
:— j."-----------' , — --j,- nrifurt riiT-j4—~'7~-”u "

I INDEPENDENT LITHUANIA
Authorized as second class mail. Post Office Dept. : 

į Ottawa
j * * *

Už išlaisvinimų Lietuvos! Už ištikimybę Kanadai! 5
* * * Į

For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada! ( 
£--------- If............. JĮĮ_.. , ,f , .... Ml. .„.M,

PRICE 10 c. X METAI

Baltijos Gibraltaras
PAŠĖLIŠKAS SOVIETŲ GINKLAVIMASIS

„N L“* korespondento pranešimas iš Berlyno.
Paskutiniu metu vis dažniau ir (įažniau V. Berlyno 

spaudos puslapiuose riebiom antraštėm mirguliuoja 
žinios apie rusų vykdomus Baltijos krantuose rengia
mus įsitvirtinimus. Šalia neseniai pasiekusios žinios, 
kad rusai įsakė skersai žemyno juostą, esančią prie
šais Sailer - Boddeno įlnaką, iškasti 960 m ilgio, 45 
m pločio ir 6 m gylio kanalą, „Der Tagesspiegel“ 
sausio 31 dieną pranešė, kad rusų ir vokiečių matinin
kai kaip tik šiuo metu atlieka kanalo pravedmui ma 
tacvimo darbus, kuris turėsiąs jungti Baltijos jūrą su 
Greifswaldu. Pagal rusų planus, Greifswaldo uostui 
tektų išsilenkiamojo uosto paskirtis. Kanale numa
tyti povandeninių laivų atsparos taškai.

Išilgai Baltijos krantų ruošiami įsitvirtinimai su 
toli šaudančiom baterjom. Wecke įtempta sparta sta 
toms jūrų aviacijai aerodromas.

ŠVedų „Aftonbladet“ pažymi, jog
rusajį, apginklavę Vokietijoj ir Pabalaįjo pa
krantes, savo įsitvirtinimais Ruegeno saloj ją 

pavertė Baltijos Gįbraltaru —
nepaprastu karinių įsitvirtinimų sistemos centru. Sa 
loj yra radaro stotys, aerodromas, artilerijai pozici
jos, karinis uostas ir V rakietų iššovimui bazės.

Jei kas nori aplankyti Priešpomerarūjos - Mecklen 
burgo provincijose esančius uostus, tenka lenktis iš 
kelio „liaudies policijos“ kardonams, civiliniams kona 
rolieriams ir enkavedstams. Atvykęs iš vakarinių 
sektorių, Rostocke, Stralsunde ar Wismare, nepalei
džiamas iš akių.

Pavojaus nebeidamas, „Telegraf“ korespondentas 
pralindo iki aukštom lentų tvorom apkaltų uostų, sau 
gomų šautuvais apsikarsčiusių rusų ir vokiečių. Piie 
varta atgabentų čia darbininkų, išeinant jiems iš uos
tų, iškrečiamos net marškniių siūlės. Gyvena jie eva
kuotų gyventojų paliktuose namuose. Wa'rnemun- 
dės, Warnowo laivų statyklose

tūkstančiai darbininkų perstato bombų per karų 
paskandintus vokiečių keleivinius laivus, pritai

kant kareivių transporto tkslams.
Gehldorfo laivų sta.tyklęįj anksčiau statydavo pa
prastus žvejams kuterius, o dabartiniai „kutenai“ tu
ri daugia nei 300 to vandens ekliamosios jėgos, ku
rie gali plaukioti net... (Šiaurės Ledinuotoje jūroje. 
Warnowo stovykloj statomi pontonai apkaustomi 16 
— 18 mm plieno plokštėm, kurios, lydint stipriom 
sargybom, nakčia atgabenamos iš Rusijos

Karo metu Amerikoj vartotas Kaiserio laivų staty
mo metodas šiemet figūruoja Stralsundo „liaudies lai
vų statyklos“ darbo plane, kur per metus užsimota 
pastatyti 100_ „kutenu“ „žvejoi“ š. Ledinuotoje jū
roje. Seni jūrų vilkai, girdėdami laivų paskirtį, au
sim karpo.

Sutemus, iš medinių sargybinių bokštų prožekto
rių šviesa raižo apylinkes. Tarp dokų plaukioja 

rusų naikjntuvai.
Kad gyventojai nepamirštų baimės jausmo, neper
traukiamai aidi šautuvų šūviai. Gyventojų taip pat 
nepamiršta NKVD tinklan įregistruoti „namų pati
kėtiniai“,, kortelių (maistu) įstaigų vedėjai, „Block
wartai“, „Zellenwartai“ ir ei- 
oės ,tarybų“ funkcionierių: — 
tegul tik kas praveria lūpas!

Rūpinamasi ir jūrininkų 
pticaugliu. Wustrowa pradė
jo veikti jūrininkystės mokyk
la, kuri ruoš jūrų kapitonus. 
Tarnavę kariniame laivyne gau 
na pirmenybė. Mokykloj dau
giau kreipiama dėmesio politi 
nims patikrinimams. Taip pat 
visu pajūriu atstatomos wer- 
machto* patalpos. Į juos, gal, 
ryaoj atsikels „liaudies demo
kratijos“ jūrininkų pulkai.

Tik vienas kelias 
i taika

SAKO ACH! SONAS
Praėjusią savaitę JAV užs. 

reik. sekr. Dean Achesonas 
spudos konferencijoje pareiš
kė, kad susitarti su Sovietų Są 
junga, kuri yra vienintelis pa 
šaulyje agresorius, negalima, 
nes Sovietų Sąjunga laikosi 
partinės doktrinos, kuri nesi
laiko jokių susitarimų ir pir
mai progai pasitaikius juos lau 
žo. Todėl kelias į taiką yra 
tiktai vienas — stiprus apsi
ginklavimas ir karinė galybė, 
kuri turi būti pranašesnė už 
oriešininko pajėgumą. Išei
nant. iš šių samprotavimų, 
Achesonas ir sako, kad Ame
rika turi būti gerai pasiruošu
si pasipriešinti agresijai. Di
delis tam ramstis yra Šiaurės 
Atlanto pakto valstybių sąjun 
ga, kurią dabar JAV ginkluo
ja.

ė

TELESFORAS VALIUS TRAGEDIJA BALTIJOS PAJŪRY

Maskva jau atvirai provokuoja karą
Sovietų akiplėšiškumas.

Sovietų politikai, matyt, jau 
čiasi nepaprastai stiprūs, pra
dėdami naują šaltojo karo ia- 
2.ę, kuri paskutinėmis sava-te
mis buvo galima stebėti nuo 
Paryžiaus ligi Hong Kongo. 
Maskvos veiksmuose buvo gali 
ma jausti pasitikėjimas, drąsa 
ir bandymas įžeidimo. Štai 
faktai.

Nuo sausio vidurio sovietai 
su vakariečiais žaidžia, lyg ka
tė su pele, tai pagriežtindami, 
tai atšaukdami Berlyno bloka
dos varžtus. Į protestus visai 
nekreipiama dėmesio. Iš ant
ros pusės vakarų valstybių ko 
munistų partijos streikais ren
giasi sutikti amerikiečių kari
nės paramos tekimus. Aišku, 
kad toks komunistų partijos 
veikimas yra naujas žingsnis, 
sukelti neramumus ir revoiiuci 
nį judėjimą.

Tuo tarpu Azijoje sovietai 
pripažino Ho Chi Minh vado
vaujamą komunistų judėjimą 
Indokinijoje. Minh yra sovie
tų apmokytas agentas. Matyt, 
Sovietams rūpi prancūzų t.iu- 
ainės savigarbos įžeidimas. 
Pripažindami šį „sukilėlį ', jie 
davė suprasti, kad rems kiek
vieną režimą, kuris kovos 
prieš Prancūzijos remiamą ir 
Anglijos bei JAV ppipažintą 
Bao Dai vyriausybę, Dar dau-

molovas atsisakė apsilankyti, 
nes esąs per daug pavargęs, 
grąžino atgal per dviratinin
ką kvietimą tame pačiame ati-

giau: šiuo metu sovietai pasi
žada remti kiekvieną pietų Azi 
jos revoliucinį judėjimą.

Kinijos raudonieji visai ne
siskaito su D. Britanijos jiems darytame voke, 
suteiktu pripažinimu. Ligi da
bar Anglijos ambasadorius dar 
nepakviestas į Pekingą, 

Prieš dvi savaites sovietai 
reikalavo JAV vyriausybę teis 
ti Japonijos imperatorių Hiro- 
bdo, norėdami nukreipti visuo 
menės dėmesį nuo 376.00Ū ka jos vyriausybė iškilmingai pro- 
ro belaisvių likimo. Kitas jų testuoja, prieš sprendimą, ku- 
politikos tikslas Japonijoje yra ris galįs rimtai pakeisti Pran- 

privertimas kompartijos grieb- cūzijos — Sovietų santy- 
tis teroro ir jėgos prieš okupa-.kius. 
cines JAV pajėgas.

Stengdamiesi sukelti revoiiu 
rijas jie turi ir kitą politikos 
pakaitalą. Taip dabar Maskva 
leidusi suprasti, kad sutiks su 
JAV derėtis, siekdama susitar- no ir taip braškančią Bidault 

kabineto padėtį. Parlamento 
kuluaruose jau buvo kalbama, 1 
kad būsianti nutraukta 1944 
metų sovietų — prancūzų su
tartis. Tačiau diplomatiniuose 
shiogsniuose manoma, jog 
Prancūzija pasitenkins atšauk
dama ambasadorių Yves Ciia- 
taigneau ir palikdama Mask
voje tik charge d’affaires.

Maskvas žingsnis Vašingto
ne buvo labai rimtai įvertin
tas. Maskvos pripažinimus 
Ilon Kongo maištininkų pa- 
. virtino Sovietų kėslus Pietų

Tačiau, kada vasario 2 d. 11 
vai. p. Bogomolovas teikėsi at
vykti į užs. reikalų ministeriją, 
jį sutiko aukštas, šviesplaukis 
sveikatos ministeris Pierre 
Schneiter. Jis trumpai perskai 
tė prancūzų notą: „Prancūzi-

‘ Bogomolovas manda
giai paklausė, kaip Šumano 
sveikata, bet Schneiter pakilo, 
užbaigdamas keturių minučių 
intervju.

Ši krizė dar lab.jau susilpni-

li dėl atominės energijos kont 
rolės. Aišku, tik su JAV, kad 
jas atskirtų nuo kitų Vakarų 
valstybių.

Kaip pasielgs Prancūzija?
Sausio 31 d. tik iš radijo pra 

nešimų Quai d'OrsajA sužino
jo, kad ir Sov. S-ga, siekda
ma Kinijos komunistų pavyz
dį, pripažino Viet Namo suki
lėlių režimą, vadovaujamą IIo 
Chi Minh. Sovietų ambasado
rius buvo tuoj pakviestas į užs. 
reikalų ministeriją, bet Bogo-

Lietuvis liudijo 
JAV kongresui 

GENOCIDO KLAUSIMU
Amerikos kongresui svars

tant konvencijos prieš Geno
cidą ratifikavimo klausimą, 
kongresas išklauso liudininkų 
parodymus. Šiomis dienomis 
kongresui tuo klausimu liudi- 
■’o ukrainų atstovas Dobrians- 
kis ir lietuvių atstovas Jurgė- 
la, apie ką pranešė ir Ameri
kos Balsas.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
ĮSIJUNGĖ I PASAULIO LIE 
TUVIŲ BENDRUOMENĘ

Prieš kiek laiko Australuos 
lietuvių draugija minėjo 20 me 
tų veikimo sukaktuves, išrinko 
naują valdybą ir nutarė įsijung 
ti į Pasaulio Lietuvį Bendruo 
menę. Valdybon išrinkti: se
nasis pirm. Baužė, Pulgis An
driušis, Bogužas, Šliogeris ir 
kun. Tamulis. Pirmininku li
ko senasis pirmininkas p. Bau 
žė.

VISA KINIJOS VALDŽIA 
MASKVOJE ĮSTRIGO.
Kinijos komunistų vadas 

Mao-Tse-Tung jau bus beveik 
du mėnesiai kai „vieši“ Mask 
voje. Bet jo vieno nepakako, 
todėl į Maskvą tapo iššaukt. 
dar Komkinijos užs. reik. min. 
Ču-En-Lai ir Sindziano delegi 
cija. Bet hg šiol niekaip nega 
Ii susitarti. Spėjama todėl, 
kad Mao-Tse Tungas galįs pa 
sidaryti Kinijos Titu. Nes ne 
gi dėl sklandžių derybų taip ii 
gai užtrunkama.

O tuo tarpu, kol Maskvoje 
vyksta Mao^Tse-Tungo spau
dimas prie sienos, Maskva jau 
grobia K/iijos provincijas, 
miestus ir uostus.

KOMUNISTŲ NEPASISEKI 
MAS BERLYNO 
UNIVERSITETE

Berlyno universitete įvyko 
studentų atstovybės rinkimai. 
Žinoma, sovietiniu būdu galėjo 
dalyvauti tiktai komunistinis 
„patriotinio fronto“ sąrašas. 
Bet 60% studentų padavėjui 
čias korteles ir už komunisaų 
sąrašą balsavo tiktai agie 36% 
studentų.

SOVIETAI ATSISAKĖ 
KALBĖTIS SU AUSTRIJA

Nors 4-rių minister^ pava
duotojų derybos pertrauktus
pagal SSRS pareiškimą, kad ji 
pirma nori susitarti tiesiogiai 
su Austrija, bet Austrijos mi- 
nisterių pirmininkas pranešė, 
kad SSRS atsisakė su Austrija 
tartis. Todėl iš viso matyti, 
kad SSRS iš viso nenori su 
Austrija susitarti, nes susita
rus reikėtų iš Austrijos pas • 
traukti, o dabar ji jau sėdi ten 
kaip okupantas.

Žodinis karas.
— Sovietų spauda apie Alt- 

ką rašo, kad „tai yra Rus : 
teritorija svetimos jėge; 
koše“, kurią pardavė kor 
nis režųnas, neturėdamas 
jokių įgaliojimų.

— Naujasis JAV ambasado
rius Jugoslavijai George Za 
len, kuris 1945-6 m. daug pa
dėjo Persijai išvengti Rusijos 
replių, kada jis buvo pasiutu :- 
niu Teherane, dabar vadina
mas: „šnipu, kurio rankos dar 
tebėra suteptos Irano patriotų 
krauju; gudri lapė; ir kraujo 
ištroškęs vilkas...“

— JT socialinių ir ekonomi 
mų reikalų komisija nutarė iš
tirti vergiško darbo klausimą 
valstybėse. Tam nepaprastai 
priešinasi SSRS.

— Sovietai pradėjo nuaią 
■ kampaniją prieš JAV ir DB 

dėl bombardavimo- Drezdeno.
i Dėl to JAV pareiškė, kad Diez 
i deną bombarduoti Jaltoje pri

sispyręs reikalavo Stalinas, kad 
, >uo būdu padėtų eiti pirmyn 
I Žukovų armijoms.

Azijoje. Rusija tame regijone ( 
įsipareigojo daug daugiau, ne- ; 
gu Graikijos pilietinio karo me 
tu, niekada nepripažinus Kom . 
informo vadovaujamo „Lais- . 
vųjų graikų“ režimo. Galimas j 
dalykas, kad Maskva ir Kini
jos komunistai Indokiniją skai 
tą silpniausia vieta Vakarų gy 
nybos grandyje. Veikdami 
šiuo būdu Sovietai 1. padidins 
Minh pasekėjų skaičių ir 2. pri 
vers Prancūziją laikyti Indo
kinijoje apie 100.000 savo ge
riausių karių, tuomi susilpmn 
darni Vakarų gynybos pozici
jas, čiulpdami Prancūzijos biu 
džetą ir duodami prancūzų ko
munistams progų kaltinti vy- 
ri.-usybę didelėmis išlaidomis 
„purvino karo reikalams“.

V. Vakaris,

— Raudonosios Kinijos ra
dijas Čiangkaišeką vadina: „vy 
riausiu Kinijos nacionalistų 
banditu...“

— Amerikos valdžia pareiš
kė, kad už derybų dėl atomi
nės energijos kontrolės nepa
sisekimą atsakomybę neša So
vietai, kurie išėjo iš tos kom’’- 
sijos.

— O sovietų astronomai ati 
dengė tris naujas planetas, ku 
iios pavadintos „Rusija“, 
„Maskva“ ir „Komsomolija“.

(Newsweek)
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buvo papildytas susitarimu su kad dabar jau gali skelbti Ka- 
centralizuotomis Kanados lietu nados Lietuvių Bendruomenės 
vių organizacijomis — Lietu- organizavimo pradžia visame 
ves Atgimimo Sąjūdžiu, Ateiti Kanados krašte.
ninku Sąjunga, Socialdemo- Tuo tikslu šią brangią Lic- 
kratų ir Katalikių moterų or- tuvių tautai dieną, Vasario 16 
ganizacijomis, — tiek jau pa
žengė savo darbuose pirmyn,

didiesiems, bendriesiems Lietu 
vių tautos tikslams, išdėsty
tiems Lietuvių Chartoje, pra
dėjęs savo darbą 1949 metų 
liepos mėnesio 1 dienos suši
lai imu tarp Kanados Lietuvių 
Centro Tarybos ir Kanados 
Lietuvių Sąjungos, kuris vėliau

$4.00
$4.50
$5.00 
1.00.
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Nutari o* a.

Lietuva bus laisva
Kasmet mes minime Vasario ras, yra tas reikšmingas fak- 

16 dieną — Lietuvos valstybės tas, kad Nepriklausomybės lai 
atsikūrimo datą, — bet jau de- kais Lietuva yra padariusi di- 
Šimtus metus mes ją minime 
susirūpinę ir gedulingi.

Jau dešimt metų kai imperia 
lietiniai kaimynai vienas po ki 
te, ją okupuoja — vergia, nai- pat konstatuoti. O imperialis- 
kina ir niekina.

Būdama ant slenksčio tarp 
Europos rytų ir vakarų, Lietu
va 1795 metais buvo praradusi 
laisvę ir nepriklausomybę: Lie 
tavą buvo pasidalinę rusai ir 
germanai. Tą pat ir tie patys 
rusai ir germanai padarė — 
pakartojo ir 1939 metais.

Ko gi jiemsi trūko? Ar že
mių, kurių valdo neaprėpiamus 
pustuščius plotus? Ar žmonių, 
kurių turi šimtus milijonų? — 
Ne. Jie plėšriojo žvėries ins 
tinktu, — nors ir nesinori esti, 
net pasmaugti reikia, kad ir 
mažiausį gyvį, — jie imperialis ną minime gedulo ženkle. Ne 
tų plėšrumu pirma pasidalino tiktai gedulo, bet ir naujų past 
mažą Lietuvą, o paskui pa
smaugė.

Dėl to mes gedulingi. Gedu 
lingi, kad didelės tautos, kurios 
didžiuojasi savo didumu, sa
vo pajėgumu, savo kultūra ir ei žmonijai laisvės ir žmogaus tei

' siu idealui ir tuo pačiu mes tu 
rime sąlygas padėti savo tau
tai siekti Didžiųjų tikslų ir už
davinių. Tai yra mūsų šventa 
pareiga. Tai yra sąmoninga 
musų prievolė.

Šią dieną mes gjilime pažy-

džiausią žemės ūkio pažangą vi 
s-.oje Europoje. Jeigu būtų bu 
vęs toks pat kultūros statisti
kos biuras, tai ir jis galėjo tą

t’niams mūsų kaimynams — ru 
sams ir prūsams — tai labai ne 
patiko. Nes kultūros ir gerbū
vio augimas mažose Pabaltijo 
tautose mažino jų imperialis
tinius šiuose kraštuose kėslus. 
Nes niekas ir niekuomet neno
ri geresnių gyvenimo sąlygų 
keisti į blogesnes. Tai yra vie
na priežasčių, kad grobuoniš
kieji imperialistai skubino oku 
paciją,, ir „didieji vadai“ — 
Stalinas su Hitleriu — dalino
si Lietuvą.

Jau dešimtus metus mes tą 
mums brangią iškilmingą die-

lyžimų bei pasiryžimų sutelki
mo ženkle.

Būdami mus priglaudusicje 
Kanadoje, mes turime sąlygas 
dirbti bendram visai kilniąjai

vilizacija, kad tos tautos dar 
nėra išgyvenusios primityvios 
savo žvėriškosios prigimties, 
nėra apvaldžiusios savo impe
rialistinių instinktų — smaug
ti mažiau pajėgius. Gedime 
mes ir dėl to, kad demokratinis __
pasaulis, kuris ex ofitio smer- mėti mūsų pirmais konkrečiais 
kia šį grobuoniškąjį imperia- žygiais organizuojant Kanados 
lizmą, neparodo tvirtesnės va- Lietuvių Bendruomenę, kuri 
Hos ir bekompromisinio pąsi- turės būti Pasaulio Lietuvių 
priešinimo šiam atgyventam im Bendruomenės padalinys, iškė- 
perializmui ir, kartais patylo- les Lietuvių tautos išsilaįky 
mis, net padaro didelių impe- rno, pažangos ir Lietuvos vals 
rializmui nuolaidų. Ir kas gi 
tokiais atvejais nukenčia? — 
Tiktai mažieji. Jų sąskaiton 
eina pirmieji kompromisai ■ su 
grobuoniškaisiais imperialis
tais. Tam mes nepritariame, 
■kaip objektyviąją tiesą mylin- laisvės
čios tautos žmones, visų pirma, drauge ir saviems galimas ma
nės to neturi būti— iš esmės, sų pastangas ir medžiaginius

Pamatę daug kraštų ir paty įnašus. Ir šią dieną mes gali- 
rę jų gyvenimą, jų santvarką, me pažymėti mūsų tvirta vilti- 
mes Vasario 16-tosios proga mi, kad didieji žmonijos idta- 
galime pasidžiaugti, kad mūsų lai, lygiai brangūs visoms tau- 
v ilstybė — Lietuva, — nors toms ir kiekvienam žmogui, bū 
ir maža ir nespėjusi pasidaryti tinai atsieks savo realizavimą— 
reikšminga, bet galėjo tvarky
tas geriau, negu didelės ir tur 
tingos valstybės. Lietuvos žmo 
nes galėjo būti laimingesni už 
daugelio didelių ir turtingų 
valstybių žmones.

Faktas, kurį yra konstatavęs 
ir Tarptautinis Statistikos Eiu

tybės nepriklausomybės vėlia
vą. šią dieną mes galime atžy
mėti mūsų kultūriniais atsieki 
mais. Šią dieną mes galime pa 
žymėti mūsų tvirtu pasiryžimu 
aukoti gražiausius žmonijos— 

ir teisės — idealams,

įgyvendinimą. Tai yra laidas, 
■kad mūsų viltys yra visiškai 
realios. Mums reikia tiktai iš 
tvermės visuose mūsų pasiry
žimuose. Laisvės ir piliečio 
teisės laimės, ir Lietuva bus 
laisva.

J. Kardelis ■

LlttuvoB Taryba tavo posėdyje vasario 16 d. 1918 a. vienu balau nu
tarė kreiptis; I Rusijos,Vokieti Jos ir kitų valstybių vyriausybės fciuo 
pare i Minu:

Lietuvos Taryba'Vienintelė lietuvių tautos atstovybė, readanos 
pripalintaja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijo: 
nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais,skelbia atstatanti nepriklau
soma demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryklų,kurie 
yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia.kad Lietuvos valstybės pama
tus ir Joa santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti 
kiek galima graičiau sušauktas steigiamasis seimas,demokratiniu bu du 
visų Jos gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai ................................ .
vyriausybei,prato pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Vilniuje..asario 16 d. 1918 e.

KANADOS LIETUVIŲ REGISTRACIJOS TAISYKLĖS 

siunčiamos paštu atitinkamai gistracijos kortelių 
apylinkei. 
PASTABA: Pavieniui gyveną 

lietuviai registrapijos 'korte- koncentruojamos Kanados Lie ■ 
- t avių Bendruomenės centrinė

je kartotekoje.
11. Baigus pagrindinę Ka

nadoje gyvenančių lietuvių re
gistraciją, KLB apylinkių ko
mitetai toliau rūpinasi gimu
siųjų registracija, atžymi regis 
tracijos kortelėse mirusius bei 
išsikėlusius kitur gyventi lie
tuvius ir šias žinias kas trys mė 
nesai siunčia KLB-nės centri
nei kartotekai.

12. Registrapijos korteles 
saugo ir už jų paslapties išlaiky 
mą atsako KLB Apylinkių ko
mitetų pirmininkai.

13. Kilusius dėl registracijos 
neaiškumus aiškina KLB Lai 
kinasis Organizacinis Komite
tas.

14. Šios taisyklės Kanados 
Lijetuvių Bendruomenės Lai
kinojo Organizacinio Komite
to priimtos 1950 metų vasario

1. Tikram Kanadoje gyve
nančių lietuvių skaičiui nusta
tyti ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės kartotekai sudaryti, 
Kanadoje vykdoma visuotinė 
lietuvių registracija — surašy
mas.

2. Kanados Lietuvių regis
traciją vykdo KLB Laikinieji 
Apylinkių Organizaciniai Ko 
mitetai ir seniūnai, prisilaiky
dami šių taisyklių ir KLB — 
LOKomiteto nurodymų.

3. Kanados lietuvių registia 
cija apima visus Kanadoje gy
venančius lietuvius, be am
žiaus ir lyties skirtumo.

4. KLB — LAO Komitetai 
ir seniūnai deda visas pastan
gas sudaryti sąlygas, kad būtų 
surašyti visi, ne tik toje apy
linkėje ar seniūnijoje, bet ir 
nuošaliai gyvenantieji lietu
viai.

5. Nuošaliai gyvenantiems 
lietuviams, kuriems būtų sun
ku susisiekti net su artimiausia 
apylinke, registracijos .korte
lės siunčiamos paštu. Užpil
dytos registracijos kortelės vėl
KANADOS LIETUVIŲ REGISTRACIJOS KORTELĖ

atitinka
mos žinios surašomos į specia
lias kartotekos korteles, kurios

lių gali reikalauti ir betar 
piškai iš KLB — LOKomi 

teto.
6. Kanados lietuvių regis

tracija atliekama specialiose, 
jai paruoštose, „Kanados lietu
vių registracijos kortelėse“ 
kuriose pažymima: pavaldė, 
vardas, tėvo vardas, gimimo 
data, užsiėmimas — profesija 
ir adresas. (Žiūr. priedą Mr. 
*)• • • u

Kiekvienam asmeniui, be 
amžiaus skirtumo, surašoma 
atekira registracijos kortelė.

8. Registracijos korteles pa 
rūpina Kanados Lietuvių Een 
draomenės LOKomitetas.

9. Baigus pagrindinę Kana
doje gyvenančių lietuvių re
gistraciją, registracijos korte
lės grupuojamos apylinkėmis. 
Čia laikomos ir tvarkomos ir 
atitinkamon apylinkėn įeinan
čių seniūnijų registracijos kor mėnesio 10 dieną ir įsigalioja 
teles. nuo jų priėmimo dienos (KLB

10. Iš apylinkės esamų re- — LOK-to protokolo Nr. 12).
Priedą* Nr 1.■

dieną, skelbiamas šis pirmasis 
KLB — LOK-to aplinkraštis 
Nr. 1. Šios dienos simbolis te 
tus mums visiems gražiu sie
kiamuoju kelrodžiu. Todėl:

1. Šiuo aplinkraščiu skelbia- $ 
ma Kanados Lietuvių Bendruos 
menės organizavimo pradžia 
visame Kanados krašte.

KLB organizavimo tikslui 
skelbiamos „Taisyklės organi
zuoti KLB laikinuosius apy
linkių organizacinius komite
tus". (Šios taisyklės buvo pa- 
skelbtos praėjusiame „N. Lie
tuvos“ n-ry).

2. Kanados Lietuvių Bend
ruomenės organizavimo ir bend 
tojo lietuvių talkinimo tiks
lams skelbiama visų, be jokių 
išimčių, Kanados Lietuvių re
gistracija — surašymas.

Registracijos tikslams yra 
skelbiamos „Kanados lietuvių 
.egistracijos taisyklės“. /

3. KLB organizavimo tiks- Ą-
lams skelbiama visų KLB lai
kinųjų apylinkių organizacinių 
komitetų, sudarytų pagal „Tai 
sykles organizuoti KLB laiki
nuosius apylinkių organizaci
nius komitetus“, registracija. .

4. Visos žinios siunčiamos 3 
adresu: KLB — LOK, 2576 
Sheppard St., Montreal, P. Q. 
Šiuo adresu gaunamos ir viso® 
informacijos, aplinkraščiai, 
blankai ir tt.

Brangūs Tautiečiai, visi Ka
nados lietuviai — ir seniau čia 
įsikūr tįsieji ir naujai atvyku
sieji — visi, kaip vienas, sto
kime į bendrą tautos darbą, vie 
ningai sujungtomis jėgomis, 
„petys į petį“, ranka j ranką, 
širdis į širdį. Bendrieji žmo
niškumo, laisvės ir taikingo su 
gyvenimo tikslai tebus mūsų 
visų keliai ir į tautinius mūsų 
idealus, kurių pryšakyje sįovi 
patys didieji ir bendrieji Tau
tos tikslai: Lietuvių tautos iš 
.^laikymas, josios pažanga, kū " 
rimas gerbūvio, galimai dides
nis lietuviškųjų vertybių įna
šas į visos žmonijos kultūrą bei 
gražiausius atsiekimus ir Lie
tuvos Nepriklausomybė. Tolo 
rancija ir meilė vienų kitiems 
tepadeda mums sukurti galin
gą vienybę, kurios nenugalės 
jokios smurto, prievartos ir ne 
siskaitymo su teise ir teisėtu
mu jėgos.
„Vardan tos Lietuvos vienyoė 

težydi“.
1959 metų vasario 16 dieną.
Montreal. . 4
Kanados Lietuvių Bendruoint- " 
nės

į P-lę ONUTĘ OLEKAITĘ ir p. PETRĄ PAČĖSĄ S 
į sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikiname ir lin- j 
g kime daug lamės. f

Liudvika jr Vaclovas Morkūnai. I

Kanados Lietuvių Bendruomenės1 Organizacijos reikalai

NUTARTA PRADĖTI KONKRETŲ KLB ORGANIZA
VIMĄ VISAME KANADOS KRAŠTE

forma; 2. Taisyklės organizuo 
ti KLB laikinuosius apylinkių 
organizacinįus komitetus’; ir 
3) nutarta išleisti visiems Ka
nados lietuviams aplinkraštį 
Nr. 1. ir tuo pačju nutarta pra 
dėti konkrečius KLB organi
zavimo darbus visame Kana
dos krašte LOK■ ■

(provincija)(seniūnija), (apylinkė),

Pavardė V ardas | Tėvo vardas | Gimimo data | Profesija Idžsiėmim. dabar. lAdresas

mėn.. . d.1950 m

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Laikinojo Organizacinio 
Komiteto posėdis įvyko vasa
rio mėn. 10 dieną „NL“ re d ak 
cijoje.

Posėdyje priimtos': 1. Kana
dos lietuvių, registracijos tai
syklės ir regįstracijos kortelė*

KLB — LOK Pirmininkas
P. Juškevičienėj

x w------t s?e 5C

Žinias surašiusiojo parašas.
Sekretorius.

J Adamonis.■
IC ---------- i

Susikaupimo dienai

Laikinojo Organizacinio 
Komiteto Pirmininkas

P. Juškevičienė. ..
Sekretorius: 

J Adamonis

kantą savo tėvams, šeimai, tau 
ai ir gimtąjam kraštui, o pa

sigėrėjimą ir meilę barbariškai 
santvarkai ir jos kūrėjams;

5) Panaikinę laisvosios Lie
tuvos jaunuomenės orgartlzaci- 
jas, varo jaunuomenį į bolše
vikines organizacijas, ir tuojt 
būdu stengiasi ją išugdyti ruw 
siško bolševizmo pionieriais; |

6) Iš mokyklų pašalino do
ros ir. tiesos mokslus ir jų vie
toje įvedė nedoros doktriną ir 
melą barbarizmui remti, skelb
ti ir vykdyti.

Konstatuodami šiuos baisius 
faktus, kviečiame viso pašau
to tėvus bei motinas, auklėto
jus, dvasininkus, jaunuomenės 
organizacijas, spaudą, visuome 
nininkus, kultūrininkus ir po
litikus įsigilinti į šią lietuvių 
tautos jaunuomenės tragediją 
ir skelbti visur ir visiems, kaip 
didžiausią 20 amžiaus gėdą bei

nuo vaikystės amžiaus plėšia- lietuviškos šeimos dorovės pa- 
ma iš lietuvių tautos, rusina- pročius, kurie sukūrė ir išugdė 

ukšto dorinio lygio lietuvišką nusikaltimą žmonijai ir penna 
tyti pavojų laisvajam pasau
liui. Todėl kviečiame visuose 
laisvojo pasaulio kampuose gy 
venančius lietuvius nenustoti 
rūpintis lietuvių tautos ateiti
mi ir lietuviškosios jaunuome
nės auklėjimu, panaudojant vi
sas įmanomas priemones, kaip, 
antai:

1. Kurti ir išlaikyti lietuviš
ką šeimą, krikščioniškosios do-

(Nukelta į 7 puslapį)

Vasario 16-oji Nepriklauso
moje Lietuvoje buvo džiaugs
mo diena. Jau devyni metai su 
eina, kaip ši pati diena tapo vi 
nos lietuvių tautos susikaupimo 
diena. Imperialistins bolšcviz 
:nas, užgrobęs Lietuvą, siste
mingai griauna krikščionišką
ją ir lietuviškąją kultūrą ir nai 
kiną pačią lietuvių tautą negir moralės pagrindą, 
dėto žiaurumo būdais ir prie
monėmis. Bet nekalčiausia au 
ka. tapo Lietuvos jaunuomenė.

ma ir verčiama klusniu boiševi 
kinės rusiškos imperialistinės 
tarnybos įrankiu. Tam tikslui 
Kremliaus žudikai:

1) Naikinu. jaunuomenėje 
tikybą, kaipo svarbiausią žmo
niškumo ir krikščioniškosios 

ir tautinę 
sąmonę, o jų vietoje skiepija 
ateizmą, reikalingą sužvėrėju
sio bolševiko dvasia,} formuoti;

LIETUVIŠKA PROGRAMA TELEVIZUOJAMA VASA-.
RIO 16-TAI PAGERBTI..

New York (LAIC) — Va- Tadas Šidlauskas ir Laic Sek- 
sario 11 d. popiet iš didelės retorė Marijona Kižytė. 
W'JZ radio stoties bus trans
liuojama lietuviška programa
— Vasario 16 šventės proga.

Programoje dalyvaus solis- zidento dr. K. Grinaus kalbą Viena jos dalis žudoma fizinė 2) Griauna šeimos židinį ir 
rė Barbara Darlys, pianistas į viso pasaulio lietuvius. mis teroro priemonėmis, kita— jos pagrindus: IjorikšČioniakai

Vasario 16-tą Amerikos Bal 
sas transliuos b.. Lietuvos pre-

a
šeimą;

3) Ardo šeimas, atskirdami 
vaikus nuo tėvų bei nuo šei
mos įtakos ir sadistiškai ver
čia jus šnipinėti ir išdavinėti sa 
vo tėvus, šeimos narius, kuni
gus, mokytojus ir kaimynus po 
licijos terorui;

4) Prievarta stumia jaunuo 
menę į bolševikines mokyklas 
ir pobūvius, kur nužmoginimu 
stengiamasi įskiepyti neapy-
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Apie Mažosios Lietuvos lietuvius
PASIKALBĖJIMAS SU MAŽOSIOS LIETUVOS TARY BOS PIRMININKU

Tikime, kad pasaulyje dar yra teisybe
TRAGIŠKI LIETUVIŲ TAUTOS KELIAI

Mažosios Lietuvos Tarybos kai į savo tarpą traukia ir lie- 
pirmininkas p. E. Simonaitis 
suteikė kai kurių žinių apie šios 
institucijos ir iš viso M. Lietu 
vos lietuvių tremtinių gyveni
mą, darbus, veiklą, rūpesčius 
ir vargus.

— Koki yra didžiausi Maz. vokiečiai tuo nėra tikri. Taigi, gos mažos. 
Lietuvos Tarybos uždariniai?

— Visos Mažosios Lietuvos 
išlaisvinimas ir to krašto žmo
nių, šiuo metu gyvenančių trem 
lyje, išlaikymas, kad jie būtų 
ateityje naudingi Laisvosios 
Lietuvos Respublikos piliečiai; 
jų šalpa ir nuteikimas mūsų 
r.rašto naudai, — pareiškė p. 
Simonaitis.

— .Koks apytikris galėtų bū 
ti mažlietuvių skaičius tremty- 
jea Jūsų orgatnizacinė sistema?

— Lietuviškos kilmės žmo
nių iš M. Lietuvos tremtyje 
mes priskaitome iki 60.000. 
Tiesa, daugelis jų, nemoka lie
tuviškai ir nėra pas mus forma 
liai registruoti. Vis dėl to tai 
gana žymi mūsų tautos dalis. 
Registruotų narių ir palaikan
čių su mumis ryšius skaičius 
yra žymiai mažesnis.

tuvius, norėdami juos nutaulin 
ti ir atitraukti nuo savo tau
tos kamieno. Čia betgi mums 
kiek padeda aplinkybė, kad lie 
tuviai tikisi grįžti į savo laisvų 
Tėvynę, gi Klaipėdos krašto

k'j.'n kad kaiezrio ar nacių lai- 
k. \ Yra didelis pavojus, kad 
g žūti svetimųjų jūroje di- 
u .S mūsų jaunimo dalis. Rei
kėt:] skubiai imtis visų galimų 
priemonių jiems apsaugoti. Da 
tome ką galime, bet mūsų jė-

dėl Šio motyvo ir kitų priežas
čių M. Lietuvos lietuviai ven 
gia dalyvauti vokiečių „mėmei 
laenderių“ organizacijose.

— M LT slantykiai sui
LTB?

— Mūsų santykiai su Lietu
vių tremtinių bendruomene ir 
jos įstaigomis nėra blogi. Tie
sa, buvo kilę kai kurių nesklan 
durnų vietose ir tarp centrų. 
Pavyzdžiui, savo laiku LTB 
CK reikalavo, kad M. Lietu
vos tremtiniti, nors jie negy
vena DP stovyklose ir negauna 
šalpos, atliktų tokias pačias pa 
reigas LTB kaip ir kiti tremti- 
mai — mokėtų solidarumo mo 
kestį, negaudami lygaus rūpės 
čio iš liet, tremtinių pusės, kaip 
stovyklose gyvenantieji lietu
viai iš D. Lietuvos. Tačiau 
šie klausimai teigiamai išspręs 

Savo organizacines pareigas t i, iš LI’S Vyr. komteto pusės 
mes vykdome per Mažosios 
Lietuvos Tarybos skyrius, ku
rių vien tiktai Britų zonoje yra 
apie 180, Amerikiečių zonoje, 
Kiir mažlietuviai labjau išsimė 
tę, veikia kitokia organizapijos 
schema.

—. Kokią moralinę Jr mate
rialinę paramą yra suteikę už
jūrio lietuviai n r’uoevu 
jantieji veiksniai M, Lietuvos 
tremtiniams?

— Lietuvos Raudonasis Kry 
Žius BALFo surinktomis auko
mis keliais atvejais šelpe už 
stovyklos ribų gyvenančius mū 
sų tautiečius. Kai kas teko ir 
M. Lietuvos lietuviams. Vis 
dėlto šalpa nebuvo labai efek
tyvi ir nevisur gerai organi
zuota.

— Kas Tamstai, Pone Pirmi 
ninke, žinoma apie kai kurįų. vo 
kiečių organizacijų pastangas 
tremtnių iš Lietuvos reikalu?

— Vokiečiai, kilę iš Klaipė
dos krašto, taip vadinamieji 
„memellaenderiai“, turi savo or 
ganizacijas, apie kurias gru
puoja Klaipėdos krašto vokie
čius. Ima telkti ir lietuvius. 
Mes neturime nieko prieš, jei
gu jie organizuoja vokiečius, 
savo tautiečius, bet negalima sų vaikai tremtyje 
jokiu būdu sulikti su faktais, lankyti vokiečių

parodytas visiškas reikalo su
pratimas.

—. K<ip nuteikė ML lietu
vius M LT a tstovo neįsileidi- 
mas j VLIKą? .........................

— Mažosios Lietuvos lietu
viai/ sužinoję apie tokį mūsų 
vykdomųjų organų nutarimą, 
labai nustebo tokiu pasielgimu. 
Daugelis, po to sakė: „Jeigu se 
nieji Mažosios Lietuvos darbuo 
’ojai, kurie dabar vadovauja 
ML Tarybai, negalėjp susitar 
ti su VLIKu, tai kaipgi susi
tarsime su didlietuviais mes, 
paprasti eiliniai žmonės...? ‘ Gi 
kai kurie ėjo toliau ir pasakė 
griežčiau: „Jūs nenorite mūsų, 
jūs norite tik mūsų žemės!“ 

Nepriėmimo motyvus TJftms 
tų sikaitytojai labai gerai žino. 
Ir jie neatrodo mums gerai pa
grįsti. Ir užsienyje bei kitų 
tautų tarpe šis faktas paliko la 
bai blogą įspūdį: girdi, Lietu
vos išlaisvinimo darbas dirban 
čiųjų bei vadovaujančiųjų oi 
gaaizacijų nėra kaip reikiant 
koordinuojamas.

— .Didžiausi Jūsų šiandie
niniai rūpesčiai?

— Jaunimo auklėjimas. Mū 
priversti 

mokyklas,

Skubiai reikia didesnio skai 
čiaus lietuviškųjų knygų, ypač 
mokyklinių vadovėlių. Visa 
tai reikėtų nemokamai dalinti, 
nes tremtiniai nepajėgia jų 
pirkti. Galimas dar individu
alus kalbos ir lituanistinių da
lykų mokymas, 
nepadaryta. — 
Dabar taip pat jų nėra. . .

Tiesa, gyventojų informaci
jai esame jau seniai^ nutarę 
leisti lituvišką laikraštį, dvisa
vaitinį „Keleivį“. Tam reikėtų 
subsidijų. Kiek teko patirti šį 
klausimą šiuo metu sprendžia 
Vykdomoji Taryba. Reikalas 
neatidėliotinas, nes „memel- 
lenderių“ organizacijos jau ku 
ris laikas leidžia 
spaudos ir informacijos vokiš
ką oragną.

— Kuo galėtų M. Lietuvos 
broliams padėti Vokietijoje gy 
veziantįejį ir emigravusieji 
tremtiniai?

— Daug kuo: ir rūpesčiu, 
ir mūsų specifinių reikalų su
pratimu, gera valia ir šalpa. 
Labai daug mažlietuvių gyvena 
vokiečių tarpe be darbo, be 
kiek žmoniškesnių butų. Trūks 
ta jiems drabužių, maisto, pi
nigų. Žinau pats labai daug 
šeimų, kurios neperka cukraus 
net mažiems vaikams — tai lai 
ko prabangos preke. Daug 
kam reikia rūbų, ypač baltinių, 
pinigų. Jeigu čia mūsų emi
gravusieji broliai ištiestų ąavo 
duosnią ranką — Mažosios Lie 
tu vos broliai būtų jiems labai 

baigė' pasikalbė- 
(Liet.).

Nuo naujojo akmens am
žiaus (3000 — 1500 pr. Kr. g.) 
kukliai prisiglaudusi prie Bal- 
*, jos jūros kranto guveno lietu
vių protautė. Nieko nepayer- 
gė, nieko nenuskriaudė. Ap
gyveno tą plotą, kuriame dar 
nebuvo apsigyvenusi jokia ki
ta tauta .

Atrodo, galėjo ramiai kurti 
savo gyvenimą. Negalėjo lauk 
ti jokių užpuolimų. Tačiau bu
vo kitaip. Beveik ištisi amžiai 
ouvo kova dėl laisvės.

Kai IX a. normanai pasipy
lė po visą Europą, visur kūrėsi 
pilis — nausėdijas. Buvo tų 
pilių pristatyta ir Pabalty, bet 
X a. visos pilys buvo sugriau
tos, jie išvyti.

1225 m. kalavijuočių ordinas 
nukariavo latvių kraštą ir pra
dėjo terioti Lietuvą, bet 1236 
m. jie jau buvo taip sumušti, 
kad likvidavosi net ordinas 
(priąijungė prie kryžiuočių).

1283 m. kryžiuočiai nukaria kraštą, gyventojus šaudė, ve- 
jiems savo vo Prūsus ir šimtais karo žygių žė darbams į Vokietiją. Bet vos 

tik švystelėjo laisvės prošvais 
tė, tuoj viso pasaulio lietuviai 
pradėjo kovą dėl Lietuvos iais 
vės. Ir 1918 m. atkūrė laisvą, 
nepriklausomą ir kūrybingą 
Lietuvą. Tik liūdna, kad mūsų

Anksčiau tai 
nebuvo lėšų.

dėkingi,
j mą p. Simonaitis.

kankino lietuvius. Bet po smar 
kių mūšių 1422 m. juos pada
rė nebepavojingais.

Kitos kai kurios tautos, nuo
lat puolamos, arba dingo jįtba 
pasitraukė iš kelio, bet helu- 
v ai to nepadarė. Jie kietai ko 
vojo ir atsilaikė.

To atsparumo dėka, Min
daugas — Gediminas sukūrė 
gražią Lietuvos valstybę. Vy
tauto laikai —Lietuvos suspin 
dėjimo laikai. Šiuo momentu lie 
tuvių tauta gražiausiai pasi- 
rciška valstybne formą: vals
tybė nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų. Rytų Europos klausi
mus valdovai sprendžia Lietu
voj, Lucko suvažiavime ir tt. 
Bet iki Vytautas pasiekia ga
lingos Lietuvos, jis turėjo bū
ti kalinys ir net dusyk su savo 
šalininkais turėjo gyventi trem 
tinio gyvenimą. . .

IŠ LOUIS FISHER KNYGOS „POLITICS AND MEN 
RAŠO ST. JOGAUDAS.

Amerikonų „United Press“ 
ilgametis atstovas Maskvoje 
Louis Fisher parašė knygą, ku 
rioje iškelia mums nežinomų iš 
Kremliaus gyvenimo sensacijų.

Vėliau, Rusijos pastangos 
prieiti prie Baltjios jūros Lietu 
vą privertė padaryti sąjungą 
su Lenkija, kurios lietuviai la
bai nenorėjo.

Galop 1795 m. Rusija, Aust
rija ir Prūsija pasidalino Lie
tuvą ir Lenkiją. Tuo būdu Lie 
tavos valstybė buvo sugriauta. 
Lietuvą gavo Rusija. Rusija, 
sugriovusi L'etuvos valstybę, 
pasiryžai sunaikinti ir lietuvių 
tautą. Įvedė visokiausius su
varžymus ūkiniame, kultūri 
niame ir net religiniame gyve
nime. Prasidėjo rusifikacija. 
Nepalenkiamus trėmė į Sibirą, 
o jų vietoj kolonizavo rusus. 
Pasauliui atrodė, kad lietuvių 
tauta tikrai išnyks. Moksliniu 
kai skubėjo užfiksuoti jos kui 
tūrinius palaikus. Bet lietuvių 
tauta įvairiausiais būdais piic- 
šnosi rusų pastangoms. . .

Atėjo didysis karas. Lietu
vą okupavo vokiečiai. Plėšė

rami, niekam nepavojinga at
kurtoji valstybė tegalėjo tver
ti tik jaunuolio amžių. Atūžė 
II didysis karas. Pirmiausia 
Lietuvą okupavo imperialisti
nė Rusija. Sugriovus valstybę, 
ir vėl griebėsi naikinti ir tau
tą : pilni -kalėjimai, keliasdešimt 
tūkstančių ištremtų, sušaudy
tų ir tt.

Kai tokie pat imperialistai 
vokiečiai, pradėjo karą su Ru
sija, okupuoja Lietuvą, dabar 
jau šie negailestingai naikina 
tautą: sušaudymai, kalėjim 
kacetai, prievarta vežimai dar 
L-ams ir tt.
Kai vėl artėjo Rusijos okupa
cija, daugelis lietuvių buvo p< i 
versti apleisti savo kraštą ir ieš 
kotii prieglaudos pas vakarų c 
jungininkus.

Dabar mes girdime iš Lietu
vos balsus, kad Lietuvoj su
naikinti kaimaę, miestai, kad 
l etuvių tauta naikinama vso- 
kiausiais būdais. . . Bet mes- 
visuose kraštuose gyvepą lie' 
viai siekiame laisvės ir ilkaa. 
kad vakarų demokratijos 
tins mūsų pastangas. Mes ti
kime, kad pasauly yra dar 
sybė. V. L.

Džiova ir jos gydymas
RAŠO DR. B. MATULIONIS

Sovietiška lenko avantiūra

3
Išdavos 

tikrai geros, 
statistika rodo, kad gyventojų 
tarpe apkrėstų džiova esti apie 
90% ir net daugiau, USA pas 
kutiniu metu tyrinėjimų duo
menys rodo, kad šiame krašte 
apkrėstųjų džinova procentas 
dabar apytikriai svyruoja tarp 
25% ir 33%, t. y. —- USA gy 
ventojų, apsikrėtusių džiova, 
yra apie tris kartus mažiau, 
kaip kituose kultūringuose kraš

tokios kovos
Kai kitų kraštų

liausiąs žinias, ,;kas darosi ana 
pus gelež. uždangos“, o ang
lų, amerikonų ir kit. šnipai 
gaudavo vos nugraužtus kau
lus arba už kolosališkas dole-

Gražioji Lietuvos sostinė — pavergtasis Vilnius: Pryša- 
ky Dailės muziejus, toliau Šv. Kazimiero bažnyčia, 

o dar toliau — Aušros Vartai.

Nesusipažinusiam su tuber- 
kulioizės klausimu skaitytojui 
gali atrodyti, keistas ir nesu
prantamas tvirtinimas, kad 
kultūringuose kraštuose apie 
PO % visų gyventojų esą apsi- 
krėtę tuberkulioze, nes kiek
vienas gerai nuvokia, kad tiek 
daug žmonių tikrai nesergamu 
berkulioze. Kad neliktų bet ko 
kio abejojimo turiu štai ką pa
aiškinti. Apsikrėtima»> tuber
kulioze ir tuberkuliozės ligai, 
yra du visai skirtingi dalykai. 
Tik nedidelė dalis iš apsikrėtu- 
siųjų tuberkulioze suserga 
džiovos liga. Moksliški stebė
jimai,, kaip plečiasi žmogaus 
organizme tuberkuliozė, paro
dė daug įdomių ir seniau visai 
nežinomų dalykų. Pagal tuos 
stebėjimus, štai kaip vyksta su 
sirgimas džiova.

Kaip taisyklė, džiova nėra pa 
veldima liga; nors motina būtų

džiovininkė, vaikas, paprast:, 
gimsta neapkrėstas. Apsikr- 
timas įvyksta vėliau, po gini 
rno. kai tub. bacilos pirmą ka. 
>ą patenka į žmogaus organiz 
mą, vaiko ar suaugusio — vis 
tiek, įvyksta vadinamas pir
mykštis apsikrėtimas ir pasi
reiškia pirmykštė tuberkulic- 
y.. Šis susirgimas beveik - 
sados esti gėrybinis; toje 
toje, kur pateko tub. b 
atsiranda mažas uždegim 
Jinys, kuris per keletą 
čių pats savaime, negydc . 
sugyja; jam sugijus tik 
mažas randelis arba suk • 
nias žirnio ar miežio grūdu 
durno. Ligos metu beveik j 
kių apčiuopiamų sveikatos s 
trikimų nejaučiama ir apkr< 
tasis; kaip taisyklė, visai n 
ko nejaučia arba trumpam i 
kui jaučia nežymų negalavo . 
Kaip taisyklė ši pirmykštė t- 
berkuliozė per keletą savaič. 
pasibaigia pagijimu be jok’ 
gydymo. Tik, palyginti 
tais, atsitikimais mažas p 
mykštės tuberkulozės židin ’S 
nepagyja ir pradeda plėstis to
liau, išsirituliuodamah į p; 
vojingą, progresuojančią plau 
čių džiovą. Štai kodėl kultū
ringuose kraštuose randama 
apie 90% apkrėstų džiova, bet 
t:k apie 10% gyventojų suser
ga progresuojančia plaučių ar 
kitokios formos tuberkulioze.

. . (Nukelta į 4 puslapį) . .
Štai viena iš jų:
Kai Raudonoji armija 1919 

m. nuo Varšuvos, prancūzų ge 
nerolams su garsiuoju mrašalu 
Weygandu priešaky padedant, 
buvo atmušta, tarp kalnų lavo 
nų buvo pastebėtas vienas su 
civile uniforma. Lenkams kri 
!o į akį. Apjieškojus kišenes, 
buvo rasti NKVD agento do
kumentai. Lenkų slaptosios 
policijos šefui atėjo į galvą pro 
fesinė mintis. Jis tarp ’’Savo 
šnipų parinko vieną, pavarde 
Polešuk, kilusį iš pasienio ir 
mokantį rusų kalbą taip pat ge
rai, kaip ir lenkų. Jam buvo 
duoti ano užmuštojo ties Var
šuva NKVD agento dokumen
tai, su kuriais jis slaptai per
ėjo per žaliąją sieną ir rusų bu 
vo priimtas dirbti kaip „savo 
žmogus“.

Polešuk buvo gabus vyras. 
Rusams tuo metu tokių žmo
nių labai trūko, ir jis buvo pa
skirtas aukštu NKVD apygar
dos viršininku. Paskiau jis ki
lo ir kilo kaip ant mielių, kol 
po 12 metų visai metė policijos 
tarnybą, nes buvo paskirtas vi 
sos Rusijos žemės ūkio minis- 
lerio (tada dar vadinamo ko
misaro) pavaduotoju ir kaipo 
toks buvo įleidžiamas į visus 
slaptus posėdžius, į kuriuos at 
vykdavo aukščiausioji valdžia, 
net pats Stalinas.

Tuo būdu, Lenkija buvo vie 
r.intelė pasauly valstybė, kuri 
gaūduvo greičiausias ir like

rių sumas turėdavo jas atprik 
ti iš savo Varšuvos kolegų.

Tas žinias surašęs ant labai 
plono popierio Polašuk atneš
davo į vieną cigarų krautuvę, 
užsakydamas sau paduoti eiga 
rų dėžę ir radęs jas „netinka
mom“ grąžindavo, jas gi čia 
pat sau tinkamom rasdavo vie
nas ponas,, stovįs užpakaly, 
(kuris buvo ne kas kitas, o len 
k į karo atache Maskvoje) ir 
pasiimdavo, iš anksto žinoda
mas, kad ten jo vikraus tautie
čio jau spėta įkišti plonas po
pierėlis su labai svarbiom ži- 
riAm ir paslaptim.

Aišku, kad Lenkijai tos ži
nios, kurias gaudavo per jį, 
buvo nepaprastai naudingos ir 
dėl to, kai 13 savo buvimo me 
-ais Poleszuk, apsivedęs gra
žiausiąją Maskvos teatro ba
leriną, nutarė sustoti toliau va 
ryti šį pavojingą žaidimą, Len 
kija pagrąsino iškelti visą pa
slaptį į virš. ., jeigu jis atsisa
kys toliau dirbti jų naudai. 
Aišku: vargšas Poleszuk dabar 
atsidūrė tarp dangaus ir že
mės, bet mirti jisai nenorėjo, 
taigi jam kito pasirinkimo ne
beliko, kaip eiti toliau pavojin
gu keliu paliai bedugnės kran
tą. Šnipo gyvenimo galas be
veik visada tragiškas. Po ke
lių mėnesių rusai visai atstik- 
linai atidengė paslaptį ir varg
šą PoUeszuk, beabejo, tučtuo
jau sušaudė.

L. Fisher aprašo šį faktą ši
taip:

Vieną kartą Maskvos raudo 
nųjų aristokratų baliuje, ku
rtame ir Poluszekas dalyvavo 
su savo gražuole žmona, visai 
atsitiktinai buvęs supažindin
tas su vienu labai aukštu NK 
VD pareigūnu, ano ties Vaišu 
va užmušto jo enkavadisto, k u 
rio dokumentais jau 13 metų 
dangstėsi Poluszektas, jaunys
tės draugu. Šituo susidūrimu 
ir buvęs parašytas Poluszkui 
mirties sprendimas. Užmuš
tojo draugas nieko nemanyda
mas, malonioje vakaro nuotai
koje, pradėjęs klausinėti nau
jąjį bičiulį Poluszką:

— Sakyk, drauge, Ivan Iva 
novič Kozlov (tokia, mat, buvo 
jo naujai priimtoji pavardė), 
kada Tamstos gimimo diena?

Poluszkas, nė akim nemiik- 
ielėjęs, pasakė lygiai taip, kaip 
jo dokumentuose parašyta.

Po to jam teko pasakyti vie 
twę ir kaimą Galicijoje lies 
Lvovu, kur jis gimęs (irgi, 
dokumentai rodė,), nebuvo 
prasmės slapstytis, kad nesu
keltų įtarimo.

Aukštasis NKVD viršinin
kas tik išvertė akis iš nustebi
mo ir išgąsčio. Jam pasidarė 
aišku, kad jo mirusiojo draugo 
vardu dangstosi „kaž kas“, ten 
pat dar muzikai grojant, buvo 
dviejų juodų ponų iškviestas 
už durų, o ten jau laukė jo 
ginkluoti sargybiniai, kurie 
žaibo greitumu šarvuotu auto

mobiliu nuvežė į garsųjį Lu- 
bianTcos kalėjimą Maskvoje, į 
kurį daug kas įeina, bet mažai 
kas gyvas beišeina.

Taip buvo sudainuota įdo
mi, bet trumpa dainelė. Stali
nas, po to, iššaukęs aukštąjį 
NKVD komisarą Jagodą išpū
tė ūsus, pro dantis košdamas: 
„Tai šitaip Tu atlieki savo dar 
bą, kad, vadinasi, priešo šni
pus įleidi net iki mano kamba
rių?“

Na, ir prasidėjęs greit po to 
garsusis 1933 m. valymas, ku
ris rusams kainavęs kelis mili-> 
.;>aius galvų, neišskiriant nė 
komunistų partijos. Pats 
Jagoda, suktas vyras, išlikęs ir 
tik po 2 metų galvą praradęs, 
bet iš aukštųjų NKVD funk
cionierių 2000 nuėjo"paskui Po 
lušką į kapus. Nuo to Rusijo 
je visi įsikalė į galvą ir pasako
davo karštligiškai kur reikia ir 
kur nereikia:

„Sovietų pilieti — budėk die 
na ir naktį, nes ant kiekvieno 
žingsnio tave tyko priešas“.

Lenkų karo atache „sveika
tos taisymo sumetimais“ buvo 
atšauktas į Varšuvą, ambasa
dorius atsiprašė užsieniu ko
misarą Ljtvinovą, kad viskas 
Įvykę be jo žinios, karo atache 
daręs pats viską savo nuožiū
ra, matyt, stengdamasis savo 
•nršininkų akyse gauti aukšles 
nį laipsnį. . .

Prie demokratijų tokių da«

PAMALDOS IR PAMINKLAS LIETUVAI — KRIS
TAUS SUKLUPIMO VIETOVĖJE

Jeruzalė (LAIC) — Kristaus 
Kryžiaus kelio trečioje stotyje 
— kur Kristus buvo suklupęs 
kryžių benešdamas — aukščiau 
altoriaus pastatyta ir pašven
tinta statula. Statula vaizduo
ja Kristų parkritusį po sunkia 
kryžiaus našta. Ji pastatyta 
ant akmens, ant kurio iškalti 
šie reikšmingi žodžiai: pirmo
je eilėje „1940—1950“, antroje 
eilėje — „Jėzau! Gelbėk Lie
tuvą!“, trečioje eilėje—„1950 
m. sausio 22 d.“ Paminklą iš 
svetur atsivežė ir padovanojo 
kenč. Lietuvos sūnus, bol
ševikų kalintas ir ištremtas, vė 
liau išsilaisvinęs iš vergijos — 
LAIC korespondentas. Jisai 
ątsivežė šį paminklą į Šventą
ją Žemę ir jį padovanojo šiais 
sumetimais: „Kadangi gyvenu 
laisvuose kraštuose ir turiu pro 
gą lankyti Jeruzalę, tai pal k- 
siu čia simbolinį paminklą ken 
čiančių lietuvių katalikų var
du.

lykų nėra, baigia Fisheris, jie 
čia ir nereikalingi, bet prie dik
tatorių, nors milijonai polic- 
j >s ir šnipų ant kiekvieno 
žingsnio — tačiau, anksčiau ar 
vėliau, vistiek visi žino paslap- 
t:s ir apie jas kalba, nors tau
tai jos kainuoja kelis tūkstan
čius geriausių galvų.

Sausio 22 d. pamaldas lan
kė beveik visi kunigai ir tikin
tieji, kurių gimnės yra anapus 
, gcležnės uždangas“. Po to, 
Armėnų katalikų patriarcho pa 
talpose, lietuvis padarė priėmi 
mą. Jis pavaišino svečius „vy 
no lempute“, prašneko į juos 
lietuviškai, o po to buvo pasa
kytos kelios kalbos — arabiš
kai, prancūziškai, lenkiškai, ir 
čekiškai. Dalyvavo ir kanau
ninkas Stefan Pietruszka, karo 
metu iš armėnų įgijęs Viae 
Ciucis (Kryžiaus Kelio) vieto 
ves ir pastatęs du altorių len
kų vardu. Kan. Pietruszka ne 
liktai stotimis pasirūpino, bet 
,r sukūrė muziejų bei Ex 
Oriente Lux institutą. Iškil
mėse dalyvavo ir 86 metų se
nutė—Marijona Ažubalis, jau 
48 metus, gyvenanti Jeruzalė
je. Kalbas pasakė — arse
nas Msgr. Koumyoumdija, 
chorvatas T. Marijonas Maran 
čič ir jugoslavas T. Augusti
nas Augustinovič, cechas R. 
Damian Mlynsky, lenkas T. E. 
Lisiečki, paminklą sukūręs ar
tistas Fr. Nicodem, ir keli kt.

Šjia proga, mūsų korespon
dentas praneša, kad atsirandi 
nepaprasta aplinkuma sukuri i 
ten lietuvišką įstaigą, kur vė
liau iš išlaisvintoj I tetuvos ga 
lėtų lankvt>s 'r cvventi kuni
gai, mokslininkai ir piligrh..

t
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Telesforas Valius ir jo darbai

S'varankiŠkasis nepriklauso
mo* Lietuvos gyvenimas augo, 
plėtojosi, darėsi vis įvairesnis, 
spalvingesnis ir gražesnis. Spar 
žiru kilo lietuvių tautinė kultū
ra ir ekonominis gerbūvis. To
je lietuvių tautos pažangoje di
delį vaidmenį vaidino lietuviš
kasis menas, kuris jau siekė to
ji už Lietuvos ribų. Trumpai 
sakant, tautinis lietuvių menas 
taip pat augo, šakojosi ir kiek
vienoje šakoje nešė gražių kū
rybos žiedų ir brandžių vaisių. 
Telesforas Valius, vienas ga
biausių jaunosios kartos daili
ninkų, Kanadoje gavęs prie
glauda modernusis mūsų gra
fikas, kurio dailės darbų paro 
dą dabar turime Montrealyje, 
buvo vienas tų kūrėjų, kurio 
darbai yra vieni toj srity ver
tingiausių. Šia proga nors šiek 
tiek apie jį žinių.

Telesforas Valius yra gimęs 
pirmojo Pasaulinio karo audrų 
metu — 1914. VII. 10, Rygoje, 
iš kur tačiau greit persikelia i 
Telšius, Žemaitijos širdį, kurio 
je jis augo ir gyveno iki pat 
įstojimo į Kauno Meno mokyk 
lą, 1931 m.

Žemaitijos kraštas turtingas

meno centre — Paryžiuje, su
sipažįsta su pasauliniais meno 
atsiekimais, kas jam padeda su 
siorientuoti meno reikaluose.

Gyvenimas, kaip, stipri srovė, 
neša pirmyn. T. Valius dai mo 
kykloje būdamas jau kviečia
mas dirbti taikomojo meno dar 
bą — audinių fabrike „Kauno 
audiniai“. Bet jį traukia, gry
nasis menas, ypač grafika ir 
ypač jos medžio technika, ku
rią dailininkas daugiausia my
li ir šiandien. Atliekamu nuo 
pareigų laiku, dažniausiai nak
timis, jis dirba grafiko kūrėjo 
darbą. Toku būdu gimsta visa 
eilė jo grofikos darbų, kurių 
įsigyja Vytauto Didžiojo mu
ziejus Kaune ir Dailės muzie
jus Vilniuje. Tuo pačiu melu 
’is iliustruoja knygas, daro 
joms meniškus viršelius ir tt.

T. Valius aktingas meninin 
kas, kuriam rūpi gilus meno pa 
žinimas, profesija. Todėl jis 
aktingai dalyvauja menininkų 
gyvenime, dalyvauja parodose, 
Dailininkų sąjungos suvažiavi
muose, o nuo 1942 m. — jos 
pirmininkas.

Naują dailininko gyvenime 
ir veikloje etapą sudaro istori 
nis momentas — Vilniaus atga 
vimas, kada Lietuvos 'gyveni
mas ėmė plakti artipilniu tau
tiniu ir valstybiniu pulsu. Vil
niuje steigiama Dailės Akade
mija, kurioje nuo 1942 mėtų 
jis yra Grafikos katedros vedė
jas — profesorius. Dveji sun
kaus darbo metai okupacinėse 
sąlygose, bet daug pasiryžimo 
ir gražių tikslų. 1944 m. oku
pantai likviduoja visas aukštą 
sias Lietuvos mokyklas, uždaro 
ir Dailės Akademją. Dailinin
kas vėl grįžta į Žemaitiją ir_tuo 
sc pačiuose Telšiuose tampa Že 
maičių teatro direktorium ir 
dekoratorium. Dekoruoja ei
lę veikalų: „Atžalyną“, „Pūkio 
pinigus“, „Brandos atestatą“, 
„Žmogų po tiltu“.

Dar anksčiau baigęs Seno-
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JONAS NEVARDAUSKAS______
Giesmė Tėvynei.

Aukavom ką turėjom, tau Tėvyne,
Draugus ir motinų širdis, 
Ir patys tolimų laukų platybėj, 
Pavargę einam per audrų naktis.
Tavųjų klonių, upių pasiilgę, 
Mes laukiam tik vienos aušros, 
Kai džiaugsmo ašarom suvilgę, 
Bučiuosim žemę po kovos sunkios.
Ateis diena, įrodysim pasauliui, 
Ko verti mes, pažeminti visų.
Tamsių naktų šiaurėj — švies laisvės saulė 
Kančiom atpirkta grįžtančių vaikų.
Ne tam palikom žemę numylėta, 
Kad sesių rūtas mindžiotų kiti.
Nerasim niekur mes ramybei vietos, 
Nes tu, Tėvyne, mūs širdy esi.
Aukštybėn tepakyla žodžiai, maldos, 
Kovojančių sūnų ir sužeistos širdies. 
O tavo veidas, kaip lelijos žiedas baltas, 
Mūs ilgesiu juodoj nakty žydės.
Aukavom ką turėjom, tau Tėvyne, 
Draugus ir motinų širdis.
Lietuvis amžiais savo žemę gynęs, 
Dar kaitą laisvės kovoje nušvis!

Montreal, 1950.

demijoje T. Valius veda Gra- d. dailininkas Telesforas Valius
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Džiova ir jos gydymas
RAŠO DR. B. MATULIONIS

3.
Šitų 10% sergančių džiova t i žmonių, kurie įgyja žiedų 

tolimesnė ligos eiga esti tokia, dulkėms alergiją. Pavasarį, 
Nors pirmykštės tuberkuliozės kai viskas ima žydėti, ir kai ore 
židinys lieka nepastebėtas ir pasitaiko žiedų dulkių nors 
sugyja pats savaime, bet jis pa silpniausi pėdsakai, žmonės, 
lieka žmogaus organizme dide kurie turi žiedų dulkėms ake
lę permainą: žmogaus organiz- giją, pradeda sirgti labai sun- 
mas ilgam laikui, daugeliui me kiu dusuliu; pasibaigia žydė
jų, pasidaro nepaprastai jaut- jimo metas, pradingsta iš oi o 
rus tuberkuliozės baciloms, tiek žiedų dulkės, ir tų ligonių du- 
gyvoms, tiek negyvoms. Šitas sulys išnyksta, bet jų alergija 
organizmo jautrumas yra va- lieka ir kitais metais pavasarį 
dinamas alergijos vardu. kartojasi tas pat; jiems užten-

Alergijos vardu priimta va- ka, kad į plaučius patenka ke- 
dinti, bendrai, nepaprastą žmo lios žiedų dulkelės ir jau atsi
gaus kūno jautrumą kuriam randa sunkus, kankinantis du- 
nors svetimam kūnui. Pav., es sulys.

peizažais, mistika, savaiminga 
lietuviška dvasia, besireiškūsia 
ilgomis kovomis už savaimingą 
žemaičių būseną. Gali būti, tai 
ir buvo veiksniai, kurie forma
vo jaunuole dvasią ir j>a skati
no jį imtis sunkios dailininko 
dalios.

vės paminklų apsaugos kursus 
Kaune, jis domisi archeologija 
bei etnografija, dalyvauja ar
cheologinėse bei etnografinėse 
ekspedicijose ir Telšiuose ben
dradarbiauja „Alkos“ muziejų 
je. Bet ir čia nėra ramume“. 
Siaučia karas.

Jau mokykloje T. Valius iš
ryškėja kaip savaiminga stipri 
meno individualybė, atkreipusi 
į save žinovų dėmesį. Valius 
baigia meno mokyklą su labai 
geru įvertinimu, 1937 metų pa 
vasarį, o vasarą jisai pasaulio

Karo audros išbloškia jį trem 
un, ir prasideda klajoklio gyve 
nimas: Viena, Lustenau — 
Austrijoje, Freiburgaa — Vo
kietijoje. Freiburge, tiesa, su 
stojama trejiems metams ir čia 
Dailės ir taikomojo meno aka-

fikos studiją, kuri turi visą ei
lę gabių mokinių ir duoda ge
rų dailininkų, kurie tremties są 
lygose, pusbadžiaudami ir ba
daudami dėl maisto ir mokslo 
priemonių stokos, vien meno 
siekdami, dirba sunkų darbą 
žiauriose tremties sąlygose.

Prof. T. Valius, atliekamu 
nuo mokslo laiku, dirba — ka
ria ir dalyvauja Lietuvių Dai
lės Instituto, kurio vardu ei la 
ir ši jo darbų paroda Montre- 
aly, veikloje. Nežiūrint sun
kių sąlygų, T. Valitis ilius
truoja H. Nagio „Lapkričio 
naktis“, Bradūno „Marą“, Rtl 
kės „Kornetą“, kurio vertimas 
padarytas H. Nagio, deja dar 
neišleistas. Tuo pačiu metu 
dailininkas dalyvauja eilėje pa 
rodų: Bregenze ir Insbruke — 
Austrijoje, Freiburge, Baden -
- Badene, Oldenburge, Gotin- 
gene, Nurtingene, Nurnberge, 
Hanąu — Vokietijoje, Amster
dame ir Haagoje —Olandijoje, 
Bruxelles — Belgijoje, Pary
žiuje —Prancūzijoje, New Yor 
ke — USA, dabar Montrealy
— Kanadoje.

Visur dailininko darbai yra 
įvertinami aukštai, pripažįsta
mas jo didelis darbų savaimin
gumas.

Ir Vokietija, nors ir UNRRA 
bH IRO priežiūroje marinusi 
trejus metus — tiktai pereina
moji stovykla. 1949 m. kovo 28

su žmona, nepaklausęs sovieti
nių kvietimų ir pasirinkęs lais 
■,-ę, išlipa Halifaxe, Kanados že 
rnėje ir pirmiausia įsikuria ties 
Montrealiu, paskui keliasi į 
Montreal}, kur gauna dalinin
ko darbą, bet pagaliau keliasi 
į Toronto, kur turi giminių.

Dailininkas nuolat ilgisi ty- 
icjo meno ir didįjį savo dėmesį 
kreipia tiktai jam, nors kasdie
ninės duonos reikalas jį verčia 
„kalti dolerį“. Ir vis dėlto jis 
ianda laiko, nors ir poilsio lai
ką sutrumpindamas. Taip at
siranda ir jo linoraižiniai „Ne 
priklausomoje Lietuvoje1 *.

Kas pažįsta dailininką, žino 
jo kuklumą ir paprastumą, — 
toks jis yra kasdieniniame gy
venime. Kai norėdamas pakai 
binti, jį patituluoju profeso
rium, jis, nepatogiai jausdama 
sis, pastebi:

— Juk dar jaunas aš ir, be 
to, mano studentų vietoje da
bar — lempos, ant kurių aš ka 
lu dolerį. . .

— Bet mane doįmina kiti 
klausimai, — teigiu ir klausiu:

— Kai Tamsta įsikūrei?
— Jau važiuodamas iš Eu

ropos jokių iliuzijų neturėjau, 
f. dėl ir skųstis negaliu. Kad 
tnr sveikatą išlaikius, kuo grei
čiau praleisti laiką iki galėsime 
mes visi grįžti. Daug ir nuošir 
tižiai padėjo man besikurian 
Kanadoje mano Dėdė iš Čika
gos, kuris vasarą net aplankė

mane Kanadoje. Turiu bū
ti jam amžinai dėkingas. 
Džiaugtis turiu, kad teptukas, 
jau nuo seno mano ištikimas 
draugas, ir dabar mano ranko
se. Laisvą laiką norisi panau
doti kūrybai, tačiau, kad nak
tys būtų bent kiek ilgesnės. . .

—. Koks čia,' Kanadoje meno 
lygis ir jo taikymas grynojo ir 
taikomojo meno srityse? ....

— Kanada, kaip jaunas kraš 
tas, nėra paveldėjęs jokių me
ninių tradicijų savo žemėje. To 
dėl rtėnuostabu, kad Toronto 
Galerijoje išstatytieji 50-ties 
metų kūrybos vaisiai gana dar 
žali. Žali ta prasme, kad nieao 
kanadiško. Tai Europos dailės 
pasiektų laimėjimų atkartoji
mas, neduodant tik Kanadai 
charakteringo individualumo. 
Bet tai daugumoje ir yra euro
piečiai dailininkai. Dauguma 
jų, garbindami žalią dolerį, nu 
sisuko nuo grynojo meno' prin 
cipų ir atiduoda duoklę taip 
gausingų firmų reikalavimui— 
reklamai. Toronto ir kitų 
aukštųjų mokyklų profespjiai 
tik mokykloje — atelje jau ko
merciniai menininkai. Tas am 
žinąs pinigo klausimas — nei 
giamai veikia šio krašto daili
ninkus.

Taikomasis menas yra pa
siekęs aukšto techniškumo ly
gį. To reikalauja gyvenimas, 
kartu gerai atlygindamas dai
lininkui. Šios rūšies dailinin
kų labai daug. Kanados rek
lamai skiriama daug lėšų, bet 
retas jų turi meninės vertės. 
Tas pats ir Jungt. Valstybėse.

—. Kokios mūsų dailininkų 
perspektyvos Kanadoje?

— Perspektyvos, mūsų dai
lininkams būtų neblogos, jei 
mes atsisakytume savo tikslų.

Kiekvienas europietis dail. ger 
bia grynojo meno kūrybą. Tai 
ir yra didysis dailininko už
davinys. Tačiau, kad nemir
tum badu šiame aruodų krašte, 
teks tam tikrą laiką atiduoti 
net didžiąją dalį jėgų taip va
dinamam „biznio“ menui. Dail. 
Tamošaičiai ir dail. Šepetys jau 

susidarė palankias sąlygas, o po 
jų mėgins ir kiti.

— • Kų galėtumėte persakyti 
apie savo parodą?

— Tik visiems padėkoti, ku 
rie prie jos surengimo prisi
dėjo. Faktinai ši paroda yca 
pradžia Lietuvių Dailės I-to 
rengiamųjų parodų Kanadoje.

— Kokius uždavinius yra 
užsibrėžęs atlikti L. Db I-tas 
Kanadoje?

— Lietuvių Dailės I-tas bu 
vo sukurtas prieš dvejus me
tus Vokietijoje. Jame dalyvau 
ja pajėgiausios dailės jėgos, ta 
čiau bendradarbių tarpe yra ir 
kitų kultūrininkų. Vokietijoje 
.r,likti darbai duoda impulso. 
Tikslas: tirti, ugdyti ir remti 
lietuvių dailę. L. D. I-tas Ka 
nadoje šiems uždaviniams atlik 
ti bus reikalingas lietuvių vi
suomenės kaip moralinės, taip 
materialinės pagalbos.

Tai tiek trumpai patiekiamų 
apie dailininką profesorių Te
lesforą Valių ir jo darbo bei 
vargo kelius žinių. Geriausis 
jo įvertinimas bus, jeigu tautie 
čiai skaitlingiausiai atsilankys 
jo meno darbų parodoje, o pa- 
icdai pasibaigus Montrealyje, 
rą parodą perkels į kitus mies
tus, kurie neabejotinai bus su
dominti jo darbais, įnešančiais 
į Kanados gyvenimą naujus 
meno faktus.

J. Kardelis.
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Dar tą patį vakarą buvau pas 
Andrių ir svikindamiesi juoke 
mės plodami viens kitam per 
petį. Paskutiniais mano nesi
lankymo metais čia buvo daug 
kas atsitikę. Andrius neteko 
tėvo, visa sunki ūkininkavimo 
našta su prievolėmis ir nesibai
giančiais okupanto reikalavi
mais guli ant vieno pernelyg 
ištysusio jaunuolio pečių. Sun 
kūs karo meto bandymai jo ne- 
ualaužė ir jis stovėjo prieš ma
ne daug labjau subrendęs, lab 
jau pasitikįs savimi ir puse 
galvos praaugęs mane, tiek 
ūgiu, tiek kieta gyvenimo pa
tirtimi. Ir taip Stovėdamas 
prieš jį vieną valandėlę jutau 
pagarbą ir savotišką pavydą 
šiam vaiko akimis vyrui, nes 
aš vis dar nebuvau nieko kon
kretaus pasiekęs, neturėjau nė 
vienos pagrindinės mane trau 
Rusios aistros ir eidavau visur 
kur tik šaukdavo nuotaika.. .

Paskui pažįstamoj seklyčioj 
gėrėme alų ir mus vaišino ži
lagalvė Andriaus motina. Man 
buvo gera klausyti jos virpan
čio balso, kai kalbėjo apie to
limą mūsų draugystę, apie ka
rą ir prievoles, ir aš, negalėjau 
nesišypsoti kai grubiam ir ne
rangiam sūnui sakydavo:

— Andriuk, Edvardo stikli
nė tuščia. Vaikeli, tu visai jau 
nebežiūri.

Ir taip su tų žodžių muzika, 
su daina ir išgerto alaus svai
guliu mūsū tarpan sugrįžo drau 
gystė, paprasta, kaip žemė, 
brangi ir šviesi, kaip gimtojo 
krašto dangaus lopinys. Mes 
nuklydom į savo vaikystę. Sa
votiškai susijaudinę minėjome 
brangius vardus, vietas, kva
tojomės iš vaikiškų išdaigų, rū 
pėsčių, kuriuos sėdėdami ant 
ežios mėgindavom išsigalvoti.

(Daugiau bus).

no pasakojimas apie sunkią uni 
versiteto padėtį, apie nutari
mą, nežiūrint kainos, kaip nors 
išlikti gyvam, jų nepatenkino ir 
netikrumo šešėlis užplūdo na
mus, lyg erzinanti ir pūliuojan
ti žaizda. Netikrumo įspūdį 
stiprino dar ir tai, kad neatsi- 
vežiau jokių knygų, kaip buvo 
įprasta ir visiškai nesirengiau 
atidaryti sunkaus lagamino, 
paslėpto tamsioje, senosios sek 
iyčios kertėje, tarp skrynių ir 
smulkių namų apyvokos daik
tų. Namuose brendo nerimas. 
Kaip voratinklis jis supo mū
sų sapnus, kaip laikrodžio tik- 
senimas, nykus ir nenutrūks
tantis nuodijo saulėtas ano pa 
vasario dienas.

Motina krūptelėdavo išgir
dusi automobilio ai* motociklo 
dūzgimą, o tėvas ilgai ir nera
miai sekdavo vieškelio dulkių 
debesį, kol jis dingdavo Šven
tosios šilų mėlynume.

Kurį laiką norėjau pabūti 
vienas. Man patiko laukų ty
lu ir ramus miško ošimas. JL>ve

Aš vis grįžtu atgal. Atgal, 
kur laiko tėkmėje, lyg neaiškus 
debesiūkštis, klajoja mano die
nos. Mano jaunystės dienos. 
Lengvutis rūkas yra apkritęs 
mano akis, tačiau dar aiškiai 
tebematau vienkiemį, slėpusį 
neramias jaunuolio svajones, 
giedrias draugų galvas ir vieš
kelio beržų virtinę, žaliaspal- 
vėm skarelėm mojavusią man 
išeinant. . . Kaip keista regė
ti visa tai dabar, po keleto me
tų, kai daug kas yra pasikei
tę ir akių kampučiuose prade- mas graudumas, 
da ryškėti pirmieji senatvės 
ženklai. Visa dabartis, supan
ti mano gyvenimą, tvoskia blyš 
kiu abuojumu ir apatija. Aš 
nejaučiu saitų, siejančių mane 
su šio svetimo krašto žmonė
mis, jų gyvenimo būdu, vie
tos ir laiko nuotaikomis. Ir 
todėl vis grįžtu atgal. Atgal, į 
gimtąjį, mėlynom langinėm na 
mą, į brandžios vakarės gaivos pasakyta meile, lyg šventeny- te ir tik sugrįžęs supratau, kaip 
pripildytus laukus, į paupj, į 
mišką, kur plazda vaiski gyvy
be, o po mažais kapeliais ilsisi 
mano dienos. Mano jaunys
tes dienos! Tačiau šiandien, 
kaž kodėl aš noriu pabėgti nuo 
to širdį ėdančio prisiminimų 
graudumo ir galvoti ką nors la 
bai paprasto, pavyzdžiui, ko
kia didelė ramybė guli! šito vie 
nišo kaimo tarpvartėsna, kaip 
r; izgosi vešlios vynuogių virkš 
čios, o kalnų uolos ir už jų ry
mančios debesų galvos pamažu 
dažosi rausvu auksu. Ir jau 
palengvėjusia širdimi palieku 
trečiojo aukšto kambariūkštį 
ir stovi po rudens žvaigždėmis, 
tais nebyliais ir mielais dan
gaus vaikais. Mano ausį pa
liečia kurtus upuokšnio šnarė- mes ir netikrumo ugnelės. Ma

jimas ir priėjęs matau vande
nį, plaunantį liaunas gluosnių 
šakas, nešantį spyglius ir ru
dens bronza išmargintus la
pus. Ir lyg nuo vinelės dūrio 
krūpteliu nuo minties, kad kaž 
kada taip pat stovėjau prie 
Šventosios gluosnių ir s’avo jau 
nu dvidešimties metų žvilgs
niu glosčiau jų purias ir tan
kias garbanas. Kaip toli visa 
tai pasiliko ir kokį tolimą ne
įtikėtinai ilgą kelią esu nuėjęs!

Mane vėl apima nenumaldo-
sunkus anų 

dienų pasiilgimas, kad neturė
damas ko tvertis atsišlieju į 
šalia stovintį gluosnį ir glos
tau jo šiurkštų ir drėgną ka
mieną. Ir ūmai pajuntu už
plūstančių atminimų srovę, 
lengvutę, kaip sidabrinę rūko 
skraistę, srūvančią iki širdies, 
iki pojūčių ir užliejančią kiek
vieną kūno narvelį. Su neiš- jus metus buvau išgyvenęs mie

bę vėl liečiu pašiurpūsj gluos
nio kamieną, kaip aną pavasarį 
tėviškės sodo obelis baltais nuo 
metais sveikinusias mano grį
žimą. Mieli, mieli laikai! Ko
kios šviesios, nerūpestingos 
mintys tuomet kaupėsi mano 
vaizduotėje, kaip pasiutusiai 
galėjau ko nors ilgėtis, į ką 
nors veržtis, ką nors ideahzuo 
ti! Žinoma, aš to visko paskui 
netekau. Bet anuomet. . .

Tą pavasarį aš grįžau namo 
visiškai neįprastu laiku, nes 
atostogos turėjo prasidėti tik 
po dviejų mėnesių. Į klausia
mus tėvų žvilgsnius nieko įti
kinančio negalėjau pasakyti ir 
jų akyse įsidegė neaiškios bai-

moj miško aikštelėje nebūčiau 
atradęs vaikystės metais sužy
mėtų alksnių.

Visa pakrantė jau stovėjo 
tuščia, ti kiš senų kelmų kilo 
tankios ir vešlios krūmuokšnių 
a (žalos. Bet trys seni, pašiur
pę alksniai tebestovėjo. Stove 
jo tyliai ūžaudami kažką iš tų 
dienų. . . Mane apėmė toks gai 
lūs graudumas, jog net negalvo 
jau, kad tuos medžius nuo kir
vio ašmenų išgelbėjo lenktjniu 
peiliuku įrėžti vardai. Andrius, 
Aliutė, Edvardas, paskaitė kir 
tėjas ir nuėjo tolyn galvoda
mas, kad mes galime kada ners 
sugrįžti Šventosios pakrantė
mis ieškoti čionai prisiminimų.

Medžai, vieninteliai mano 
picmenystės dienų liudininkai! 
Kiek daug esu paskui apie juos 
galvojęs! Ir kiekvieną kartą, 
kada prisiminimuose, savo toli 
siekiančia dvasia paliepdavau 
jūsų šakas, man vaidendavosi, 
kad jeigu tuomet nebūčiau ^ū- 
sų radęs, mano gyvenimas bū- 
+ų pakrypęs visai kita linkme 
ir niekada nebūčiau jautęs to 
nepakeliamo slogučio, slėgian 
čio mane paskutiniais metais. 
Bet jūs stovėjote, 
laužytom šakom, 
laukime ir liūdnai 
ką iš tų dienų. . .

Aš įsiklausiau į tą garsų by
lojimą ir nuėjau pamiršdamas, 
kad kiekvienas grįžimas pra
eitin yra atžymėtas mirties ir 
praradimo ženklais, ir būna 
bergždžias ieškojimas, kad ir 
artimiausio draugo akyse to šir
dingo prieraišumo, pasireišku- 
sio vaikystės dienose, ilgas va
saras dūlinėjant po pievas ir pu draugystės turi būti kas nors 
čiant birbynę. Laikas ištrina pasilikę, kas nors, kad ir labai 
įrašus ir žvilgantis plienas ap tolimo neapčiuopiamo, bet vis 
dtraukia rūdies luoba! Žino- dėlto realaus ir tikro, kaip ne- 
ma, tai galvoju dabar, kada aiškus įrašas sienoje ar pėda pa

kelio ir išmintį praturtinęs to
kiais dalykais, kaip mokslas, . 
kieti bandymai įvairiose aplin- i 
kybėse ir ilgas trisdešimties_su ] 
viršum metų pa tyrimas. i

1

Bet tuomet? Tuomet visiš 1 
•k'ai kitaip galvojau, todėl bu
vau nubaustas ir viena kaitė 
tebeėda dar ir dabar . Kaltė 
dėl vieno per ankstyvo kapo, 
kurio gal būt nebegalėsiu nie
kad aplankyti, nei apie saulelei 
dį nunešt gėlių. . .

Taigi su begaline nuostaba 
stovėjau ties vos beįskaitomais ' 
vardais, o mintys sruvo į praei 
tį ir vaizduotėje pamačiau tris 
vaikus, prieš daugelį metų šio
je vietoje susitikdavusius kū
rent ugnies. Tėvų laukai čia 
susiėjo smailais trikampiais ir 
kiekvieną kaitrų vidurdienį sugi 
nę karves Šventosios vandenin 
ilgas valandas siausdavom sky 
nimuose žaizdami skyniuką. 
Mūsų draugystėje nebuvo ypa 
(ingos kalbos, ar samprotavi
mų. Mes tik siausdavom atvi
romis širdimis vasarų šnarėji
me ir mylėjomės labjau, negu 
kiti vaikai. Toji meilė nenu- 
trūkdavo net ir tada, kai baig
davos ganymo metas ir mes vi 
si vaikai, kiekvieną dieną su 
kuprinukėmis ant pečių, du 

1- iometrus traukdavom artimiau 
šio kaimo mokyklon. Ir čia 
mūsų meilė buvo neišskiriama 
ir žmonės stebino keista mer
gaitės ir dviejų berniukų drau
gystė.

Ir tą valandą, kada apie tai 
galvojau, stovėdamas vienišoj 
pakrantėj, buvau užlietas 
nuostabios minties, kad iš tos

labai buvau pasiilgęs Lietuvos 
kaimo pavasario, jo nuoširdžių 
ir paprastų žmonių.

Dveji metai, Tai nebuvo jau 
toks ilgas laikotarpis. Ne. Bet 
vistik kiekvienoj vietoj paste
bėdavau ką nors pasikeitus, ką 
nors nauja. Lyg apsvaigęs 
vaikščiojau laukais, tarsi ieš
kodamas savo vaikystės pėdsa
kų, gėrėjausi paukščių klyka
vimais, o vakarais ilgąi išstovė 
davau paupyje klausydamas 
kurklelio muzikos. Laukų gai 
vą sruvo Į mano sąnarius ir aš 
vėl pajutau, kad su kiekviena 
tėviškėj praleista diena darau
si guvesnis, labjau atsigavęs. 
Mano gėrėjimasis laukų ramy
bė ir nevaržoma laisvė būtų tę 
susis labai ilgai, jei vienoj toli esu nuėjęs pusę savo gyvenimo krantės smėlyje.

Vieniši, ap 
tarsi tyliam 
ūžavot. Kaž
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Tuberkuliozės alergija yrako) labai audringai. Vietoje u ir jos gydymui esti pavartp- 
panašus dalykas. Iki pirmojo nežymaus uždegimo židinėlio, kokie nors nauji vaistai, tai 
apsikrėtimo tuberkulioze žmo- kaip pirmą kart, dabar audria- po 2 — 3 mėn., kai ligonis pa- 
gus dar neturi tuberkuliozinės gai plečiasi didelis plaučių už 
alergijos; jo organizmas tuber degimo židinys, ligonis karš 
•kuliozės baciloms nejautrus, 
todėl po pirmojo apsikrėtimo 
ctsiranda apkrėtimo vietoje ma 
žas uždegimo židinys, kurią be 
apčiuopiamų ligos reiškinių 
gi eit pats savaime sugyja; de
ja, sugydamas pirmykštės tu
berkuliozės židinys kiekvieną 
kartą palieka tuberkuliozinę 
alergiją. Ir štai, kai antrą kar 
tą toksai žmogus, jau su aler
gija tuberkuliozės baciloms, ap 
sikrečia, tada mes matome vi
sai kitokį vaizdą. Dabar toje 
vietoje, kur pateko naujos tub. 
bacilos, kūnas reaguoja (atsa-

įveikata, kalbama apie nepa
prastą naujo vaisto veikimą; 
n . Jas vaistas išreklamuoja
mi .s, išpučiamas; seni ligoniai 
— ..žiovininkai ieško to naujo 
vaisto, tikėdami jo gydomąja 
galia.

Džiovos gydymo istorija 
žino daug visokių vaistų, kurie 

be jokio pamato kurį laiką bu
vo ligonio vartojami su viltimi 
ir pasitikėjirhu.

Antrinis tuberkuliozės infek

KULTŪRINE KRONIKA

čuoja' ir jaučiasi blogai. Daž
nai esti tikras gripmio plaučių 
uždegimo vaizdas. Ši tuberku 
iiozė, sakysime tikroji plaučių 
tuberkuliozė populiare prasme, 
toliau eina ne vienodai. Kar
lais tuberkuliozinis plaučių ži
dinys po 2 ar 3 mėn. visiškai 
išnyksta pats savaime ir ligo
nis visai pasveiksta. Jei ligo
nis jo ligos metu nebuvo spe- 
cijalisto tinkamai ištirtas, tu
berkuliozė ir vėl lieka nepaste- cijos sukeltas plaučių uždegimo 
Lėta; kalbama, kad ligonis sir židinys nevisada turi palinki- 
go gripu, kuris ilgokai užsitę- mą išgyti, tai yra, išnykti, ga- 
sė. Bet jeigu liga esti atpažin- tutinai; kai toksai palinkimas 

esti, tai jis gyja pats savaime ir

DIDŽIAUSION KANADOS 
DAILĖS PARODON 

PAKVIESTA DALYVAUTI 
MEN A TAMOŠAITIENĖ ■ ■

Dešimtis Kanados meninin
kų organizacijų (Karališka me 
no akademija, tapytojų, meni- 
ni ikų, akvarelistų, skulptorių, i 
grafikų, architektų, kerami
kų, rankų darbų ir verpėjų - 
- audėjų draugijos) bendro
mis pastangomis rengia di
džiausią šių dienų Kanados 
dailės parodą kovo mėn. To
ronto Dailės Galerijoje. Šion 
parodon dalyvauti pakviesta ir 
dail. Anast. Tamošaitienė.

Parodos rengėjai rašo meni- 
i inkei, kad jie pereitos vasaros 
-netu matė jos kilimus Toron
to Tautinėje parodoje ir pra
šo taip pat šioje pąrodoje da
lyvauti. Parodos prezidento 
Mr. Baldwin nuomone ši pa
roda turėtų vaizduoti tai, ką 
Kanados menininkai lig šiol 
yra geriausio sukūrę. .

O. KASKAS MUZIKOS

PIRMAS LIETUVIŠKAS 
VAIDINIMAS 

AUSTRALIJOJE
Adelaidės Francis Xavier sa 

Įėję įvyko pirmas lietuviškas 
vaidinimas Australijoje. Ade
laidės Lietuvių teatro mylėtojų 
grupė pastatė „Pirmąjį Skam
butį", Genecken-Koolen. 3 veiks 
mų komediją. Veikalą režisa
vo Paulius Rūtenis, vaidino: E. 
Dainienė, L. Giniotytė, S. Kau 
nienė, D’. Pyragiūtė, V. Ance- 
vičius, V. Butvilą, A. Černius, 
A. Gutis, V. Ratkevičius, P. 
Rūtenis ir N. Skidzevičius. De 
ko,racijas piešė A. Marčiulio
nis. Administravo P. ir L. Ka 
nai.

Spektaklio lygis aiškiai virši 
jo įprastinį mėgėjų niveau.

(T. P.)
ANGLIJOS LIETUVIAI 

ORGANIZUOJA TEATRĄ
„BL“ praneša, kad Anglijos 

lietuviai susirūpinę sudaryti 
Anglijos lietuvių teatrą, ku-

rirm vieta numatyta Manches- 
tery. Organizatorium pakvies
tas b. Marijampolės teatro, o 
tremtyje „Aitvaro1 * teatro Dėt 
molde, aktorius Kvedaras, ku
ris Anglijos lietuvių teatro ko- 
lektyvan pakvietė Šiaulių te
atro b. akt. Masiulį ir Žemai
čių teatro akt. Damauską. Pra 
džiai kolektyvas nusistatęs sta
tyti Vaičiūno „Sudrumstąją 
įamybę".

LIETUVIS MOKSLININKAS 
BERNO UNIVERSITETE
Veterinarijos gydytojas V. 

Dargužas, mokslus pradėjęs 
Kauno Universitete ir baigęs 
Šveicarijos Berno universitete, 
kame padarė ir daktaratą. Kaip 
pasižymėjęs mokslo darbais, 
buvo paliktas prie Universiteto 
mokslo darbui dirbti. Be to, 
B<*mo universitetas jį speciali 
zuotis buvo pasiuntęs Angli- 
jun, kur jis dirbo pusę melų. 
Dabar dr. V. Dargužas sugrį
žo į Berną ir tęsia ten moksli 
nį darbą.

joks gydymas jam nesti reika
lingas; bet dažniau tokio pa
linkimo galutinai išgyti nesti. 
Židinys sumažėja, bet galuti
nai neišnyksta; ligonis po ta
riamojo gripo vis negali galu
tinai atsigauti. Po poros ra 
tinai atsigauti. Po poros ai- 
pas gydytoją; daromas tyri
mas rentgeno spinduliais ir ran 
dama plaučių tuberkuliozė. 
Alerginis žmogaus kūnas į nau 

'“ją apsikrėtimą tub. bacilomis 
taip audringai reaguoja, kad 
ne tik platus uždegimo židinys 
apsikrėtimo vietoje atsiranda 
(plaučiuose), bet kartais dalis 
audinių miršta; atsiranda plau 
čiuose tuščia vieta, žaizda, ar
ba kaverna. Aplink pradeda 
augti nauji randų audiniai, ku 
rie jau nebeišnyksta, aštriam 
uždegimui ąptilus. Taip pra
sideda antrinė progresuojanti 
plaučių tuberkuliozė, kuri yra 
reikalinga specialaus gydymo, 
nes be tokio gydymo ji nesu
laikomai plečiami tolyn. Jei 
gydymas esti pavartotas, kol 
procesas nenuėjo per toli, ki
taip tariant, jei gydymas esti 
pavartotas dar laiku, pagiji
mas galimas; juo labjau esti iš 
siplėtęs ligos procesas po plau 
čius, jo gydymas esti ilgesnis, 
sunkesnis ir gydymo rezultata- 

t-ii mažesni.

KAMINSKIEC1Ų metinis subuvimas 
OAKVILLĖJE

(b. d.).

1949 m. vasario 13 d., gru
pė tremtinių socialistų Wellan- 
de įsteigė lietuvių socialdemo
kratų organizaciją. Kadangi 
i>’o metu — sausio mėn., prof. 
J. Kaminskui auėjo 70 m. am
žiaus, tai naujoji organizacija 
pasivadino Jubi'iato vardu.

Deja, pačiame Wellande ka- 
minskiečiams nebuvo lemta iš
vystyti platesnio veikimo. Be 
sikurdami organizacijos nariai 
ouvo priversti išsiskirstyti po 
plačiąją Kanadą, ieškant gėręs 
nių darbo ir gyvenimo sąlygų. 
Likimas taip norėjo, kad dalis 
energingesnių narių pastoviau 
apsigyveno Oakvillėje ir jos 
apylinėse. Tie nariai rado sa
vyje pakankamai energijos, kad 
atliekamu nuo kasdieninio dar 
no laiku, įstengė palaikyti ir 
ugdyti kaminskiečių organiza
ciją. Tas pasireiškė palaikyme 
korespondencinio ryšio tarp 
narių ir simpatikų, aiškinantis 
ideologiniais, pasaulėžiūrniais 
klausimais ir tt. Be to, Ramins 
kiečiai aktingai dalyvavo To
ronto socialdemokratų organi
zacijos veikime ir suruošė eilę 
parengimų. O pačioj Oakavii 
lėj, laikui bėgant, susiformavo 
kaminskiečių klubas, apjun
gtas Oakvillės ir apylinkės so- 
pialistus.

Norėdami atžymėti savo or
ganizacijos metines, kaminskie 
čiai nutarė suruošti sekmadie
nį, vasario 12 d., 2 vai. p. p. 
Oakvilėj, Frenzelių farmoje, 
platesnį ir iškilmingesnį narių 
subuvimą. Subuvimui yra nu
matyta turtinga ir įvairi pro
grama, turinti tikslą duoti idė 
jos draugams progos visapu
siškai išsiaiškinti svarbesniais 
klausimais ir nustatyti ateities 
veikimo gaires. Tikima, kad į 
tą socialistų sąskrydį atvyks 
bendraminčiai iš Toronto, Ha
miltono ir kitų vietovių. Vis
kas rodo, kad kaminskiečių 
ruošiamas metinis subuvimas 
bus visais atžvilgiais įdomus, 
jaukus ir turiningas ir vertas 
dėmesio, (buvęs weandiskis)
SPEKTAKLIS HAMILTONE

— Sausio 21 d. Hamiltone 
viešėjo Toronto Lietuvių Me
no Mėgėjų grupė, kuri suvai
dino P. Vaičiūno 4-rių veiks
mų dramą. Tai buvo- galima 
sakyti pirmas spektaklis lietu
vių kalba, jei neskaityti ko
munistų pasirodymus su rusų 
veikalų vertimais ir savo kaca- 
piška propaganda.

Režisierius J. Jagėla yra 
čia įdėjęs daug darbo ir sie
los, kol jis paruoši šią mėgėjų 

trupę. Alg. G,

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

MONTREAL ENTERPRISES REC'D
Tel. AMherst 0342

Parduodam namus — Parūpinant visokiausią apdraudą 
Darom raštų ir dokumentų patvirtintus vertimus ir tt.

NUOLATINIS PATARNAVIMAS
ALBERTAS J. NORKJEL) ŪNAS, c. s. c.

«

INSTRUKTORĖ INDIANOS 
UNIVERSITETE

Dainininkė Ona Kaskas nu
sprendė tapti dainos ir muzi
kos mokytoja Indianos Univer 
sitete. Ji ten jpakliuvo pripuo
lamai. Jos vyras Anthony Loc 
kett buvo pakviestas į tą uni
versitetą dėstyti teisę. Jie per 
sikėlė į Burlington, Ind. Po 
kiek laiko profesoriaus vieta 
buvo pasūlyta ir Onai Kaskas.

Šiais metais ji turėsianti apie 
40 didesnių koncertų, kurie jai 

atneš mažiausiai $ 35.000.

i HAMILTONO LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS „KOVAS" '

š. m. vasario mėn. 18 d., šeštadienį, rumunų salėje, 20 Muiray St. W (netoli SNR stoties), rengia I-ąjį Hamiltone

Užgavėnių kaukiu balių
PUIKUS ORKESTRAS!

Tradiciniai lietuviški blynai. Minkšti ir kieti gėrimai. Už gražiausi vakaro kostiumą skiriama
PINIGINĖ PREMIJA

į Pradžia 6 vai, vakaro. HLSK „KOVAS".

EXPERT CLEANING k DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIPE PICK-UP 

AND DELIVERY \
>UR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA 
CLEANERS 
&. DYERS Co.

MONTREALIS 2832 Allard

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems "Drex", 
kad neperleistų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ‘r pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.
Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti TRenmore 1135 j 
(galimą pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
L Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135

'.'.r I M T-.T-T" H m u

I Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1064 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que. Tel.
TR 5929, priima pataisymams įvairius laikrodžius.

5
 Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. Kainos že- 1 

mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja. 
Kreiptis vakarais po 6.30 vai.

Iii- i -y, M ......—..................M,, . ■ M»r-" t*

į—- --» ■ issi.... imį-....m nf ~ iw r ns> iwn r~—n in—niri'Tir:i
!! LIETUVIŠKA j

baldu krautuve
IR DIRBTUVĖ |

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

keičiame į naujus. Z

Priimame užsakymus. Z

SAV. JOHN KAMICHAITIS, Z

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO | 
..899 BLOOR ST. prie Ossington g-vės. TORONTO, S

Ont. Telefonas LO 1438.

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

MONTREAL BRANCH, 1410 STANLEY ST.
ROOM 320.

LAIKE VIENOS SAVAITĖS PRISTATOMAS MAIS
TAS TAMSTŲ DRAUGAMS BEI GIMINĖMS VO
KIETIJOJE IR AUSTRIJOJE UŽSAKANT SKUBOS 

ORDERį!
CARITAS „C“ VOKIETIJON (į visas zonas) IR 
AUSTRIJON papiginta kaina ...........................$.10.00
2 sv. Daniško margarino,
2 sv. grynų riebalų, 

sv. virto steiko
1 sv. kumpio ir bekono,

1 sv. vynioto kumpio su 
jautiena, 

kepeninio pašteto, 
kakao, 
baltų miltų,

2

% SV.

2 sv.

2 sv. degintos kavos, 
2 sv.
2 sv. ryžių,
1 sv. '
1 sv.
1

54
i
2

gabalinio cukraus,

kondensuoto pieno, 
evaporuoto pieno, 
džiovintų razinkų, 

sv. saldžiojo šokolado, 
sv. gryno medaus, 
sv. uogienes — braškių 

ar serbentų.
PASIRINKTINAI —

sv.

naEESXSXXXXSXXXXXSZXXXXXKXXXXSXSXKXXXXXXECXSSSSXX 

; Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

VIRBALI ELECTRIC REG'D
; TEL. DO. 3655 \
! Lietuvis Elektros Kontraktorius

Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas ; 
Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas j 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis ' 

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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
I 
, LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

į Fanerai Director
Į NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI 

2102 FULLUM ST. AMherst 0694
- L _ t—~ r,,-

Lankydami gražiąją Montrealo vasarvietę Ville Lasalle aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
SAVININKAS ANTANAS MATULIS

Edward St. 7682. Montreal
Įvairūs užkandžiai, šilti ir šalti gerintai, lietuviška muzika

TEKSTILĖS UŽSAKYMAI
1000 TAŠKŲ - -VOKIETIJON (į VISAS ZON ) $ 11 00. Z 
MAISTO SKUBOS UŽSAK MAI PASIRINKTI- * —X 

Inai — 840 taškų — VoKierijon (tik į Vakarų z.) §
i ir Austrijon ................................................................. $ 11.00 jr
į MAISTO SKUBOS UŽSAKYMAI PASIRINKTI- | 
f NAI — 600 taškų — Didžio;on Britanijon...........$ 10 00 £
5 TAUKŲ UŽSAKYMAI—1J SV GRYNŲ RAFI- 
S NUOTŲ TAUKŲ SKARDINĖS^, sumažinta kn $ 
| CUKRAUS UŽSAKYMAI —10,4 sv., gr., balto ra- 
| finuoto cukraus Vokietijon (j Vakarų, zonas ir 
5 Berlynan) ir Austrijon. Rusų zonon sis užsaky- 
| mas nesiunčiamas> .............................   $
k Svarbi naujiena! Siuntinių gavėjai, gyvenantieji to- S' 
g liau nuo artimiausiojo siuntinių išdavimo> punkto, gali ; ; 
b pasiųsti orderį į mūsų canntrinį sandėlį Vokietijoje, 1 1 
| (ar Austrijoje). Siuntinys bus nedelsiant pristatytas. ’ 
I Pašto persiuntimo mokestis yra: Vokietijoje — 1.00 2 
J DM., Caritas „C" siuntiniui, ir DM 0.40 taukų bei cuk- 
» raus siuntiniui. Austrijoje Oe. S. 1.00 Caritas „C" ' 

X siuntiniui ir Oe. S. 0.40 taukų bei cukraus siuntiniams, j 
« Mes garantuojame skubų ir saugų pristatymą.
g Siųskite pinigus tik M o n e y Orderiais — rašykite ą i š- i 
g k i a i adresus. Rašykite mums angliškai bei vokiškai. | 
S Naujas pilnas kainoraštis pagal pareikalavimą.

5.00

2.25

xxxxyxx'L
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LAS SUSIRINKIMAS TORONTE

Vasario 5 d. anglų galėję loresus prie tautiškai demokra- 
229 College St. įvyko Lietuvon unės valstybės formos“ — pM 

Atgimimo Sąjūdžio Toronto £akė St. Jakubickas. 
skyriais visuotinis narių susi- Po vietininko kalbos buvo 
linkimas. klausimai bei pageidavimai, po

Pirmininkavo vicep. E. Mi- kurių pirmininkaujantis papra- 
liauskas, sekretoriavo kultūros šė sugiedoti Lietuvos Himną, 
vadovas A. Kuolas ir praeito 
susirinkimo protokolą sakitė 
sekretorius S. Briedikis.

Pagal dienotvarkę pirm. B. 
Bakevičius perskaitė Naujų Me 
tų LAS vyr. Valdybos sveikini 
mą, pranešė apie vasario 16 d. 
įuošiamą paminėjimą ir apie 
sudarymą Toronto tarporgani- 
zacinio komiteto.

Po to vietininko pav. inž. 
Ceputis skaitė referatą: apibū
dino politines partijas ir išryš
kino LAS organizacijos užduo
tį bei siekius.

LAS vietininkas Steponas 
Jakubickas pasidžiaugė, kad 
LAS nariai taip sveikai ir tei
singai supranta LAS organi- lujauskas — ižd. 
zacijos tautiškai demokratinę 
ideologiją ir atgimstančios Lie 
tuvos uždavinius. Taipogi pa
brėžė, kad LAS organizacija 
yra labai tolerantiška kitų at
žvilgiu, bet reikia nepamiršti, 
kad ir tolerantams trūksta kan 
rybės, jei kitos organizacijos 

ne tik. kad jos neturi, bet že
miausiu būdu šmeižia, perse
kioja ir terorizuoja atskirus 
LAS narius.

Toliau S't. Jakubickas pasa
kė, kad LAS organizacija gi
mė tada, kai Lietuvos žemėje 
gimė pirmasis lietuvis patrio
tas, pasiryžęs mirti už Liteu- 
vos laisvę. Vėliau Lietuvos at 
gimimo patriarcho Dr. J. Ba- 
sanavičiauą, Dr. V. Kudirkos 
ir kitų tautos žadintojų įskie
pyta tautinė dvasia augo ir 
brandino lietuvių patriotų šir
dyse. „AŠ kaipo lietuvis, ge
rai suprantąs mūsų tautos tra
gediją ir Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio šventąjį pašaukimą, 
šiandieną negaliu įsivaizduoti 
nei vedamos laisvės kovos, nei 
Atgimstančios Lietuvos be 
LAS organizacijos. Taipogi 
negaliu įsivaizduoti kaip svei
kai gaivojantis lietuvis šian
dieną galėtų tilpti į siaurus 
’deno kurio nors sluogsnio par
tinius rėmus. LAS ir yra ta 
organizacija, apie kurią buria
si visas sveikasis tautos ele
mentas. LAS neatstovauja vie 
no kurio nors sluoksnio, bet 
rūpinasi visos tautas gyvybi
niais reikalais ir lygiai visais 
sluogsniais derindamas jų in-

'c**********'*1®,* 
K 
K 
Si 
ii 
I

. PAGEIDAUJAME DAU
GIAU KONCERTŲ

Edmonton, Aitą. Mes toli 
vakaruose gyvenantieji nuo 
lietuviškų centrų ir nuo dide
lių lietuvių kolonijų, patys ne
galėdami suorganizuoti choro 
ar kitokių lietuvių meno pajė
gų (trūksta tos srities žino
vų), labai maloniai nustebome, 
kai sužinojome, kad Kalėdų 

St. Cathairines, Ontt Vasa- pirmą dieną girdėsime net čia 
rio 3 d. įvyko LAS St. Cathari
nes sk. susirinkimas, kuriame 
dalyvavo ir vietininkas St. Ja- p. Narbuto vadovaujamą cho- 
kubickas, kuris padarė platų 
pranešimą: apibūdino LAS ide nojo, bet kurie žinojome, kė- 
ologiją ir jo tikslus išeivijoje 
ir atgimstančioje Lietuvoje. 
Buvusiam St. Catharines sk. 
pirmininkui Vaciui Venckui 
dėl išvykimo į Torontą, pareiš
kus atsistatydinimą, buvo per
rinkta skyriaus valdyba. Įė
jo: P. Polgrimas — pirm., A. 
Palujauskienė — sekr. ir V. Pa

Steponas Tautginas.

IŠ LAS VEIKLOS

tolimose prerijose — Edmonto 
ne — per CBC radio lietuvių

lą. Gaila, ne visi lietuviai ži-

St. Jakubickas padėkojo Va 
ciui Venckui už iki šiol sąžinin 
gai eitas pareigas ir sveikino 
naują valdybą, linkėdamas sėk
mės ir nepailsti sunkiame tė
vynės vadavimo darbe. Nau
joji valdyba pareiškė, kad dės 
visas pastangas suaktyvinti sky 
naus veiklą vardan tėvynės la
bo ir tautinio patriotiškumo iš
laikymo svetimos padangės ma 
sese. Toliau, buvo nutarta ar
timiausiu laiku suruošti paren
gimą. . . Dalyvavęs.

lėmės anksti, nes koncertas 
buvo 8,30 vai. Edmontono lai
ku. Girdėjosi ir skambėjo la
bai puikiai, nes CBC turi u 
Edmontone savo skyrių, todėl 
atrodė, kad transliacija vyks
ta kaip iš Edmontono, kurios 
nors stoties.

Kai kurie iš klausytojų net 
apsiašarojo išgirdę vėl lietuvis 
kai dainuojant per radiją po 20 
metų pertraukos

Pageidaujame ir daugiau to
kių transliacijų, tik norėtume, 
kad iš anksto būtų paskelbta 
lietuviškoje spaudoje, kada 
bus, per kokią stotį (mes gir
dėsime šia lik per CBC trans
canada) ir kokiu laiku (dėti 
Toronto ar Montrealio laiką, 
o mes čia išsisaaičiuosime sa-

ĮSIKŪRĖ BENDRUOMENĖ 
—Hamilton, Ont. Sausio 15 
d. Hamiltone įvyko persiorga
nizavimas. Hamiltono Lietu
vių draugija nustojo veikusi ir 
įsikūrė Kanados Liet. Bendruo 
menės Hamiltono apylinkė. Ją 
parėmė visų pažiūrų lietuviai 
ir atsisakė srovinės krypties.

KLB Apylinkės Valdybon iš 
rinkti :Agr. K.Valaitis, J. Pyra 
gius, V. Petraitis, Sakalas ir 
Grajauskaitė. Ge to, išrinkti 
3 kandidatai ir revizijos komi
sija.

— Hamiltone, daugiausiai 
kun. Dr. Tadarausko pastango 
mis yra įsteigta lietuvių vai
kams mokykla, kurią lanko žy 
mus, vaikų skaičius. Reikėtų, 
kad ta mokykla pasinaudotų ir 
senųjų ateivių vaikai, kurie ga 
jėtų pramokti liet, gramatiškai 
rašyti. Mokykla pavadinta vys 
kupo Valančiaus vardu. Dėsto 
keli lietuviai mokytojai-jos. Ce 
ros sėkmės jiems taip kilniame

MUSU SPORTAS
ŠUTAS AUSTRALI- laimėta prieš pereitų metų va

saros žaidynių nugalėtoją 
„Moulded“ 23 : 16. Viso su
žeistos jau trejos rungtynės. Į 
Melbourne lietuvių sportinin-

TRUMPAI IŠ
ST. CATHARINES, Ont.
— 1950 m. vasario.mėn. 4 d. 

St. Catharines dienraštis „The 
St. Catharines Standard” įsi
dėjo gen. P. Plechavičiaus nuo
brauką su prierašu: „Kurį lai
ką buvęs Lietuvos kariuomenes 
vadu gen. Povilas Plechavi
čius dabar yra paprastas dar
bininkas Čikagos plieno dirb
tuvėje ir džiaugiasi galįs būti 
laisvas. Jis buvo pogrindžio 
vadas kovoje prieš vokiečius ir 
įaudonuosius. Karo metu yra 
praradęs aštuonius šeimos na
rius. Dabar su savo žmona ir 
dviem sūnumis yra išsigelbė
ję“.

— Š. m. vasario mėn. 1 d. 
lėktuvu išskrido iš Vancuverio 
į Australiją p-lė L. Velioniš- 
kytė. Ji niekada neatsisaky
davo prisidėti savo jėgom prie 
lietuviško veikimo. Linkime ir 
Australjoje toliau tęsti lietuviš 
ką darbą. A. Naglis.. .

Mes, Edmontono, lietuviai, 
girdėję tą koncertą, nuoširdžiai 
dėkojame choro vadovui p. 
Narbutui ir visiems choro da
lyviams už taip mums brangų 
pusvalandį , ir linkime, kad 
dažniau skambėtų lietuviškos 
dainos net ir po tolimiausias 
Kanados vietoves.

Konpertuokite tik per CBC 
(transcanada!)

IŠ HAMILTONO KATALI
KIŲ MOTERŲ VEIKLOS.

_ Sausio 5 d. parapijos salėje 
buvo sušauktas visuotinis lietu 
vių katalikių moterų susinn- 
kimas, kuriame turėjo būti per 
renkama valdyba.

Susirinkus tačiau būreliui 
moterų, buvo nutarta išsiskirs 
lyti, kadangi dalis senosios vai 
dybos ir keletas narių neatvy
ko. Išsiskirstant, pirmininkė 
p. Žymantienė pranešė, kad se 
kantį sekmadienį bus bandoma 
sušaukti naujas susirinkimas.

St.

P. L. B. Londono, Ont. apyl.Valdyba š. m. vasario 26 d. 3v. p. p. Londone, Masomg 
Temple salėje — 240 QueenAve., ruošia

VASARIO 16 DIENOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ
ir kartu

KONCERTĄ.

Koncertinę dalį išpildys Kau 
no Valstb. Teatro solistai p. 
Radzevičiūtė ir p. Kovelis n 
žymus smuikininkas p. Kairys. 
Deklamuos p. Šalna. Tautiniai

šokiai ir pirmą kartą lietuviu 
skautų pasirodymas Londone.

Kviečiame visus ’dėtos n 
apylink. lietuvius kuo skaitini 
giausiai dalyvauti. Valdyba. K

P. L. B. Londono apyl. V-oavasario 18 d. Londone — Onl ukrainiečių salėje — 625 Lu- 
gard St., ruošia Užgavėnių proga

BLYNŲ BALIŲ.
Bus įdomi programa: žavi 

muzika, premijuojami šokia: ir 
žaidimai.

Kviečiami visi kuo skaitlin
giausiai dalyvaut..

Pradžia 7 v. v. Valdyba.
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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. 12—$5.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos
2 sv. cukraus

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

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

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

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

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

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

i 2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos

. 4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių 

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

— Kaip teko patirti, Kana
dos valdžia pradėjo sparčiau 
sekti komunistų veiklą. Ir Ha 
miltone jau yra keli atsitikimai, 
kad komunistams atsakyta Ka 
nados pilietybe, neleidžiama 
jiems nuvykti į JAValstybes ir 
daromi kiti kelionių suvaržy
mai net jau pilietybę turin
tiems. Komunistų sluogsniuo 
se prasidėjo nerimas; daug 
jų kratosi komunistų vardo.

Alg. G.

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

VYT L
JOS RINKTINĖJE

Vasaro mėn. Naujojoj Ze
landijoj numatoma pravesti di-

Anglijos Imperijos. K
to Ohmpijadą, { kurią Anglija ‘ J &
siųs 100 geriausių atletų, Ka
nada. — 60 ir Australija 120 — 
140 geriausių savo atletų, kas 
valdžiai kaštuos apie 12.000— 
14.000 svarų sterlingų. Šių 
rinktinių australų sportinin
kų skaičiun jau šiandien yra 
įbrauktas ir vienas lietuvis — 
Vyt. Šutas iš N. S. W.

Prieš dvi savaites Dabau 
krepšinio turnyre, kur dalyva
vo 4 N. S. W. miestų koman
dos, viešėjo ir V. Šutas su sa
vo darbovietės bendradarbiais. 
Turnyro vadovybei prašant, V. 
Šutas sutiko keturiese ginti lie 
t aviškas spalvas ir puikiai jas 
apgynė. Jo bendradarbis A. Ra 
manauskas, taip pat daug ža
danti krepšinio asmenybė, ir 
dar pora žaidikų, tik Australi
joje pradėjusių žaisti krepšinį, 
turnyre išplėšė antrą vietą. — 
21-11.49. N. S. W. valstijos 
rinktinė žaidė prieš New Cast 
les miesto rinktinę. Ir šį kar
tą prie valstijos laimėjimo 
daug prisidėjo V. Šutas, paro- 
Jydamas aukštą krepšinio žai- 
diko techniką ir taiklius meti
mus. (MP).

LIETUVIŲ SPORTAS 
MELBOURNE

Prasidėjusiose vasaros klep
simo žaidynėse Melbourne lietu 
vių krepšininkai eina be pralai
mėjimo. Praeitą antradienį

Kas,, kuris baigęs sutartį persi
kėlė į Melbourną. V. Madzi- 
liauskas dar iš Lietuvos žino
mas kaip entuziastingas ir vi
sapusiškas sportininkas. Savo 
ląiku Madziliauskas pasiekė 
naują Lietuvos plaukymo re
kordą 40 m kraul stilium, ak
tyviai žaidė futbolą ir krepšin*/ 
I aip pat Alg, Liubinskas, bai 
gęs privalomąjį darbo laiką, 
persikelia su šeima į Mel'bour- 
n:> ir įsijungia į sportinę veik
lą. Šiomis dienomis laukiama 
atsikeliant į Melbourną senų 
sporto veteranų — Jeršovo ii(^ 
Kepalo, kurie žada aktyviai tai 
kininkauti lietuviškojo sporto 
leprezent avime. (MP)

VEDYBINIS SKELBIMAS. 
Pildau, tėvų valią.

Tėveliai pasakė:
— Vesk tik lietuvaitę!
Dėl to ir paieškau geros lie

tuvaitės, kuri jaučiasi būsiant 
gera mano žmona, drauge ii būw 
simoji motina. Išsilavinimas ne 
■svarbu; amžius nuo 22 metų iki 
25. Aš pats kalbu ir rašau lie
tuviškai; turiu gerą, garantuo
tą darbą, ir savo namą nupirk
siu prieš vedybas. 4

Tik su rimtais pasiūlymais ’ 
rašyti, įdedant foto.

. .A. Ciklonauskas, 
Flin Flon, Manitoba.

PHARMACIE MONTREAL
Turite giminiu ar draugu,

kenčiančiu nuo Ilgu

jusu gimtojoj saly?
PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDICINIŠ

KŲ REIKMENŲ.

ATSILANKYKITE PAS MUS ASMENIŠKAI ARBA RAŠYKITE MUMS SAVO 

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

MES TURIME PILNUS RINKINIUS AUKŠTESNĖS KOKYBĖS EUROPIETIŠKŲ ; 
GAMINIŲ, TAIP PAT STREPTOMYCINO, PENICIL LINO IR j VAIRIŲ SERUMŲ^

RECEPTAI MŪSŲ SPECIAL YBĖ

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

Savininkas — vaistininkas C. E. DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVĖ

|1 HA. 7251 dieną m naktį HA. 7251
XK

AID OVERSEAS, INC., 2244 W, 23rd PLACE, CHICAGO 8, 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 nu merį ir jo kainą.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 

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

2 sv. (be 2 ozą.) j. mėsos. Siuntinys Nr. 42—$6.95
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių 

sv. 3 ozs. kiaulin. taukų 
sv. 2 ozs. šokolado 
sv. 2 ozs. cukraus 
sv. 2 ozs. degintos kavos

taukų .............. $ 6.40
D. 37 sv. grynų kiaulinių 

taukų ....... $10.95

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

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

2 
1 
1
1

1 dėž. (385 gr.) sviesto
1 d. (415 gr.) kiaul. mės.
2 sv. 3 ozs. cukraus
y2 šokolado
4 ozs. arbatos
2 sv. degintos kavos

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

Siuntinys Nr43—$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 N r. 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
% sv. šokolado

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

sv. 2 ozs. nedeg. kavos 
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. 69—$6.80 
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių

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 l&linių

Siuntinys Nr. 90—$5.00
sv. 2 ozs. kiauhn. taukų'
sv. 2 ozs. rūkytu lašinių
sv. 2 ozs.. dešros
sv. 2 ozs. sūrio
sv. 2 ozs. degintos kavo» 
sv. ryžių

1
1
1
1
1
1

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

Siuntinys Nr. 94
A. 5*4 sv. šokolado
B. 8 sv. bičių med.
C. 5 sv. kakavos . .
D. 10 sv. ryžių . . . 
2. 10 sv. džiov. slyv.
I. 5% sv. margar.
K. 8 sv. apelsinų marmala- 

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

$4.50
$4.80
$3.40
$3.30
$3.60
$3.50
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Pavergtoje Lietuvoje
,UŽ MUS LAIŠKUS RAŠO KOLCHOZO SEKRETO

RIUS“
Žemės Ūkio Kreditų Draugijų 
likvidavimą. Taip, pavyzdžiui, 
nuo 1949 m. spalio mėn. 5 die 
nos likviduotos Vilkijos ir Bab 
iu ž. ū. kredito draugijos, nuo 
spalio 10 d. Dieveniškio, Mic
kūnų ir Rudaminos; nuo spa
lio 15 d. Vilniaus ir Turgelių, 

vena kolchoze ir valgo iš bend nuo spalio 20 d. Maišiogalos, 
ro katilo.

Darbo esą labai daug, tiek 
daug, kad laiškų jau nėra ka
da nė rašyti, bet ne bėda, nes 
„Dabar mes turime kolchozo 
sekretorių, kuris už mus ir ra
šo laiškus“...

Prie to pridėti jau nėra kas.

LIKVIDACIJA..,
„Tiesa“ pradėjo skelbti ma 

sinį visoje Lietuvoje veikusių

Neseniai vienas montrelu tis 
gavo laišką iš Lietuvos, iš tik 
ros savo sesers.

Laiške, kaip paprastai, gi
riamasi, kad viskas tvarkoje, 
kad žmonės patenkinti.A Džiau 
giasi, kad jau dabar susitvar
kyta — jau visi kaimiečiai gy-

' ^tojų kooperatyvų steigi- 
i ... Jose šeimininkavo Lietu
vos valstiečiai — ūkininkai ir 
darbininkai. Dabar tarybinė 
valdžia naikindama savarankiš 
k :: ūkius ir visokią individu
al — laisvę, ne valdžios pri 
me.amą, gyventojų iniciatyvą, 
naikina ir visas laisvų gyven
tojų sukurtas įstaigas.

JAUNIMO 
MILITARIZAVIMAS ■

Lietuvos mokyklose bolše
vikų partija paskutiniu metu o. J. Riekus, 50 Willison Sq.

ir Ariogalos, nuo lapkričio 5 d. pradėjo smarkiu tempu steigti Toronto, Ont. Canada.
‘ ‘ . — Gražina - Regina Vaiš- ziui LUKUI, gyv. Montrealy-

nosios armijos rėmimui. Orga- neraitė - Schwartz, kilimo iš
Žemės Ūkio Kredito Draugi r izacijos tikslas — stiprinti mi- Marijampolės, ieško Andriaus 

Etarizmą moksleivių tarpe. Tai- Bielsko, Jurgio sūnaus, kilusio 
gi, jau vaikus ruošia kariauti— ” *“ 1 r _i.
šitie „taikos“ propagatoriai.

PAIEŠKOJIMAI

i.uo lapkričio 4 d. — Čekiškės

Ieškau Gelčiutės - Gelpytes, 
kilusios nuo Prienų.

Prašau atsiliepti, arba jos 
adresą žinančius pranešti J\a- 
z iii Gelčiui, 2453 Coloraine 
St., Pt. Ch., Montreal.

— Juozas Lėveris iš Šakių 
Naumiesčio — paieško Antano 
Pirdausko iš Vaitiškių km ir 
kitų pažįstamų.

Žinančius prašau pranešti c.

už

PADĖKOS
P. Jonui Griciui,

Man atvykus į Kanadą 
parodytą man didelį nuoširdu
mą, suteikiant laikiną pastogę 
ir' supažindinimą su Montrea- 
liu bei duotas kitas informaci
jas tariu širdingą ačiū.

Taip pat esu dėkingas už ma 
’onų sutikimą savo geram prie
deliui Petrui Šukiui.

Jonas Purtulis.
Mielam likimo Broliui Ka-

t
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BALDAMS JSIGYT1 
skambinkite E L 2567
B, LACAILLE, 

SPECIALI NUOLAIDA, 
LENGVOS SĄLYGOS.
..... ■ —-it-------------- t

Širvintų, nuo 15 d. — Gelvo- moksleivių organizacijas raudo
nų, ir tt.

j js buvo kooperatinės įstaigos. 
Jos rūpinosi kreditų tiekimu, 
ūkininkų aprūpinimu geresne 
javų sėkla, trąšomis, mašino
mis ir kitais darbo įrankiais, 
parūpindavo geresnės veis-ės 
gyvulių ir paukščių, remdavo

SUSIKAUPIMO DIENAI
(Atkelta iš 2 psl.) 

rybės ir lietuvybės dvasioje; 
gilinti tokios šeimos įtaką vai
kams ugdyti vaikų meilę, pa
garbą ir ištikimybę saVo tė
vams, kilmei ir tėvų kraštui.

2. Remti esamas ir steigti 
naujas lieauviškas mokyklas ir 
jose stiprinti lituanistikos moss 
lūs: lietuvių kalbą, Lietuvos is 
toriją ir geografiją, lietuvių Ii 
teratūrą, meną ir kitas lietu
viškosios kultūros apraiškas;

3. Per lietuviškąją š^imą, 
parapiją, mokyklą ir tikybines, 
tautines bei lietuvių skautų ir 
skaučių organizacijas auklėti 
jaunuomenę lietuviškoje dvasio 
je, išmokant taisyklingos lie
tuvių kalbos ir rašybos, lietu
viškų dainų, tautinių šokių, pa 
pročių ir lietuvio pareigų;

4. Remti lietuviškosios jau
nuomenės organizacijas, ypa
tingai jų tautinius pobūvius, 
švenres bei parengimus;

5. Traukti jaunuomenę į vi
suomenės organizacijų rengia
mas lietuviškas šventes, minė
jimus, meno parodas, koncer
tus ir kitokius kultūrinius pa
rengimus ;

6. Rūpintis jaunąja lietuvių 
karta, kaipo lietuvių tautos 
prieaugliu bei lietuvių tautos 
ateitimi ir kaipo būsima kovo
jančios lietuvių tautos talka, 
siekiant Lietuvos išlaisvinimo.

Susikaupkime ir žadėkimės 
lietuvių tautos istorijoje mums 
skiriamas pareigas atlikti.

Pasaulio Lietuvių Skautų 
Sąjungos Tarybos Pirmi ja, 

1950 m. vasario mėn. 16 d.

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.

iš Margavos km, Igliškėlių 
vai., Marijampolės aps., maž
daug 50 metų amžiaus, pasku
tiniu laiku gyvenusio Monre
alyje.

R. Schwarz, 306 East 49 
Street New York 17, N. Y.
K——--XX XX—-------XX " >

NAUJAI ATVYKUSIEMS 
“N. Lietuva” siunčiama sko
lon, t<k pranešk/te savo adresus

je, užsakiusiam man 1950 m- 
jaikraštį „Nepriklausomą Lie
tuvą", nuoširdžiai dėkoju!

Jonas Januladtis 
Bradford - Anglija. 
X---------- MX""" ■ XX~————xx~———~M

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

vedusių porai. Visi patogumai 
— netoli lietuvių bažnyčia ir 

klubas. Kreiptis vakarais 
3579 Hochelaga arba tel.

TU 4118.

iiihuiwimiwiihi
IŠNUOMOJAMAS 

KAMBARYS
ar 2 asm. Su ar be maisto.

5725 — 16 Ave. Apt, 6, 
Rosemount

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

1109 Brown Blvd. Verdun.

1

BALTICKA
Lietuvis batsiuvį s.

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

XK 30GE XX

„PALANGA“ RESTORANAS
vėl perėjo į lietuvių rankas, J

Visus kviečiame kiekvienu metu atsilankyti. Atdara die
ną ir naktį. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Gali
ma prisivalgyti lietuviškai ir kanadiškai. Puiki muzika < 
laisvalaikius galima praleisti kaip Palangoj.

Sav. Pr Baradinskas ir Fred. Sakavfčius 
2575 Ontario St. E. * Tel. CH 0554 ,

^ZZXX-——-XX——-—MM— -MM ——X

ŽYMIAI NUMUŠTOS KAINOS SUTAUPOMS IŠ

MARŠALO PLANO
Tučtuojau pasiunč'ame siuntimus į Vakarines zonas 

Pristatymas
5 sv. grynos kakao, $ 3.50
4 , degintos, nemaltos

kavos ...................... „ 4.75
8,8 „ ger. valg. marg. „ 3.95

>» &ryn- raf* taukų „ 2.90
16 >> gryn. raf* taukų „ 5.10

garantuotas.
37 sv. gr. raf. taukų $
20 ,, cristal. cukraus „ 

amer. kv. miltų „ 
amer. kv. miltų „

8.85 
3.15

20 „ amer. kv. miltų „ 2.60 
100 „ amer. kv. miltų „ 10.00 
Telefunken super radio

„Tango“ „ 52.00 
ir didelis kiekis rūpestingai parinktų siuntinių. Siūlome žy
miai papigintomis kainomis dviračius, motociklus, rašomą 
stas mašinėles, skalbimo mašinas, šaldytuvus, vaistus, vokiš 
kus pinigus (DM) ir t. t.
Reikalaukite mūsų kainoraščių! Rašykite m>ims angly ar vo
kiečių kalbomis.
Po kanadiško dolerio devalvacijos, išpirkite Money Order ar 
Bank Cheque „Gramercy Shipping Co., New York, N. Y., 
U. S. A.“ amerikoniškais doleriais ir siųskite kartu su 

užsakymu:
ARNOLDS BERZINŠ,

P. O. Box 685, Dunnville, OnL

y.

Aukšta kokybe — žema kaina I
Antiniai į visus Europos kraštus išskyrus SSRSSiuntiniai į visus Europos kraštus išskyrus 

per U S 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 
y2 sv. arbatos (Lipton)
3 gab. tualet. muilo

Nr. 4 

$ 
5.95

Į (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 
y2 sv. arbatos (Lipton) 
1 sv. džiov. vaisių
1 sv. razinkų

ii sv. džiovintų vaisių

Nr. 7

$

6.75

5
5
5
1
1

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

Nr. 9

$

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

(skardinėse po 1 sv.)
z/2 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2 sv. cukraus

2 sv. malt. pup. kavos
. (skardinėse po 1 sv.)
1 sv. kakao
y2 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. džiov. vaisių
2 sv. cukraus
2 sv. kiaul. taukų

Nr. 2

$

5.65

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

y2 sv. kakao
y2 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2 sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių
y2 sv. sūrio
2 sv. alyvos (Mazola)

Nr.

$

Nr. 3

$

5.30

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

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

5

5.85

Nr. 6

$

4.45

JUOZAS GRUBEVIČIUS
MĖSOS IR VISOKIŲ VAIKOMŲJŲ PRODUKTŲ

13 sv. kiaul. taukų
15 sv. kviet. miltų

5 sv. cukraus
sv. deg. pup. kavos

1 sv. razinkų
sv. džiovintų vaisių

2

1

Nr. 8 
$ 

5.65

i 6.00

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

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

(plytelėmis)

Nr. 10 
$ 

7.10

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

18 sv. kiaul. taukų Nr. 12 
$

5.95

ruošiame 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.

REIKALAUKITE MSŲ KAINORAŠČIŲ!
HONEST AID, REG’D

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

■ Senieji ir naujai atvykusieji tautiečiai maloniai prašo- j
■ mi atsilankyti mano krautuvėje: j
I 856 DUNDAS ST. W., TORONTO. TEL.: WA 1512. I
P Visiems sąžiningai patarnauju. Pristatymas į namus. 1

!■ ■ -"M ......M...... ....

Is Teviskes
Jūs turite nuotraukų neperdaugiausia, nors tai bran
giausia atmintis. Dėl to daokite paveikslus perfoto
grafuoti ar padidinti.
Pigiausiomis kainomis geriausiai darbą atliks 3

Foto Studija |
W. Tel. PL 5717. B

S. MAŽU LA IT IS
Lietuvi* siuvėja*

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

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. 

Lietuviška moterų kirpykla | t

Toronto, 575 Wellington W.
(studija seniau buvo Kaune)

Atliekame visus fotografijos darbus. Paveikslus per
fotografuoti ir mėgėjų darbus, siųskite paštu.

... —įĮ— —.................................................. ■>( . . ,1L, . . M——

■ S
į
3

Senas, patyręs vyriškų ir moteriškų rūbų

Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- Į 
žavimus, dažymą ir kt.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ
(B. M. Dodon)

2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

LIETUVIS SIUVĖJAS
SKINKISJUOZAS

Siuvimas geriausiomis ir prteinamiausiomis sąlygomis.
Didelis pasirinkimas įvairių medžiagų.

2540 Sherbrooke East, Montreal. Telefonas: FR 8493.

Taisomi visų rūšių aparatai.
TELEFONAS RAndolph 4708.

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.

JOE HAVER
Radio Tarnyba

Mėsinė ir maisto produktai į
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS |

1918 FRONTENAC, MONTREAL Į
TEL. FA 0209

TONY’S RADIO SERVICE.
VJsų rūš*ų pataisymai.
SAV. TONY MASYS

1728 FRONTENAC ST.
Telefonas: GR. 1249. MONTREAL.

CRANK GRINDING CYLINDER HOK1M
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED 
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St. Catherine

TRenmore 5661

E. DUMAS
VISOKIAUSIAS DRAUDIMAS

gaisro, ap'-plėšimų, nelaim. ats*t„ automobilių ir kt.
1 _ 4 Ave. VILLE LASALLE.

k’ -VV'-------XX—-------- MM MX—
£ LIETUVIS SIUVĖJAS

J. INDRELĖ

g priima vyriškų rūbų (paltus ir kostiumus) užsakymus. 
R Didelis pasirinkimas įvairiausios medžiagos . Prieina- 
II mos kainos.
U 202 St. Clarens Avė., Toronto. Tel. ME 8522
<X XX XK~"„'~"'XK

iĮ SIUVĖJAS AP. BE RESNEVIČIUS

Priimu vyrų bei moterų rūbų užsakymus iš savo ir kli- 
jen.ų medžiagų. Darbas atliekamas pagal naujausias 
madas. — Klijentai priimami: kasdien vakarais nuo 5 v 
30 min., šeštadieniais visą dieną, šventadieniais iki 10 

vai. ryto ir po pamaldų iki 2 vai. po pietų.
2471 MESSIER ST. MONT REAL, QUE.

(visai arti lietuvių bažnyčios).

w
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VISI DALYVAUJAME VASAR’O 16 DIENOS MINĖJIME!
Montreal

MINĖJIMAS ĮVYKS VASARIO 19 DIENĄ, SEKMADIENĮ, 4 VALANDĄ PO PIETŲ GESUS SALĖJE, 1200 BLEURY ST.
šių metų Vasario 16-ji Mont kurį išpildys Akstinas, Baraus 

realy bus paminėta ypatingai kas, Dikinis ir Pūkelevičiūlė, ■
iškilmingai ir stilingai lietuvis 
kai. Ypač tai liečia meninę tos 
iškilmingos ir reikšmingos die 
nos minėjimo dalį, kurioje da
lyvauja geriausios meninės jė 
ges. Ji bus tiktai lietuviška ir 
forma ir turiniu, nes ta diena 
turi pavaizduoti lietuvišką dvn 
šią.

Vasario 16-sios minėjimas 
pradedamas dailininko Telesfo 
ro Valiaus meno darbų paro
dos atidarymu, kuris įvyks Va 
s.ario 16 d. 8 vai. vak. YMCA 
salėse, 183 St. Catharine E.

Vasario 19 d., sekmadienį, 
11 vai. lietuvių Parapijos baž 
nyčioje bus iškilmingos pamal 
dos. kurių metu giedos bažny- 
finis, p. Žižiūno diriguojamas 
choras, sol. B. Žaganavičiūlė ir 
p. Piešinos diriguojamas okte
tas. Bažnyčioje bus lietuviškos 
vėliavos.

Tą pačią dieną 4 valandą po 
pietų Gesus salėje, 1200 Bleury kalų supratimą. 
St., bus iškilmingas aktas, ku
rį sudarys dvi dalys: pirmoje 
bus prof. A. Tamošaičio pas
kaita ir sveikinimai, o antroje 
— koncertas, kuris bus deko
ruotas K. Veselkos. Koncertas 
bus pradėtas dramos artistų 
lietuviška pyne — montažu,

PASITARIMAS PADĖTI ATVYKUSIŲJŲ ŠEIMOMS
KLCT pirmininkė p. P. Juš

kevičienė buvo pakviesta daly
vauti pasitarime specialaus ko 
miteto, kurio tikslas yra parem
ti atvykusiųjų šeimoms. Pasi
tarime išrinkta 
tikslui komisija.

PASITRAUKĖ MONTRE
ALIO ARKIVYSKUPAS
J. E. Montrealio arkivysku

pas Charboneau, kaip praneša 
spauda, yra pasitraukęs iš arki 
”skupo pareigų. Ppoiežius tą 
įsitraukimą, motyvuojamą 

sveikatos sumetimais, patvirti- 
1 o. Laukiama naujo arkivys
kupo paskyrimo.
VASARIO 16 PER RADIO

Montrealio lietuvių parapi
jos choras, diriguojamas var
gonininko p. K. Žižiūno, Vasa 
no 16 dienos progą, vasario 19 
dieną 20 valandą per Montre- 

:o radio stotį CHLT dainuos 
tuvių tautines patriotines 

as. Radio programa tęsis 
,?ę valandas.
KILMINGAS PROF TE- 

ESFORO VALIAUS DAR
BŲ PARODOS 
ATIDARYMAS

nūs, kaip jau buvo pranešta, va 
sario 16 dieną, lygiai 8 vai. 
vakaro YMCA salėse, 183 St. 
Catherine East, Po atidarymo 
ir pirmojo parodos apžiūrėji
mo, ten pat bus dailininko prof. 
A. Tamošaičio paskaita apie T. 
Valiaus kūrybą ir parodoje iš
statytus kūrinius.

Tautiečiai, visi, maloniai 
kviečiami parodos atidaryme ir 
paskaitoje dalyvauti.

Primintina, kad dail. T. Va
lius yra lietuviškasis kūrėjas, 
kuris temas.ima iš lietuvių liau 
dies dainų, pasakų ir tikrojo 
lietuvių tautos gyvenimo. Ne
užmirškime vasario 16 d. 20 
valandos (8 vai. vakaro).

SKAUTĖS KANADOJE!
Artinasi vasario 22-oji — 

tarptautinė skaučių diena. Sek 
..aadienį vasario 19 d. 5 —5.30 
po pietų per radio stotį CKAC, 
banga 730, bus skaučių pusva
landis, kurio metu lietuvaitėms 
skautėms keletą minčių pasa
kys Kanados rajono seserijos 
vadeivė psktn. Irena Kemežy- 
te ir Montrealio Vaivos vyr. 
skautės padainuos lietuviškai.

Vasario 20 d. 8 v. vakaro 
įvyks kanadiečių skaučių lau
žas vasario 22-ajai paminėti. 
Lauže dalyvaus Vaivos Vyr. 
skaučių d-vė. Lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Vieta — 4 60 
Sherbrooke St. E., prie St? De 
nis.

P, K. LUKAS SVEIKAS
Korespondentas, pranešęs 

apie automobilio susidūrimą
'S'C'g‘<ig'««W«l<Egtc«4«tc«tcictgeflcec<c'flctctKlciClcice<lctctci<tc««l«tClCtgtcigi<;tciKii 
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su tramvajum (pr. „NL“ nr.), 
padarė klaidą. Katastrofa tik
rai įvyko ir vairavęs mašiną as 
■nuo stipriai sužeistas ir pagul 
dytas Šv. Luko ligoninėn gy- 

speciali tam dyti, tačiau ne p. Lukas. Ma
tyt, Luko vardas, kuris kalba 
apie Šv. Luko ligoninę, papai- 
nlcjo tą vardą su p. K. Luko 
pavarde. Malonu, kad p. Lu
kas nenukentėjo ir yra „svei
kas, kaip ridikas“.

KUN S KULBIS,■ ■
kuris yra Lietuvos vyskupų de 
legatas Kanadoje, šią savaitę 
išvyksta į Norandą. Iš ten jis 
toliau vyks į Kanados vakarus 
ir, kaip kiekvienais metais, ap 
lankys visas lietuvių kolonijas 
Gavėnios metu.

Į Montreal} sugrįš vėlai po 
Velykų.
GRAŽUS ŠOKIŲ VAKARAS

Lietuvių parapijos salėje va
sario 11 dieną, šeštadienį įvy
ko šokių vakaras, kurį rengė 
Montrealio Nekalto prasidėji- 
no mergaičių draugija.

Šios draugijos suruoštas pa
sišokimas buvo tikrai gražus ir 
kultūringas. Gražus salės iš
puošimas, tradiciniai staliukai, 
bufetas su minkštais ir kietais 
gėrmais nuotaiką, žinoma, ge
imo. Šdkių yakaras praėjo la
bai gražioje nuotaikoje. Mont
realio, „N. P. Mergaičių drau
gija“ Gyvuokite! Mes laukia- 
rne ir
mų.

.1 kas, Dikinis ir Pukeleviciule, ■
š bus tautiniai šokiai, vedami J. ■ VI UlllO 

Akstino, dainuos Lietuvos op. 
tol. E. Kardelienė, solistė Za- 
ganavičiūtė ir A. Piešinos ve
damas mišrusis choras, kuris 
koncertą užbaigs. Koncerte 
bus, išdildyti tiktai lietuviški 
lietuvių autorių kūriniai.

Įėjimas į koncertą aktą vi
siems laisvas, Jokių rinkliavų 
salėje nebus. Tiktai įeinant vi 
si prašomi už ženkliukus au
koti ne mažiau kaip pusę do
lerio. Iš tų aukų bus apmokė
tos koncerto ruošimo išlaidos, 
t-aiė ir, kas liks, bus paskirta 
Tautos Fondui. Bet nuo aukų 
atleidžiami bedarbiai ir visi ne 
i.šsigaiį sumokėti. Kas ateis su 
didesne šeima, galės aukoti mą 
žiau.

Visi tautiečiai maloniai pra
šomi dalyvauti kuo skaitlin
giausiai. Parodykime tautinį 
savo solidarumą ir tautos rei- 

Visi, kaip vie 
ras, dalyvaukime Vasario 16 
— Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 32 metinių sukaktu
vių minėjime.

Gesus salę lengva pasiekti: 
St. Catherine gatve ligi Bleury 
ir nuo kampo keli žingsniai že 
myn Bleury gatve ligi 1200 nr.

g

S

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Tik laisvėje gyveną lietu- Įėję bus. vienas ir galingas 

viai, kad ir ne savo tėvynėje, protestas prieš mūsų tautos nai 
gali šiandien Vasario 16 d. 
šventę laisvai minėti, drąsiai 
pasisakyti dėl jos pavergimo ir 
ieškoti užtarimo ir supratimo.

Organizacinio komiteto pa
stangomis, ruošiamasi šios 
šventės reikšmę kuo įspūdin
giausiai pažymėti. Mūsų tad, 
lietuvių šventa pareiga kuogau 
siausia dalyvauti minėjimo pro 
gramose, kurios seka:

16 d. vasario 8 vai. vak. ita
lų šv. Agnės, bažnyčioje (prie
šais lietuvių bažnyčią) „Cari- 
as“ ruošia bažnytinį koncer 

tą, kuriame dalyvaus solistai 
p. p. Pr. Radževičiūjjį. A. Šče 
pavičienė, Br. Marijošius 
smuikininkas prof. Stp. Kai 
•ys, parap. choras ir V. Veri- 
kaičio oktetas. Prie vargonų 
tnuz. A. Dvarionas. Dalis pel 
no skiriama Tautos fondui.

18 d. vas. 11 vai. ryto org. 
kom. pastangomis išrūpinta lie 
tuviams Toronto katedra, kur 
dalyvaus pamaldose ir pasakys 
pamokslą arkivyskupas, Jo E. 
kardinolas J. E. Guigan.

Iš Katedros po pamaldų ei
sena iki Nežinomo kario kapo, 
kur lietuviai padės vainiką.

Eisenoje bus nešami specia
liai paruošti plakatai su šū
kiais prieš tautos naikintojus 
ir pavergėjus.

19 d. vas. 2 vai. po pietų len 
kų salėje Queen ir Dovercourt 
kampas, įvyks viešas koncer- oficialiu vertėju. Jo prisaikdį- 
tas, į kurį pakviestos visos vie 
tmės meninės jėgos. Čia iš
girsime vyrų chorą vadovauja 
mą A. Narbuto, liet, bažnytinį 
mišrų chorą vadovaujamą Si- 
monavičiaus, vyrų oktetą vad. 
V. Verikaičio ir solistus. Čia 
bus ir deklamacijų. Pamatysi 
me ir seniai bematytą tautinių 
šokių grupę vadovaujamą p. 
A. ^adeikienės. Svarbią ir 
re ikšmingą kalbą pasakys gerb. 
konsulas p. V. Gylys. Bus 
skaitomos ir priimamos šiam 
momentui pritaikintos rezoliu
cijos.

Visas šio, koncerto pelnas 
skiriamas Tautos Fondui. Pa 
švęskime visi šios šventės minė 
jimui savo laiką ir jauskime 
būtinumą dalyvauti, taipgi ir 
galimą dalį aukos skirti Lietu
vos vadavimo re'kalams. Lai 
mūsų visų vieningas ir gausus 
dalyvavimas tiek 18 d. Kated
ros pamaldose, eisenoje ir 19 
d. viešame minėjime lenkų sa-

D.-L. K" Vytauto klubo 
nelaimes

Montreal. Šio klubo istc-sa>ko 
rija nuo 1907 metų marga ir 
vingiuota. Daug jam teko vi- Į 
šokių sunkumų, nelaimių ir ne 
tikėt ūmų pergyventi, bet pas
kutinių laikų įvykiai, bene bus 
rimčiausi už kada nors praeity- ; 
je buvusius. Didžiausia klubo j 
dabartinė nelaimė yra ta, kad 1 
ten yra taip vadinamų „pro- 1 
gresyvių“ būrelis, kuriuos vai ] 
džios agentai pradeda smar- - 
kiau persekioti ir bausti tuos, 
prie kurių jie glaudžiasi. L.a- 
bai apgailestauju, kad šitą tu
riu kelti spaudoje, bet paskuti
nių laikų įvykiai prie to prive
dė.

Bevartydamas 1950 m. vasa 
rio 3 d. „Liaudies Balsą“, už 
tinku straipsnelį po antgalviu, 
„Iš Vytauto N. Klubo“. Pa
stebiu, kad tai yra melo rinki
nys mano adresu. Skaitau to
liau ir juokiuosi; manau, tik 
jau nebūtų „progresyviai“, kad 
be melo klastos ir propagan
dos apsieitų. Visas tas jų sieks 
ninis straips. neturi tiesos nė 
už centą, todėl svarbesnes jo 
vietas, čia ir noriu acituoti.

Straipsnio pradžioje pasaky 
ta: „Sauvaliautojų grupė, ku
ri stato klubą į pavojų“. Ten 
man primetama kažkokia giu- 
nė. Pirmiausia, aš, kaipo pir
mininkas, neturiu nei jokios 
grupės. Man visi klubo nariai, 
ypač klubo susirnkimuose, yra 
visai vienoki, ką praėjusiame 
šėrininkų susirinkime pripaži
no ir patys „progresyvieji“ me 
lagiai. Minėtąją grupę, kaip 
tik ir sudaro „L. B.“ melagiai, 
kurie klubą stato į pavojų. To
liau sako: „Praėjusį pavasarį, 
pi r mano ir direktorių žioplu
mą, klubui buvo atimtas gėri
mų leidimas“. Melas, kaip 
ožys. „Progresyvių“ grupė 
tą puikiai žino, kad dar prieš 
savaitę prieš man užimant pir 
mininko pareigas, iš klubo bu
vo išvežti visi gėrimai ir leidi
mai. Ir buvo išvežta tik per
buvusio pirmininko kaltę, dėl 
to, kad jis pritarė minėtai „pro 
gresyvių“ grupei.

„Progresyvieji“ gerai žino 
ir tą, kad valdžia klube „čist- 
ką“ pradėjo ne nuo praėjusio, 
o nuo 1948 m. pavasario, kada 
pirm. J. Vilakičiui buvo įsaky
ta išvalyti klubo valdybą nuo 
komunistuojančių asmenų ir 
daugiau jų nerinkti, o kaip 
1948 m. rudenį vėl buvo pa
statytų jų kandidatų į klubo 
valdybą, (nors jų ir neišrin- 
iko), tada J. Vilkaitis Ligour 
Commision neteko pasitikėji
mo, todėl jam ir buvo atimtas 
leidimas. Kad aš iki šiol, Jūsų 
supratimu, neparodžiau išmin
ties, gailimas daiktas. Aš ko
munistinės išminties neparody vadą bei kompromisą. Toks 
siu niekada. aštrus išėjimas spaudoj, kaip

Gėrymų leidimas buvo at- buvo „LB“, reiškia vieną: ar- jus, pastebi akyse džiaugsmo 
Tgautas ne iš baimės, kaip kad ba užvaldyti, arba sunaikinti, r šaras, tuo prisimininąu jie

daugiau panašių pareng: 
K. Lukas

PRANEŠIMAS 
SIUVĖJAMS.

mėn. 22 d. 5 v. 30 m.. šio
(po darbo) Montrealio siuvyk
lų darbininkų unijos namuose 
— 2020 Clarce St. įvyksta 212 
skyr. (lakato) susirinkimas.

242 lok. Executive Board, 
MIRĖ MARIJA 
JANKEVIČIENĖ

Širdies priepuoliu netikėtai 
mirė 64 m. Marija Jankevičie
nė (225 — 2nd Ave, Ville La- 
salle). Pašarvota G. Drouin 
koplyčioje, 7715 Edward, St, 
Ville Lasalle. Iš čia penktadie 
nį 9 vai. ryto išlydėjimas į tie 
tuvių parapijos bažnyčią ir ka 
pines. Liko našlys vyras An
tanas Jankevičius, kuriam ne
laimėje reiškiama užuojauta.

SPORTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Visi Montrealy esantieji lie 
tuviai sportininkai, sporto mė
gėjai. bei norį būti sportinin
kais, šį penktadienį, vasario 17 
dieną, 20 valandą DLK Vytau 
to klubo patalpose renkasi vi
suotinio susirinkimo, kuriame 
bus aptarti Toronto krepšiniu 
xų kvietimo ir kiti aktualūs 
klausimai bei sumanymai.

Jei kartais link Verduno kada keliausi, neužmiršk S 
sustaibdyti arklių. . .

APSILANKYK «

lietuviškoj valgykloj |
Įvairūs užkandžiai ir gėrimai.

Valgių pasirinkimas.
čia pat įsteigtas lietuviškos knygos platinimo centras. 
Pasirinkimui naujausi ir vertingiausi leidiniai. Taip pat 
čia gaunamos pirmosios Kanadoje lietuviškos plokštelės. 
Atdara nuo 6 valandos ryto iki 1 valandos nakties.
749 ATWATER ST. TEL. WE 0619.

SAV. L GIRINIS■ ■

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 EįO centų.
Adresas: 2161 St. Catherine East. Telefonas: CH 0480.

progresyvieji“, bet po 
.irs 3 mėnesių sunkaus darbo 
ir kulių pastangų, kurias dėjo 
’(sakingi žmones, ir tai per 
Jūsų kaltę.

Nors leidimas ir buvo atgau 
tas, bet sąlyginai. Į sąlygas 
įėjo ir 18 suspenduotų asme
nų. Tą suspendavimą išnešė 
ne Norkeliūnas ar Norkeliūnu- 
kas, kaip kad Jūs sakote, bet 
vaidyba ir direktoriai, kurių 
yra ir parašai po tarimu, ir 
jei iš jų kas apie tai nežino, 
lai atsišaukia. Be to, klubo rei 
kalais jie kalba ne kaipo paski
ri žmonės, bet kaipo pilnatei
sis klubo vadovaujantis orga
nas, demokratiškai klubo šėri- 
ninkų didžiuma balsų išrink
tas.. Dėl to., tarimo, ar suspen- 
divimo, aš jums pranešu: nein- 
knminuokite manęs, nei mano 
sūnaus Alberto, kad vėliau už 
tai nereikėtų gailėtis.

Kas link 22 d. sausio šėnnin 
kų balsavimo už valdybos nu
tarimo priėmimą, irgi pamela
vote nė nemirktelėję. Jūs pa
tys tą klausimą kėlėte, patys 
reikalavote, kad jis būtų peibal 
suoitas. Nurodėte dienotvar
kėje vietą. Bet kada pamalėte, 
kad aš tam pasirengęs, Jūs at
sisukote prieš balsavimus; ma
tyt, Jums pasirodė, kad neturė 
jote laiko suagituoti žmones. 
Jūs čia norėjote suvaidinti taip, 
kaip šių metų valdybos rinki
muose vaidinote*. Bet čia sto
vi klausimas, ar vienas narys 
atsistojęs, gali visus viešai 
agituoti nedalyvautų balsavi
muose? Nežiūrint visų agita
cijų, iš dalyvavusių susirinki-

. me apie 130 — 140 šėrininkų,
■ 80 pasisakė už valdybos tari-
■ mą, 2 prieš, 9 pasisakymas bu- 
' vo neaiškus, kuriuos komisija 
' atmetė. Taigi didelė dauguma

susirinkime dalyvavusių pasi
sakė už tarimą.

Visa klubiečių kaltė yra ta, 
kad jie permažai įdomaujasi 
klubo reikalais, nesilanko susi
rinkimuose, net ir tada, kada, 
galima sakyti, sprendžiamas pa 
čio klubo likimas. Apie valdy 
bos tarimo panakinimą negali 
būti nė kalbos, jeigu norime 
matyti gyvuojantį klubą.

Viskas, kas minėtame „LB“ 
straipsnyje buvo parašyta, nė 
ra reikalo linksniuoti, nes tai 
buvo melo marmalienė.

Yra apgailėtina, kad grynai Neprigulmingu Klubu. Kaip 
vidujiniai draugijos reikalai, 
kuriuos puikiausiai galima iš
siaiškinti draugijos susirinki
muose, tuojau išnešami į spau 
dą, ieškant lyg tai užtarėjų. 
Susirinkimuose nors ir tenka 
kiek užsikarščiuoti, ar vienas 
kitam numesti aštresnį žodį, 
vistik greičiau galima rasti iš

kiotojus ir krašto engėjus.
Išeivė.

POVILO VAITONIO SIMU L . 
TANAS TORONTO

UNIVERSITETE J
Vasario 10 d. mūsų žinomas 

šachmatų meisteris p. Vaito
nis davė simultaną Toronto 
Universiteto Hart - House klu
bo nariams. Po trijų valandų 
kovos iš trylikos partijų p. Vai 
tonis išlošė dvyliką. Mūsų ( 
meisteris buvo labai geroj for
moj ir visas partijas sulošė ašt 
riai. Alė.

LIETUVIS PAKVIESTAS 
TEISMO VERTĖJU

Iki šiol Ontario provincijos 
teismai neturėjo specialaus lie
tuvių kalbos vertėjo. Yra bu
vę atsitikimų, kad lietuviai, 
patekę ir ne dėl savo kaltės į Z 
kaltinamųjų suolą, save ginua- ' 
yo anglų kalboje, kurios jie 
tik silpnai mokėdavo. Kitais 
atsitikimais mūsų tautiečiai 
liudydavo lenkų ar rusų kalba 
ir svetimas vertėjas tai išvers
davo į anglių kalbą, ir atvirkš
čiai. Tai buvo labai nepalanki 
padėtis.

Atkreipus atitinkamų orga
nų dėmesį j tą nenormalią pa
dėtį, Toronto Universitetui re 
komenduojant, nuo šių metų 
pradžios p. Jonas Juškaitis pa 
kviestas lietuvių ir kitų kalbų

minas jau įvyko.
Ta pačia proga tenka pri

minti, kad kiekvienoje byloje, 
kriminalinėje ar civilinėje, ku
rioje lietuvis yra kaltinamasis, 
šalis ar liudininkas., jis turi tei 
sę pagal Kanados įstatymus rei 
kalauti lietuvių kalbos vertėjo. 
Jeigu vertėjo tuo metu teismo 
salėje nebūtų, byla atidedama.

Didesnėse bylose p. Juškaitis 
vyksta iš Toronto ir į kitas Ka 
nados vietoves. N. N.
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 

DĖMESIUI.
Sekmadienį, vasario 19 d., 

8,30 vai. Indian Rd. Baptist 
Church 16 vasario proga įvyks 
Lietuv. evang. pamaldos kartu 
ir šventa vakarienė. Pamal
das atlaikys lietuvis kunigas iš 
Chikagos. Be to vietinis ang 
lų kunigas tars pasveikinimo 
žodžius. Susisiekimas’’trarnva 
jum: Dundas West iki Hum- 
burside. stotelės. Valdyba.

mi į šį parengimą atsilankyti. 
Rengėjai.

VASARIO 16 D. PER 
LONDONO RADIO

. London, Ont. Kanados Lie
tuvių Tarybos skyrius vasario 
12 d. 5 vai. p. p. ruošia iškil
mingą Lietuvos nepriklauso
mybės 32 m. minėjimą per St. 
Treomo radio stotį.

Programai vadovauja ir iš
pildo lietuvių liaudies dainas 
su kanklėm Lietuvos Kariuo
menės Savanoris KūrėjasA.

WINNIPEG
UŽGAVĖNIŲ BLYNAI

Užgavėnių vakarą, vasario 
mėn. 21 dieną, lietuvių Klubo 
svetainėje, yra rengiamas pasi 
linksminimas. Tai nepapras
tas pasilinksminimas vakaras, 
kokius mes pratę nuolatos ma 
tyti. Šį kartą svarbiausiu už 
kandžiu bus Užgavėnių blynai, 
prie skanaus putojančio alu
čio. Prie smagios muzikos, su 
gera nuotaika užsigavėsime 
ateinančiam gavėnios laikotar
piui. Pradžia 8 vai. vakaro. Padolskis. 
Įėjimas tik 1 $. Visi kviečia- KLT sk. Valdyba.

Prie pabaigos norėtųsi pa- džiaugiasi. Todėl stenkimės 
daryti mažą pastabėlę. Prieš tų senukų — klubo steigėjų 
43 metus. Pirmutiniai lietuviai — darbą įvertinti ir išplėsti, o 

kurie didžiumoje ne pražudyti. Kas ligšiol buvo 
padaryta, ar yra daroma, vis
kas daroma klubo gero dėliai. 
Todėl sekime ir mes tų senu
kų pavyzdžiu, stenkimės išlai
kyti lietuvišką draugiškumą 
bent klubo patalpose. 
Žvelkime į dabartinę klubo 
padėtį. Nestatykime pirmon 
vieton savo politinių užgaidų, 
o rūpinkimės viso klubo ger o
ve. Mes, lietuviai, esame vie
nintelė tauta Montrealy iš visų 
Rusijos okupuotų kraštų, kurie 
turime tokią tautišką įstaigą

emigrantai, 
turėjo Lietuvą apleisti dėl per 
sekiojimo Caro žandarų, atsi
dūrė Kanadoj, tam tolimam ir 
tais laikais mažai mums žino
mam krašte, įsteigė šią svarbią 
ekonominę, labdaringą bei kul 
tūrinę lietuvišką organizaciją, 
kurią ir pavadino Didžiojo Lie 
tuvos Kunigaikščio Vytauto

Atsi-

girdime iš šio klubo steigėjų 
(deja, šiandie mūsų tarpe jau 
mažai jų yra), kad klubas ta
da buvo lyg viena didžiulė lie
tuvių šeima Montrealy, kur po su visokiais gėrimais, ir jeigu 
darbo vakarais, ar sekmacįie- ją prarasime dėl poltinių apkal 
niais, Montrealio lietuviai susi ’ 
rinkdavę ir praleisdavę drau
giškiausias tarpusavy valan
das. Šiandie, su vienu antru 
iš tų laikų seneliu-le išsikalbė-

tinimų, tai prarasime ant vi
sados. De Norkeliūnas.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

TR 9659
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