 
čiui Jonui Biliūnui

Pats buvau liudininku, Kaip 
J. Pauriui įteikiant surinktų 
aukų 28,5 dol., minėto tautie
čio akyste sužibo ašaros ir pa
šnabždomis jis ištarė žodžius: 
..Brangūs broliai, lietuviai, ne 
doleriai, kurie, žinoma, žymiai 
palengvins mano gyvenimą, 
man išspaudžia ašaras, be', jū
sų atminimas, rūpesnis, kuris 

yra geriausias vaistas man nuo 
tos baiaois ligos“.

Tenka džiaugtis, kad aukor 
tojų sąraše buvo matoma še
šios ir ne mūsų tautybės pa
vardės.

Reikia tikėtis, kad mūsų 
brangių tautiečių bei organize 
cijų tarpe atsiras panašių ini
ciatorių, kaip J. Pauris ir pa
sistengs neužmiršti mūsų bro
lių, esančių tolimos Vokietijos 
stovyklose ir čia atsidūrusių 
sanatorijose bei ligoninėse.

Mūsų, nors ir menka auka, 
nešantiems sunkią gyvenimo 
dalią žmonėms, bus didelė ma
terialinė bei moralinė parama.

K. S.. .

>■ .... =at------------~----------------->1 --------- lt ....... -Ji ■■■><. ji. ■

karsto susirinkusieji: nutrūko kalbos, laikraščių čežėjimas 
sustingo rankose, prigęso poniučių švogždesys, ir jie staiga, 
tarytumei susitarę, pažvelgė vienas į kitą, žvilgsniu klaus
dami — ar jūs taipogi jaučiate kaž ką. . .

*
* *

Centrine miesto gatve, kapinių linkui slenka ilga puoš
nių metalinių vainikų virtinė. Paskui vainikus seka gyvų gė
lių puokštės. Joms įkandin, palenkęs galvą, kūprina Dievo 
tarnas, apsisiautęs gedulingu pakasynų drabužiu. Už jo su
linkusių pečių, neiamiai krūpčiodamas, važiuoja juodas lai
dotuvių automobilis, ant savo platformos, ąžuoliniame karste, 
vežamas visuomenininko Igno Kraujelio numirusį kūną. 
Paskui automobilį kiūtina bevietė velionio dūšia, o paskui ją 
eina Karnaitis su jaunąja našle. Ponia Kraujelicnė akis tam 
siu šydu paslėpusi nuo visuomenės;. Karnaitis viena ranka 
laiko juodą cilinderį, kita pagarbiai veda velionio žmoną už 
paiankės. Ponia, pernelyg meiliu žvilgsniu per gedulo šydą 
pažvelgia į savo palydovo mažai su bendra nuotaika besi
derinantį veidą ir, prisiminus, kad už jos pečių seka visuome
nės pulkai, garsiai atsidūstla. Išgirdusi jos atodūsius, vi
suomenė taip pat atsimena savo pareigą — iš dešimties tūks- 
taačių krūtinių išsiveržia gilus atodūsis, primenantis jūros ban‘ 
gų dužimą į smėletią pakrantę . ..

Miestas pilnas varpų gaudimo. Visų bažnyčių varpinin
kai sušilę tampo slidžias varpų virves, ir visi varpai siunčia 
slapčiausius savo suvirpėjimus į aukštą ir tolimą dangų.

Kraujeliui darosi trošku nuo tos šventiškos notaikos, ku
ria tapo apvainikuota jo paskutinioji žemiškoji kelionė, ir 
nuo visiškoj tuštumo lydinčiųjų čirdyse.

Rytmetį buvo pamaldos. Jis klūpojo ties savo karstu, 
veltui stengdamasis išgirsti bent vieną maldos žodį iš susi
rinkusiųjų lūpų. Bažnyčioj viešpatavo kurti tyla, tik nuo 
altoriaus, kaip plati upė, veržėsi kunigo malda, bet ji velio
nio nedomino, nes kunigas atliko pareigą, už kurią visuome 
nė jam buvo brangiai užmokėjusi. . .

Kai Dievo tarnas, atsisukdamas nuo altoriaus, paprašė 
už jį — už Igną Kraujelį — Nukalbėti tris kartus Amžiną 
Atilsį, pasigirdo dirbtinas lūpų šnabždėjimas, tačiau 
jokie žodžiai neišsiveržė pro visuomenės lūpas. Tada velio
nio vėlė pasilenkė ties savo numirusio kūno karstu ir pati už 
save sukalbėjo tris kartus Amžiną Atilsį. . . O visuomenė 
tuo tarpu dairėsi į piliorius, stebėjo ištysusias šventųjų fi
gūras spalvotus gotiko vitražus ir urmu, net nepriklaupusi, 
grūdosi iš Dievo namų. . .

Garbingiausioj kapinių vietoj, didžiųjų paminklų pa- 
unksmėje, tenai, kur laidojami nusipelnę mokslo ir meno vy
rai, juodavo iškasta duobė. Prie jos ir apsistojo gedulingo
ji eisena. Dar prieš kapinių vartus iš automobilio iškeltą 
karstą keturi nešėjai atsargiai pastatė ant duobės krašto.
Aplink, kaip bitės avily, subruzdo rikiuotis giminės, bendra-
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darbiai ir artimieji. Narsiai kovodami jie lipo vįenas kįtam 
ant kojų, kopė ant pasitaikiusių suoliukų, paskirų kapų, ge
ležinių tvorelių ir pačių antkapių, kad tik geriau galėtų sek
ti tolimesnę laidotuvių eigą. Kraujelio vėlė, jų tvirtų pečių 
buvo nustumta į šalį. . .

Prasidėjo atsisveikinimo kalbos. Kalbėjo bendradarbiai, 
pažįstami, visuomeninių organizacijų atstovai — jų tarpe ir 
Karnaitis — visi, jie reiškė neišpasakytą liūdesį ir garbino 
nebūtus veliono nuopelnus, bet jų širdies gelmėse Kraujelis 
aštriomis vėlėsi akimis matė juodą egoistinę tuštumą. Liū
desiui ir susikaupimui tenai nebuvo vietos. Kalbėjo tik dirb
tinos kaukės — veidai, kuriems mes pagal reikalą esam įpra
tę duoti atatinkamą išraišką, o Kraujelis buvo pasiilgęs šir
dies kalbos. . .

Velionis, paėjo į šalį, apsikabino kažkurio užmiršto ka
po kryželį ir pirmą kartą pajuto nuoširdaus pavydo jausmą 
tam, kuris visų užmirštas, nežinomas gulėjo ties jo kojomis 
po tuo žemu, žoiėmis apaugusiu, kupsteliu. . .

Parapijos klebonas ilgai gyrė jo taurią asmenybę. Va- 
dmo katalikybės, žmoniško taurumo apaštalu, o prieš metus 
tos pačios; lūpos viešai, iš sakyklos jį buvo pasmerkusios už 
nedidelę realistinio pobūdžio noveliūkštę iš dvasiškuos gy
venimo, apšaukdamos pragaro ugnies nuspelniusiu eretiku. . .

Dievas Kraujeliui buvo Amžina tiesa.. Tos tiesos beieš
kodamas, jis praleido visą gyvenimą. Tos pačios ąmžinos 
Tiesos vardan jo vėlė ir delsė kantriai, nepykdama ant kal
bančiųjų, palenkė galvą ir pro veidmainišką aplinkos skrais
tę ėmė ieškoti bent vienos tiesios širdies. Ar yra tame gau
siame susirinkusiųjų būryje bent vienas žmogus, kuris šią 
paskutinę jo žemiškas keliones valandą gyventų tiesa, ne
veidmainiška mintimi? . .

Jis veltui dairėsi į žmoną, bičiulius, bendradarbius, ku
nigą ir į sumiesčionėjusią visuomenę. Jų tarpe tokių nebuvo.

Jo dėmesį patraukė du duobkasiai, kurie, kaip ir jis, 
nekantraudami laukė — laidotuvėmis pavadintos komedijos 
galo. Vięnas iš jų — stambus vyras, atleto, krūtine, paslap
čia nusižiovavo J rankovę ir pašnibždomis, kad neišgirstų vi
suomenė, pakugždėjo savo draugui:

— Kalba ir kalba ir galo nėra. Restoranus uždarys — 
nespėsim čierkos išmesti. . .

Ir Kraujeliui pasidarė labai gera, kad jis surado bent 
vieną neveidmainiškai galvojantį. . .

*
* *

Kai ant ,jo karsto užkrito pirmoji žemių sauja, prieš jį 
vėl atsirado juodasis mirties angelas, ir Kraujelio vėlė puolė 
prie jo kaip paklydėlis laivas į išganingą krantą. Angelas, 
plačiai šypsodamasis;, pakišo „Visuomenę ir Kūrėją“. — No
rėjai paimti. Imkis.

Kraujelis, vengdamas pažiūrėti angelui į akis, pakratė 
galvą ir nejučiomis paraudo dėl savo pirmykščio naivumo". . .

CRANK GRINDING O 1.1 N DEK 1»UK1M
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUiLDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS

MOTORS REBUILT & EX t HANGED
585, Prefontaine St. FRontenac 0879 I

'nr’K-T ’■m C nthor-.n**

1 Jei -Jums reikalingas elektrinis 'kirba-, šaukite ‘

VIRBALE ELECTRIC REG’O
; TEL. DO. 3655 >

Lietuvis Elektros Kontraktorius ;
Darbas garantuot.as — Greitas patarnavimas I

' Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas i 
J Laikau pat davimui visokius elektrinius reikmenis

Savininkas: STASYS VIRBALAS, TEL. DO. 3655
816 JEAN TALON, W, MONTREAL t

n VSIUVĖJAS AP. BE RESNEVIČIUS
f ---------------------------------------------------------------------- kj

Priimu vyrų bei moterų rūbų užsakymus iš savo ir kli- L 
(į jen'.ų medžiagų. Darbas atsekamas pagal naujausias V

madas. — Klijentai priimami: kasdien vakarais nuo 5 v ® 
i 30 min., šeštadieniais visą dieną, šventadieniais Iki 10 p 

vai. ryto ir po pamaldų iki 2 vai. po pietų. £ 
. 2471 MESSIER ST. MONTREAL, QUE.
T (visai arti lietuvių bažnyčios). i

§ LIETUVIŠKA |

I baldu krautuve |
| IR DIRBTUVĖ '<
K Parduodame sofas, fotelius, — sėdimus ir miegamus. .J 
X Taipogi taisome ir aptraukiame naujai senus baldus ir $ 
$ keičiame į naujus.

Priimame užsakymus. J
X SAV. JOHN KAMICHAITIS. i
& ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO į 
f. .899 BLOOR ST. prie Ossington g-vės. TORONTO, 4

OnL Telefonas LO 1438. ų
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Giliame Saskatchevane MUSU SPORTAS
Glaslyn, Sask. Daug kas do

misi savo tautiečių gyvenimo 
vietomis ir ūkiais, čia lietu
vių kaip ir nėra: keli prūsų lie
tuviai; kaip katrie moka lietu
viškai, bet žmonos vokietkos. 
Į šiaurę nuo North Belletor 
ūkių yra daug. Kainos iki 
2.000 ir žemiau. Kaip kur yra 
trobesių. Ūkiai apleisti, akme
nuoti, reikės kelių metų, kol 
galima bus pataisyti. Sėjama 
kviečiai, avižos. Daugumas 
verčiasi maišytais: karvėm, 
kiaulėm, vištom, kalakutais.

Be gyvulių būtų sunku, nes 
ne kiekvienais metais užauga; 
kartais sušąlą.

Čia žiemos ilgos ir šaltos — 
nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 
J 5 d. stovi sniegas. Šaltis sau
sas, nepavojingas. Daugumas 
gyvulius laiko šiauduose.

Įsikurti naujiems yra gali
mybė, bat ir nelengva. Ark
liai pigūs: 10 — 25 dol., arklių 
mašinerija ir pakinktai beveik 
už pusdykį gaunama.

Pete Ožalas.

Aprimus triukšmui, prisime 
na praleistos šventės tėviškėje. 
Kaip greitai tada prabėgdavo, 
tęs valandos savųjų tarpe. Ta 
da kiekvienas tikrai jausdavo 
tikrąją švenčių nuotaiką. Nuo 
bodžiai praslinko Kalėdų šven 
lės, ir vėl seka tos sunkios, pil
kos darbo dienos. Vėl kiekvie 
ną rytą žadins iš miego’ toji 
pat sirena, tik sekantį Kalėdų 
rytą, gal, jos jau nebegirdė
siu. A. K.

KALĖDOS MIŠKE
Kalėdų rytas. Pro barako 

langus palengva sklinda ryt
mečio Šviesa. Po vakarykščių 
„gastrolių“ draugai, lyg per- 
senę traktoriai, knarkia vienas 
už kitą garsiau. Vienas pabu
dęs nusiauna batus, nes vakar 
ouvo „pamiršęs”. Numetęs ai
žiau prie krosnies, dar giliau 
palenda po antklodėm. Netru
kus užkaukia sirena" keltis tuo 
pat laiku, kaip ir kiekvieną 
sekmadienį, tik tą signalą ne
daug kas išgirsta. Gal apie 
20 minučių praslinkus, tvirtes- 
nieji sujudo lovose, braškan
čiais sąnariais atsisėdą^ tokias paengimasr. 
liūdnas minas sutaisę ilgai sė
di ir turbūt kritikuoja vaka- i 
rykščią dieną...

Per pusryčius susirenka gal 
tik trečdalis, visų nuotaika ne ’ 
kalėdiška. Net virtuvės darbi . 
įlinkai šypsosi, gal, džiaugiasi, 1 
kad bus mažiau lėkščių plovi
mo.

Šiek tiek apsitvarkius, pra
sideda tikrosios šventės; susi
rinkę išsklaidytas kortsa, sėda 
prie stalo. Lenkų kortų gar
bintojų grupė. Sukasi kamuo
liais cigarečių dūmai, maišosi 
lenkiški, lietuviški, angliški ir 
vokiški žodžiai, skamba centai, 
bonkos, o ant grndų, laikraš
čiai, nuorūkos... Pamažu nuo
laika taisosi, kalba vis garsiau, 
kuone rėkdami, vis dar palinki 
linksmų švenčių! Lietuviai 
esame nustelbti. Sunku prisi
taikyti, — juk jų dauguma.

Pietūs šiandien gana gausūs, 
kalakutas garbingiausioj vie
toj; pridėta saldainių. Nors 
barake triukšmas, šviesa, bet 
kartą reikia glaustis prie lo
vos. Miego'.i dar nesinori. Aki
mis klaidžioju po surūkusį ba
raką: apie krosnį išstatyti ba
tai, pirštinės, sienos apkabinė
tos drabužiais, čemodanai po 
lovom, lentynose, vaizdas ne- 
koksi.., bet, atrodo, taip čia ir 
turi būti, viskas taip tinka, 
prie to aprūkusio barako...

APLANKIUS WINNIPEGIE 
ČIUS

Pereitą vasarą teko, lankytis 
Winnipege ir aplankyti iš se
nojo krašto kelionės draugą p. 
Pauplį. Malonus ir svetingas 
žmogus. Nors žmoną turi sve
timtautę, bet taip išauklėtą lie
tuviškoj dvasioj, kad aš tik už 
savaitės sužinojau, kad ji sve
timtautė. Kalba ji gražiausiai 
lietuviškai, nors čia gimusi ir 
augusi.

Ponai Paupliai turi nuosavą 
b’oką Maint str., ir gerą biznį, 
pasiturinčiai gyvena. Lietuvių 
ir svetimtaučių tarpe turi gerą 
vardą. P. Pauplis daug pade
da naujai atvykusioms — dau 
gelį į darbovietes įstato.

Malonu, kad pp. Paupliai ei
na tiesiu lietuvišku patriotų ke 
liu. P. V.

KALĖDOS NATALYJE BC.
Natai, B. C. Grudožio 26 die

ną Unijos salėje buvo lietuvių 
kalėdinė eglutė, kuri,sudarė di 
delį malonumą tautiečiams, 
gražiu dovanų. Po to mes žai- 
Mūsų nedaug, bet mes dažnai 
turime parengimų ir susirinki
mų. Ir'šį kartą buvo gražus

Eglutė buvo gražiai papuoš
ta ir mes aplink ją darėrile ra
telį. Tuo metu atvažiavo Ka
lėdų senelis su rogutėmis pil
nomis dovanų vaikučiams. Mes 
jam pasakėme eilėraščių ir pa
dainavome, o jis mums davė 
dėme, o suaugusieji šoko ir 
linksminosi.

Kalėdų senelis mums, jeigu 
būsime visu smetus geri, paža 
dėjo da rdaugiau ir gražesnių 
dovanėlių atvežti.

Irena Leščinskaitė (12 m.).
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SURASK NORS VIENĄ
naują skaitytoją, padė
si padvigubinti “NL” 
prenumeratorių skaičių 1

— Kas yra 5.000?
— Tai naujo “Nepriklauso

mos Lietuvos” vajaus šūkis!

Tel. AM her s t 0342

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI — TAUTŲ SUSIARTINIMO 
ŠVENTĖ

Pasaulyje nėra nė vienos vinti pačios graikų tautos — 
tarptautinės ir taip vieningos 1859 m. ir 1870 m. Pirmoji 
organizacijos kaip JOC (Tarp- „Olimpijadė”, dėl savo progra 
t lutinis Olimpinis komi.'etas), mos (daug komiškų žaidimų, 
xurio pagrindinis uždavinys kaip pav., bėgimai su maišais), 
yra kas 4 metai olimpinių žai- antroji — 1870 m. dėl savo lo
dinau organizavimas, kuriuose kalinei pobūdžio,, jokio tikslo 
pasireiškia visų pasaulio tautų neatnešė ir graikų buvo greitai 
susiartinimo, vieno antro pa- pamirštos.
žinimo dvasia, riteriška—spor 
tinė kova sporto halėje ar sta
dione.

Šios, garsiosios Olimpijadės, 
savo pradžia siekia gilios seno 
ves t. y. 776 m. pr. Kristaus gi 
mimą, kada tuo laiku, kultūrin 
giausioji graikų tauta, Zeuse 
dievaičio garbei, Olimpo kalne, 
surengė pirmąją sporto šven
tę, kurioje deja, vergai ir ne 
graikų tautybės Žmonės daly
vauti negalėjo.

Ši, I-ji Olimpijadė, savo pro
gramoje turėjo tik penkiako- 
vą (pent'athelon), kuri susidė
jo iš bėgimo, šuolio į tolį, ie
ties ir disko metimo ir imty
nių, tačiau su laiku, į Olimpi
nių žaidimų programą, buvo 
įtrauktos ir kitos sportinės var 
žybos.

Gyvz'-.imA'’ ėjo piunyn, da
lyvių technika augo, jų pasek
mės gerėjo, bet garbė buvo jau 
pakeista pinigais. Vietoje tik
rai tos sportinės, garbingos, 
žaidimų dvasios, atsirado di
džiausias noras oūti laimėtoju, 
kadangi jį laukė įvairūs dideli 
piniginiai atlyginimai, atledi- 
mai nuo mokesčių ir tuo pačiu, 
užtkrintas, be jokio darbo, ra
mus gyvenimas. Nenuostabu, 
kad ir susidomėjimas jais vis 
mažėjo, kol galų gale, 394 m. 
jie buvo visiškai palaidoti.

Atrodė, kad tų kilniųjų ir 
taip gražiųjų sportinių žaidi
mų, jokiu būdu nepapsiseks at 
gaivinti ir jie. žmonijos gyve
nimui pasiliks tik kaip gra
žus prsiminimas, arba istorinis 
faktas.

Tačiau lygiai po 1500 metų, 
Tarptautinis sporto komitetas, 
nutarė prancūzų barono Pierre 
de Coubertin įneštą pasiūlymą, 
švenčiant 5-rių metų Prancū
zijos Sporto Sąjungos sukak
ties proga — atgaivinti Olim
pinius žaidimus — patvirtinti 
ir juos 1896 m. Atėnuose su
rengti.

Tiesa, oficialiai šie žaidimai 
įvyko 1896 m., tačiau ir anks
čiau mėginta buvo juos atgai-

ENTERPRISES REG'D

griuvėsiais, 
sportininkų 
rankose. Ir 
metus. Susi 
įvairūs oro

Pasiruošimas graikų tautos 
1896 m. Olimpijadei buvo labai 
didelis. Tiesa, ir čia sutikta su 
finansiniais sunkumais ir jeigu 
ne 1.000.000 drachmų vertės 
čekis, turtingo graikų pirklio, 
didelis klaustukas ar ir šie, ofi 
cialūs naujųjų amžių sportiniai 
žaidimai, įvyktų. Ši pinigų 
suma leido organizatoriams 
įrengti puikų stadioną, kuria
me 13 valstybių kovojo sporti 
nėję dvasioje, siekdamos kuo 
daugiausiai laimėjimų savo tau 
lai. Nepaprastas graikų tau
tos entuziazmas pasiekė kulmi 
nacinį tašką, kada jų tautos 
a'stovas —S. Lonis, paprastas 
avių piemuo, laimėjo I-ąją vie
tą istoriniame maratono bėgi
me.

damai paverčiami 
sportininkas prieš 
kovoja su šautuvu 
i.as trunka ilgus 6 
laukiama taikos, 
puolimai, karo padarytos žaiz 
dos po truputį užmirštamos. 
Nors pasaulis dar tikrai nešto 
vėjo taikos ženkle, (karas Ki
nijoje, Graikijoje) visa eilė pa 
vergtų mažų tautų, milijonai 
žmonių be savo tėvynės, ta
čiau tokiose gyvenimo aplin
kybėse ir įvyko 1948 m. Lon
dono Oi*mpijadė, kurios teko 
laukti net 12 metų. Ji dar 
kartą įrodė, kad sportas yra 
i as kelias, kuris veda prie hu
manizmo, taikos ir draugišku
mo, o tuo pačiu ir prie visų 
tautų gerovės.

Jau baigiami pasiruošimai 
1952 m. Helsinkio Olimpijadei. 
Daugelis abejoja ar..', ar ji 
įvyks. Mūsų norai ir linkėji
mai yra tik už „taip“ ir ne 59

valstybių dalyvavimas (Lundu 
no Olimpijadė), bet visų, taiką 
mylinčių, šiuo melu esančių pa 
vergtų Šautų su savo vėliavom 
žygiavimas Helsinkio Olimpi
niame stadione.

Pabaigtoje, suminėsiu vals 
lybes, kurios nuo 1896 iki 19 18 
m. laimėjo daugiausia aukso 
medalių. Be abejo, pirmoji vie 
ta tenka USA sportininkams 
(329 a. medaliai!), antrojoj 
veltoj eina Anglija (91), Švccti 
ja (85), Prancūzija (69), Vu- 
kietija (65), Suomija (64) ir 
t. t.

Iš Pabaltijo valstybių, dau
giausiai aukso medalių, surin
ko mažoji Estija — 6 (5 už im 
times ir 1 už sunkumų kilno
jimą) ir pagal laimėtų a. me
dalių skaičių pasaulyje užima. 
23 vietą, pralenkdami Mexico, 
Lenkiją, Jugoslaviją, Ispaniją 
ir kt. valstybes.

Kbr.. .

SAFE INC
MONTREAL, P. Q. — TE L. BE 4506.

MONTREAL BRANCH, 1410 STANLEY S T. ROOM 320.

Ir taip, kas ketveri metai, 
Olimpiniai žaidimai statė vis 
tvirtesnius žingsnius. Čia tek
ių suminėti 1912 m. Stockhol- 
mo Olimpijadę, kuri buvo ne
tik didžiausia prieš I-ąjį Pa
saulinį karą, bet liko pavyz
džiu sekančioms, kaip geros or 
ganizacijos.

Pasaulinis karas „paskandi
no“ 1916 m. žaidimus, tad ne
nuostabu, kad pirmoji pokari-z 
nė Olimpijadė Antverpene — 
1920 m., buvo pravesta karo 
ženkle, tarpe tautų trūko drau 
giškumo, nesijautė tos tikros 
sportinės kovos dvasios. Šioje 
Olimpijadėje, maža suomių tau 
(a pasiekė didelių laimėjimų, 
Šioje Oimpijadėje iškio ir gar
susis Pavo Nurmi.

1924 m. Paryžius, 1928 m. 
Amsterdamas, 1932— Los An 
gėlės ir. . . 1936 m. — Berly
nas su gražiuoju Olimpinių 
žaidimų atidarymu ir uždary
mu, kuriuose matėsi paslėpta 
vokiečių didybės propaganda. 
Nieks netikėjo, kad po šios 
Oimpijadės bus ilga pertrauka 
iki vėl visos pasaulio tautos ga 
lės taikingai ir garbingai, be 
jokio ginklo rankose, kovoti sa 
vo valstybės pergalei.

Antras Didysis karas. Sta-

5505 13th Ave., Rosemount, 
Montreal 36, Que.

MONTREAL
Parduodam namus — Parūpinam visokiausią apdraudą 

Darom raštų ir dokumentų patvirtintus vertimus ir tt. 
NUOLATINIS PATARNAVIMAS

ALBERTAS J. NORKEL1ŪNAS, c. s. c.

Aukšta kokybe — žema kaina
Siuntiniai į visus Europos kraštus išskyrus SSRS 

per US Parcel Post.
Užsakymuose prašoma rašyti AIŠKIAI siuntėjo ir gavėjo 

adresą, pakieto numerį ir jo kainą.
STANDARTINIAI PAKIE TAI:

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 
% sv. arbatos (Lipton)
3 gab. tualet. muilo

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

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

(plytelėmis)
2 sv.cukraus

Nr. 2

$

5.65

1 sv. malt. pup. kavos Į 
(skardinėje) Nr.

% sv. kakao
sv. arbatos (Lipton)

1 sv. pien. šokolado
(plytelėmis)

2 sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių

2 sv. alyvos (Mazola)
2 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)
1 sv. kakao
% sv. arbatos (Lipton)
1 sv. džiov. vaisių
2 sv. cukraus
2 sv. kiaul. taukų

Nr. 3

$

5.30

1 sv. kiaul. taukų
1 sv. rūkytų lašinių
1 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėje)
1 sv. cukraus
1 sv. pien. šokolado

2
$

5.85

Nr. 6

$

Nr. 4 

$ 
5.95

5

1

4.45

(plytelėmis)
% sv. arbatos (Lipton,

1 sv. džiov. vaisių

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
1 sv. ryžių
5 sv. kviet. miltų -
5 sv. cukraus
1 sv. razinkų
1 sv. deg. pup. kavos 
% 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

sv. deg. pup. kavos 
1 sv. razinkų

sv. džiovintų vaisių

Nr. 8 
$ 

5.65

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

Turinyje 23% net. svarų.
2 sv. margarino
2 sv. aukščiausios rūšies ryžių 

sv. kondensuoto pieno 
sv. evaporuoto pieno 
sv. džiovintų razinkų 
sv. saldžiojo šokolado

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

% sv. kepeninio pašteto
% 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.

1
1
1

Vz
1 sv. medaus
2 sv. uogienės, braškių arba 

serbentų
(kanadiškais pinigais)

n

TONY’S RADIO SERVICE
V‘sų rūš'ų pataisymai.

jį SAV. TONY MASYS
' 1728 FRONTENAC ST.
I Telefonas: GR. 1249. MONTREAL.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL 
TEL. FA 0209

Nr. 7

$

6.75

5 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
1 sv. razinkų
1 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėje)
% sv.arbatos (Lipton)

Nr. 9 

$ 

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

Nr. 11 
$ 
7.10

18 sv. kiaul. taukų Nr. 12

x - ■ $
5.95

ruošiame INDIVIDUALIUSPagal atskirą kainoraštį
maisto pakietus.

Teiraukitės dėl siuntų didesniais kiekiais.
KITI SIUNTINIAI

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

M ■ Jt-..... ......-jį'”— įf-.......... ......... ....... -tC~=

Senas, patyręs vyriškų ir moteriškų rūbų

LIETUVIS SIUVĖJAS
JUOZAS SKINKIS

%

f

Siuvimas geriausiomis ir prieinamiausiomis sąlygomis.
Didelis pasirinkimas įvairių medžiagų.

2540 Sherbrooke East, Montreal. Telefonas: FR 8493.
v— Jfe----------------- ---------------------- 3 C—— .... Įfr------- 1, ..... ; ...... M . , . ==»«====>

I
 ĮVAIRIŲ MAŠINŲ (karų) TAISYMAS:

motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymaš pagal dide- i 
lį spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš | 
sugedimo vietos kasdien išskyrus sekmadienius nuo 8 j 
vai. ryto iki 7 vai. vak. iššaukiant telefonu JU 4773.! 
Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis.

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

REIKALAUKITE MSV KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG’D

456 West 63rd Street, Chicago 21, III. Telefonas Wentwo 
rth 6—4107.

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.

JOE HAVER
Radio Tarnyba

visų rūšių aparatai.
RAndolph 4708.

Taisomi
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.
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r AUtnUO HAMILTONO LIETUVIŲ S. ^RTO KLUBAS „KOVAS“ š. M. SAUSIO MĖN. 29 D., SEKMADIENĮ, UKRAINIEČIŲ SALĖJE, 855 BARTON !
Visiems mus sveikinusiems! STR. E. RENGIA LIETUVOS OPEROS SOLISTŲ R

2Ž&..pr°6“’ nuo5irdži“i i F. KAKDELIENES
Už vertingas dovanas Onai 

ir Povilui Junams, Beranžerai 
ir Romanui Pangoniams, V. 
Kulniui, E. FedoraVįčiui, J. 
Dambarui ir daug padėjusioms 
suruošti vaišes T. Borkertaitei 
ir E. Grabytei, tariame širdin
gą ačiū.
. . Marija ir Bruno Stundžiai.

Reiškiu gilią pagarbą ir pa
dėką p. p. F. ir G. Fyleriams 
už suteikimą tokių gerų garan 
rijų, kurių tiktai dėka galėjau 
atvykti Kanadon.

P. P. Merei ir Jonui Glovac 
kams už nepaprastą nuoširdu
mą ir pagalbą man besikuriant 
naujoj šaly — nuoširdžiausias 
ačiū.

DAINŲ IR ARIJŲ

KO N CERTAf ir

P. KOVELIO
i’ •
t BE TO, PROGRAMOJE, DA .YVAUJA KAUNO JAUNIMO TEATRO ARTISTĖ E. DAUGUVIETYTĖ IR SMUIKININKAS STP. KAIRY

BilietC/i iš anksto gaunami sekmadienį, po pamaldų, Hamiltono lietuvių parapijos salėje. Koncerto pradžia punktualiai 4 vai.

LIETUVIAI HAMILTONIEČIA1!

A. J. Gečius.

Atdaryta valgykla - restoranas vardu „ARENA 
L U N C H ", 478 Barton St. East, Hamilton, 
phone: 7-0993 (tarp Wentwort ir Sanford 

priešais, Westinghouse).
Darbo dienomis ^tidaryta nuo 6,30 ryto ligi 12 vai. 
nakties. Penktadieniais ir šeštadieniais net ligi 3 vai.

ryto.
Maistas lietuviško ir kanadietiško skonio gaminamas 

lietuvių virėjų.
Savininkai: V. Petraitis ir J. Steiblys.

Ont., 
gatvių,

!

BALTICKA
Lietuvis batsiuvį s.

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

y

TRenmore 5661

E. DUMAS
VISOKIAUSIAS draudimas

gaisro, ap’-plėšimų, nelaim. atsit., automobilių ir kt.
1 _ 4 Ave. VILLE LASALLE.

se Manitoba, prašomas atsi
liepti pusbroliui R. Izdūniui, 
1405 Baugh Ave E St. Louis, 

Spirit 111. U. Š'. A., ar Jonui Gudeliui, 
Canada, ieško

PAIEŠKOJIMAI
— Augusto Naujoko, atvy

kusio iš Danijos apie gegužės 
ar birželio mėnesj. Prašo at
siliepti Marija Arlauskaitė, 
6642 — 3 Ave., Rosemount, 

Montreal.
— Stasys Misiulis,

River , Alta,
Gruzdžio Antano, esančio Ka
nadoj, arba žinantieji, prašomi 
pranešti jo adresą.

— Žinantieji apie Joną Na- 
cevičių maloniai prašomi pra
nešti: P. O. Box 458, Port 
Arthur, Ont.

— Ieškau Antano Prancke- 
vičiaus ir prašau atsiliepti ki
tus pažįstamus iš Hanau: Juo
zas Jarinkevičius, Ludlow, W. 
Australia.

— Panelė Ada Kavaliūnai
tė, gyvenusi Montrealy, arba 
žinantieji ją, malonėkite pra
nešti naują adresą ipan: P. 
Vaitkūnas, St. Paul, Altą.

— Povilas Kanopa, anksčiau 
gyvenęs, Sanat. Antonia, Bis-

1002 Dundas str. W, Toronto, 
Canada.

Asmenys, žinantieji apie jį, 
prašomi pranešti anksčiau nu
rodytais adresais.

PAREIŠKIMAS
Kaip teko patirti, Vanpuve- 

rio lietuvių tarpe pasklido gan 
dai liečią mano asmenį: esą aš 
prisidengęs St. Šilinio pavarde, 
parašęs „N. Lietuvoj“ ir „I4ūd 
name Balse“ lietuvių vardą že 
minančių korespondencijų. Ka
dangi aš nesu šitų koresponden 
cijų autorius, šituos gandus 
laikau vien bjauriu šmeižtu, 
tikslu pažeminti mano asmenj.

S. Dagilis.

SKELBIMAS
Tillsonburgo Lietuvių Ūkininkų Klubas ruošia Vasario 16 

d. minėjimą. Minėjimas įvyks 1950 m. vasario mėn. 11 d, 
šeštadienį, 7 vai. 30 min. vakare, Delbi miesto salėj. Pro
gramoj: iškilmingas Vasario 16 d. Akto paminėsimas, To 
lonto vyrų choras, susidedąs iš 40 asmenų, vadovaujamas A. 
Narbuto ir gyvasis paveikslas „Nepriklausomoji Lietuva“. 
Po programos šokiai, grojant geram orkestrui.

Pamaldos už žuvusius dėl Lietuvos Laisvės įvyksta vasa
rio mėn. 12 d., sekmadienį, Delhi katalikų bažnyčioj.

IX XX -XX———XX XX XX~ XX...............XX

X LIETUVIS SIUVĖJAS
J. INDRELĖ

U priima vyriškų rūbų (paltus ir kostiumus) užsakymus.
H Didelis pasirinkimas įvairiausios medžiagos. Prieina- 
|| mos kainos.
y 202 St. Cla.’-ens Avė., Toronto. Tel. ME 8522
<x" xx— xv

£

XX ■ ■■MX—."------ SIM XX-------------MW "XI

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

MX------------ XX ...........

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. 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 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado

VEDYBOS.
Esu lietuvis, gimęs 1926 me 

tais. Noriu surasti sau gyve
nimo draugę — rimtą lietuvai
tę. Pageidauju nuotraukos. Ra
šykite šiuo adresu: Johan, 
Post Office, Kinsburn, Ont.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

2319 Nelleda St., Telefonas: 
FA 5348, netoli lietuvių klubo. 
Galima bus naudotis virtuve.

LIETUVIŠKAI — ANGLIŠ
KI ŽODYNAI.

Įsigykime ką tik iš spaudos 
išėjusį V. Pėteraičio, kišeninio 
formato mažąjį lietuviškai - 

j - 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 - 
- Pėteraitytė, 5155 Bourbon- 
niere, Apt. 6, Montreal, Que.

2. St. Darg’s, 83 Euclid 
Ave., Toronto, Ont.

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

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

X

!

I s

Lankydami gražiąją Montrcalo vasarvietę Ville Lasalle aplankykit)

LIETUVIŠKA SVETAINE
SAVININKAS ANTANAS MATULIS

Edward St. 7682. Montreal
/vairūs užkandžiai, šilti tr šalti gėrimai. lielunSk^

York

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

JUOZAS GRUBEV1CIUS
MĖSOS IR VISOKIŲ VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ

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

1109 Brown Blvd. Verdun.

Mes suteikiame Jums
TEISINĘ IR KA L B I N Ę PAGALBĄ

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. Ą

ft

EXPERT CLEANING S DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1 

MINOR REPAIRS. ' 
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \ 
CITY-WIDE PICK-UP

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

Haw- 
C.

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką.

ŽUKAS ANTANAS
1064 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que. Tel. 
TR 5929, priima pataisymams įvairius laikrodžius. 
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai Kainos že
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.

Kreiptis vakarais po 6.30 vai.
*■ ,?*■ m- ** **" 1 ** ......... .

; XX7.~~' ';X1CSS
i

VICTORIA. 
CLEANERS 
& DYERS CO.

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 in'eresų gynimas Kanadoj ir kituose kraštuose. 
Jums patarnavimai atliekami bendradarbiaujant teisi
ninkams ir kalbininkams, studijavusiems Š. Amerikos ir 

Europos universitetuose.
JONAS JUŠKAIT1 S

T 108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KT 1494 » 
įj Skyrius: 750 Dundas St. WToronto; Tel. WA 0006 $

S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjas

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

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

Q

MONTREALIS 2832 Z>llard
XK*.1',/,,' XX XK=O<i

Mes valome ir dažome 
p yius, kaip vvriškus, 
taip* moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems “Drex”, 
kad neperlelstų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdų.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterf-elds), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas *r pan. Kiek
vienų orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.
Už mūsų atliktų darbų 
garantuojame.

1 iėl informacijų prašome 
telefonuoti VRenmorc 1135 

(galima .»:mkt> lietuviškai

* Lietuviai savininkai;
J Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135

į Lietuviška moterų kirpykla
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

XX  ----- XX ----- XX——Mk XK - Mk----------- -XIT l-: XX -HK--------XX"" XX........ XX xx ■■
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Siuntinys Nr. 12—$5.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos
2 sv. cukraus

Sotus Alkanam Pa
AID OVERSEAS, INC., 4851S. ASHLAND AVE., CHICAGO 9,

DĖK
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 pokuojami Europos sandėliuose, 

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

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. 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

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

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

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. 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.
1sv. kakavos
1 dėž. (400 gr.) grietinės
1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos
y2 sv. šokolado

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

vos 5 skard, dėž. $ 5.80 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. 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 marmel.

Siuntinys N r. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių

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

Siuntinys Nr. 69—$6.80
2 sv, 3 ozs. rūkytų lašinių

1 dėž. (385 gr.) sviesto
1 d. (415 gr.) kiaul. mės.
2 sv. 3 ozs. cukraus

l/z šokolado
4 ozs. aroatos
2 sv. degintos kavos

Siuntinys Nr. 74—$4.70
sv. 2 ozs. rūkytų lašinių 

1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos 
l sv. 2 ozs. avižinių dribs. 
. sv. 2 ozs. cukraus 
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr. 
% sv. šokolado
1 dėž. (400 g) margarino 
1 sv. pieno miltelių

1

1 
1

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

Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiauhn. tauk-
1 sv. 2 ozs. rūkytu lašiniu
1 sv. 2 ozs.. dešroa
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavo.-.
1 sv. ryžių

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

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. 514 sv. margai.

$4.50 
$4.80 
$3.40 
$3.30 
$3.60 
$3.50

K. 8 sv. apelsinų marmala
de ........................ $.300
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STSEŠTADIENi,'MŪŠIO 28I HIENA, LINKSMA KOMtDlrt R KONCERTAS
NEMOKAMA LOTERIJA, K URIOJE GALIMA BUS mšlu sTI Lie. i’U V.sK/> TAUTIŠKĄ KOSiIUM/> IR Kr i Ų VERTINGŲ FANTŲ.

Montreal
PATVIRTINTAS LIETUVIŠKŲJŲ NAMŲ PLANAS

Šį šeštadienį, sausio 28 die- RIŠKASIS KOSTIUMAS ir 
ną 7 valandą 30 minučių va- kiti vertingi fantai: Visa tai 
karo žinomoj salėj, 2721 Jolico bus NEMOKAMA;
ear St., Ville Emard, bus spėk Po spektaklio - koncerto

Toronto
LIETUVIŠKOS NEGEROVĖS LIGI KALĖJIMO

Sužinota, kad specialus Vii 
le Lasalle miesto savivaldybės 
posėdis galų gale patvirtino 
Lietuviškųjų namų planą.

Paskutinįjį planą paruošė in 
žinierius statybininkas p. Na- 
ginionis. Sausio mėnesio 24 
dieną tas planas patvirtintas.

Lietuviškieji namai bus dvie 
jų aukštų su sale, kuri talpins 
apie pusantro tūkstančio žmo
nių. Salė turės nemažą sceną 
ii balkoną.

Netrukus bus jau pradėti sta 
lybos darbai, nes jau sutartas 
ir kontraktorius.

ir

PASIRUOŠIMAS VASARIO 
16-TAI MONTREALYJE
Vasario 16-tos dienos šven

tei pasiruošimai jau vyksta pil
nu tempu. LOK šventei ruošti 
komitetas turėjo jau kelis po
sėdžius ir jau apmetė šventės 
minėjimo apmatus.

Programa numatoma didelė, 
įvairi ir įdomi. Bus solistai, 
dramos aktoriai, choras, pa
skaita, paroda, pamaldos baž
nyčioje ir tt.

Plačiau apię tos dienos minė 
jimą bus vėliau pranešta.

PROF. T. VALIAUS 
GRAFIKOS PARODA 

MONTREALY
. Sužinota, kad Vasario 16-tos 
proga Montrealyje bus suruoš 
ta mūsų žymiojo grafika Prof. 
Telesforo Valiaus grafikos 
darbų paroda, kuri vėliau bus 
perkelta į Toronto ir kitus Ka
nados miestus.

Parodoje bus išstatyti žymie 
ji prof. T. Valiaus meno darbai. 
Paroda jau dabar pradedama 
ruošti. Vėliau apie ją bus pa
rašyta plačiau.

MEDŽIO DIRBINIŲ 
PARODA

Kanados rankų darbų drau
gija (Canadian Handi Craft 
Guid), pakvietė lietuvius daly
vauti jų rengiamoj medžio dir
binių parodoj. Visi lietuviai, 
Kurie turi medžio dirbinių — 
lėkščių, kryželių ir kitų droži
nių, — kviečiami dalyvauti pa
rodoj. Eksponatus reikia at
nešti į YMCA, 183 St. Catha
rine St. E. pas dail. A. Tamo- 
šaitenę iki sausio 28 d. 5 
vakaro. Prie eksponatų 
kia pažymėti savo vardą, 
vardę ir adresą.

LOK POSĖDIS
Šį penktadienį, sausio 27 

dieną, 8 vai. vakaro punktu
aliai „Nepriklausomos Lietu
vos” redakcijoje bus Laikinojo 
KLB Organizacinio komiteto 
pilnaties posėdis. Prašomi da
lyvauti visi komiteto nariai. Pa 
gal susitarimą, posėdžiuose ste
bėtojais gali dalyvauti ir kitų 
organizacijų atstovai.

NAUJAS DLK VYTAUTO 
KLUBO CHORO VEDĖJAS

DLK Vytauto klubo choro 
vedėjui p. Misevičiui pasitrau
kus, dėl susidėjusių aplinky
bių, iš chorvedžio pareigų, nau 
juoju to choro dirigentu ir ve
dėju pakviestas žinomasis mu
zikas Aleksas Piešina.

P. A. Piešina darbą jau pra
dėjo ir kviečia montrealiečius, 
ypač jaunuomenę — ankstyves 
niųjų kanadiečių ir naujųjų 
ateivių — skaitlingai dalyvau 
ti chore.

Artimiausia repeticija bus 
klubo patalpose, 2161 St. Cat-

šerine E., šį penktadienį, sau
sio 27 d. 8 vai. vakaro renkasi 
tenorai ir basai ir 8.30 min. ren 
kasi sopranai ir altai. Šiomis 
valandomis priimami ir nauji 
choristai bei choristės.

Visi kviečiami įsijungti į cho 
rą ir bendrą dainos puoselėji
mo talką.

DĖMESIO 
SAMBŪRIEČIAMS

Akademinio sambūrio nariai 
norintieji naujai įstoti na

riais prašomi skubiai žodžiu ar 
raštu praneš savo adresus St. 
Naginioniui, 5421 Lafond St. 
Rosemount. Pastaba: adresus 
turi naujai pranešti ir visi se
niau juos padavusieji.

Valdyba.
DĖMESIO VYR. SAUTĖMS 

IR SK. VYČIAMS
Sausio 29 dieną po pamaldų, 

12 vai. 30 min., įvyks Vaivos 
vyr. skaučių ir skautų Vyčių 
b?ndra sueiga. Vieta: skaučių 
būklas, 3693

.•yks linksmi ŠOKIAI, kuriems 
gros puikus, jau pažįstamas iš 
spaudos baliaus DŽAZ - OR
KESTRAS, kurio muzika visi 
buvo patenkinti.

Veiks bufetas su gėrimais 
užkandžiais.
Įėjimas tiktai 75 centai.
Salė pasiekiama Notre Da

me tramvajum Nr. 36, kuris ei 
na nuo Place d'Arme; iš Ver 
duno — tramvajum Notre Da
me Nr. 25 ir prie kanalo p 
sėdus į 36 Nr., kuris kerta Jo 
licoeur gatvę. Išlipus iš tram
vajaus, reikia eiti dešinėn.

Praeitos loterijos fantus ga-

takiis - koncertas, kuriame KL 
CT vaidintojų būrelis stato 
l.nksmą komediją „JONAS NU 
SIŽUDĖ”. Vaidinime daly
vauja: Rapolas Kamštis — 
Kostas Striaupis, jo tarnas Si
mas — Juozas Žitkus, Jonas 
Ragaišis — Pranas Kerberis, 
Kurmis — Juozas Piečaitis, 
Marytė — Marija Kudirkaitė, 
Režisierius — St. Barauskas.

Koncertinėje dalyje dalyvau 
ja solistė Birutė Žaganavičiū- 
lė p. Piešinai akompanuojant 
ir jaunutė šokėja Gytytė.

Visi pirkusieji įeinamuosius 
bilietus, dalyvauja NEMOKA 
MOJĘ LOTERIJOJE, kurio-
j e bus dailininkų pp. Tarno- Įima bus atsiimti ten pat. Kas 
šaičių Meno Akademijoje iš- neatsiims, bus laikomas atsisa- 
austasis TAUTINIS MOTE- <<ęs.

ir

minkštais gėrimais. Numato
mos ir kitos staigmenos. Pa
silinksminimas vyks abiejose 
klubo salėse, nes prie vakaro 
organizavimo prisideda ukrai
niečių komitetas. Gautas pel
nas skiriamas sporto reikalams.^! 
LIETUVIŲ EVANGELIKU^ 
SUSIPAŽINIMO VAKARAS*

Lietuvių evangelikų susivie
nijimas Toronte vasario mėn. 
21 d. 7 vai. vak. YMCA's pa
talpose (Colege - Dovercourt) 
ruošia lietuvių evangelikų susi 
pažinimo vakarą. Programoje. ( 
1. Kuklios vaišės (referatas ir 
kt) ; 2. Šakiai prie geros muzi
kos — paįvairinti gėlių vai
sa, skrajojančiu paštu, loterija 
ir tt. Visus liet, evangelikus 
kviečiame gausiai atsilankyti 
ir atvesti savo draugus bei pa
žįstamus.

Kult, komisija.

PASKAITA APIE 
SKULPTŪRĄ. 1

Sausio 29 d. 3 vai. po pietų 
dailininkas Alfonsas Docius 
skaitys paskaitą tema „Esmi
niai skulptūros bruožai“. Pas 
kaita įvyks salėje Bathurst ir 
Lennox gatvių kampe, įėjimas 
iš Lennox gatvės. Visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti.

K. S. „Šviesa“.
KOMUNISTAI 
PRALAIMĖJO

Toronto miesto savivaldybi- 
mai rinkimai parodė, kad ko
munistai pralaimi. Jų kandida
tas Sims neteko aidermano vie
tos.

Torontiečiai dauguma balsi; 
pasisakė, kad sporto rungtynes 
būtų galimos ir sekmadieniais

Didėja lietuvių skaičius To
ronte, didėja skaičius ir tų, 
kurie patenka į konfliktą su 
krašto įstatymais. Per didžią 
sias šventes dviejų savaičių bė 
gyje keturi lietuviai teisme bu
vo kaltinami kūno sužalojimu 
ir buvimu girtame stovyje vie
šoje vietoje. Trys buvo kalti
nami įvairiais nusižengimais 
prieš Ontario Highway Traffic 
Act: važiavimo mašina be lei
dimo, neatsargiu važiavimu au 
iomašina; penki lietuviai buvo 
kaltinami įvairiais kitais nusi
kaltimais bei nusižengimais; 
x ienas kaltinamas pardavinėji 
r.iu svaiginančių gėrimų be lei 
dimo. Kai kurie buvo išteisin
ti. kiti nubausti pinignėms bau 
domis.

Sunkumų susidaro naujie
siems namų savininkams, kurie 
įsigijo nekilnojamą nuosavybę, 
negali išprašyti nuomininkų. 
Šiame sąryšyje kelios civilinės 
bylos tebelaukia sprendimo.

Sunkesnė yra vienos lietu
vaitės byla, kuri du kartus jau 
buvo atidėta, kad būtų galima 
pravesti nuodugnesnį tardymą. 
Mergaitė laikoma jau daugiau 
kaip dvi savaitės kalėjime. Ji 
kaltinama vagystėmis, nere
gistruoto ginklo laikymu. Kal
tinimai rimti, su labai nemalo
niomis konsekvencijomis. Yra 
ir daugiau asmenų įvelta.

N. N.
SPORTININKŲ VAKARAS

Toronto lietuvių sporto klu
bas „Vytis“ sausio 28 d., šeš
tadienį, 8 vai. vakaro ukrainie
čių klube Bathurst St. 404 ren 
gia nuotaikingą šokių vakarą, 
kuris paįvarinamas gera šokių 
kapela ir bufetu su kietais ir

Winnipeg
WINNIPEGO LIETUVIŲ
Teko patirti, kad sekmadie

nį, vasario mėn. 5 dieną, 2 vai. 
p. p. yra šaukiamas metinis vi
suotinis klubo narių susirinki
mas įvairiems klubo reikalams 
spręsti, pranešimams išklausy 
ti ir 1950 metams valdomiems 
organams išrinkti.

Įvertinant klubo reikšmę 
Winnipego lietuvių bendrame 
veikime, šia proga turėtų dau
giau lietuvių į klubą įstoti. Iki 
šiol įstojimas į klubą buvo lyg 
ir suspenduotas (nevisiems),

■

KLUBO SUSIRINKIMAS.
be t metinio susirinkimo proga 
geležinė uždanga į klubą įsto- 
ri turės būti panaikinta. Kuo 
daugiau naujų lietuvių į klubą 
įstos, tuo jis bus lietuvių tau
tiniam, kultūriniam ir ekono
miniam veikimui prieinames- 
nis. Todėl, turint visa tai gal
voje, nevertėtų ilgiau, laukti iki 
kas nors paprašys įstoti į klu
bą. Suprasdami reikalą, visi 
kam sąlygos leidžia, stokime 
nariais į Winnipego lietuvių 
klubą. J. Ign.. .

Park Ave.
Vadovybė.

DĖMESIUI 
dieną 8 vai. 30

Skaučių būkle,

VAIVŲ
Sausio 27 

vakaro 
Park Ave, įvyks Vaivos
skaučių draugovės suei- 

Draugininkė.

val. 
rei- 
pa-

min. 
3693 
Vyr. 
ga-

JONUŠKAITĖS IR IVA
NAUSKO KONCERTAS 
Netikėtoms aplinkybėms su

sidėjus, Lietuvos Operos solis
tai V. Jonuškaitė - Leskaitie- 
nė ir V. Ivanauskas turęjo sku 
biai grįžti į JAV, — todėl 
skelbtasis jų koncertas Mont- 
realy, sausio 22 d., neįvyks.
VESTUVĖS PRIE ŽVAKIŲ

Sausio 14 dieną susituokė 
naujieji montrealiečiai — Jo
nas Gudas ir Vincė Leiputė.

Vestuvės, kuriose dalyvavo 
apie 40 asmenų, praėjo labai 
gražiolje nuotaikoje. Įdomu 
tai, kad vestuvių pokylis vyko 
prie žvakių. Tą dieną toje mies 
to dalyje, kur vyko vestuvių 
pokylis, audra išverkė elektros 
stulpus ir nutraukė elektros 
srovę, todėl teko panuadoti 
žvakių šviesą, „kaip senais ge 
rais laikais“.

Gražios jaunavedžiams sėk
mės !

NUBALSAVO 45 DARBO 
VALANDAS

Popieriaus unij,os „Arbori- 
te” fabrikų darbininkai patys 
balsavimo būdu nusprendė dar 
bo valandų skaičių. Buvo bal
suojama; 45 ar 48 valandas no 
ri darbininkai dirbti? Daugu
mas pasisakė už 45 valandas. 
Reikia pastebėti, kad šiame fab 
rike gražiai demokratiškai el- 

. giamasi su darbininkais, kurie 
nuolat darbdavių yra informuo 
jami jiems rūpimais klausimais.

PATAISYMAS
Spaudos baliaus - koncerto 

aprašyme loterijai aukavusių 
sąrašam įsibrolvė klaida, kuri 
čia atitaisoma. Būtent: lote
rijai aukojo L. Šulmistraitė — 
du staliukui patiesalus ir H. 
Šulmistraitė aukojo — rinkti
nį kaklaraištį ir takelį. Abiejų 
panelių Šulmistraičių aukoti 
dalykai yra gražūs lietuviški 
tautiški rankdarbiai.

XKT.... XK

IŠNUOMOJAMAS 
didelis kambarys 

asmenims bei vedusių porai.
Tel. FI 9941.

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 §0 centų.
Adresas: 2161 St. CatherineEast. Telefonas: CH 0480.

Dipl. miškininką VINCĄ ANKUDAVIČTŲ ir p-lę g
GENĘ MILAŠIŪTĘ sukūrus lietuvišką šeimos židinį g 
sveikina ir linki daug laimės. g

Toronto lietuviai miškininkai. §įįi
1MONTREALIO SIUVĖJŲ SUSIRINKIMAS

Šio mėn. 18 d. Jouot Board klauso skyriaus vykd. valdybo 
namuose — 2020 Clarce Str., je nariais, iš kurių, jiems kalbą 
Montrealyje siuvyklose dirban vietinę išmokus, tikimasi su- 
čiųjų, kurie priklauso Amalga- laukti gerų unijos veikėjų, 
meitų unijos 242 skyriuj įvyko 
metinis suąirinkimas, kuriame 
dalyvaujančių buvo per 100 as 
menų, kurių per pusę lietuvių. 
. Susirinkiman buvo atsilan
kęs Montrealio Joint Board 
valdytojas (manager) — Hy
man Reiff, kuris ilga savo kal
ba nušvietė padėtį, paminėda
mas, kad darbinikai dirbo il
gas valandas (per 60 vai. savai 
■ėję) už labai menką atlygini
mą, neturėjo apmokamų šven
čių nei atostogų, ir tik dėka pa 
čių dirbančiųjų organizuotumo 
visa buvo atsiekta, o ypatin
gai 40 vai. darbo savaitė. To
dėl ir ateity darbininkų organi
zacijos - unijos turi išlaikyti 
ne menkesnę oganizacinę for
mą — tiek dėl iškovoto ir tiek 
dėl kovojamo darbininkų ger
būvio, nes šių dienų 
Vų judėjimas privalo 
ti ir su politika.

. Po susirinkimo, 
, vykd. valdybos dėka, 

rodytos dvi filmos iš 
' kų gyvenimo bei unijų kūrimo 

si laikų, kurių metu visi daly
vavusieji buvo vaišinami už- 
Kandžiais ir gėrimais.

Tenka paminėti, kad šitas 
242 skyr. prieš kiek metų bu
vo sudarytas iš visokių tauty
bių mažumų — lietuvių, lenkų, 
ukrainų ir kitų, nes pirmiau 
šieji buvo išmaišyti kituose 
skyruose — prancūzų, italų ir 
žydų.

Skyrius narių skaičiumi yra 
gausus, nes turi apie 500 as
menų, bet kadangi yra miši
nys tautybėmis, tiek anksčiau 
ir tiek šiuo metu kokybe nepa
sižymi, gal didžiausia priežas
tis, kad šį skyrių atstovauja 
biznio agentas.

Skyriaus vykd. v-bą (execu 
five Board) sudaro daugumoje 
lietuvių tautybės žmonės, bet 
ir šie dėl politiniai nevienodų 
įsitikinimų — tiek anksčiau 
tiek ir šiuo metu bendrų tiks
lų nesiekia, iš ko ir intensyvi
nęs veiklos tikėtis negalima.

Naujai atvažiavusieji, kurie 
dirba šio skyriaus žinioje, su
sirinkimus vis dažniau prade
da lankyti, kurie rodo susipra 
timą darbininkų organizacinė-

darbinin- 
kartu ei-

skyriaus 
buvo pa- 
darbinin-

„NEPRIKLAUSOMOS LIET UVOS“ PRENUMERATO
RIAI GAUS NEMOKAMAI PIRMĄJĮ KANADOS LIETU 

VIŲ KALENDORIŲ
Pakartotinai skelbiama, kad 

Pirmąjį Kanados lietuvių ka
lendorių gaus tiktai 1950-jų 
metų „Nepriklausomos Lietu
vos” prenumeratoriai. Prenu 
meratoriai kalendorių gaus ne 
mokamai, kaip, priedą prie „Ne 
prikiausemos Lietuvos”.

Skyrium kalendorius nebus 
parduodamas.

Be to pabrėžiama, kad se
kančiais metais išeis Antrasis 
Kanados lietuvių kalendorius 
1951 metams, kuris taip pat 
bus „Nepriklausomos Lietu- 

pasiūlius vos“ priedas.

Unijistas.

APSISKAIČIAVO
DLK Vytauto klube vyksta 

įdomi kūva. Komunistai de
da visų pastangų klubą sužlug 
dyti. Bet paskutiniu metu la
bai apsiskaičiavo. Sausio 22 d. 
metiniame susirinkime komu
nistai pareikalavo perbalsuoti 
susirinkmo. protokolą, kuria
me buvo konstatuotas bordi- 
rektorių raštas likerių komisi
jai. Reikalavimas buvo paten
kintas. Vilkeliui 
klausimą perbalsuoti, o Lisevi 
čiui nurodžius, kuriuo punktu 
tai reikia padaryti, buvo svars
toma dienotvarkė. Tiktai, kai 
atėjo balsavimo eilė, komunis- 
jai susigriebė ir nuėjo atbu
lom: jie jau nenorį balsuoti... 
Vilkaitis ėmė baubti, kiti ke
li turavoti, bet kai jau patys tą 
klausimą iškėlė, tai nebuvo pa
grindo sulaikyti. Ir nubalsa
vo: per 270 balsų, dviem susi
laikius ir keliem pasisakius 
prieš, minėto susirinkimo pro
tokolas patvirtntas. O tuo pro 
tokolu buvo konstatuota, kad 
18 komunisų suspenduoti — 
jie negali būti nei renkami, nei 
rinkti kitų. Taigi, gerokai ap
siskaičiavo ir pasiūlymais ir 
balsavimais.

Pirmasis Kanados lietuvių 
kalendorius 1950 metams jau 
atspausdintas ir sausio 26 die 
ną GG Skaitytojams išsiun
čiamas. Kalendorius yra kny
gos formos, 5-kių lankų, su 
d;.il. A. Tamošaičio darbo vir
šeliu.

Dar ne vėlu užsiprenumeruo 
t i „NL“ 1950-iems metams — 
per platintojus arba tiesiog 
„Nepriklausomos Lietuvos*' 
adresu; 3a Fourth Ave, Ville 
Lasalle, Montreal. P. Q., Ca
nada

K, XK •MM.........—----------- VV------------XV----------  ------------ X

SAARAS SIEKIA SAVARANKIŠKUMO
išSaribrukeno, Sa- natinę misiją ir reikalauja at- 
valdžia pareiškė, šaukti iš JAV Bulgarijos diplo- 
daugiau nenori bū matinę misiją. Tokiu būdu dip 

piie Vokietijos.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGI
JOS VAKARIENĖ

Pranešama, kad sausio 29 d., 
4 vai. po pietų lietuvių Parapi
jos salėje po bažnyčia bus šau
ni, labai gerai ir gražiai pa
rnešta Šventos Elzbietos pašai 
pinės draugijos vakarienė. 
Bus puikūs valgiai ir kiekvie
nas svečias prie įėjimo bilieto 
gaus 1 bonkos alaus bilietėlį— 
tikietą. Įėjimas tiktai $ 1,25. 
Vakareinė bus šalta ir šilta, 
elzbietiečių paruošta visu atsi
dėjimu ir nuoširdumu. Drau
gijos vadovybė kaloniai kviečia 
atsilankyti daugiausia tautie
čių. Pastebima, kad po vaka
rienės bus šokiai, kas ypač pra 
vartų jaunuomenei.

Žiniomis 
aro srities 
kad Saaras 
ti priskirtas 
jis nenorįs dar kartą išgyventi 
nacių siautėjimo, kurio metu 
gyventojai lieka beteisiais ir 
turi kentėti siautėjančiųjų 
eksperimentus.

Atsiliepdamas į tai, Prancū
zijos komisaras pareiškė, kad 
Prancūzija neturi pretenzijų į 
Saaro anglį, pajamos iš kurio 
turinčios būti Saaro krašto pa
jamomis.

JAV REIKALAVIMAS 
BULGARIJAI

Bulgarijos valdžia pareikala 
vo atšaukti JAV pasiuntinį iš 
Bulgarijos, apkaltinusi jį daly
vavus Kostovo „nusikaltimuo
se“.

Reaguodama į tai, JAV vy- buvo išėję iš koalicinio kabine- 
liausybė pastatė Bulgarijai są to dėl žemės reformos, dabar 
lygą: jeigu ji neatšauks savo vėl nutarė grįžti į valdžią, nes 
n ikalavimo, tai Amerika at- de Gaspari pasisakė už žemės 
šauks iš Bulgirijos savo diplo- reformą.

Lmatiniai santykiai tarp JAV 
ir Bulgarijos nutruktų visiškai.

JUGOSLAVIJA RINKS 
PARLAMENTĄ

Jugoslavijos seimas priėmė 
naują rinkimų įstatymą, pagal 
kurį galės statyti kandidatus 
ne tiktai komunistai, kaip tai 
daroma Rusijoje, bet ir kitų 
srovių žmonės. Parlamento 
rinkimai įvyksią kovo menes}.

PERSITVARKO ITALIJOS 
VALDŽIA

De Gaspari atsis'atydino ir 
gavo paskyrimą sudaryti naują 
kaibnetą. Krizė įvyko todėl, 
kad socialistai, kurie anksčiau

KAS SKAITO 
“NEPR. LIETUVĄ” - 
REMIA LIETUVOS 
LAISVES KOVĄ!

Nepriklausoma Lietuva
3a Fourth Ave., Vdle Lasalle, — Montreal, Que. Canada 

Telefonas: TR. »785
Yearly Subscription’’Rates:

Canada.......................... $4.00
Other Countries..........$4.50
Australia ...................... $5.00
už kiekvieną sekantį žodį.

Prenumerata Metams:
Kanadoje...................... $4.00
Užsieny ........................ $4.50
Australijoje.................. $5.00
žodžių — $1.00, toliau po 3 et.

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

Paieškojimų kaina $1.00, smullkiais palto ženklais).

V.sK/

	1950-01-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1950-01-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1950-01-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1950-01-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1950-01-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1950-01-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1950-01-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1950-01-26-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

