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PASKUTINES LIETUVIŠKOSIOS AKTUALIJOS
LIŪDNOJO DEŠIMTMEČIO 

MINĖJIMAS.
Šiais metais sukanka dešimt 

metų, kai Lietuvoje. Latvijoje 
ir Estijoje buvo įvykdyri pir
mieji masiniai ramių gyvento
jų trėmimai į tolimas Sovietų 
Rusijos sritis. Šis žiaurus Bal 
tijos tautų naikinimas bolŠevi 
kų tęsiamas dar ir šiandien.

Baitų Federacijos prezidiu
mas Kanadoje yra nutaręs šias 
liūdnas sukaktuves tinkamai 
paminėti. Toronte minėjimas 
įvyks birželio 17 d.

Prezidiumas kviečia lietu
vius, latvius ir estus šį liūdną 
minėjimą atlikti ir Kitose Ka
nados vietovėse.

Dr. A. Zubrys, 
Laitų Federacijos Kanadoje 

.ice - pirmininkas“.
PABALTIJO DIENA 

NEW YORKE.
Birželio 16 d. visos trys 

baitijos tautos: lietuv;ai, lat
viai ir estai, sujungtomis jėgo
mis ruošia BALTIC STATES 
DAY. Parengime dalyvaus 
vieni iš svarbiausių ir žymiau, 
šių Amerikos politikų — kal
bėtojų bei Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos aukštieji pareigūnai 
ir visa eilė kitų įžymių įmanių. 
Meninę programos dalį išpil
dys žymiausios Pabaltijo tau
tų meninės pajėgos. Pabalri- 
jo valstybių diena Įvyks New 
York City, Carnegie Hali.

O antroji New Jersey lie
tuvių diena įvyks birželio 10 
dieną Lietuvių laisvės parke, 
340 Mitchell Ave, Linden, 
New Jersey, USA. Programa 
didelė ir įdomi. Pelnas Lietu
vos laisvinimo reikalams.

— New Yorke įsteigtas >ais 
vosios Rusijos fondas.

— Jugoslavija gavo 191 mil. 
dol. vertės maisto.

— JAV Prancūzijai įteikė 
12 sprausminių lėktuvų, kaip 
Atlanto pakto dalyvei.

NEW YORKE POSĖDŽIAUJA VOSIGS EUROPOS 
KOMITETO LIETUVE" GRUPĖ

VTelefonograma iš New

dieną, New Y or ko m 
rinko pirfno:•> "•--.-•sėdi 
pos i .us-Arim-jo k otri’■ 
vių grupė.

įgalioti
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.relinis, .adv. Tokšius 
auskas, dr. I’emickas, p
Inas ir p. Vairi e 
up ės oi rmininku 
ridaikauskvs. sri

š rinktas 
e .iriom

USlOb LIETU

rnano znuo: .v 
gegužės 19 d 
susirenka dei

Nors k.»i kam ne pa" 
mams mano praneš' i o; - 
mariau, (kad vis dėlto n 
no pras teš imas tau t i eč i. 
įdomus.

Gautomis 
šeštadienį, 
Pfullingene
VLIKas ir Mažosios Lietuvos 
Tarybos atstovai. Pradžia de 
rybų buvusi padaryta anks
čiau. Pasėkoje po pasitari
mų Frankfurte — esąs sutar
tas dail. Brakas šeštu Vykdo
mosios Tarybos nariu teritori
niams reikalams. Bet toks šio 
viso kiaušinio sprendimas MI. 
T esąs skaitomas tiktai kaip

at-

VYTAUTAS GYLYS, 
Generalinis Nepriklausomos 
Lietuvos Konsulas Kanadoje, 
jo pirmojo į Montreal; atvki
mo ir dalyvavimo „NL” de
šimtmečio minėjimo oroga. Ge 
neralinį Lietuvos Konsulą Ka
nadoje, Įgaliotą minis tęvi p. 
Vytautą Gylį sveikiname di
džiausiame valstybės, kuri res 
pektuoja Lietuvos Nepriklau

somybę, mieste — Montrealy.
y-—

Pa

oro paštu, 
įžanga į viso šio „Goy ■/ 
mazgo“ atrišimą. Too L si 
rertkama Pfullingene, nur 
vyksta ir MLT pirm .; a ė. 
E. Simonaitis ir kiri asmen 

Kokių vaisių bus tri.ek 
pranešiu vėliau.

Trumpai dar galiu j-iTl 
muoti, kas mano jau ar.’-.sč' 
buvo pranešta, kad Lon/ooo 
tarpininkavimas VLIKui nu
statyti kontaktus su Diploma
tijos Šefu, teigiamų vaisių ne
davė.

Ką daugiau patyręs „NL“ 
skaitytojus informuosiu ir atei 
tyje. (bjl).

Tai plautiniai santykiai negerėja 
TRUMANO .ŽODIS DĖL GY NTMOS1 NUO PAVOJŲ. KINIJAI PASKELBTAS EM 

.SARGO. LAISVOSIOS AZIJOS KOMITETAS.
Trumanas gintis nuo agresijos, Kuri nuo 
i tsv.tas t dates didėja.

Sovietų Rusija ginklavimosi 
tikslams paskelbė prievartinę 
30-ties miliardų rublių pasko
lą. kurią turės išpirkti visi 
Rusijos gyventojai, ši našta 
tokiu būdu gula ne tiktai ant 
Rusijos piliečių, bet ir neleng- 
via.u ant viso laisvojo pasaulio.

Laisvajam pasauliui kovo
jant su agresija, dėl Kinijos įsi 
dAlino i Korėjos karą, teko ap 
riboti su Kinija prekybą. JTO 
Kinijos komunistams nutarė 
neparduoti karui reikalingų 
medžiagų: gumos, naftos, me
talų ir ri: Tai vadinasi embar
go-

Kovos eigoje su agresija, 
laisvieji Azijos kraštai sudarė 
Laisvosios Azijos komitetą, ku 
rio tikslas — saugoti ir gin*i 
tautų ir valstybių laisvę.

Akivaizdoje gresiančių pa
vojų, ir Europos seimas paska
tinį posėdy Strasburgo mieste, 
Prancūzijoje, vyksta žymiai 
sklandžiau. Ministerių komi
tetas, kuris paprastai tariasi 
pirma, negu pradeda posėdžius 
seimas, pilnateisiu nariu pri- ____  _________
ėmė V. Vokietiją, kurios prem juos smarkiai triuškina JTO 

jėgos. Puolimo centias dabar 
yra rytiniame ir viduriniame 
frontuose. Vakariniame fron
te — prieSap stumiamas atgal JAV.

fAV prezidentas 
rado reikalinga jspė 
valstybes, kad jos

SVE i KINI MAS ,, N t P R1 
KLAUSOMAI LIE H.VAI“.

Didžiai Gerbiamas, Pone 
Redaktoriau ■■

Kai lietuviškas žocr.s T.rlri-

taunedaugeli.-" t 
atsikėlimu 
kėjo Neprik 
Tačiau ji ki’i 
keliasdešimt 

Panašios .-.
Dalis lietuvių seniau IŠsihcirv- 
čiusių ir dabar iklajonančių po 
nežinomus tolins k!y?iha ir 
dingsta tarp svetimų. Tu „Ne 
priklausoma Lietuva“ turi a 
patį anų pirmųjų laikraščių už 
davinį: atgaivinti abejojantį ir 
duoti naujos gyvybės gmistan 
čiam.

Kad tavo šodis platus ir tei
singas būtų kovos įrankiu už 
mūsų Didįjį Tikslą — Nepri
klausomą Lietuvą.

Jūsų dešimtmečio jubiliejui 
linkime ištvermės ir kovos 
sios!

PLB Delhi Apylinkė. 
V.- Ignaitis, 

LOK Pirmininkas.
P. S. Peiimkit šią 10,- $ auką.

.etų

dva

jeras ir užs. reik. min. Adenau 
eris iškilmingai įvesdintas. Sei 
mas be didelių reformų priėmė 
Sumano planą, svarsto Euro-

' vietove® N 
nacioi’1''*’,6 1 

į

pos pasų ir muitų panaikini 
mo klausimus. Europa tokiu 
būdu ruošia ateities vienybės 
darbą.

D. Brtianija pagaliau nusi
stačiusi griežčiau elgtis su Ki
nijos komunistais, įteikė notą, 
kurioje reikalauja paleis-1 iš ka 
Įėjimo D. Britanijos ir JAV pi 
liečius, kuriems gresia mirties 
pavojus, nes Kinijos ktomunis- 
tai tebevykdo baisų terorą: kas 
dien nužudo šimtus politinių 
savo priešininkų. Kinijoje te
roras vis iabjau įsisiautėja.

Šių laikų Romą arba Meką 
— JAV vienas po kito lanko 
valstybių ministerial: Dabart" 
niu metu JAV vieši Izraelio 
premjeras Ben-Gurionas ir 
Norvegijos premjeras Gerhard 
sen.

Nedidelę sensaciją sukėlė-ka 
rininkų persversmas. Bolivijo
je. Jie nuvertė prezidentą ir 
skelbia naujus valdžios rinki
mus. Amerikos atogrąžų res
publikose tai yra ne naujiena.

KARAI
Korėjoje vyksta dideli mū

šiai. Puola komunistai, bet

nuo Seoulo miesto. Priešas 
siunčia mases žmonių, kurios 
ir žūsta.

Izraelio - Syrijos kova dar 
nebaigta. Nors Izraelis apskun 
dė Syriją, bet dabar aiškėja, 
kad kaltas pats Izraelis, nes jis 
ir dabar dar tebešeimininkauja 
srityje, kurią JTO atstovas lai 
ko priklausančia Syrijai.

D. BRITANIJOS NOTA 
IRANUI

Priešingai paskleistiems gan 
dams, D. Britanijos nota Ira
nu}! visai korektiška, p. Bri
tanija siūlo Tranui dėl naciona
lizuojamųjų naftos versmių de
rybas ir, jeigu jos neatvėstų į 
prie susitarimo, tai Tarptauti
nį teismą. Šiai notai pritarė ir

MacArthuras buvo teisingesnis
Jų ginče, ar gen. MacAr-.hu 

ras uždraudė Centrinei, žvalgy 
bos įstaigai veikti jdį,griios ri
bose, generolas buvo teisinges 
nis negu prezidentas Trumą- 
nas. Trumanas pareiškė, kad 
generolas nelaidp ČIA (Cent
ral Inteligence Agency) ten 
veikti, tuo tarpu MacArthuras 
po priesaika tai paneigė. Iš 
tiesų generolas niekada žval
gybos įstaigai nedraudė veikti, 
tik reikalavo, kad jie dirbtų, 
prisilaikydami tam tikrų sąly
gų, kurias ČIA vyrai, teisingai 
ar klaidingai skaitė nepriimti
nomis. Ypač jis reikalavo, kad 
ČIA, kaip civilinės šakos or
ganizacija, nors yra tiesiogiai 
atsakinga tik prieš 'liūtinio 
Saugumo Tarybą (Natinal Se- 
iuįrity Council) paklustų jo 

valdžios ir dirbtų vienybes sais 
tomą.
Pėstininkai taps patrauklesni.

Netrukus JAV armija pasiū 
lys pakelti žemyno kanų lo
vos dvasios lygį, net ligi Ma
rinų (laivyno pėstijos) lyg
mens. Armijos vienetams bu
sią prikergti vilioją vardai ir 
verbavimo būstinėse bus iške
liama Armijos „garbinga pra 
eitis“ ir būsią mažiau kalbama 
apie keliones ir išmokslinimą. 
Panašiai, kaip ir Marinų dali- geriausius 
niuose apmokymas būsiąs su
griežtintas, kad suteiktų dau
giau savimi pasitikėjimo.

Drastiška taktika
Respublikonų - pietiečių de 

mokratų koalicija, kuri grasi
na neduoti algos Achesonui, 
kad tik greičiau juo atsikra
čius, kalbama, kad eis net to
liau, jeigu tai būtų reikalinga.

JAV DIVIZIJA IŠVYKO Į 
EUROPĄ

Amerikos 4-ji divizija, apie 
4.000 vyrų, išlydėta į Europą, 
kur ji stos į Europos gynimo 
eiles, gen. Eisenhowcrio vado 
vybėje.

— Gromyka tebedaro ob
strukcijas ir 4-rių konferenci
ja neranda išeities. Spėjama, 
ikad Maskvai aštrusis tos kon
ferencijos šaukimo reikalas 
jau bus praėjęs^ todėl jau 'pra
dedama abejoti, kad dėl die
notvarkės galima būtų susitar 
ti.

— Atominės energijos ži
novas prof. Harold Urey pa- 
leiškė, kad Sovietų Sąjunga 

turinti 50 atominių bombų.

grąžins

POLITINIS VEIDRODIS 
pagal 

naujausi NEWSWEEK
9r. Aiįfottt-==E=-

Jie samprotauja, kad
visą State Departamett 
džetinį įstatymą į lėšų 
mo komitetą, ligi Achęsonas ne 
bus pakeistas. Respublikonų 
vadai nelabai norėtų irrtįis to
kių griežtų priemonių, Jiet 
Achesono nemėgimas yra taip 
stiprus, kad visa kas gali Įvyk 
ti, /kai taip ilgai sulaikytas pi
nigų skyrimo įstatymas pa
sieks Kongresą.

Diplomatinės žinutes
Baltųjų Rūmų artimieji kai 

ba, kad tuo tarpu Trumanas 
neprašys ambasadoriaus 
O ’Dwyer atsistatydinimo, ta
čiau, jeigu O’Dwyer susipras
tų, tad prezidentas tai sveikln 
tų-

J. Malikas neatvyko, po to, 
kai priėmė pakvietimą dalyvau 
ti JT delegatų BenGuriono gar 
bei suruoštuose pietuose.

Už uždangos
Pagal patyrusių stebėtojų 

nuomonę rusai vis Iabjau nu
stoja užsidegimo, kad susirink 
tų Keturi Didieji tik todėl, kad 
Vokietijos apignklaviinas nėra 
taip arti, kaip jie to labai bi
joję prieš penketą mėnesių. . .

— Iš Anglijos pabėgęs ato
minis mokslininkas prof. Pon
tecorvo šiuo metu seka atomi
nę satelitų pažangą ir perkelia 

i mokslininkus į 
Maskvą.

„NL“ PLATINTOJAI:

Kojelaitis A.
Noreika St.
SriubiŠjkis B.
Mikelėnas J,

Gudas L.......................... 226*4
Indrelienė O................ 205 J4
Gumbelevičius E............. .179
Skaistys G....................... 174%
Skaržinskas J. ............... 87%
Treigis V.................   . . . 76%
Janulaitis J. (Anglija) . 69
Januška P....................... 56
Prielgauskas Kl. ........... 49%
Janulevičius P................. 48
Smilgis E......................... 33
Masionis J. ................... 30
Meškauskas M................ 30
Bilevičienė O.................. 28
Rutkauskas J.................. 26%
Frenzelis A...................... 24
Andruškevičius K........... 23
Dunčikas J....................... 22
Gudžiūnas K................... 20
Skirgaila V...................... 18
Adamonis H.................... 16
Grigaitis K...................... 12
„Australijos Lietuvis“. . 12
Aušrotas Br. (USA) 10%
Pilkauskas J.................   . 10
Pranckūnas S.................. 10
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Dešimt metų
Dešimt metų — tai varno am 

žius, kuris is tėvų reikalauja 
daugiausia rūpesčių, šio laiko
tarpio nušvietimą matome bu
vusių „NL“ redaktorių pasisa 
kymuose, kurie tuos rūpesčius 
ir parodo.

Bet kokia šio laikotarpio 
reikšmė?

„Nepriklausoma Lietuva“ 
gimė prieš dešimtį metų. Tai 
buvo tiktai pusmetis po to, kai 
Lietuva buvo okupuota rusiš
kojo imperializmo, visada sie
kusio valdyti Lietuvą ir kitus 
Baltijos kraštus. Tai buvo tuo 
laiku, kai Lietuva nuo viso lais 
vojo pasaulio jau buvo atitver- ; 
ta geležine uzdangaj kai Lie
tuvos žmonės jau negalėjo gau
ti iš šiapus jokių žinių, o 'kai iš 
anapus Sibiro kaina teko ap
mokėti bandymą susižinoti su 
Amerika.

Ir tada, kai Lietuvos vieš- 
patin gumas buvo nutrauktas, 
Kanadoje iškeliama Lietuvos 
nepriklausomybės vėliava obal 
siu: „Nepriklausoma Lietuva“!

NB—ilgai netrukus po to ir 
pačioje Lietuvoje, po svetima 
letena, pogrindyje taip pat iš
keliama ta pati Lietuvos vieš- 
patingumo vėliava, tuo pat obal 
siu „Nepriklausoma Lietu
va“, pirmasis Lietuvos okupa
cijų metu pogrindinėje spaus 
tuvė j e spausdinamasis laikraš 
tis, netrukus tapęs visos lie
tuvių tautos sujungtosios re
zistencijos — LIKo, vėliau per 
organizuoto į VLIKą — oficio 
zu.

„Nepriklausoma Lietuva“ 
Kanadoje ir „Nepriklausoma 
Lietuva“ Lietuvoje, okupaci
niame pogrindyje. Tartum su
tarta! Tai įrodo, kad Kanados 
lietuviai, kaip ir Lietuves gy
ventojai pajuto vieną jausmą, 
suprato vieną ir tą pačią mintį- 
Lietuvos Nepriklausomybės. 
Tėvynės meilė, patriotizmas ir 
gilus vienybės, vieningo darbo 
supratimas sąmoningus lietu
vius jungia į tautos ir tėvynės 
darbą, o toms Didžiosioms Idė 
joms negali pastoti kelio nei javimo talkon ir kurie padeda 
vandenynų pločiai, nei geleži
nės uždangos!

Tremtiniams, radus Kanado 
je „Nepriklausomą Lietuvą“, 
buvo didžiulė staigmena ir be 
galo malonus ir džiuginantis 
tautos gyvybės ir tautiečių są
moningumo faktas. Už tai vi
siems Kanados lietuviams vi
suomenininkams tenka nepa
prastai didelis įvertinimas, pa
garba ir padėka.

Šiame „NL” numeryje de
damieji buvusių „NL“ redak
torių ir visuomenės veikėjų pa
sisakymai patys už save kalba. 
Pro sulaikytą jų nuoširdų žo- 

»dį stypi jų dideli rūpes
čiai, neįvertintas pasiaukoji
mas ir, nežiūrint visų kliuvi-

nių, neatlaidus pasiryžimas ko 
voti už tiesą ir tą kovą laimėti. 
Naujiems ateiviams tai yra ge- 
riausis pavyzdys. Kad gi visi 
tautiečiai būtų tokie jautrūs sa 
vo, kaip išskląidytos tautos da 
lies nariai, pareigai!

Šis pavyzdys rodo, kad mes, 
Kanados lietuviai, kurių senes 
nioji išeivijos karta buvo poli
tinio solidarumo, vienybės idė 
jų, pagristų kilnia tolerancija, 
pionieriais, galima sakyti, visa
me pasaulyje; kad mes, sekda
mi savo vyresniuosius tau t ė
čius galėtume nepalyginamai 
daugiau nuveikti ir nepalygi
namai daugiau atsiekti to, kas 
mus jungia, kas yra kilnu ir 
gražu, kas mūsų tautą stato 
į pačių kultūringųjų tau'ų tar 
pą ir, kas ypač svarbu — mū
sų Tėvynei ir Lietuvos valsty
bės ateičiai sudarytų tikrą lai
mėjimą.

Šia prasme, mano, kaip da
bartinio „NL“ redaktoriaus, 
yra nepaprastai malonus ir kil 
nūs uždavinys i rpareiga, gau
ta iš Kanados Lietuvių Centro 
Tarybos (kaip organizacijos, 
kuri apjungia visus, visokių 
politinių srovių, visokių reli
ginių Įsitikinimų, visokių orga
nizacijų ir visokių pažiūrų ne
partinius tautiečius. Bet ma- >• 
no darbas tiek yra efektyvus, 
kiek jis turi nuoširdžią tautie
čių paramą, bendradarbiavimą. 
Todėl šia proga aš turiu nuo
širdžiai padėkoti visiems Bend
radarbiams, kurių gražus bū
rys yra Kanadoje, Amerikoje, 
Europoje, Australijoje ir net 
Afrikoje ir Azijoje.

Ypatingai aš esu dėkingas 
tiems bendradarbiams, kur;e 
„Nepriklausomos Lietuvos” ne 
užmiršta kiekvieną savaitę ir 
rūpinasi ja, (kaip tikru dešim
ties metų vaiku. Tai tinka vi
siems: ir tiems, kurie regulia
riai šelpia savo kūrybos vai- - 
siais — raštais, kurie nasto- 
viai bendradarbiauja rūpinda
miesi prenumerata, kurie kas 
trečiadienis atvyksta ekspedi-

Šis metas 
mingas, nes 
dešimtmetį, 
gas vaisius, 
grūdelio, kurį pionieriai lietu
viai, susibūrę Kanados Lietu- | 
vių Taryboje, entuziastiškai ir 
optimistiškai pasėjo ir su dide 
liu pasiaukojimu ugdė, Jaukė ir 
troško matyti tą žurnalėlį pa
virsiant savaitraščiu ir visos jų 
jėgos buvo sukauptos tam tiks 
lui atsiekti.

Senieji lietuviai visada no
rėjo jį išlaikyti nešališką, vien 
tik dėl to, kad jis visus 'galėtų 
sutraukti į vieną lietuviška 
šeimą, kurios siekinys yra Lie
tuvos laisvė.

Šia proa aš noriu padėkoti 
KLCTarybos vardu visiems bu 
vusiems redaktoriams, bendra 
darbiame, dirbusiems žurnalo 
spausdinimą, nes tai buvo tik
ras rankų darbas. Taip gi ačiū 
gerbiamoms šeimoms, kurios 
dovanai leido pasinaudoti savo 
patalpomis, o labjausiai ačiū 
visiems aukavusiems, kuriems 
rūpėjo išlaikyti lietuvišką pa
triotinę spaudą.

Vis dėlto negaliu užmiršti 
pastangų ir darbų šių paskuti- ateityje prisidėti ir paremti tą 
nių veik pustrečių metu, nes mūsų bendrą darbą.
tame laikotarpyje laikraštis P. JUŠKEVIČIENĖ, 
tikrai išsivystė. KLCT Pirmininkė.

Petronėlė Juškevičienė, 
Kanados Lietuvių Centio T; 
rybos ir KLB-LOK pirmininkė.

a-

Linkiu, kad jis visuomet lar 
nautų visos Kanados lietu
viams, pasiekdamas tolimiau
sias vietoves ne tiktai Kanado 
je, bet ir plačiame pasauly.

Būkite malonūs tautiečiai ir

Dešimtmečio proga
sveikiname

„NEPR. LIETUVĄ
ir savo klientus

VI C! ORIA 
Cleaners & Dyers Co

„NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI“ 
Montrealy.

(Vyr. Redaktoriui Ponui Jonui Kardeliui)

Džiaugiamės kartu su Jumis
DEŠIMTMEČIO JUBILIEJAUS proga.

Linkime tapti dienraščiu ir nuvesti į 
LAISVĄ IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ.

Priedas: 10 dol. „NI.“ namų statybai.

Lietuviškosios Bendruomenės 
Ottowoje vardu 

Apylinkės Valdyba.

pusę. Bet apgailėti tenjka, kad 
Torontas pradėjo polemizuoti 
tarp savęs, ir „Nepriklausomos 
Lietuvos“ leidimas atsidūrė 
Montrealy. „Nepriklausomos 
Lietuvos“ puslapiuose spindė- 

patriotus jo Tėvynės mailė ir sunkus gy
venimas po svetimu jungu.

Nors keitėsi laikai ir reclak 
toriai, bet nesikeitė „NL” tu
rinys, kaip buvo iš pirmo nu
merio toks yra ir po šiai lienai, 
skelbiantis karštą T čvyr.ės 
meilę, Lietuvos žmonių vargus 
ir kančias svetimų vergijoje.

Dėka naujų ateivių „NL” iš 
augo į savaitinį puikų laikraš
tį-

Aš savo ir šios apylinkės Ma 
nitoboje lietuvių vardu linkiu 
„NL“ išaugti į dienraštį ir 
sklisti po platųjų pasiimi 

Iligausių metų „NL“.
P. Liaukevičius,

ILGIAUSIŲ METŲ „NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI“!
1940 m. Birželio 15 d. Ka

nados radijas pranešė liūdną 
žinią: „Rusų kariuomene, ly- 
dama tankų ir lėktuvų, veržiasi 
Lietuvon, — žmonės išsigandę, 
vyriausybė išbėgiojo“.

Ta žinia Kanado:
lietuvius paveikė iki pat šir
dies gelmių. Tik dalis parsi
davėlių Maskvai, trynė rankas 
iš džiaugsmo. Kraštas didelis, 
lietuvių skaičius nedidelis ir 
tas išsiblaškęs nuo Atlanto iki 
Ramiojo vandenyno. Kaip su 
sišaukti, pasikalbėti, informuo 
tis. Tautinio nė vieno laikraš
čio. Toronto nenuilstami vei
kėjai išleido pirmutinį Kana
dos lietuvių laikraštį - • „Nepri 
klausomą Lietuvą“. Gavęs 
pirmą numerį apsidžiauiaii: 
leidėjų žodžiai rašyti širdies 
krauju.

Sunkus redagavimo ir leidi
mo darbas pradėjo eiti į gerąją Mac Gregor, Manitoba.

Vienybės ir tolerancijos puoselėtojai Kanados lietuvių 
tarpe „Nepriklausomai Lietuvai“, sulaukusiai 10 me
tų sukaktuvių, linkiu sėkmės ir daugelio dar dides

nių sukaktuvių.
Leonas Gudas

Dešimtmečio proga sveikiname
„NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ“

ir linkime dar daugelio ir dar gražesnių sukaktuvių.
Indrelių šeima, Toronto.
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Jonas Kardelis, 
dabartinis ,»NL“ redaktorius.

rūpintis niekuomet neišsenkan 
čiais, paveldėtais dar iš pirmų
jų redaktorių bei leidėjų, rūpės 
čiais, dažnai švelninamais nuo
širdžiomis tautiečių aukomis, 
už kurias priklauso taip pat di 
dėlė padėka.

Be abejo redaktoriaus pade 
ka priklauso tiesiogiams kas
dieniams bendradarbiams, su
darantiems „NL“ „štabą“, ku 
rio nuoširdus bei darnus dar
bas ir pasiaukojimas jam suda 
xo galimybę nugalėti daugelį 
sunkumų.

Praeitame dešimtmety, iš 
septynių redaktorių, man te
ko dirbti penktadalis sukaktu
vinio laikotarpio. Turiu pasi
grožėti ir pasidžiaugti mano 
pirmtakų milžinišku pasiauko
jimu, didžiu pasiryžimu ir gra 
žiu darbu saugoti ir puoselėti 
vienybės, sugyvenimo ir tole
rancijos idėjas skleidžiančiai ir 
Tėvynės laisvės bei nepriklau
somybės vėliavą nešančiai „Ne 
priklausomai Lietuvai“.

Aš būsiu laimingas, jeigu 
mano darbas ir nuoišrdžios 
pastangos, paremiamos ir tal
kinamos visų geros valios Ka
nados ir kituose žemės rutulio 
kraštuose gyvenančių patrio
tų, atneš tų vaisių, kuriu mes 
visi išsiilgę ir nekantriai laukia 
me.

Su visais mielais skait vtojais, 
bendradarbiais ir rėmėjais, dar 
tvirčiau suglaustomis greto
mis tiesiu ir šviesiu Tautos ke 
liu į bendrąjį tikslą!

J. Kardelis.

„NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI“
Lietuvių Darbininkų Draugijos, Montrealio 35 Kuopa 
sveikina Jus, sulaukus dešimtmečio'1 ir nuoširdžiai Im
ki artimiausiu laiku tapti dienraščiu.
Jūsų erškėčiais nueitas kelias tebūna dar ryžtinesniam 
darbui ir ištvermei kelrodis.
Kada telkiasi juodi debesys — neišsigąskite audros, nes 
mes — mylintieji savo gimtąjį kraštą ir kovojantieji už 
jos laisvę ir demokratinę santvarką — su Jumis.

Įgalioti:
Bakanavičius, 
Petronis, 
Pr. Šimelaitis.

Priede: $ 5,00.

^NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI“
Sveikiname „Nepriklausomą Lietuvą“ dešimtmečio pro 
ga, linkime išbujoti iki dienraščio ir parnešti savo var
dą — „Nepriklausoma Lietuva“ — Mūsų Tėvynei.

Jūsų V. ir V. Treigiai.
Simcoe, Ont.

„DIRVA“ APIE AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTININKŲ 
SĄJUNGOS VEIKLĄ.

18-me numery „Dirva“ ra- visuomeninei srovei yra natu- 
šo: i

„Kultūriniai parengimai — i 
nors jie ir neatmestini. — ne
apima visų tų dalykų, kurie vi
suomeninei srovei natūraliai 
turi rūpėti. Štai kodėl net ir 
labai Įspūdingas sąjungos dar
bų sąrašas kultūrinės veiklos 
srityje negali būti laikomas vi
sai pateniknamu veikimo įro
dymu.

Ąalia grynai kultūrinės veik 
los, ALT Sąjunga pasireiškė 
tik viename reikale, kuriame

rąlu ir privalu pasireikšti. Tai 
pasiryžimas išjudinti iš mirties 
taško bendruomeninio susior- 
ganizavimo problemą. Bent iš 
dalies tas pasiryžimas,. rodos, 
nebus nuėjęs veltui. Bet yra 
dar visa eilė klausimų, kurie 
daugeliui narių rūpi ne mažiau, 
ir kuriais reikia ne tik apsvars 
tyto šios lietuvių grupės nusi
statymo, bet ir atitinkamos ak 
cijos“.

(Visi pabraukimai „Dir- 
: vos“).

KANADOS ANTI - POVANDENINIS LAIVYNAS
Gegužės mėn. 20 d. Kanada 

šventė „Atlanto kovos sekma
dienį”.

Pasjkutiniame kare mūsų lai 
vynas iš mažo su nereikšmin
gais laivais išaugo į laivyną, 
kuris sąjungininkų tarpe stovi 
trečioje vietoje. Kanadiečiai 
pasirodo kaipo apsukrūs ir nar 
sūs jūrininkai, nors jie ir netu 
ri tokios jūrinirnkavimo 
cijos kaip Britaniją arba 
nepaprastų išteklių kaip 
tinės Valstybės.

Svarbiausias Kanados 
vinys buvo prieš - povandeni- j 
nių laivų patruliavimas bei ly- . 
dėjimo darbas, ir mūsų laivv- J 
nas buvo beveik išimtinai tik
tai šitiems tikslams parengtas. 
1939 m. mes turėjome šešias 
naikintuvus ir keletą įvairių 
laivų. 1944 m. jau tarnyboje 
buvo 378 laivai ir personalas 
sudarė 93.000 asmenų. Vien 
šiauriniame Atlante Karališ
kas Kanados laivynas lydėjo 
25.343 prekybos laivus, kurie 
vežė daugiau kaip 181 mil. to
nų prekių į Britaniją.

Laivynas prarado 31 karo 
laivą ir nukentėjo daugiau kaip 
2.000 nelaimingų atsitikimų, 
kurių metu žuvo 1.800 asme
nų. Kanados karo laivai nu
skandino 27 .priešo, povandeni 
nius laivus.

Kanada, kaipo Šiaurės At
lanto pakto organizacijos na
rys, pagreitintai stiprindama 
gynybą trumpiausiu laiku iš
plės savo jūros p-gas iki 100 lai 
vų. Tai yra priedas prie 3.000 
lėktuvų su 45.000 vyrų, kurie 
mums reikalingi karališkai Ka
nados oro pajėgai ir 43.000 vy 
rų aktyviai armijai.

Kanados laivynas bus suda
rytas pirmiausiai anti-povande 
ninių žvalgybų ir pasipriešini
mo darbams. Paskutiniame 
kare vokiečių povandeninių 
laivų apsukrumas, greitas gal
vojimas ir drąsa beveik sūklup 
dė Britaniją. Povandeninis lai 
vas, ypatingai dabar, yra pirma 
sis laivyno priešas.

Spėliojama, kad Rusija turi 
400 povandeninių laivų. Tai 
yra 100 daugiau negu Vokie
tija turėjo būdama savo pajė
gumo viršūnėje. Pavojus iš ši 
tų povandeninių laivų 
yra daug didesnis negu jis bu
vo iš vokiečių povandeninių 
laivų. Šiandien povandeniniai 
laivai yra įrengti su „schnor
kels“, tai yra — kvėpavimo 
prietaisais, kurie yra vandens 
paviršiuje, kada povandeninis 
laivas yra paniręs. Tai įgali
na povandeninius laivus pasi
likti net savaites po vandeniu.

Modernusis schnorkel-Įreng 
tas povandeninis laivas gali ap
leisti savo stovėjimo bazę, 
plaukti 15.000 mylių ir niekuo 
met neiškilti kol namo sugrįž.

■ Be to, dabartiniai povandeni
niai laivai yra didesni, greites-

tradi- 
tokių 
Jung-

užda-

ni ir gali nerti giliau negu tie, 
Ikurie buvo vartojami paskuti
niame kare.

Yra ir dar daugiau kompli
kacijų. Povandeniniai laivai 
yra įrengti su rakietas svaioan 
čiais prietaisais, kurie jiems 
duoda galimybę iškilti netoli 
nuo kranto linijos ir paleisti 
vairuojamus sviedinius į kraš
to taikinius.

Kanados laivynas numato ši
tuos pavojus ir dėlto nukrei
pia didelę dalį savo dėmesio į 
naujų anti-povandeninių lai
vų išvystymą. Šitie laivai bus 
nepaprastai greiti ir judrūs su 
pilnu ir stipriai veikiančiu puo 
limo įrengimu.

Karališko Kanados laivyno 
(RCN) aktyvią pajėgą suda
ro vienas lėktuvnešis, 11MCS 
Magnificent, vienas kreiseris, 
septyni naikintuvai, keturios 
Iregatės ir šeši minų naikinto
jai. Kitas kreiseris, keturi nai 
kintuvai, dvi fregatės ir de
vyni minų naikintojai yra ir 
bus greitu laiku parengti akty 
viai pareigai. Taipogi mū
sų oro laivynas yra aprūpin
tas naujausių modelių tolimų 
distancijų anjti-povandeninių 
laivų patruliavimo lėktuvais.

Kiek laiko užtruks, kol lai
vynas bus aprūpintas 100 lai
vų? Bus skubinamas!, kad tas 
skaičius būtų pasiektas dar 
prieš numatytą 1954 metų da
tą. Ir tai priklausys, ar ko
munistai mums duos tiek lai
ko.

(Tai yra trečias pranešimas 
iš serijos apie Kanados gyny
bos parengimą, paruoštas Ca
nadian Ssene“ redaktoriaus).
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NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS“ BŪSTINĖ

Tai Spaudos bendrovės „Ne 
priirlausoma Lietuva“ namas, 
kuriame dabar yra „NL“ spaus 
tuvė ir „NL“ redakcija: 7722 
George St., Ville l.asallie, 
Montreal 32, P. Q., Telefonas: 
HE 7920.

Šio namo pastatymas atsiėjo 
apie 4.500 dol. Kadangi namo 
statymo vajus ligšiol yra da
vę^ 2.160 dol., tai namui pa
statyti ligi tokio stovio, kokia 
me jis dabar yra, reikėjo sko
lintis. Verduniečių pp. Sta- 
niulių šeima didžiausiu palan
kumu „NL“ paskolino 2.000 
dol., už ką jiems didelis ačiū.
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„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” GIMIMAS
RAŠO PIRMASIS „NL“ REDAKTORIUS V. DAGILIS.

Viktoras Dagilis, 
pirmasis ,,NL“ redaktorius.

1940 m. rugpjūčio mėn., 
tuoj po rusų užgrobimo Lie
tuvos, Toronto lietuvių tarpe 
kilo mintis įsteigti tam tikrą 
organą, kuris su Lietuvos už- 
grobikaiš vestų kovą,. Pirmas 
pasitarimas įvyko tarp K. Bu
rė, "A. Frenzelio ir V. Dagilio. 
Vėliau buvo pakviesti: O. In- 
drelienė, M. ir J. Jokubynai, 
J. Novogrodskis ir kiti, kurie, 
pasitarę, iškvietė visų organi
zacijų (išskiriant komunistus) 
atstovus.

Atstovų susirinkime be vir
šui minėta dar dalyvavo: O 
Kalinauskienė, A. čiriūnas, P. 
Lekšas, Kavaliūnas, A. Augu
tis, S. Balčiūnas ir gal kiti, ku 
rių jau neprisimenu. Visi nuo 
širdžiai pasitarę, įsteigė Kana 
dos Lietuvių Tarybą. Pirmi
ninku išrinktas A Frenzelis, 
sekretorium K. Buzė.

Kadangi jokia kova be spau 
dos neįmanoma, todėl viena
me atstovų susirinkime šis klau 
simas apkalbėtas ir nutarta 
kaip galint greičiau išleisti 
nors mėnesini žurnalo formos 
laikraštėlį. Vardas iš dauge
lio pasiūlytų pasirenkamas 
„Nepriklausoma Lietuva''-.

Leisti ir redaguoti šį laikraš 
tėlį išrenkami: K. Burė, V. Da 
gilis ir P. Kundrotas. Kadan
gi redakcija (jeigu buvo ga 
Įima ją taip pavadinti) buvo 
mano buto patalpose, 196 Pal
merston Ave, Toronto, * todėl 
man teko ne tik daugiau padir 
bėti, bet ir nešti atsakomybę 
už laikraštėlio išleidimą laiku.

Pirmas numeris pasirodė 
1941 m. vasario mėn. Darbas 
nebuvo lengvas, nes nė vienas 
iš mūsų tame darbe neturėjo
me patyrimo. Pinigų laikraš
čiui leisti sumėtėme mes pa
tys. Vėliau jau pradėjome gan 
ti iš skaitytojų.

Geriausi bendradarbiai buvo 
šie: M. Nevi'domskis, M. ir J. 
jokubynai, O. Indrelienė, J. 
Novogrodskis, St. Butkienė 
R. Ozas, E. Narušis ir kiti yie 
tiniai. Iš toliau turėjome ra
šytoją M. Aukštaitę ir J. Ylą. 
(vėliau redagavusius šį laik
raštėlį), dr. Pr. Šacikauską, 
Loretą Bružikaitę, Povilą Liau 
kevičių, J. Urboną ir kitus iš 
j. Valstybių.

Išleidus tris ar keturis nu
merius, į talką pasisiūlė buvęs 
garbės konsulas Grant Suttie, 
kuris perėmė spausdinimo dar 
bą, bet raštus sutvarkę jam 
turėdavom mes priduoti. Kad 
nepatektų nepageidujmas raš___ _____
tas spaudon, jis turėjo lietuvį kuriame suvedė visas asmeniš- 
vertėją asmenyje Liūdo Po
ciaus. Bet mes greit pasige- 
dom, kad mūsų laikraštis kaip 
ir nepilnas, kaip ko trūksta. 
Mes jo už tai nekaltinom, jis 
kiek sugebėjo, tiek ir atliko. Po 
dviejų ar trijų numeriu mes 
vėl laikraštį perėmė savo ži
nion.

1941 metų vasarą įvyksta 
KLC Tarybos atstovų suvažia 
vimas Montrealy. Dar prieš 
suvažiavimą K. Burė atsilankė 
Montrealy ir sudarė būdus, 
jei tas nepavyktų, tai nors pa- 
kaip paimti suvažiavimas, o 
keisti KL Tarybos pamatą: 
vietoje iš organizacijų, KLT

sudaryt iš srovių. Tuo laiku
Kanadoje nebuvo jokios tauti suomenės nustojo rėmus 
ninku srovės organizacijų, L“ p' —■ ----- —- 
tad K. Burė suorganizuoja To kėjomės, kad naujoje vietoje 
ronte Tėvynės Mylėtoji! d-jos ir nauja jėga sugebės išlaikyti 

” ” ' —- —- >;N. L.’’ Ir toliau. Mes neap-
sivylėme. Montrealiečiai gar
bingai atliko šį nelengvą dar
bą ir jų dėka mes švenčiame 
„Nepriklausomos Lietuvos" de 
šimtmetį.

Paėmus į rankas pirmutinius 
„NL“ numerius ir šių dienų 
išeinančius, rasime nepapras
tai didelį skirtumą. Bet tegul 
naujieji ateiviai nerūs-auja, 
kad mažai ar negerai padryta.

skyrių. K. Burė tikėjosi su ką 
talikų pagaiba ne tik paimti 
suvažiavimą, bet ir laii<rastį 
padaryt vienos srovės organu 
Bet šis jo užsimojimas nepa
vyko, nes Montrealio katali
kai nevisi pritarė 
daugumas laikėsi 
KLT veikimą.

Po suvažiavimo 
leisti „N. L. 
me turėjo tilpti ir suvažiavimo 
nutarimų protokolas. Bet pro
tokolo ilgai nesulaukę rašėme 
į Montreal} ir gavome atsaky
mą, kad protokolas išsiųstas. 
Kadangi visas susirašinėjimas 
ėjo per sekretoriaus K. Buzės 
rankas, todėl jis sąmoningai ji 
nuslėpė, kad pakenkus laikraš 
čio išleidimui. Tokioms sąly
goms susidėjus, aiškiai buvo 
matoma, kad tolimesnis laik
raščio išleidimas bus neįmano 
mas.

Turėdami mintyje montre- 
aliečius, kaipo didžiausią lietu 
vių koloniją Kandoje, užvedė- 
me 
„N. L.“ į jų rankas.
ėjo šie pasitrimai, K. Burė, pa 
sihaudodamas šia proga, išlei
džia pats vienas „NL” numerį,

jo planams, 
už pirmesnį

ruošėmės iš 
numrej, kurla-

pasitarimus — perduoti
Kuomet

kas sąskaitas su priešingos nuo 
monės asmenimis. Šis K. Bu
rės išleistas šmeižtų numeris 
yra juodžiausia dėmė „~N. Į..“ 
istorijoje. Išleidęs šį nelaimin
gą numerį, K. Burė, kaip tas 
mauras, atlikęs savo darbą, 
dingo iš Toronto, kartu ir visi 
kūrimosi protokolai ir kiti Ka
nados Lietuvių Tarybos ir „N. 
Lietuvos“ kūrimosi reikalingi 
dokumentai ir raštai. Todėl, 
tegu skaitytojai atleidžia jei
gu įvyks kokių netikslumų ma
no prisiminimuose.

„N. L.“ perdavimo montre- 
aliečiams reikalas turėjo dar 
ir kitas priežastis, būtent,: po

POLITINES VIENYBES GAIRĖMIS
„Nepriklausoma Lietuva“, 

Kanados Lietuvių Tarybos 
pradėta leisti 1941 m. Vasario 
mėn., kaipo mėnesinis leidi
nys.. Šiemet ji mini savo de
šimtmečio sukaktį. Dešimtine 
čio proga, man kaipo „N. L.” 
kūmui, gal bus leista nors da
linai apibūdinti pirmųjų dienų 
sunkumus ir kliūtis leisti „N.

1940 m. 
formavus 
Tarybai iš penkių skirtingų or 
ganizacijų, rinktų po 2 atsto
vus nuo organizacijos K. L. 
T. pirmuoju uždaviniu turėjo

rugsėjo mėn. susi- 
Kanados Lietuvių

išdirbti savo veikimo taisyk
les, dėl kurių įvyko karštų su
sikirtimų tarpe demokratinio 
ir diktatūrinio nusistatymo ats 
tovų. Visa tai, įvyko dėl ne
kalto žodžio demokratija. R. 
Katalikų org. atstovai reikala
vo, kad taisyklėse <iefiguruotų 
joki demokratiniai principai. 
Tuo tarpu SLA 236 kuopos 
ats., C .C. F. Liet. sk. ir Auš
ros choro vienas atstovas J. J 
stovėjome griežtai už demokra 
tiškus principus. Kadangi ats 
tovų skaičius pasidalino lygio- slant buvo šis klausimas svars- 
mis, tai tik pirmininko balsas tomas ir prieita išvada, kad ne 
turėjo persvarą demokratiš-

kiems pincripams, bet matant, 
kad dėl to gali iširti visas bend 
ras darbas, pirmininkaujantis 
pasiūlė tą reikalą atidėti kol at 
vyks iš Chicagos Lietuvos kon 
sulas P. Daudžvardis, kuiis bu 
vo užprašytas prakalbų. Dėka 
p. P. Daudžvardžiui šis klausi
mas buvo išspręstas teigiamai. 
Ta svarbioji diena buvo 1940 
m. lapkričio mėn. 2 d.

Kadangi K. L. T. ir savo tai 
syklėse turėjo užduori turėti 
savo spaudą, tai laiko nedel-

(Nukelta į 4 pusiapj)

suvažiavimo dalis Toronto vi-
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ANTRA SOVIETU
OKUPACIJA LIETUVOJE

PASAKOJA Iš ŽIEŽMARIŲ ATBĖGĘS LIETUVIS.

3. Apie sovietinius rinkimus ir privatų turtą.

— Man tūlas tautietis pa- ruoštą statybos medžiagą ir 
darė pastabą, kad, girdi, žiež- bažnyčia liko nebaigta. Taip 
mariuose buvusi viena, ne trys bažnyčia ir dabar stovi su vie- 

,bažnyčios, — naują pasikalbę nu bokštu, nors turi būti, pa

Viena komunistų partija paren 
ka sau ištikimus žmones ir pa
skelbia kaip pačių žmonių pa
rinktus kandidatus, už kuriuos 
paskui varo agitaciją balsuoti. 
Balsuoti turi visi. Pas ligo
nius atneša urmą, kad tiktąi 
surinktų daugiau balsu Kas 
neturi rankų, balsavimo lape
lį į urną turi įmesti dantimis. 
Visų gyventojų sudaromi sąra 
šai ir pagal tuos sąrašus visi 
turi balsuoti už tą komunistų

jimą pradėdamas pasakoja, tau gal planą, du bokštai. Žodžiu, partijos pastatytą kandidatą, 
tietis iŠ Žiežmarių.—Bet gi aš aš pasakojau aipe senus laikus, Jeigu 'kas nebalsuoja, iš nak- 
pasakojau apie senus laikus, t kai kalbėjau, kad žiežmariuo- ties dingsta be žinios. Paskui 
jis, matyt, suprato, kad prieš se buvo trys bažnyčios. Apie skelbia, kad visa apylinkė bal- 
karą Žiežmariuose ouvo 3 baž tai žinoma iš Kauno archy- savo visu 100 procentų. Mat, 
nyčios. . . Tai nespsiprati- vuose esamų dokumentų. to, kuris nebalsavo, jau nėia, 
mas. Prieš karą Žiežmariuose — AiŠiku,—sakau pasakoto jis kažkur pašalintas, — todėl 
buvo tikrai viena bažnyčia ir jui.—Bet apie ką šį kartą Tams ir balsuoja visi 100 procentų, 
ta nebaigta statyti. Ji buvo ta papasakosi? Taip buvo pravesti balsavimai
pradėta statyti dar prieš Pir- — Gal apie tarybinius rin- Žiežmariuose ir visoje -Meta
mąjį — 1914 m. Paęaulinį ka kimus? voje.
rą. Tai buvo carų Rusijos oku — Gerai! Mums viskas įdo — Gal partizanai kur su- 
pacijos metais. Klebonu ta- mu. trukdė tuos rinkimus? — tei-
da buvo kun. Augūnas. Jis — Pradžioje žmonės manė, raujuosn 
kreipėsi į valdžią ir prašė lei- kad komunistų valdžia yra — Apie tai negirdėjau, 
dimo. Tuo reikalu į Žiežma- darbininkų valdžia, sako žjež- Žiežmariuose nesutrukdė. Bū
rius buvo atvažiavęs caro gy- marietis. — Todėl manė, kad vo pastangų sutrukdyti, bet 
bernatorius. Jis apžiūrėjo se- jie statys savo kandidatus vi- rinkimų metu buvo labai stip- 
nąją medinę bažnyčia ir kunv sur, kur bus reikalingi rinki- ri sargyba.
Augūnui davė leidimą statyti mai. Bet pasirodė, visai kas Pasakotojas prisimena, kad 
mūrinę bažnyčią, ji buvo pa- kita. Žmonės, pasirodė, kan- daugelis j'aunų vyrų nuėjo į 
statyta, bet nespėta užbaigti, didatų iš savo tarpo statyti miškus partizanais, pasitikėi- 
(nebuvo spėta pastatyti antras neturi teisės. Kandidatus so- darni, Ikad Amerika padės Bet 
bokštas) nes užklupo karas, vietinėje santvarkoje stato t'k skaudžiai nusivylė.
Karo metu vokiečiai paėmė pa tai viena komunistų partija. -— Tiesa, — prisimena na-

Tų laikų sąlygos ir mūsų stigę- l.ą, bet ir jų leidžiamą ,.N. L.“, 
bėjimas tik tiek galėjo duoti. Vėliau išleido savo laikraštį

Reikia pasidžiaugti kad da
bar redaguojama p. J. Karde
lio „N L“ išlaiko neparryvišku 
mą tokį, kokį aš stengiaus iš
laikyti pirmuose „NL‘‘ nume 
riuose.

Negalima nepaminėt ir antro 
pasikėsinimo prieš K. L. Tary
bą ir „NL“, kuris įvyko Mont 
rcaly 1948 m. šiame pasikėsi
nime prisidėjo dalis ir iš nau
jai atvykusių; bet ir s ems šie 
kiamo tikslo atsiekti nepavy
ko. Kaip kurį laiką pasikėsin- 
tojai niekino netik K. L. Tary-

bet kerštas savo kaimynui nei 
kiek nesumažėjo.

Tiems, kurie neapkenčia ..N. 
L.’ ’ ir laukia, kada ji mirs, ga 
Įima užtikrinti, kad dai ilga:, 
ilgai reiks laukti. Senieji ir 
naujieji geros valios lietuviai 
sugebės išlaikyti vienintelį ir 
geriausią Kanado’e laikraštį 
„N. L.“.

Šia proga linkiu geriausios 
sėkmės „N. L.“ laikraščiui ir 
jo leidėjams.

V. Dagilis.

Petis-gi į petį, na vyrai, kas gali 
Sustoję į darbą už mylimą šalį, 

Prikelkime Lietuvą musą.

išlaisvinimą Lietuvos 
ištikimybę Kanadai 
santarvės pergalę

For liberatioh of Lithuania
For loyalty to Canada 

For victory of the Allies

Šitaip atrodė pirmasis „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ numeris, išleistas 1941 metų 
vasario mėnesį. Tačiau „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS’’ prototipu buvo Kanados 
Lietuvių Tarybos Biuletenis Nr. 1, išleistas 1940 metų gruodžio mėnesį, taip pat Toron

to mieste, kurio pirmasis straipsnis visus Kanados lietuvius kvietė: ORGANIZUOKI-
MĖS!

sakotojas, — partizanai huvo 
apgulę Rumšiškių miestelį. Bu 
vo apsuptas valsčiaus ispolko- 
mas — vykdomasis komitetas. 
Partizanai pareikalavo, kad 
ispolkomo pirmininkas ir pul- 
torgas atsistatydintų iš parei
gų. Kadangi pe nesutiko, tai 
partizanai juos likvidavo.

— Kaip elgėsi „išrinktieji“?
— Komunistų partija ret

karčiais sušaukdavo žmonių 
mitingus. Žmonės paprastai 
imdavo skųstis, kad išrinktieji 
jais nesirūpina: krautuvėse nė 
ra reikalingiausių prekių, gy
venimas netvarkomas, viskas 
brangu. . .

— Jūs išrinkote deputatus, 
tai ir žinokitės. Ne mes gi 
juos rinkome. . . Ko dabar iš 
mūsų norite? — atsakydavo 
komunistai.

— Kaip gi veikė krautuvės?
— Žiežmariuose buvo ko

operatyvas. Deja, tuščias. Net 
pagal korteles sunku buvo 
gauti ir pačių būtiniausių pre 
kių. Jeigu spėdavai ateiti, ka
da atveža šiek tiek prekių, tai 
dar galėjai gauti žibalo ar deg 
tukų, bet visa tai tuojau žmo
nės išperka ir krautuvė vėl lie 
ka tuščia. Net adatos nenusi
pirksi.

— Ar valsčiuje buvo ir dau 
giau krautuvių, ar visiems tas 

vienas kooperatyvas?

— Taip — vienas koooera- 
tyvas. Tiktai komunistų parti 
jos žmonėms, kurie buvo vi
sokį valdininkai, buvo a* c kirą 
krautuvė, kurioje komunistai- 
-valdininkai daugiau ką gau
davo. Tikrai sakant, komunis
tai valdininkai gaudąvo visa, 
kas tiktai Rusijoj galima buvo 
gauti. Bet valstiečiai ir dar
bininkai tose krautuvėse ne
tiktai neturėjo teises pirkti, 
bet ir užeiti į jas.

— Aš Tamstai kitą kartą at 
vešiu ir parodysiu Žiežmarių 
kooperatyvo korteles, iš kurių 
bus aišku, įką mes, dąrbo žmo
nės — valstiečiai ir darbinin
kai — turėjome teisę nusipirk 
ti kooperatyve, — tęsia pasa
kotojas.

— O kaip gi kitos krautu
vės, kurių Žiežmariuose buvo 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikais juk daug? — klausiu.

— Visas jas uždarė. Kas 
privačiai prekiavo, buvo lai
komas spekuliantu ir baudžia
mas. Bet žmonės, nois ir gre 
siant 5 metams kalėjimo, pa
slapčiom prekiavo.

— Ką gi komunistai darė 
su kitu privačiu turtu? — 
klausiu. i,

— Viską atėmė: namus, že 
mę, krautuves, amatininkų dirb 
tuves, automobilius. Vietoji

buvusių privačių krautuvių pa 
liko veikti tiktai koopeatyvą; 
visus siuvėjus ir batsiuvius su 
varė į arteles, kurioms vesti 
paskyrė patrijos bosus. Ama
tininkų mašinos ir instrumen
tai buvo atimti ir nusavinti be 
jokio atlyginimo. Amatininkai 
padaryti darbininkais. O buvę 
krautuvių savininkai į knope 
ratyvus nepriimti net p irdavę 
jais. Darbo jiems sunku »u o 
gauti. Daugumas savininkų 
buvo išvežti į Rusijos gil imą. 
Pavyzdžiui, visi žmonės turė
jo okupacinei valdžiai atidi 6- 
ti auksą, sidabrą, platiną ir ! i- 
tas brangenybes, o taip gi sve
timą valiutą, ypač brangins do 
lerius, kurių Lietuvos žmonės 
yra gavę iš Amerikoje gyve
nančių giminių. Ir pas ką ras
davo brangiųjų metalų arba 
svetimos valiutos, t~ jau skai 
tydavo valstybės priešu ir kil
davo į kalėjimą, arba išvežda
vo į Sibirą. (b d)

Red. past, žiežmarietis per 
„NL“ redakciją gauna laišku. 
Tačiau jis prašo pranešti, kad 
atsakys tiktai į gerai žinomų 
asmenų laiškus. Jei kas ma
žai gali būti jam pažįstamas, 
prašomas nurodyti, kada jis 
Žiežmariuose yra gyven-s, ko 
Ikioje gatvėje ir kokius ten pa- 

5 žistamus turėjo?
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Dideli ir nelengvi „Nepri
klausomos Lietuvos“ rūpes
čiai ir vargai laukė atvežus ją 
Montrealin.

Bet Montrealis, bendrai 
imant, turi jkitokią atmosferą, 
negu Toroi^tas. Tur būt, svar 
biausia, dėl to, kad čia lietuviu 
kolonija yra didžiausia. O to
kioje atsiranda ir platesni aky 
račiai ir daugiau pasiaukojan
čiu žmonių.

Viena gal daugiausia atsidė 
jusi visuomeniniam darbui ir 
ypač „Nepriklausomai Lietu
vai“ yra pp. Leknickų šeima. 
P. Jonas Leknickas drauge su 
p. Marija Aukštaite iš Toron
to atsivežė „NL” ir KLCT. 
P. J. Leknickas su p. Marija 
Leknickiene jiems atsidė'ę ir 
be atvangos dirba štai jau 10 
metų. Todėl įdomu buvo iš
girsti tuo reikalu jų žodį, nes 
besikalbant su p. Lekničku, 
atėjo p. Leknickiene ir pasi
kalbėjimas vyko su abiem „N. 
L.“ bičiuliais.

— Toronte buvo sudaryta

Vienybės darbas davė gerų vaisių „'“X
Iš PASIKALBĖJIMO SU P P. M. IR J. LEKNICKAIS. iėj° P- Aikštaitė, p. Lckmc'l te

nė, p. Vizbarienė, p. Juskevi- 
o socialistai mus vadino tauti- nauji reiškiniai buvo Irai kam malonumų turėjo redaktorė p. palaikyti viršpatinę vienybę, čienė, p. Škudienė, p. Dunči-
ninkais. žodžiu, bendras lietu nesuprantami, o kai kam gal Aukštaite, KLT pirm. A. Na- nors partijom nebuvo kenk.a- kienė, p. Arlauskaite, p. M. Vi
viskas darbas, tolerancija, kaip trukdė partiniį biznį. Dėl to ne viekas ir kiti, kurie rūpinosi ma. limienė, p. Žemaitienė, p. Lu 

košiuvienė, Pudžiuviene ir d, 
k. Susidarius šiai org-jai, su 
stiprėjo KLT Taryba; paren
gimai buvo labai sėkmingi, ir 
reikalas kilo. KL Taryba (ga
vo didelį autoritetą, ir su ja 
pradėjo skaitytis ir jos prieši
ninkai.

Prieš „NL“ labai smarkiai 
varė agitaciją raudonukai. Jie 
ėjo per stubas . ir ji aibinėje 
žmones neiti į mūsų piknikus 
ir neremti „NL“. O mūsų p.k 
nikai buvo vargingi: mes w*ži 
mėliu nusiveždavome gaiviu n 
čių gėrimų, šokolado. Bet dau 
gelis tautiečių praeidavo p: o 
šalį ir nueidavo geriau pas ko 
munistus ,negu pas mus. Ir 
geri katalikai taip darė. Bet 
galime pasidžiaugti, kad turė
jome labai nuoširdžių taikiniu

Kanados Lietuvių Taryba iš vi 
sų srovių ir visų organizacijų. 
Taigi pradžia buvo labai gra
ži. Mes tokia pradžia žavėjo
mės, — sako p. Leknickas.

— Bet KLCT Toronte 
sekretorium buvo išrink
tas K. Burė, kuris Amerikoje 
buvo, kaip jis pats prisipažino, 
komunistas, — tęsia p. Leknic 
taes. — Kanadoje jis dėjosi tau 
tinirįku ir giežtai ėjo prieš ko- 
murųstus. Tas K. Burė ir su
manė eliminuoti kitas grupes, 
ypač buvo nusistatęs prieš, so 
cialdemokratus, kurie buvo Ka 
nados Lietuvių Tarybos inicia 
toriai. Jis užsimojo KLT su
skaldyti ir „Neprikl. Lietuvą“, 
kurią pradėjo leisti KLT, per 
imti vien savo žinion.

Kanados Lietuvių Tarybos 
Montrealio skyrius, pamatęs,

„Nepriklausomos Lietuvos“ bendradarbiai, kurre kas trečiadienis padeda ekspedijuoti laik
raštį (vedant statmenai pastatytą paišelį iš kairės į dešine ir žiūrint, kuris veidas pirmiau 
pasirodo): Genė Kudirkaitė (dabar Toronte), Vanda Sližaitytė-Norvaisienė, Jonas Mei
lutis (pryšaky), Bronius Balčiūnas (užpakaly), „NL“ administratorius Gediminas Ruk
šėnas (pryšaky), A. Mankus (stovi), R. Nausėdaitė, aukščiau S. Paliulytė, p. Kavaliaus
kaitė (dabar Toronte), už jos vos matomas Bronius Jazokas, Karolis Rusinas (dabar To
ronte), Aldona Niauraitė-Rusinienė (dabar Toronte), aukštai Petras Juodelis, p. Palu- 
binskienė, red. J. Kardelis, uoliausioji bendradarbė Lena Šul.nistraitė, už jos aukštai Algis 
Pilypaitis, Viktorija Ratavičiūtė, „NL“ nuolatines bendradarbis Albertas Jonelis, uoliausio
ji bendradarbė Herta Šulmistraitės (sesutės nėra praleidusios nė vieno trečiadienio, prie ju 
prisidėjo O. Lingaitytė, kuri os atvaizdo čia, deja, nėra), J ubus Jurėnas, aukštai Jonas 
Ramanauskas, vidury uoliausia bendradarbė Marija Leknickiene, Aldona Ratavičiūcė-Mor 
kūnienė, Juozas Kandižauskas, aukštai Antanas Morkūnas, žemiau Jonas Nevardauskas, 
pryšaky stovi Jonas Vaškys, Kostas Leipus (tebeplaukiojąs vandenynais laivu). Nėra 
talkininkų, kaip Jonas Leknickas, K. Otto, p. Škuda, p. Ka Žukauskas, Vitalis ir Ina Šipe- 

liai, M. Po'skus, J. Šulrnistras, Elena ir Ona Salalytės, Ona ir Teresė Stankūnaitės, Genė 
.Matulytė, Julius Šaltenis. K. Leknickas, R. Knystautas ir dar kitų. Visiems jiems pri 
klauso didelė padėka ne tiktai „NL‘ ‘ administracijos, bet ir skaitytojų, nes jų dėka laik

raštis tą pačią dieną išsiunčiamas ir todėl skaitytojai jį gau na greičiausiu lai/ku.

POLITINĖS VIENYBĖS GAIRĖMIS
kad bendras darbas griauna
mas, padarė susirinkimą ir pri
ėmė atatinkamą rezoliuciją. Be 
to, susirinkimas išrinko p. Ma 
riją Aukštaitę ir mane vykti 
į Torontą ir susiginčijusius su 
taikyti. Jeigu gi pasirodytų, 
kad sutaikyti nesiseka, tada 
įteikti jiems Montrealio rezo
liuciją, (kuri buvo griežta: emer 
kė nesutarimus ir skaldymo už 
mačias.

P. M. Aukštaitė ir aš nuvykę 
bandėme susiginčijusius sutai
kyti, bet nepasisekė. Kadangi 
iš mūsų pasisakymų ir rezoliu 
cijos Torontas pamatė, jog 
Montrealis griežtai laikosi vie
nybės, ir griežtai už ją nusi
statęs, nutarė Montrealiui per
duoti Kanados Lietuvių Cent
ro Tarybos pareigas ir „Ne
priklausomos Lietuvos ' laik
raštį.

Kai visa tai atsivežėm e į 
Montreal}, padarėme nedidelį 
žmonių susirinkimą DLK Vy 
tauto klube. Visi pasisakė už 
bendrą darbą. Po to buvo su
šauktas visuotinis KLT Mont
realio skyriaus susirinkimas po 
bažnyčia. čia buvo išrinkta 
nauja valdyba, kurios pirm. A. 
Navickas ir sekr. mok. Taut
kus. Šiame susirinkime p. Šir 
vydas ir kiti sąjungiečiai pasi
sakė prieš. Girdi, Toronte vis 
kas buvo gerai — todėl Torori 
tan ir reikia grąžinti ir KLCT 
ir „Nepriklausomą Lietuvą“... 
Bet p. Aukštaitė labai nuošir 
džiai pasisakė už visų lietuvių 
vienfybę ir paėmė pas save „N. 
L.“, nes Torontas tuo tikslu 
ją perdavė Montrealiui. P. 
Aukštaitė nuoširdžiai ir pašiau 
kojusi dirbo redaguodama „N.
L

Po kurio laiko „NL“ spaus
dinimas buvo perkeltas pas pp. 
Kuprevičius į Ville Lasalle. 
Čia turėjome įdomų incidentą. 
Kartą mes brošiūravome pas 
pp. Kuprevičius „NL“. Atsi
lankė kažkieno nurodyti 6 de
tektyvai. Tuojau p. Kuprevi
čių pastatė į kampą ir įsakė ne 
judėti, o patys pradėjo krėsti 
patalpas. Kai aš parodžiau lei 
dimą, kai detektyvas buvo pa
aiškintas visais reikalais, Kup
revičius atgavo laisvę. Detek
tyvai susirinkę „NL“ lapus ir 
paėmę pavyzdžius, išėjo.

Pradžioje, kai laikraštį atsi- 
vežėme iš Toronto, „NL“ lei
dimas buvo labai sunkus — 
sako p. Leknickas. — Komu-

(Atkelta iš 3 psl.) 

žiūrint to, kad neturėta nei 
žurnalistų, nei lėšų, vis dėlto 
bandyti leisti savo jėgomis

„Kanados Lietuvių Taryba, 
išleisdama šį mėnesinį leidinė
lį, „Nepriklausomą Lietuvą“, 
vykdo gyveniman seniai girnų 
šią kanadiečiuose idėją turėti 
nuosavą laikraštį, kuris ištiki
mai ir nuoširdžiai tarnautų jų 
reikalams, atstovautų jų tau 
tines aspiracijas ir patarnautų 
visoms organizacijoms be sro 
vinio pasiskirstymo skirtumo.

Panašus laikraštis, nors da 
linai partyviškas, buvo pradė
tas išleisdinėti dar 1929 me
tais. Tai buvo „Kanados Lie
tuvis”. Jis pirmutinis prasky
nė kelią spausdintam lietuviš
kam žodžiui Laisvoj Kanadoj 
Nuvaręs pirmą kultūrinę vagą 
mūsų visuomeniniame gyveni
me, „Kanados Lietuvis“ mirė. 
Nuo to laiko kanadiečiai netu
rėjo savo tikrai lietuviško laik 
raščio.

Tiesa, nuo 1932 metų prade 
jo išeidinėti lietuviška kalba 
spausdinamas „Darbininkų Žo 
dis“, kuris vėliau, kažin kodėl, 
persikrikštijo į „Liaudies Bal
są* ‘ ir dabar išeina kas savaitę. 
Bet tai nėra pačių lietuvių lei
džiamas, kontroliuojamas ir jų 
reikalams tarnaująs laikraštis. 
Jam visuomet rūpėjo ir tebe- 
rūpi svetimos valstybės reika
lai, jos imperialistiniai intere
sai. Giliai persisunkęs sveti
mos įtakos dvasia, jis brovėsi 
į mūsų viešąjį gyvenimą, de
moralizavo mūsų išeiviją ir ali 
no lietuvių tautinę sąvoką be 
jokio trukdymo. Reikia pripa
žinti, kad iki šiolei mes visai ne 
reagavome į šį svetimų vėjų 
siautimą mūsų lietuviškuose 
dirvonuose.

Bet maskolių ginkluotoms 
jėgoms įsiveržus Lietuvon ir 
sunaikinus jos nepriklausomų 
bę, nubudo ir pasijudino į dar
bą visi padorūs lietuviai. Už
miršę savo siaurus įsitikini
mus ir padavę vieni kitiems sa 
vo brolišką raišką, Kanados 
lietuviai, gal pirmieji pasauly
je, sukūrė pastovią visų sro
vių organizaciją Lietuvos išva 
davimui. Kartu ir vėl atgijo 
troškimas išleisti nors mėnesi
nį leidinį, kuris žadintų mūsų 
išeiviją stoti į šventą ir didįjį 
lietuvių tautos darbą. Be nuo

nors mėnesinį rotatorium 
spausdinamą leidinį vardu „Ne 
priklausoma Lietuva“. Tad 
1941 m. ruošdamiesi minėti Va

sario 16-tą išleidome pirmąjį 
numerį 22 puslapių su Laisvės 
varpo atvaizdu viršelyje.

K. L. Tarybos ir „N. L..“ už

sibrėžtą tikslą, aiškiai nušvie
čia tuometinės K. L. Tarybos 
vykdomojo komiteto, kaipo 
„N. L.“ leidėjų žodis. Čia jį 
patiekiu ištisai:

Mūsų žodis

nistai ėjo per stubas :r agita- savo spausdinto žodžio mūsų 
vo, kad mes esame hitlerinin- veikla negalės sparčiai plėstis 
kai; sąjungiečiai ir kleb. Bo- ir išsilieti visomis gyvenimo 
binas mus vadino socialistais, kryptimis.

Mes klystume manydami, 
kad kanadiečiams nereikalin
gas laikraštis ir kad jis pakenk 
tų amerikiečių spaudai, kuri 
iki šiolei niekad neatsisakė su 
patarnavimu mūsų reikalams.

Mūsų mėnesinis leidinys ne 
galėjo patenkinti plačiau skai
tančią visuomenę ir kiekvienas 
„Nepriklausomos Lietuvos’ ’ 
skaitytojas skaitys ir vieną ki 
tą amerikiečių laikraštį. Juo 
didesnis bus „Nepriklausomos 
Lietuvos“ tiražas, juo didesnė 
bus dirva amerikiečių spaudai.

Be to, „Nepriklausoma Lie
tuva“ bus vedama srovinio pa 
kantumo keliu, lead suderinus 
visų grupių akciją bendram lie 
tuvių tautos darbui. Tokių pla 
čių pažiūrų laikraščio nei ame 
ri’kiečiai, nei kitų kraštų lietu
viai mums negali kol kas pa
rodyti. „Nepriklausoma Lietu 
va, tai pirmas lietuviu politi
nio pakantumo ekspei imen- 
tas, pirmas bandymas sutelkti 
visas sroves į vieną organizuo 
tą kūną išvystymui galingo są 
jūdžio Lietuvos vadavimui.

Išleisdami „Nepriklausomą 
Lietuvą“, mes pildome mūsų 
rėmėjų ir simpatikų valią, ku
rie kaip Toronte, Montrejalyje, 
taip ir kitose kolonijose reika
lavo tokio leidinio. Nuo jų 
priklausys ir tolimesnė „Ne
priklausomos Lietuvos“ atei
tis: jos techniškas patrauklu
mas ir turiningumas. Su jų pa 
galba mes ją gerinsime, tobu
linsime, ir gal su laiku, medžią 
giškai sustiprėję, spausdinsi
me išlietomis raidėmis^

Todėl, brolau rr sese, jeigu 
tu už savo tautybės išlaikymą, 
už atsteigimą Lietuvos Valsty
bės Nepriklausomybės, remk 
„Nepriklausomą Lietuvą“ ir 
tuo prisidėk prie garbingo ir 
didžiojo lietuvių tautos dar
bo !“

Iš aukščiau tilpusio leidėjų 
pareiškimo, matome, kad „N. 
L.“ tikslas buvo kilnus ir jis 
buvo vykdomas iki pirmojo Ka 
nados Lietuvių Suvažiavimo, 
kuris įvyko Montrealy rugpjū 
čio mėn. 30—31 dienomis Vy
tauto klube.

koj, antrą dieną, priėjus prie 
dienotvarkės punkto, „Pildo
mos tarybos rinkimai ir jos bū 
das“, sutriko. Nors tuo laiku 
Kanados lietuviai turėjo tik 
vieną politinę organizaciją, ku 
ri nebijojo savo politinio var
do, nes jos vardas niekuomet 
nebuvo suterštas, — tai Lietu
vių Socialdemokratų partijos 
Toronto skyrius, kuris veikė 
Kanadoje kaipo vietinės darbo 
žmonių partijos vardu C. C. 
F., tačiau atsirado žmonių ir 
iš R. katalikų organizacijų ats
tovų, kurie būtinai norėjo, kad
K. L. T. pildomoji taryba bū
tų renkama ne nuo organizaci 
jų, bet nuo politinių grupių, 
pavedant vien tik politinių 
grupių vadams teisę statyti 
kandidatus sulig jų nuožiūros. 
Kadangi tuometinis ouvęs K.
L. T. sekretorius K. Burė, jau 
tesi turįs didelį autoritetą tar
pe katalikų organizacijų ir nuo 
jo priklausys ne tik kandidatų 
pastatymas, bet ir tolimesnis 
K. L. T. likimas, tai ir buvo 
partinis siūlymas. Priėmus tokį 
pasiūlymą, pašalpinių organi
zacijų ir Aušros choro atsto
vai būtų automatiškai atpuolė, 
o buvęs JAV lietuvių komu
nistų partijos šulas K. Burė 
būtų padiktavęs per savo pa
klusniuosius, mažiausiai dvi, o 
gal ir tris politines grupes, ku
rios būtų sutelkusios jam ab
soliutinę diktatoriaus galią, ko 
jis ir siekė. Tik dėka tų, kurie 
suprato K. Burės planus, pasi
priešino ir įtikino suvažiavu
sius atstovus, kad toks pasiū
lymas yra nelogiškas ir netei
singas, jis nepraėjo. Suminė
tus pasiūlymus pastačius bal
savimui, visų org. rinkimų ats 
tovų pagrindas gauna dyiejų 
balsų daugumą ir pasdiekti 
tžis pat, kurį nustatė pirmieji
K. C. Tarybos organizatoriai, 
riai.

Pildomos Tarybos rinkimai 
praėjo tik su mažais pakeiti
mais. Pirmininku išrenkamas 
P. Kondrotas, deja, klusnus K. 
Burės talkininkas. To užteko, 
kad K. B. galėtų užvaldyti K.
L. T.

Tenka pareikšti su apgailės- Kadangi ir naujoji pildomo 
tavimu, kad tas pirmasis K. ji taryba susidėjo vien iš To- 
L. T. suvažiavimas, kuris pir- rontiečių, tai sugrįžus po su
mą dieną praėjo geroj nuotai- važiavimo už savaitės laiko

senasis pirmininkas kreipėsi 
pas sekretorių K. B., reikalvo 
sušaukti posėdį, ka<i būtų ga 
Įima laiku išleisti ,,Nepr. Lie
tuvą“, bet K. B. sako: ,vKol ne 
gausiu suvažiavimo protokolo, 
tol posėdžio nesutiksiu šaukti. 
Ii tas tęsėsi ilgiau kaip du mė 
nesiūs. Nesulaukiant protoko • 
lo, senasis pirmininkas parašė 
laišką buvusiai suvažiavimo 
sekretorei, ir sužinojo, kad 
protokolas jau seniai pasiųstas, 
bet sekretorius sąmoningai sa 
botuoja K. L> Tarybos veik
lą, nes jis dar nesugalvojo, ko 
kiu būdu sudaryti taryboje dau 
gumą. Pagaliau, senasis pir
mininkas, pasitaręs su kitais 
tarybos nariais, šaukia posėdį 
ir praneša sekretoriui, jog tu
rįs žinių, kad protokolas jau 
prisiųstas. Nei sekretorius nei 
jo šalininkai į posėdį neatėjo

Tuomet po kelių dienų bu
vo pranešta Tarybos nariams, 
kad posėdis bus skaitomas tei
sėtu, ųatsižvelgiant į narių 
skaičių, tik tuomet atsilankė 
visi, bet posėdis nebuvo vai
singas darbais, bet vien gin
čais. Po įkyrių ginčų buvo iš
duoti raportai ir perduotos pa
reigos naujam pirmininkui, ku 
rio pagelba sekančiame posėdy 
je buvo vykdomi K. Bures pla 
nai išardyti K. L. Tarybą.

Tarybai iširus, K. Burė grie
bėsi nelegalių priemonių išleis 
ti „N. L.“, kad per ją apšmeiž
tų tarybos daugumą ir patei
sintų save ir savo pagelbinin- 
kus. Tam tikslui jis paruošė 
fiktyvų raštą bankui, kad iš
gautų be iždininko parašo pi 
nigus Visa laimė, jkad jie ne 
išėmė visų pinigų iš syk, tai 
vėliau Tarybos dauguma, suži
nojusi apie pinigų eikvojimą 
tik, tam, kad galėtų kitus K. 
L. T. narius apšmeižtų, ant 
esamų pinigų banke, uždėjo 
areštą ir tuomi K. Burės are- 
ra baigėsi. Tiktai viejią „N. 
L.’’ numerį tespėjo išleisti, pa 
naudodamas raštus, užstiku
sius iš senesnių laiku ir savo 
šmeižtų tiradą. Po to sekė ke
lių mėnesių pertrauka, nes K. 
L. T. vardu veikimas buvo ne 
įmanomas.

Atvažiavus montrealiečiams 
į Torontą su tikslu sutaikinti, 
buvo sušauktas bendras abie
jų pusių susirinkimas. Paaiš-

Nukelta į 9 puslanį.

kų ir pasiaukojusių žmonių. 
Pav., Magdalena Vilimienė bu 
vo energingiausia ženklelių 
segėja. Todėl darbas ėjo. Le 
dus laužėme. Ir sulaužėme. 
Bendras visų darbas stiprėjo.

Bendrai, KLT turėjo labai 
darbščių, atsidėjusių ir pašiau 
kojusių patriotų. Redaktorei 
p. Aukštaitei ir kitiems re- 
daktorams labai padėjo jos 
sūnūs ir vyras, p. Arlauskaitė, 
A. Navickas, Leonas Gudas, 
pp. Kuprevičiai, Bogužis, pp. 
Fundžiai ir Dunčikai (dabar 
Toronte), pp. Škodai, pp. Ma
tuliai, J. /Trumpa, p. Ba?aky
tė, p. Radzevičius, p. Zabielie 
nė, Z. Vilimienė, pp. Salalri, 
pp. Lukošiai, p. Tautinis, pp. 
Jasučiai, pp. Kilimoniai (dabar 
USA, Kalifornijoj). Ypač 
daug dirbo Leonas Gurias; daž 
nai jis vienas surinkdavo visą 
laikraštį.

Bendrai, daugumos žmonių 
buvo nusistatymas laikytis 
bendrai, visiems, nežiūrint po
litinių pažiūrų ir religijos skir 
tumų. Vienybėje gi galybė! Ir 
darbas vyko.

KLC Taryba dėjo pasingų, 
kad Kanada įsileistų kuo dau 
giau tremtinių. KLCT siiruo 
šė specialią delegacija į Ortą 
wą. Delegacijoje dalyvavo: 
kun. J .Bobinas, M. Aukštaitė, 
A. Norkeiiūnas jun., J. Lek
nickas, A. Navickas ir Joku- 
bynas jun. (iš Toronto). Oi ta 
voje mus labai gražiai sutiko 
ministeris ir Parlamento na
rys p. Cote, kuris sukvietė par 
lamento narius posėdžio. De
legacija parlamento nariams iš 
dėstė reikalą ir nušvietė padė
tį. Po to Kanada pradėjo įsi
leisti tremtinius.

Mes rūpinomės Qttowoje, 
kad tremtiniai būtų įsileisti vi
si, nežiūrint politinių pažiūrų 
ir religinių įsitikinimų. Mes 
supratome, Ikad komunistai su 
daro vieną pusę, o visi kiti — 
kitą. Taip mes laikėmės ir tas 
davė palyginti gražiu vaisių. 
Vienybės darbas, nors ir su 
tūlais kliuviniais, vis dėlto bu 
vo bendras darbas. Jame ne- 
taip žymūs buvo ir visoki skir 
tumai. Kažkaip tie skirtumai 
išsilygindavo. Tain po Toron 
to, visų Kanados lietuvių vie
nybė, išskyrus Maskvos impe
rializmo tarnus, buvo išlaiky
ta. Deja, pasirodė, kad dalis 
atvykusių tremtinių nusista
čiusi pergriežtai partiškai. Kai 
mes visi, nežiūrint mūsų politi 
nių pažiūrų, partinės priklau
somybės, religijos, o daugiau 
šia — nepartiniai, laikomės 
vienybės, kurią Kanadoje pa
laiko Kanados Lietuvių Cent
ro Taryba ir jos organas ..Ne
priklausoma Lietuva“, — jie 
atsiskyrė. Vis dėlto, sako p. 
Leknickas, — nereiktų už
miršti, kad visiems lietuviams 
reikia nuo vienybės bent ne
nutolti ir laikytis demokrati
jos principais pagrįsto bendra 
vimo ir bendradarbiavimo.

— Bendras darbas yra labai 
malonus ir įdomus, pabrėžia p. 
Leknickas. — Aš sveikinu vi
sų vienybę, bendrą darbą, to
leranciją ir tų principų nešėjai 
ir puoselėtojai Kanados lietu
vių tarpe — „Nepriklausomai 
Lietuvai“, sulaukusiai dešimt 
mečio, linkiu daugelio sukak
tuvių ir gražios sėkmės.
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Didžiai Gerbiamas Pone 
Redaktoriau,

Jūsų paraginta, išdrįsau im
ti plunksną ir prisidėti žodeliu, 
prie „Nepriklausomos Lietu
vos“ dešimties metų sukaktu
vinio numerio.

Ką gi’pasakysiu r Mano re
dagavimo laikotarpis, tai tik še 
sėlis prieš Jūsų dabartinį! Tai 
buvo tik saldus užsimojimas, 
gėrio ir tiesos troškimas, o ne 
profesinis supratimas ar taisy 
klingas redagavimas! Tik tiek, 
kad mes užsimoję įpūtėme ug 
nelę, kurią rankos iš raukų im 
darni danešėme lig Jūsų, ir jei
gu jau dabar turime ..Nepri
klausomą Lietuvą“ savaitinę ir 
net dešimties puslapių, tai dė 
ka jūsų, gerų ir pasišventusių 
Vadų, o ir tų visų Mielų Bro
lių ir Sesių, kurie gražų ir gar
bingą Lietuvos Laisvės Ginklą 
remia ir visapusiškai prituri!

Šio Ginklo, šio pirmojo Ka
nados lietuvių Švyturio, kaip 
ir visų kitų dorų darbų — ke
lias nelengvas. Bet įdomus, 
margas, kovingas ir audringas. 
Jeigu leis, Gerbiamo Redakto
riaus malonė, ir Mielo skaity
tojo kantrumas, čia Įeisime į 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
praeitėlę, pasivaikščiosime pri- 
sirųinimų soduose, ir kas džiu
gino ar teikė sunkumų — bend 
ram suolely susėdę pasišnekė
sime.

* * *
„Nepriklausomą Lietuvą“ 

— pagimdė Torontas. Karšti 
patriotai lietuviai su Gen. Liet, 
konsulu G. L. P. Grant-Suttie 
prieky — į pirmus vystyklus 
ją suvystė; išleido į pasaulį 
vargelio vargti, kančiomis ir 
garbe vainikuotis.

Nebuvo jam lemta išcekliuo 
se gimti, nei aukso šaukšteliu 
gauti maistą, — ji gimė tik iš 
didžių, Lietuvą mylinčių šir
džių, išeivio 
lėj/

Nepagimdė 
mokslas, nei 
nei dolerinis 
tik per lietuvio širdį pulsuo
jantis Tėvynės vargas, savų 
brolių kančia, ašaros, kraujas 
ir kanjkinių šauksmas; pagim 
dė ją Sopulingoji Lietuva 
tina, per savo tikrų vaikų 
las ir širdis.
i Tai kas, kad mes +oii 
Nemuno? Tai kas, ka i

vargo prakartė-

jos nei gilus 
poezinės mūzos, 

išskaičiavimas,

Mo- 
sie-

nuo 
mes 

likimo išnešti ir išmesti už jū
ros? Bet Nemunas banguoja 
mūsų kraujuje; mūsų ilgesiai 
ii sielvartai nepaiso marių pla
tumų ; mes esame Lietuvos šir 
dies dalis. . . Pulsuojame jos 
gyvybe, audžiame mintimis 
Jos mintis; nors esame maži, 
bet alsuojame Jos kilnia, amži 
na ir didele Dvasia.

Ši Dvasia ir veda mus, kur 
mes bebūturnėm: ar už kalnų, 
ar už marių. Ar ministerio kė 
dėje, ar fabriko ugnių praga
re. Kai ten Lietuvą užgulė ne 
lauktas maras, kančios ir rū
pesčiai, — Čia Kanadoje būrė
si iš fabrkų, siuvyklų ir kasyk
lų kietų "delnų broliai i Kana
dos Lietuvių Tarybą, ;r stei
gė Lietuvos laisvės šauksmo 
tribūną tokią, kokią jie galėjo, 
kokią suprato ar ištesėjo. O 
toji mūsų tribūna, tai ir buvo 
„Nepriklausoma Lietuva“.

Bet ar viskas buvo per ją 
pasakoma? Neįstengta pasaky

Per tamsas ir vargą —ne- 
Stoka ir išsilavini- 

O drumsti- 
Drumstė ir 
Per tam tik

ti 
pajėgta! 
mo, ir patyrimo!

< mų — begalės, 
puolė komunistai, 
rus gaivalus prieidavo ir kir
šindavo žmones prieš redakto
rius. Naujas redaktorius 
būdavo ir grūdamas ir 
plakamas. Ir baramas :r mo
kinamas. Ir mylimas ir neken 
čiamas. Bet, kad stojai prie 
vairo, negi nusigąsi? Jei dėl 
Tėvynės — tegu dega rankos 
ir širdis! Tegu gundo visi pik 
tieji, bet tam daroma geras, 
kad blogumą nugalėjus! Bet 
užsiundytieji — puldavo iš vi
sų pusių. Jeigu kurio redak
toriaus nugriebdavo silpnesne 
pusę, ant to visa jėga ir gul
davo. Kiršindavo žmones vie 
nūs prieš kitus. Ir sroves, ir 
asmeninius dalykus supainio
dami. Nors redaktoriai ir „Ne 
priklausoma Lietuva“ atšilai- karą.

Marija Aukštaitė, 
rašytoja ir visuomenininke 

antroji „NL“ redaktorė.

Būk tai tem 
- „L. L.“ i 
. Ir ši Nau

kė, bet verta paminėti tie visi 
kryžiaus keliai ateities atsparu 
mui.

„Nepriklausomai Lietuvai“ 
gimus ir dar tik kūdikėlio vys
tykluose tūnant — buvo su 
šauktas Kanados Lietuvių Sei 
mas 1941 m. Montrealy, kad 
sujungus bendresnes jėgas na
šesniam Lietuvos laisvinimo 
darbui.

Išėjo priešingai. Po seimui 
— Toronte įvyko K. L. Tary
boje skilimas. To pasėkoje iš 
kilo tarp visuomenininkų ir 
„Nepriklausomos Lietuvos“ rė 
mėjų ir leidėjų aštri nesantai
ka ir siūbavimas vienų prieš 
kitus. Daugiausia buvo kal
tinamas vienas asmuo viską ar 
dąs ir trukdąs. . . 
piąs Naujagimę 
viensrovinį lopšį, 
jagimėlė buvo nepasidalipa-, 
ma. . . Visų trokštama ir sie
kiama. . . Bet tarp nepasida
linančiųjų — daugiausia ii vie
na ir nukentėjo! Per ilgą lai
ką nesirodė paskui išėjo men
kutė, užguita ir susirgusi; po
lemikų bacilomis apsodinta. 
Nprs jau buvo įvilkta į žals
vos spalvos marškinėlius su 
Vytimi ir klevo lapu, bet po 
iapu, Vytimi ir marškinėliais— 
buvo iškelti neapykantos rau
pai. . . Buvo išvilktos į spau
dą dvidešimties ir kelios To- 
rontiečių pavardės su „Sakė, 
pasakė“ neva komentarais vie
nų prieš kitus, kas nekaltam 
skaitytojui buvo daugiau ne
gu staigmena ir pasipiktini
mas. Po to, „Nepriklausoma 
Lietuva“ nebteko žado. Tik 
pradėjo iš Toronto į Montre- 
alį eiti S. O. S. gelbėjimo šauks 
mai. . . Daugiausia buvo šau
kiamasi j Kanados Lietuvių Ta 
rybą, kad imtųsi žygiu gelbėti 
„Nepriklausomą Lietuvą“ kol 
dar nevėlu. . . Ją įmit usią at
gaivinti ir rasti kelią jos bujo- 
jimui ir augimui.

Kanados Lietuvių Taryba 
Montrealy ėmėsi žygių • sušau 
kė nepaprastą posėdį su drau 
gijų ir vietinės parapijos ats
tovais, klebonu kun."J. Bobi- 
nu; svečiu dalyvavo ir Vytau
tas Sirvydas. Po ilgų pasitari 
mų prieita išvada, kad reik 
siųsti atstovus į Torontą iš
tirti reikalą vietoje, kas buvo 
ii padaryta.

Pasiųsti į Torontą du atsto
vai: p: J. Leknickas ir šių žo
džių rašytoja, ir kągi?!

Nuvykus teko turėti 
posėdžius su atskiromis 
pėmis. . . Buvome visur
nėjami, kad bendras darbas 
čia jau neįmanomas. Kad ne
randama teisingo vidurio tarp 
katalikų, socialistų ir tautinin 
kų. Bet tarp to viso — matė
si visų geras noras. Karštos 
patriotinės kalbos. Bet (kaip 
tik užsimindavom laidoti kivir 
čius ir rištis į vienybę, taip vėl 
pasipildavo ir įsisiūbuodavo 
skundai vienų ant kitų ir išva
dos atrodė liūdnos.

Po pasitarimų, išsiaiškinimų 
ir posėdžių — turėjome du 
masinius susirinkimus, kuriuo 
se su atyda dalyvavo ir Gen. 
Liet, konsulai G. L. P. Grant- 
Suttie.

Ypatingai paskutiniame su- leisti, gal tik trūko dar keleto 
sirinkime — užsidegė karščiau šimtinių, kurios būtų buvusios jusi, nepaliaus kovojus už Lie
si ginčai ir tęsėsi visą iigą va- įteiktos, kaipo rankpinigiai Ii- tuvos laisvę, o nepaliaujama silpnučiai.

.Nepriklausomos Lietu- notipui ir po to — laike aštis. kova veda tik prie pergalės. i .

kelis 
gru- 
įtiki-

vos“ redaktorių kaltinimas ir sireiškiame Toronto vadams, 
siūlymas p. C. Burei (neseniai kad mus Taryba ne vepui či: 
New Yorke mirusiam) rezig- siuntė: apginklavo griežtu ra: 
nuoti iš redaktoriaus pareigų, 
bet p. C. Burė — nei krust. Pri 
mygtinai ikai kas jam kužda j 
ausi: „Dėl šventos ramybės, 
pasitrauk!“, bet jis tyli r sėdi 
kaip mūras. Jam primetama 
daugybė kolonijos kalčių — 
bet jis nei rezignuoja, nei ne
kalba.

Tuomet iškeliamas kai kie
no netaktas, melagystės ir ka 
žin koks užkulisinis veikimas, 
kurs pažeidžiąs „Nepriklauso
mos Lietuvos“ remiančiųjų 
jausmus ir sugyvenimą. Kal
bantieji sušilę, įsinervinę ir 
persiėmę kolonijos neramu- 
jnu. . . Viena žymi Toronto 
veikėja neišlaiko įtemptų gin
čų atmosferos: nualpsta ir iš
nešama iš salės. Sumišimas. P. 
J. Leknickas pats geria vale
rijono lašų ir man liepia gerti, 
kad nenualpčiau. . . Visi įsi
karščiavę, įtampos apaimti, ro 
dos jau pasaulio galas.

Daroma pertrauka. Mes iš

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" IDĖJA
RAŠO B. REDAKT ORIUS JONAS YLA.

Jonas Yla, 
trečiasis „NL“ redaktorius.

i

Švenčiant „N. Lietuvos“ de 
šimtmetį, gal bus neprošalį 
prisiminti keletą bruožu, kaip 
senieji Kanados lietuviai troš
ko, ruošėsi ir dirbo turėti sa
vąją spaudą. Šiuo trumpu 
straipsneliu nežadama apibū
dinti, kas dėjosi tarpe kelero 
tūkstančių mūsų tautiečių, pa ma, keletas buvo gavę net drą 

sinančių laiškų ir grasinimų te 
lefonais. Pasėkoje, kuklesnie 
ji pabūgo ir pasitraukė, o liku 
šieji nariai, nors darbo neatsi
žadėjo, bet turėjo atidėti to
limesnei ateičiai. 193:1 me
tais užėjęs karas, Lietuvos 
okupacija ir Įkitos nelaimės su 
kristalizavo „N. Lietuvą“ ir 
štai, jau turime dešimtmetį, 
kaip ji gražiai ir sėkmingai gy 
vuoja.

sklidusių po didžiąją šalį, tik 
gal vienas kitas vaizdelis iš 
Montrealio, kuriame man teho 
įsikurti nuo 1’930 metų.

Taigi, tais pačiais metais, 
jau buvo kalbama, kad mums 
Kanados lietuviams, reikalin
gas savas laikraštis. Reikia 
pripažinti, kad tai ka!b?i da
vė pradžią žydelis, neseniai at 
vykęs iš Lietuvos. Jis vaikš
čiodamas prekybos reikalais po 
lietuvių namus, visur ir visiems 
kalbėjo, kad lietuviai gali ture 
ti savo laikraštį. Net nurodė, 
kad būtų kreiptasi tuo reikalu 
į Sirvydą, kuris tuo laiku dir
bo Amerikos konsulate ir ku
ris, jo manymu, gali daug pa
dėti, nes yra gerai žinomo laik 
raštininko, „Vienybės lietu
vininkų“ leidėjo sūnus. Tačiau, 
užėjusi didžioji depresija ne 
tik tas gražiąsias mintis ir 
planus, bet ir pačius veikėjus, 
išblaškė po miškus, ūkius, ge
ležinkelius, kasyklas ir kitur.

1936 metais, Montrealy įsi
kūrė rimtesnio pobūdžio orga 
nizacija, pasivadinusi „Talka“, 
kurios vienintelis tikslas ir bu
vo leisti laikraštį. Šiai organi
zacijai pradžią davė J. Šneide- 
raitis, kuris turėjo savo spaus
tuvėlę ir norėjo spausdinti lie 
tuvišką laikraštį. „Talka“ ku
rį laiką veikė slapta?, aiba ge
riau pasakius — nesiafišavo 
dėl dviejų priežasčių: viena, 
kad nauju laikraščiu padarius 
siurpryzą, o antra, kad nesusi 
laukus kokio nors sabotavimo 
ir pusės „liaudiečių“, kurie tuo 
laiku buvo iškilę į pačias pa
danges. Laikraščiui pradėti 

tiško ultimatumu, ir jeigu To 
rontas nesutaria vieningai dirt 
ti ir grįžti į bendrą „Nepri
klausomos Lietuvos“ darbe 
— Montrealis pasitraukia. Nie 
ku nerems Torontiečių: ne 
veikla, nei finansiniai. Reiš
kia, vėl: tarp Toronto ir Mont
realio — skilimas.

Taip ir iškeliam susii nirime 
Tarybos ultimatumo raštą. V: 
si sus.rūpina. Juk skilimas ne 
išeis j gerą. Atslūgsta Įkaršti? 
ir jieškoma rimtos išeities. Pr 
einama išvada: „Nepriklauso
mą Lietuvą — perkelti j Mon1 
realį.

Grįžkime su giliu atsakin 
gurno jausmu: juk ši naujiem 
Montrealiui bus daugiau negv 
netikėtumas! Gausime barti, 
kad tokiam nutarimui neatsi
laikėme! Ir nuo čia jau prasi
deda mūsų padangės vargeliai.

* * *
Sugrįžę j Mintrealį — barti 

negavome, bet parvežėme rū-

Vis dėlto „liaudiečiai“ suuodė 
sau pavojų, na ir paleido visus 
kipšus iš savo pragaro. Toks 
velniškas riksmas pakilo: čia 
susiorganizavo fašistai, naciai, 
pasiutę šunes, ir jie leis laik
raštį niekinti nekaltus darbo 
žmones ir ft. Be to, kiek žino

1^43 metais, p. M. Aukštai- 
tės sveikatai sušlubavus, „N. 
L.“ redagavimas atiteko man. 
Tą drbą dirbau iki 1946 metų 
blandžio mėnesio 27 dienos. 
Per tą laiką, gal būt nebuvo 
nė vieno subuvimo, kur nebu- mintl lr gėdą, 
tų buvę kalbama apie laikraščio 
patobulinimą; nebuvo likę nė 
vienos Montrealy spaustuvės, 
kur nebūtų buvę teirautasi apie 
sąlygas spausdinti. Buvo pui- 
' lai žinota, kad toks ’aikraš- 
tis, kales tada išeidinėjo, negali 
progresuoti ir jei ne būt žino
ta, kad mėnuo po mėnesio už
klys ir į Kanadą pulkai bro
lių tremtinių, manau tikriau
siai, mes patys būturn rizika
vę eiti prie savaitraščio.

Manau, kad senoji „N. L.“ 
atliko savo užduotį. Ji buvo 
lyg metraštis, kuris užrekor- 
duodavo tiek daug ir taip gra
žių darbų ir pastangų savo 
tautai. Tie, arti šešių šimtų 
egzempliorių, kuriuos išleisda 
vom su kiekviena laida, bus 
ilgiems metams geriausi liudi
ninkai, kaip Kanados lietuviai 
vieningai dirbo, sielojosi ir ko 
vojo už savo gimtąjį kraštą.

Tffiiu, /kad ir dabrtinė „N. 
L.“, kuri yra gražiai ištobulė

buvęs generalinis Lietuvos 
garbės konsulas Kanadoje.

pestį ir sujudimą. Vėl posė
džiai ir susirinkimai; bruzde
sys, kad neturime tinkamo re
daktoriaus. Nors esame nu
matyti trys, bet ir čia prisibijo 
ma sroviškumo. Nes sroviš- 
kumas: tą vieną Žiburėlį visoj 
Kanadoj turint — atiduoti vie 
nai srovei, tai žmonėms atrodė 
jau daugiau, negu jį visai už
pūsti.

Šaukiam masinį susirinkimą 
su Torontu ir jų atstovais. At
važiuoja konsulas G. L. P. 
Grant-Suttie ir du atstovai. Jie 
net džiaugiasi, kad šis persifor 
mavimas — išeis „Nepriklau
somai Lietuvai“ į gerą. Nes 
Toronte dar vis pergyvenamas 
nesutarimų chaosas, kurs atro
do dar nei kiek neatslūgsta.

Susirinkimo nuotaika gyva 
ir aktyvi. Bet kiek pasitikėji
mo vieni kitais, tiek ir atsargu 
mo. Bet vistiek, be triukšmo 
išrenkama (beveik vienbalsiai) 
redaktoriai: p. Jonas Yla ir aš. 
Pavedama mums darbas su „ti 
tūlais“ ir pasitikėjimu, bet ir 
p. Yla, ir aš, — imamės to žy
gio tik dėlto, kad nėra kam. 
Ir. p. Ylai, ir man, kyla rūpės 
tis: iš ko viską pradėti T Nei 
mašinų, nei pinigų, tik tiek, 
kad Lietuvos gerui, tai ir kailį 
padžiautumėm. O čia pasižada 
ir geros širdys į talką. Esame 
sveikinami su linkėjimais ir pa 
gyrimais, kurių dar neužsitar
navome ; ir nežinau, ką p. Yla 
tuomet jautė, bet. aš tą pareigą 
pasiėmus pajutau Tėvynės mei 
lės ir pasiaukojimo karštį taip, 
kad man atrodė viskas pasie
kiamu ir nugalimu ; jei savo tau 
tai ir tautiečiams, tai kas prieš 
mus — juk mes visi — su vi
sais?. . . Ko vienam truks — 
antras dapildysim. Taip ir su
tariam vienam vakarui redak
torių ir karštai pasižadėjusių
jų gelbėti posėdį, kad pasidali
nus darbus nedelsiant.

Sutartą vakarą ir valandą— 
salė tuščia. Išlaukus pttsvalan 
dį su sūnum (dabartiniu kuni
gu) atėjo tik vienas p. Yla. 
Žadėję nei rimtesnieji neatėjo. 
Taip p. Yla beveik jau pasinio 
šęs rezignuoti. . .

Pajutau prieštaraujančią

p. Yla, 
kaip

— Truks laikys, turėsime 
pradėti! Išeis kas, neišeis, bet 
bandysime kastis! — pareiš
kiau.

Nuliūdus išlukštenau dienot 
varkę ir širdis verkė, kad nė
ra kam jos svarstyti.

— Parašykite bent straips
nį pirmam numeriui — 
paprašiau. Jis žmogų 
visuomet mlonus ir mandagus, 
kiek pamąstęs — sutiko. Sūnų, 
paprašiau būti administrato
rium, 'ko dar nėra adiministruo 
ti. Bet vistiek, studentas jau
nas, bus naudingas, gal dau
giau prisiriš prie lietuviško vei 
kimo — pagalvojau.

Parėjus visą naktį nemiegu 
— planuoju. Nei raštų, nei ben 
dradarbių; nei Toronto buvę 
redaktoriai neatsiliepia. . . Net 
nei kartotekos su skaitytojų 
pavardėmis ir antrašais nepri- 
siuntė, — įkas bus?

Klabenuosi į Toronto ir vi
sur. Atgarsiai mlonūs, ragi
nantys, viltį teikiantys, bet 

Ir, nors pirmąjam 
numeriui medžiagos dar ne

turiu, bet jau viršelius peš kon 
sulą Toronte — užprašiau. 
Štai ir popierą iš Toronto at
siunčia nežinau kas. . . Ateina 
ir kartoteka, bet vos tik su aš 
tuoniasdešimt skaitytojų, ir tų 
dauguma — neužsimokėję. 
Tuoj pajuntu ir valdžios ran
ką ant savo pečių, (be abejo
nės buvau valdžiai kieno nors 
įduota).

Atvažiavo į namus revizo
rius. Visur apsižvalgė. . . Žino 
gus atrodo aukštos kultūros. . . 
Rimtas ir subrendęs. . . Pa
prašė žinių. . . Vėliau pareika 
lavo kartotekos. Ir ką? At
skleidus kuklią dėželę — jis 
skaudžiai nusišpysojo. Patik
rino ir pasakė, kad su tiek skai 
tytojų ir dar neužsimokėjusių, 
— negalima laikraštis leisti.

Nusigandau. Susiėmiau ran
kas maldvau, iįcad duotų kiek 
laMco susiorganizuoti bei įsi
traukti į darbą, o tuo laikotar 
piu, ne tik šie skaitytojai už
simokėk bet bus ię naujų — 
šimtai! — įtikinėjau revziorių.

Su gailesčiu jis į mane pažiū 
rėjo, pasakė„God bless You“, 
bet drauge pareikalavo, kad 
kiekvienas išleidžiamas „Nepri 
klausomos Lietuvos“ numeris, 
būtų žodis — žodin, išverstas 
į anglų kalbą ir pristatytas vai 
džios cenzoriui. Cenzoriui per 
žiūrėjus, su jo leidimu, — bus 
galima šiųsti skaitytojams, o 
jeigu cenzoriaus kritika įžvelgs 
neigiamumą — tuomet mums 
visai kelią uždarys .

Bėt juk blogą nedarome — 
pagalvojau. Sutikau „N. L.“ 
versti į anglų kalbą, ir revizo
rių kaip pamokantį tėvą—išlei 
dau.

Sugraibiau raštų, nusipirkau 
stencelių, suku į rašomąją ma
šinėlę ir kertu, — eina puikiai? 
Tik reik rašalo ir memograri- 
nės mašinos, kuri kažkodėl To 
ronte taip ilgai užkliuvo!

Eina raginimai iš visų pu
sių, kad laukia laikraščio. . . 
Kai kas jau ir tyčiojasi, ir gąs 
dina, kad torontiškiai mašinų 
neperduos, kad buvę redakto- 
<riai įsižeidę ir daro kliūčių. . . 
Bet štai gaunu iš Toronto se
ną rašomąją mašinėlę, o memo 
grafinę, rašo pasiliks, nes yra 
priežasčių. Taip vėl nuleidžiu 
rankas — nėr mašinos!

Jieškome. Atėjo ir viršeliai 
iš konsulo, ir piešinius sūnus 
stenceliuose įbrėžė; laiškais 
sveikinimų galybės; ir entu
ziazmas, ir drauge neramu
mas. (Negaliu nepaminr ti, kad 
„N. L.” viršelius su meniškais 
tautiniais vaizdais, visuomet 
savo lėšomis parūpindavo ir at 
siųsdvo Garbingos Atminties 
Konsulas G. L. P. Grant-Sut
tie. M. A.)

Taip vieną dieną,pareina sū 
nūs iš D'Arcy Me. Gee savo 
mokslo įstaigos ir sako, kad 
jie kreipėsi pas Brolius - vie
nuolius, ir Broliai leido pasi
naudoti ne tik memografine 
mašina, bet ir rašalu. Ir, kad 
jau jie vi^ką prirengę, tik reik 
nusivešt popierą ir stencelius; 
Broliai net ir šviesos negailės.

Vakare nusivežam rpedžia- 
gą. Gaunam raktus nuo viso 
kelių aukštų namo. Dirbam per 
naktį. Ir „Nepriklausoma Lie
tuva" jau šypsosi atspausdin
tais lapais, laukia vežtis namo 
surinkti ir susegioti.

Čia jau reikia talko?. . Į tal
ką ateina visa eilė gerų žmo
nių; dailiausia Villasaliečių: 
p. Leknickų, p. Kuprevičių, p. 
Vitų, p. Pundzių, p. Lukošių, 
p. Dunčikų, p. Škudų, p. Za
bielų, p. Kilimonių, p. Matulių, 
ir p. Bagužių šeimos; pavie
niai ateina: p. Leonas Gudas, 
p. Rudzevičius, p. Navickas, 
p. Vaišnora ir kiti, ir jau turim 
surinktą ir susegtą laikraštį 
„Nepriklausomą Lietuvą", ku 
rį pavadinom žurnalu, nes lei
dom žurnalo formoje.

„Žurnalo“ pirmas numeris 
36 puslapių išėjo nevisai blo
gas, bet ir baisiai netobulas. 
Na, bet pastebimos klaidos — 
pamoka ateičiai. Turinys šva 
rokas, bet mechaninis apdir
bimas — labai nevykęs.

Nešame pas cenzorių. Ir žur 
nalą ir jo vertimą. Po kelių 
dienų aunam žinią, kad galim 

(Nukelta į 6 psl.)
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Dešimtmečio proga
RAŠO B. REDAKTORĖ

Mrija Arlauskaitė, 
'ketvirtoji „NL“ redaktorė.

MARIJA ARLASUKAITĖ. 
su pagalba geros valios žmo
nių, darbą tęsiau nuo 1946 m. 
balandžio mėn. iki 1947 m. jie 
pos mėn. Tai buvo grynai ran 
kų darbas. P. Leonas Gudai, 
kuris nepaisydams nuovargio 
iš dienos darbo, aukojosi per 
naktis, kad tik greičiau išspsu 
dus rotatorium reikiamą kiekį 
lapų. Mūsų šofirografistė bu
vo p-lė E. Norusevičiūtė. (Po
nia Gingras). Ji niekuomet ne 
atsisakydavo atlikti reikalingo 
darbo.

Finansiškai buvome silpni; 
reikėdavo visaip kombinuoti, 
kad tik sekantį numerį išlei
dus. Dėka Kanados Lietuviu 
Tarybos/sis žurnalas išsilaikė. 
Neturėjome spaustuvės, bet ge 
ros valios Ville Lasalliečiai pa 
kaitomis mus priglausdavo: 
ponai Matuliai, Kuprevičiai, 
Leknickai. Atvykdavo į talką 
ir savo jaunuosius pratindavo 
prie darbo ponai Salalai, Duh- 
čikai, škudai, Zabielai, Vili
mai, Barauskai, Vytai, Juške- 
vičiai, A. Novicikas, J. Trumpa, 
S. Yaspelkis, J. Jurėnas > dau 
gelis kitų, kurių pavardžių jau 
neprisimenu, — visi dirbo ir 
palaikė savo tautos, savo vie
nintelę lietuvišką spaudą, ir jų 
dėka šiandien matome mažą 
medelį išaugusį į didelį medį. 
Vos puse lūpų prasitarus, kad 
šis ar tas yra reikalinga sutvar 
kyti, jie visi uoliai ir stropiai 
darbą atlikdavo, nelaukdami 
jokio užmokesčio. Taip visi 
senieji lietuviai dirbo, kaip bi
tutės avilyje. Tai yra gražus 
pavyzdys, idant burtume sa
vo jėgas kartu, nes kiekvienam 
džiugu matant, savo spaudos 
klestėjimą, matant savą tautą

PIRMOJI TELEVIZIJOS STOTIS KANADOJE.
Montrealyje pradėjo veikti Televizijos stotis.

Didžiausias šios savaitės 
įvykis Montrealyje yra seniai 
lauktos Radijo - Televizijos 
stoties atidarymas. Televizi
jos stotis įsikūrė specialiai tam 
tikslui nupirktuose dvylikos 
aukštų rūmuose, buvusiame 
Ford viešbutyje, pastatytame 
1930 metais, bet turinčiame vi 
sus moderniausius to laiko pa
tobulinimus. 700 jo kamblių 
buvo pertvarkyti į specialius 
kabinetus. Inžinierių ir archi
tektų priežiūroje pastatytos 26 
studijos ir padaryti techniški 
įrengimai, kaip automatinis vė 
dinimas, oro transformavimas 
ir kiti.

Televizijos stotis užėmė da 
lį patalpų pagrindinės Kana
dos radijo stoties (CBC). ša 
lia jos yra įsitaisęs tarptautinis 
skyrius, Prancūzų radijo būs-

Viena pakopa
RAŠO B. REDAKTORIUS LEONAS GIRINIS.

Aprašyti kito žmogaus nu
veiktųjų darbų laiko tarpą, vi- 
sais atžvilgiais suderintame 
veidmenyje, yra daug lengves 
nis uždavinys, negu rašyti apie 
save, vos keletą grašių prisi
dėjus prie bendrosios parei
gos.

Atrodo tai neseniai, o jau 
keturi metai. Keturi metai kai 

biuras, aprūpintas septvnių te vartome „N. L.” gražią, spaus 
letypų baterija, transliuos’nau
jausius įvykius 14-ka skirtin
gų kalbų. Kita penkių telety 
pų baterija, palaikys tiesiogi
nį ryšį su pagrindiniais pasau
lio, kaip Pacific Canadian šal 
tiniais, Canadian National Te 
legraphs, Torontu, Ottawa, 
New Yorku, Washingtonu, Už 
sienio skyrium ir Jungtinėmis 
Tautomis Lake Successe. (i).

tinė, taip pat ir asmeninės ir 
administracinės tarnybos šta
bai, kurie į čia perkėlė savo 
skyrius iš Ottawos.

Ši didžiulė Radijo Canada 
stotis atidaryta ir pradėjo veik 
ti gegužės 18 d. 9 v. v. Tai yra 
viena iš moderniškiausiai įreng 
tų radijo - televizijos stočių vi 
soj šiaurės Amerikoj.

Tarptautinės tarnybos žinių

Iš visur ir apie viską
Apleidus mūsų "koloniją ger 

biamam p. Jonui Ylai, „Nepri 
klausoma Lietuva“ liko be re
daktoriaus. Ponios Marijos 
Aukštaitės sveikata taip pat 
neleido jai dirbti. Buvo Kreip
tasi į Torontą su prašymu — 
surasti tinkamą asmenį, suge
bantį redaguoti laikraštį, ta
čiau buvo gautas neigiamas at 
sakymas.

Kas gi dabar belieka daryti?
Kanados Lietuvių Tarybos 

Pirmininkas Antanas Navic
kas šiam tikslui šaukia viešą 
susirinkimą, nes tikrai žino, 
kad nė vienas geros valios lie
tuvis tada nenorėjo, idant su
stotų pradėtas didis darbas.

Kaip tas pasodintas medelis, 
tinkamai prižiūrimas,^ auga ir augant ir stiprėjant.

Šio „N. L.” dešimtmečio pro 
ga noriu tarti Kanados Lietu
vių Tarybai, rašytojams, bend
radarbiams ir visiems lietu
viams nuoširdų lietuvišką ačiū.

„Nepriklausomai Lietuvai“ 
linkiu dar sekminiau klestėti, 
kad išeitų ne savaitraštis, bet 
Kanados Lietuvių dienraštis, 
kuris išsilaikytų bešališkas ir 
jokios politikos nepaliestas, 
būtų naudinas Dievui ir Tėvy
nei.

bujoja, ir nesinori, kad jis nu
vystų, taip ir Montrealio lietu 
viai sten/gėsi naujai išleistą „N. 
L.“ ugdyti ir išlaikyti iki to 
momento, kada atsiras tinka
mas redaktorius.

Kadangi vos tiktai atsira
dus „N. L.“ Montrealyje man 
teko eiti administratoriaus pa 
reigas, išvykus p. J. Ylai ir re 
daktoriaus pareigos visu svo
riu užgriuvo mane. Prisipa
žįstu, kad neturėjau tinkamų 
žurnalistui gabumų. Tačiau Marija Arlauskaite.

ŽINGSNIS „NEPRIK. LIETUVOS” KELY
’(Atkelta iš 5 pusi.) 

paleis į cirkuliaciją, tik ir kitų i 
numerių vertimus — turime 1 
■cenzoriui pristatyti.

Eina sūnus Algirdas pas cen 
zorių kas mėnuo, ir kai išleis- 
davome arti 50—60 puslapių, 1 
tai būdavo darbo, darbo! O ir 
visas žurnalėlis — beveik gry 
nas rankdarbis. Bet vertimas 
mus labai apsunkindavo.

Arti metų — valdžios cen
zūra ne tik nepapeikė, bet ste 
bejosi kantrybe, kurią reikėjo 
įdėti į tą pasak jo „Rankdar
bį“. Išgyrė, kaipo kultūringą, 
menišką leidinėlį, nuėmė cen
zūrą ir jau daugiau nereikėjo 
versti į anglų kalbą.

Atėjo ir iš Ottawos leidimas 
pilnateisis kaip ir visų laikraš
čių, bet užtraukus kurio nume 
rio išleidimą — tuoj tleefonu 
užklausdavo pašto autoritetai, 
teiraudamiesi, kas atsitiko. 

' * * *
Pirmus (kelis numerius — 

spausdinome pas Brolius. Pas 
kui užsimojome pirktis savo 
memografinę mašiną, nes Bro
lių įstigoje galėdavome dirbti 
tik vakarais ir naktimis, nes 
dienomis įstaiga būdavo užim
ta moksleivių.

Per nedateklius ir vargą — 
įsigiję memografinę mašiną, 
džiaugėmės. Pastatėm ją ma
no gyvenamam bute, ir čia ke 
lis mėnesius vargome.

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
lakštai suguldavo ant lovų, sta
lų ir grindų. . . Susirinkę talki 
ninkai dirbdavo ir svarstyda
vo kaip pasiekus geresnes są
lygas, kad ir mes Kanados lie
tuviai, kaip ir kiti, galėtumėm 
įsigyti spaustuvę, linotipą, bet 
būdavo tik saldi svajonė.

Memografinę mašiną sukda 
vo visuomet p. Leonas Gudas. 
Dirbdavo suprakaitavęs ir dau 
giau mastąs, negu kalbąs. Tai 
kininkai vis daugėjo, ir reika
lams išplatėjus — pakvietėm 
administratorę p-lę M. Arlaus 
kaitę.

„Nepriklausoma Lietuva“ au 
go talkininkų, bendradarbių ir 
skaitytojų skaičiumi, reikalai 
vertė jieškotis jau platesnės 
erdvės.

Į pagalbą atėjo p. Kuprevi
čių šeima: užleido erdvų savo 
namo rūsį Ville Lasalle, kur 
gabių vyrų talka padirbo iš len 
tų suolus ir stalus; perkėlė į 
ten memografinę mašiną ir „N. 
L.’ ’ spausdinimą.

Užsimojom jau ir anie lino- 
tipui fondą. Surengėm vaka
rą sukviesdami platesnę visuo 
menę, pakvietėm kalbėtoją p. 
Jankauską, kurs puikiai nu
švietė „Nepriklausomos Lietu 
vos“ vargus ir reikalus, ir tą 
vakarą žmonės beveik suauko
jo „N. L.“ fondui 500 dolerių. 
Bet nelaimė: papietavus trims 
žmonėms vienam stale — bu
vo sugriautas mūs gražus už
simojimas, ir žmonės sukomp
romituoti atšaukė savo duok
lės paramą.

Verkė mano širdis tarp ke
turių sienų. Kiekvienas „N. 
L.“ numeris — tai buvo mano 
ašaros ir kraujas. Kalbos bu
vo visokios ir šešėliai visokie: 
mano sunkus redagavimas pil
nai nebuvo suprastas. Kai kas 

. įžiūrėjo „bedievybę“, kai kas 
perdidelį „dieviškumą“. Sro- 
viškumas ir čia pasikišo.

Sunkiai vertėmės ir p. Kup
revičių namo rūsyje: viršuj gy 
venantys anglai nuomininkai 

. skundė valdžiai „mašinų triukš 
i mą“; koliojo savininkus p. Kup 
. revičius už „naktines sueigas į 
. rūsį“, kur tikrenybėj ėjo tik 
. idealus, švarus ir garbingas 

darbas, bet reikalai atsidūrė 
tarp savininko ir nuomininko 
teisme. . . Neiškentę, p. Knp- 
revičiai namą pardavė, o ,,Ne
priklausomą Lietuvą“ — pri
glaudė jos karšti mylėtojai p. 
Leknickai.

P. Leknickų globoje „N. 
L.“ buvo saugi ir veržėsi dar 
į platesnę plotmę: pradėjo per 
Atlantą vis labjau atbanguoti

— Sovietų žurnalas „Nau
jas pasaulis“ paskelbė, kad 
Rusija suorganizavo 500.000 
vyrų tarptautinę raudonąją ar
miją, kuri esanti pasiruošusi 
kautynėms Korėjoje. Londo
no „Daily Expres“ žiniomis 
minima armija sudaryta iš 12- kraštuose. Šioje kankinių gru 
sios kiniečių armijos, 3 Š. ko
rėjiečių korpusų ir 70.000 ja
ponų karo belaisvių. „Daily 
Express' ‘ priduria, kad žurna 
le minimoji tarptautinė raudo
noji armija suorganizuota iš 
rusų, lenkų, vengrų, čekų lie
tuvių, latvių ir estų kareivių.

— Lenkų kandidatai į šven 
tuosius: Labjausiai žinomas iš 
jų yra tėvas Max. Kolbe OF 
M, kuris pasisiūlė naciams nu
žudomas, kad išgelbėtų kitą 
įkaitą.
žmona Jadvyga, 
Hozius, 
Kalinowski Czartoriski, Rafa
el Chylinski, Simonas iš Lip- 
nicos, Jonas iš Dūkios, motina 
Celina Borzecka, Marija Sied- 
liska ir Vanda Malczewska.

— Dr. Inž. J. Jankauskas 
nustatė, kad automobilis piie 
26 mylių greičio per valandą 
vartoja mažiausiai benzino. 
Jis ir pataria automobilistams 
šiuo greičiu daugiausia naudo 
tis.

— Lietuvių mėgėjų orkest 
ras „S. Jose“, Sao Paulo, Bra
zilijoje, galutinai 
vęs. Maestro p. 
orkestro vedėjas, 
jai pradedančius

— Amerikos vyriausybė ruo 
šiasi laive įrengti stiprią radijo 
stotį, kuri, laivui plauiciojant 
vandenynais, skelbtų apie tik
ruosius Amerikos siekimus.

— Maskvoj mirė bolševiki
nis generolas ir teisėjas Ul
rich, 1930 m. pravedęs kruvi
nus valymus, kurių metu buvo 
išžudyta daug partijos vadų 
bei aukštų sovietų karininkų.

— Ispanijoje vėl grįžtama 
prie maisto normavimo korte 
lėmis, kurios eilei gaminių ne 
seniai buvo panaikintos.

— JAV slaptosios poiici’os 
viršininksa E. J. Hoover pa
reiškė, jog Amerikoje komu
nistų skaičius iš 55.000 narių 
kritęs iki 43.000. Tačiau kiek 
vienas amerikietis komunistas 
gali būti išdaviku irzsaboiuoto 
ju. .............. ..

— Amerikiečiai išradę bu
dus elektronais 
maiste esančius gedimo šukė- ilgesio.

Įėjus, tuo būdu sudarar.t ga
limybę neribotam laikui suda
ryti maisto atsargas.

— Pijus XIi paskelbė pa
laimintaisiais 25 nukankintus 
tarp 185’6 — 1862 metu Pran
cūzų valdomos Indokinijos

Toliau eina Jogailos 
kardinolas 

karmelitas Rapolas

susiorganiza 
Ambrozaitis, 
mokys nau- 
groti.

pėje yra: du vyskupai, du do 
mininkonai kunigai, du domi
ninkonų tretininkų kunigai ir 
19 pasauliečių. Septyni iš pa
sauliečių buvo šeimų tėvai. Jie 
buvo nukankinti Tonkinge, 
šiaurinėje Prancūzų Indokini
jos dalyje. Juos nukankino ka 
ralius Tu-Duc, kurį vėliau su
vienytomis jėgomis nugalėjo 
Prancūzija ir Ispanija.

— V. Vokietijos mokslinin
kai, V-2 raketos specialistai, 
Rudolf Nobel, Albert Pullcn- 
burg ir Kari Poggensen, pa
skelbė, jog vokiečių technikai 
yra paruošę tokią raketą, kuri 
drauge su žmonėmis galės iš
kilti iki 32 Iklm. aukščio. Pa
našūs bandymai buvo pravesti 
1937 metais, bet paslapty pa
liko.

— Inž. L. Drangausko pa
stangomis Venecuelos valsty
biniame radiofone išgauta kas 
dvisavaitinės lietuviškųjų radi 
jo valandėlių transliacijos.

— R. Jurgėla, jūrų naras, 
gavo kvietimą prisidėti prie 
vienos mokslinės ekspedicijos 
ir padėti tyrinėti gyvūniją ir 
augmeniją jūros dugne. Po to, 
viena stambi Amerikos pramo 
nės b-vė jam siūlė būti vyr. 
instruktorium ir inspektuoti 
apie 20 naravimo stočių Paci- 
fike. — _
visų pasiūlymų tuo tarpu atsi 
sakė, nes yra atsidėjęs 
savo išradimui, kurio 
yra žymiai palengvinti 
mą panaudojant oro 
(kompresorių). Šiuo 
mu jau yra susidomėjusi JAV 
karo laivyno naravimo tarny
ba ir civiliniai narai.

— Quebeco mieste gyvena 
prieš 23 m. atvy&ęs iš Višty
čio miestelio rabinas, kuris 
gražiai kalba lietuviškai: „Aš 
esu žydas, bet mano pavardė 

As vadinuos Klei-
yra

Tačiau R. Jurgėla nuo

vienam 
tikslas 
naravi- 
siurblį 
išiadi-

lietuviška.
manas. Prie Vištyčio 
Kleimių sodžius. Mano pro
tėviai matyt tame sodžiuje gy
veno ir jo vaijtlu pasivadino“.

— Gruodžio 27 d. N Ze
landijoj Domas Banaitis, 22 me 
tų jaunuolis, nusišovė, nepa- 

sunaikinti keldamas vienumos ir tėvynės

Lietuvos šauksmai per mūsų 
Garbingus Tremtinius .

Mano sveikata geso: darbas, 
rūpestis, Lietuvos kančios ir 
ten esančio sūnaus nežinia ma
ne degino! Nekartą šeima ras
davo prie rašomosios mašinė
lės sukniubusią ir reikdavo jau 
nešte nunešt į lovą. Taip ir ne 
išįkentė: prieš mano karstus 
maldavimus paėmė visą mano 
„Redakciją“: mašinėlę, raštus 
ir štencelius; nuvežė p. Leonui 
Gudui tuometiniam Tarybos 
sekretoriui ir atidavė, aš gi ne 
užilgo — atsidūriau ligoninėj.

Po manęs perėmė „Nepri
klausomą Lietuvą“ redaguoti 
p. Jonas Yla ir p-lė M. Arlaus 
kaitė. Šios naujos, gražiai 
veikdamos jėgos, įnešė savo 
naujumo ir gavo vėl naujo pri 
tarimo.

Taip ir žengė „Nepriklauso
ma Lietuva“ per vargelius.

tamsumus, paprastumus ir 
kantrumus; visiems pečiams ją 
panėšėjusiems, nežinau kaip at 
sidėkoti.

Taipgi, pravartu su meile 
prisiminti ir padėkoti visai ei
lei Garbingų Bendradarbių — 
Rašytojų ir Poetų, kurie savo 
pažiūromis buvo gal ir labai 
skirtingi, bet lyg didžiulis 
vandenpuolis savo lašialiais su 
darydamas bangas ir sukris- 
darhas į Tėvynės Meilės jūrą 
— išsiteko šalia viens kito.

Baigdama, trokštu iš visos 
širdies, kad ir toliau „Nepri
klausoma Lietuva“ eitų Di
džiosios Lietuvos Meilės veda 
ma... Kad jos Švyturys ap
jungtų Meile visus išblaškytus 
Brolius ir Sesutes, ir parvestų 
mus visus — į Laisvą, Nepri
klausomą, Mieliausią Tėvynę 
Lietuvą.

Marija Aukštaite

tuvėje spausdintą, iliustruotą, 
perpildytą žinių žinelėmis. Su 
įdomumu kas savaitę vartome 
jos puslapius ir dažnai net ne
pagalvodami, kaip ji> gimsta, 
kaip surankiojamos raidės ir 
kiek prideda laiko ir rūpestin
gumo iki ji patenka ant mūsų 
stalo.

Dažnas malonusis skaityto
jas nustebs radęs šiose eilutė
se paminint tik keturių metų su 
kaktį. Be abejo visi žinome ir J 
iš šio jubiliejinio numerio ap
rašymų bei prisiminimų ma- ' 
tome, kad švenčiamas dešimt- i 
metis. Ir jei galėtume laikraš- ’ 
čio gyvavimo didžiulėje skalė 
je išvesti dešimties metų ilgio J 
liniją, tai pasirodytų • 
kad ji nėra tiesi. Jos vingių 
vingiai ir lūžių lūžiai rodytų 
išgyventų laikotarpių sutemas 
ir sėkmingų dienų prošvaistes. 
Bet pats didžiausias lūžis bu
vo atliktas prieš keturis metus. 
Nuo čia „NL“ iš rotatorinio, 
retai pasirodančio žurnalo, iš
ėjo spaustuvėje spausdintu, 
iliustruotu laikraščiu. Čia ir 
turėtų būti pradžia mano pri
siminimų žiupsnelio.

Nežinau, buvau kaitas aš ar 
tuometinė KLCTaryba. Be
dirbdamas Kanados giriose ga 
vau pakvietifhą perimti toli
mesnį „NL“ redagavimą ir per 
formavimą. Ilgokas svyravi
mas čia neturėjo vietos. Pažįs
tamieji spaudos koleoy taipgi 
nenusileido. Visiems buvo aiš 
ku, kad lietuvškosios spaudos 
reikalas Kanadoje dvelkė ru
deniu. Vienintelis, lietuvių kai 
ba leidžiamas, bet rusiško ko 
munizmo tarnyboje esantis sa 
vaitraštis „LB“, kaip įmanyda 
mas, šmeižė naujuosius atei
vius. Tuometinė „NL”, kaip 
retai pasirodantis žurnalas, ne 
galėjo tinkamai reaguoti. Tie 
sa, pašonėje turėjome USA 
lietuviškąją spaudą, dalinai ir 
rašinėdavome ten. Bet reagavi 
mas tai ppat nebuvo pilnai 
efektyvus, šiaip ar taip reikė 
jo kas nors daryti. Krūtinėje 
iš seno buvo likę ir knietėjo 
lietuvio partizano žodžiai: 
„Jūs, kurie išliksite gyvi, skelb 
kite laisvąjam pasauliui, kad 
mes žūname dėl to juk mylime 
Lietuvą”. Taip ir buvo apsi
spręsta.

Montrealyje KLCTarybos 
posėdyje formaliai perėmiau iš 
seniau šiek tiek pažįstamas re
daktoriaus pareigas. Su spaus 
tuvių technikiniu darbu nebe
buvau naujokas, taipgi Knygų 
ir kitokių leidinių leidimu pa
žinties užteko, — trūko žurna 
listinio patyrimo. Pradėjau at 
sakingąjį darbą tikėdamas ne 
trukus iš Europos susilaukti 
rimtų žurnalistinių jėgų, ku
rioms nors pirmieji ledai ne
beteks laulzyti.

Nors ir su menkomis luome 
tinėmis KLCT lėšomis susira
dau spaustuvę ir taip su didele 
viltimi pradėjau pirmuosius 
žingsnius. Redagavime dirbau 
vienas. P-lė M. Arlauskaitė 
vedė administracijos darbus. 
Ir 1947-tųjų metų gruodžio 
22-rąją dieną „NL“ jau sveiki
no mieluosius Kanados Taut’e 
čius su Kalėdų šventėmis nau 
juose rūbuose. Eilės paragi
nančių laiškų, gausios aukos, 
šimtai naujų prenumeratorių 
rodė gražią ir užtikrintą atei
tį. Taip „NL“ nuolat pradėjo 
lankyti savo mieluosius rė
mėjus jau tikro laikraščio pa-

Leonas Girinis, 
penktasis „NL“ redaktorius

vidale. Kad pradinės cechmki- 
nės darbo sąlygos buvo rhen- 
kos, tai jautė dažnas skaityto 
jas. Užtat buvo dedamos dide 
lės pastangos įsigyti savo spaus 
tuvę.

1948-tųjų metų pavasarį 
įvyksta pasikeitimų. Contio 
Tarybos pirmininku išrenka- 
mas energingas ir veiklus tau-^| 
tietis J. Juškevičius. Man, be 
tiesiogio laikraščio darbo ten
ka ir vice pirmininko pareikoš. 
Darbo daug, o laiko maža. Pir
mininkas visa energija organi
zuoja lietuvišką spaudos bend 
rovę, kas dalinai ir sekasi.

Šio laiko tarpe Kanados že
mynas gausėjo naujaisiais lie
tuviais. Montrealis ypatingai 
laukė spaudos talkininkų. Su 
gerb. Rudinsko pasirodymu Ta 
rybos organizacijoje, daugelis 
jautėme, kad turėsime stiprią 
jėgą tiek organizacinėje, tiek 
spaudos srityje. Be svyravi
mų, KLCTarybos ] 
jam perleidžiau ir ,, 
limesnį redagavimą, 
staigiame pasikeitime 
iš jautriųjų tautiečių 
srovinių užkulisinių 
pasėką. Eilės laiškų 
(klausimais apie tai liudijo. Ne 
atsakinėjau turėdamas viitį įsi
tikinti, kad tai nėra tiesa. Tik 
vėliau bėgamieji metai parodė 
tai, ko daugelis nesitikėjo. 
Ypač nesitikėjo senieji KLCT 
steigėjai ir veikėjai. Tik dėka 
didelės daugumos susipratu
sių tautiečių ir nenuilstamos 
energijos senųjų veikėjų, buvo 
išgelbėta vienybė.

* * *
Per dešimtį metų „Nepri

klausoma Lietuva“ kaip 
„Ąžuols drūts prie Nemunė
lio“ augo. Dešinės ir kairės 
•vėjai nesugebėjo išversti jau
nojo medžio. Dešimtys, ga) irj| 
šimtai veikėjų, bendradarbiuw 
atėjo, dirbo, keitėsi, praėjo „O 1 
ji tebestovi dar vis“. Nuliūsti 
kartu su senuoju veikėju, ka
da išklausai jo nuoširdžią eilės 
metų darbų apyskaitą. Ger
biamieji montrealiečiai: Navi- 
kevičiai - Aukštaitė, Arlauskai, 
Leknickai, L. Gudas,, Dunči- 
kai, Salalos, Kuprevičiai, Ma
tuliai, Juškevičiai ir daugelis 
kitų, kurių visų nesuminėsi, 
išnešė „NL“ tartum kūdikį ir 
paleido augti. Augti neišpu
rentoje žemėje.

Šis menkas mano prisimini
mų žiupsnelis tebus skirtas ger 
biamiems pirmtaįcūnarns, kaij^ 
parodymas, kad Jūs per dešiifl 
tį metų nuveiktas darbas nėržP 
be vaisių. Jūsų sukurtoji, taip 
vertinga ir daug nuveikusi 
KL Tarybos organizacija Iš
liko ir liks naujosioms kar
toms kaip vienybės ir toleran 
cijos pavyzdys ateičiai. Jūsų 
įsteigta ir išnešta „N. L.“ gy
vuos ilgą amžių.

To aš ir linkiu iš širdies.
L. Girinis.

svyravi- 
posėdyje 
,NL,“ to-

. Musų
k? i kas•'--- . .Įžiūrėjo 
intrygų 

i su už-

u

DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS
L. ARMALIS

209 Dolhausic Str. Apart. 4. Brantford, Ont.
Priimu taisyti visų rūšių laikrodžius. Darbą atlieku 

greit, sąžiningai ir žymiai pigiau.
Laikrodžius siųslkite paštu registruotu siuntinėliu, nes 
tas yra pigu, saugu ir patogu. Pataisęs grąžinsiu pas

tų, kartu su sąskaita už atliktą darbą.
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Petronėlės Orintaitės
' ŠULINYS SODYBOJ’’

Praeitųjų metų gruodžio mė 
nesi pasirodžiusi autores kny
ga yra aštuntoji jos išleidžia
ma knyga. Eilėraščių rinkinių 
P. Orintaitė yra išleidusi du:

Vingių Vingiai“ (1930) ir 
„Dirvonų Dukterims" (1938). 
Taigi, recenzuojamoji yra, 
kaip įprasta mūsuose sakyti, 
subrendusi rašytoja ir poetė.

Orintaitės naujos eilių kny
gos tematinė apimtis Įprasti
nė : čia dainuojama apie mei
lę, tėvynę, gamtą ir dienos ak 
tualijas. Visi dainuojamieji 
objektai paliesti paviršutiniš
kai, labjau nuotaikiniai, pa
naudojant mūsų poezijos ar
chyve nuo senų laikų sukrau
tus vaizdus, palyginimus ir žo
dyną. Nerandame Orintaitės 
poezijoje nei panašios ekspre
sijos ir jausmo tyrumo, kaip 
pas S. Nėrį, nei. charakteringo 
moteriško grakštumo ir subti
lumo, kaip pas G. Tulauskai- 
tę ir K. Grigaitytę. Aurorė ne 
vengia tuščios frazeologijos ir 
pamokslinio pakalbę jimo (šiuo 
bruožu jos Įcūryba panaši i Vai 
čiūnienės eiles) ir dažnai nu- 
grimsta į patetiką ir santimen 
talumą. Perskaičius ,,Š. S.“ 
sunku sutikti su kaikuriais mū 
sų recenzentais, kurie rinkiny 
rado ir gryną kalbą, ir muzi- 
kalę formą, ir originaliai išreiš 
kiamus pergyvenimus.

Didžiąją knygos dalį užima 
cgocentrinės tematikos eilėraš 
čiai. Ji liūdi prabėgusios jau
nystės :
Aš kas vakaras budėdama 

svajoju 
Ir — paklystu tolyje, 

padangių pakraščiuos. . .
Vieniša pasaulyje, tartum 

tuščiuos namuos, 
O širdis — vien smuiko 

muzika gailioji. . .
Eit ir eit ir — niekad atgalios 

negrįžti 
Ir surinkt visus Sekminių 

vainikus!
Žiburėlis tolumoje švyti pro 

rūkus. 
Ir dainuoja kažin kur nnžydinti 

jaunystė.. .
(S. S. 9 pusi.), 

gailisi dingusios meilės: 
Tai man sakyk, 
Kodėl palūžo mūsų meilė? 
Ir laimės lūkestis — 
Tiktai širdin septintas peilis. . .

(Š. S., 6G) 
ir bando filosofuoti apie moters 
slaptingumą:
Ir kas tave supras, mįsunga 

moterie — 
.Dainuodama verki, pro ašaras 

juokiesi!
—- Mylėt, kentėt ir mirt — 

akimirksniai keli, 
O žūsti tu viena, nors — aimė 

būna dviese. . 
(Š. S., 81 psl.)

Tačiau, kaip jau iš cituoja
mųjų posmų matome, autorės

asmeniniai išgyvenimai sunko
kai įsklęsti poetinėn formon, 
perdaug tiesiogiai išsakomi ir 
nepasižymi originalumu. Kas 
gi neprisimins Salomėjos, skai 
tydamas kad ir sekaničas eilu
tes? :
Žaibuok, žėrėki žvilgsniais, 
Smalingo kraujo katalane! 
— Aš myliu vyno dainas — 
Pagundą svaigią magdelenu...

(Š. S., 64)
Tiktai, žinoma, Neries po

ezijoj nerastume tokio palygi 
nimo kaip „smalingo kraujo“ 
arba taip netiksliai kirčiuoja
mų žodžių kaip čia „Myliu“ ir 
„dainas“, arba ir taip netiks
liai rašomo vardo (turi būti: 
magdalenų). Ir bendrai auto
rei geriau pasiseka paprasti 
gamtos vaizdai, negu erotinė 
tematika, pav.:
Kilstelia vėjelis, lengvas ir 

lakus,
Ir slapti šnabždėjimai 

elksnynuose atgyja.
Brazda javas —
Švelnios vilnys sklendžia per 

laukus, 
Glamonėja vėdrynėlį vėjas 

lengvas ir lakus. . .
(Š. S., 10) 

(Pažymėtina, kad autorė ir šia 
me poitme netiksliai rašo žo
dį „alksnynas“). Autoiė pa
našiai sklandžiai yra sukūrusi 
dar keletą gamtos motyvu ei
lių. Tuo tarpu erotinės tema
tikos eilėraščiuose randame 
banalumo ir dirbtinumo. Ke
lios citatos:
„O tu šalia manęs tylus. 
Lyg jovaro lapelis baltas —“

(65);
„Siauram kalnų takely
Man veltui globstai ranka —

(64) ;
„Mano širdis — vien jūroj 

lašas mažas:
Švyst ir — vėl grimsta gelmėn 

amžinai. . .
O tavo veidas — vakaro 

miražas —
Skambina stygą, verkiančią 

samiais ..
(68)

Patriotinė tematika, parklup 
džiusi nevieną pačių gabiausių 
mūsų poezijos meisterių, ir 
Orintaitės knygoje nėra sėk
mingai įforminta. Patiiotikos 
rinkinyje apstu — beveik pu
sė knygos. Iš geriau pasise
kusių paminėtini: Lietuva, Obe 
lėlė, Šulinys Sodyboje. Pos
mas iš „Lietuvos“:
Daug dienų valandų nusruvens 
Amžinybės gili sietuva. . .
Nors nelieka akmens ant

akmens. 
Mūsų žemė dar amžius gyvens, 
Kaip gėlė vėl žaliuos Lietuva!

(Š. S., 29)
Tačiau ir geresniuosiuose 

Orintaitės patriotiniuose eilė
raščiuose sutinkame visas ankb 
čiau minėtąsias ydas: nanalu-

Kas yra didis
DR. VINCAS KUDIRKA.

Ne tas yra didis, prieš ką milionai 
Prispausti retežiais žemyn galvas lenkia, 
O dvasioje keikia; didžiais ne tironai, 
Kuriuos reikia garbint, nors jie visiems kenkia.

Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo 
Paskyrė teikimui tik artimams laimės, 
Kurs didžius darbus žmonijai aukavo, 
Prieš ką svietas klaupia su dėkui, iš baimės.

Ne tas yr galingas, kuriojo galybė
Tik ašarų, kraujo upeliuos brandytų, 
Kurio galią skelbtų griuvėsių daugybė, 
Sudegintų turtų, žmonių nužudytų.

Galingas tas, kurs be kraujo gal skleisti 
Taip svieto brolystę iš krašto į kraštą, 
Kurs vargdieniams duoda jų strėnas attiesti, 
Palengvindams sunkią gyvenimo naštą.

Ne tasai drąsus yr, kurs, stvėręs už kardo, 
Dantims grieždams, rodos, žvėris koks įniršęs, 
Ant artimo šoka, jo gyvastį ardo, 
Kad pats yr žmogum visai užsimiršęs.

Kuris už minties mūs kovoja liuosybę, 
Kurs nuomones savo išdrįsta apginti, 
Drąsiu tiktai tąjį mes turim vadinti, 
Kurs į akis svietui pasako teisybę.

PAUL FORTO DR. GENOVAITĖ IRENA 
ŽIDONYTĖ - VĖBRIENĖ.

ŽIEŽIRBOS
„Tėviškės Žiburių“ dėmesiui. 

Kai „TŽ“ jkartoja, jog ne
reikia organizuotis, o reikia 

mą; frazeologiją, jausmo sto
ką. Argi nėra paprasčiausia 
proza tokie posmai, kaip že
miau išrašytieji?:
Ar jūs galit užmiršti, sakykit, 
Tuos Nevėžio skardžiuosius 

šlaitus, 
Kur banguoja javai tokie 

lygūs, 
Kur dainuota per kiaurus 

metus ?
(Š. S., 40) 

Arba:
Ak, mes alpstam ilgesiu 

tėvynės,
O banguojame kaskart dar vis 

tolyn. . 
Bremenas — sudiev Europa !

— žvilgsnis paskutinis. . 
Kas pamils mus, tremtinius, 

svečioj šaly?
(Š. S., 36) 

Keista, kad net daugelis ra
šytojų, atrodo, neįsisąmonina, 
jog tematikos taurumas (Tė
vynė, Dievas) nepadaro eilė
raščio literatūriškai vertingu, 
j'eigu temai nesugebama suteik

(Įirbti, mes patiekiame „Drau 
go“ 114 nr. išrašytus ir „TŽ- 
ms“ autoritetingus teigimus:

„Bendruomenės reikalus 
svarstant ne tik katalikams, 
bet kiekvienam lietuviui yra 
įsidėmėtini popiežiaus Leono 
XIII pamokymai: „Negalima 
įsivaizduoti jokios bendruome 
nės be vadovybės, kuri bendru 
siekimų nesujungtų į vieną 
vienetą ir jų teisingai ir tvar
kingai nepanaudotų bendram 
labui“.

ir kopūstai...
„Medžiaginė gerovė ir už

tikrintas rytojus, aišku, negin
čytinai geras dalykas, račiau, 
broli lietuvi, nėra gerai, jei tu 
savo namą ar savo daržo ko
pūstus širdyje daugiau vertini 
už savo Tėvynės reikalus. Ne
gerai, jei dėl tingaus poilsio ap 
leidi lietuvių susiėjimus Ne
gerai, jei pasinešęs į nesveiką 
godumą, vieno šilingo } mene 
si tautiniams veikalams atidėti 
gaili“.
(„Tėviškės Pastogės“ 111 nr., 

Australija).

ti stiprios ir tinkamos išraiš
kos.

Orintaitės knygoje daug kai 
bos nelygumų: ji vartoja ne
priimtinus terminus žodžių iš 
kraipymus ir labai dažnai ne
teisingai kirčiuoja.

Miko Sileikio knygos virše
lis ir skyrių piešiniai yra atlik 
ti neskoningai ir yra grafiškai 
labai silpni.

(Petronėlė Orintaitė, Šuli
nys Sodyboj, Lyrika; Chicago 
1950; Kaina $ 1,50).

J. Buknaitis.

VASAROS NAKTIES 
SAPNAS.

Laisva kalnų rožė pašoko iš 
džiaugsmo šią naktį, ir visos 
kaimo rožės, visuose soduose 
pasakė:

„Šokim, lengva koja, sesės, 
per vartus. Ar sodininko lais 
rytuvas prilygti gali ūkanoms, 
kurios štai šviečia mums?“

Vasaros naktį, visais takais 
palaukių, mačiau gėlynų rožes 
į laisvės rožę plaukiant.

DIDYSIS SVAIGULYS.
Per mėlynąsias vasaros nak

tis, žiogams čirškiant sutarti
nę, ant Prancūzijos Dievas lie 
ja taurę žvaigždžių deimanti
nių. Mano lūpose — skonis 
vasaros padangių vėjo! Aš 
trokštu gerti tik ką sidabruo
toje erdvėje.

Pavakario oras man — tau
rės šaltos briauna, kurioj akis 
primerkęs, godžia burna, 
žvaigždėtą vėsumą, kur sklin
da iš po debesų, tartum grena
des sultis aš siurbiu.

Išsitiesęs ant vejos, kurios 
žolė įkaitus besilepindama die 
nos kaitroje, ach su kokia mei
le taurę tuštinčiau tą mėlyną 
ir begalinę, kurioje slankioja
žvaigždynai!

Ar Bachas aš ar Panas? 
Pasigeriu ardve ir savo troš
kulį nuraminu naktim vėsia. 
Gomuriu atvertu dangui, ku
riame nuo šalčio žvaigždės vir 
pa, o, kad į mane dangus te
kėtų, kad aš jame ištirpčiau!

Žvaigždėtu dangum ir erd
vėm apsvaigę Byron, Lamar
tine, Hugo, Shelley užgęso. 
Erdvė beribė tebėra, kelionę 
savo tęsia. Ir manę vos-vos 
girtą neša, nors mano trošku
lys dar neužgęso.

Vertė G. I. Židonytė.

(*) Paul Fort (g. 1872 m.) 
yra entuziastingas gamtos ir 
meilės dainius. Jaunystėj jis 
buvo vadinamas Prancūzijos 
poetų princu. Semdamasis 
įkvėpimo iš prancūzų liaudies 
kūrybos, jis savo jausmus reiš 
kė savita grakščia poetinės 
prozos forma.

— Belgijos lietuviams tau
tinę Lietuvos vėliavą padova
nojo Kaune buvęs Norvegijos 
konsulas.

LIETUVIŲ KNYGYNAS „NEMNUAS“ 
kviečia visus užsisakyti vienintelį iliustr. satyros mė 
nesinį žurnalą „PELĖDA”.
Metinė prenumerata $ 4.00, pusmetinė — $ 2.50.
Kas atsiųs 40 c. gaus „PELĖDĄ“ į namus.
Nepamirškite išėjusio mūsų leidinio: Dr. Garmau# — 
„NEMUNO PAKRANTĖMIS“ apysakos už $ 1,25. 
Gavome iš Anglijos J. Steibeck. „Tarp pelių ir vyrų“ 
— $ 1,50, ir iš Vokietijos — Maceinos „JOBO DRA
MA“ — kaina $ 2,00.
Įsijunkite į knygų platinimo vajų ir reikalaukite kata
logų. Pinigus ir užsakymus adresuokite —

Lietuvių Knygynas „NEMUNAS“ 3143 So Halsted St 
Chicago 8, Ill. Tel. Victory 2 — 3314.

Tai viena veikliųjų lietuvių 
intelektualų tremtyje ir emi
gracijoje, nuoširdi „Ncpriklau 
somos Lietuvos“ bendradarbė. 
Neseniai išėjo iš spaudos jos di 
sertacija apie vis plačiau gar
sėjantį mūsų rašytoją ir poetą 
Oskarą Milašių.

Apie dr. G. I. Židonytės di
sertaciją bus netrukus plačiau 
parašyta. Dabar „NL“ eina jos 
padarytoji prancūzų ir anglų 
kalba 1950 metais išėjusių žy
miųjų veikalų apžvalga, o šia
me sukaktuviniame, „NL“ nu 
meryje ir jos padaryti Paul 
Fort'o kūrybos vertmai.

Šia proga GG „NL“ Skaity
tojams šiek tiek apie mūsų uo
liąją Bendradarbę žnių:

Genovaitė - Irena Židonytė 
gimė 1922 m. Veisėjuose, Sei
nų apskr. mokytojų šeimoj. 
Gimnaziją baigė Alytuje 1938 
mt. Tais pat metais pradėjo 
studijuoti romantiką Vyt. D. 
Universitete Kaune. Univer
sitetą baigė Vilniuje 1942 nte- 
tais (Humanitarinių mokslų 
fakulteto romanistikos skyrių). 
Tuo pat metu ir vėliau, iki
1944 metų lankė ir Kauno 
konservatorijos pedagoginį 
skyrių. 1944 metais karo pa
sėkoje atisidūrė Vokietijoje, o
1945 metais, karui baigusis — 
Prancūzijoje, Paryžiuje. Tais 
pat metais Sorbonoje pradėjo 
ruošti prancūzų literatūros dok 
toratą, kurį apgynė 1949 me
tais.

t Aktyviau spaudoje pradėjo 
reikštis 1948 metais.

Atvykusį Amerikon, dr. G. 
I. Židonytė plačiau pradėjo 
bendradarbiauti spaudoje. Ji 
yra kviečiama dalyvauti ypač 
žurnalistnės spaudos, nes jos 
erudicija, jos tolerantiŠKOS pa
žiūros ir objektyvumas yra tie 
duomenys, kurie visiems, tik
rai mylintiems objektyvią tie
są, gražaiusiai imponuoja. Ir 
„NL“ redakcija mielai bendra 
darbei yra labai dėkinga už 
daugelį vertingų straipsnių, 
kuriuos „NL“ skaitytojai skai 
to dideliu susidomėjimu.

KAZYS VESELKA

Kaltės išpirkimas
Lentų sandėlio pastatas, kuriame dabar tenka gyventi 

ir dirbti, labai primeną vienus namus, priglaudusius mane 
po ilgo ir įkyrėjusio bėgimo į vakarus. Naktimis, kai grįž
tu po nuolatinio ir nuobodaus bastymosi po miestą, sandė
lio siluetas, įsirėžęs dangaus pilkumoje, atrodo toks pažįs
tamas, jog kartais net vaidenasi, kad tuojau pasirodys len
tomis užkalti langiūkščiai, suaižėjęs cemantinis prieangis 
ir įdubusiomis lubomis koridoriai, kuriuose klaidžioja mano 
draugų dainavimas.

Deja, prisiartinus, — tą svajonę, lyg trapų stiklą, vi
suomet sutraiško prie durų sėdintis sargas, kuris, snaudulio 
pjaunamas, bando kažką kalbėti ir aiškinti svetima kalba. 
Paskui einu ilgais ir dulkėtais koridoriais, lydimas tik savo 
žingsnių bildesio ir kartais galvoju, kad nielkada negalėsiu 
iš čia ištrūkti ir vienuma prislėgs mane visu šito šešių aukš
tų sandėlio svoriu.

Kambaryje, kuriame be dviejų lagaminų ir kele‘os, jau 
daugelį kartų skaitytų knygų, nieko daugiau nėra, ilgas va
landas sėdžiu, galvodamas apie dienas, kai panašioje landy
nėje su manimi gyveno dar penki jauni ir puikūs žmonės. 
Mūsų draugystės šaknys nesiekė vaikystės ar mokyklos suo
lo laikų. Susitikome atsitiktinai, pakelėje, bėgdami į neži
nią, jungiami tik gimtų namų pasiilgimo, kuris sekė mus 
nuolatos, neatsitraukdamas, lyg traukinį garvežio dūmai. 
Vėliau, 'kai su amerikiečių tanjkais, nuo Harco kalnu nusilei
do taika, mes sustojome. Keista, bet mes alkome, ners ran
kos buvo pilnos duonos; mes sirgome ilgesiu ir žudėme lai
ką, narpliodami įvairiausias problemas.

Dabar dienų dienas tūnodamas šitam sndėlyje, niekur 
neskubu ir turiu pakankamai laiko visą tai pergalvoti. Įvy
kis po įvykio, pasakojimas po pasakojimo slenka mano vaiz

duotėje ir nepastebimai iškyla kažkada matyti žmonės ir 
liūdni manp gimtojo krašto vaizdai. Aš laikausi jų įsikibęs, 
kaip skęstantis, nes atrodo, jei vieną dieną ištrinčiau juos iš 
atminties, galėčiau numirti iš nuobodumo.

Ir šiandien, užpildydamas neišpasakytą šventadienio 
tuštumą, aš galvoju apįe vieną vakarą, kada mes visi penki 
ilgai kalbėjome ir ginčijomės apie kaltę ir jos išpirkimą. Mū
sų 'kalba buvo karšta, o sprenjdiųjai griežti ir staigūs, kaip 
jau įprasta jauniems žmonėms. Kurį laiką tulėjęs ir klau
sęsis pernelyg lengvai gimstančių tos painios problemos 
sprendimų, didžiausias ūgiu, o gal ir protu, Andrius staiga 
įsiutęs pakilo ir nervingai vaikščiodamas ėmė pasakoti vie
no žmogaus istoriją, kurią baigęs, kietai paklausė:

— Išpirko savo kaltę jis, ar ne, geltonsnapiai? Atsa
kykite !

Ir patikėkite — mes negalėjome jam atsakyti.
Senis Rupeika buvo netik savo šeimos, bet ir visos apy

linkės siaubas. Dėl nepaprastai žiauraus ir nesugyvenaino 
būdo jo vengė kaimynai, giminės, ir jis leido dienas vienišas 
savo vienįkiemyje su dviem liguistais vaikais ir tokia pat li
guista ir užguita žmona. Iš turgaus jis grįždavo visuomet 
pasigėręs, negailestingiausiai plakdamas arklį, šaukdamas vi
sa gerkle ir kapodamas botagu kažkodėl jo nemėgstančius ir 
puolančius šunis. Bailesni vaikai, išgirdę jo balsą, 
dažnai taip išsigąsdavo, kad negalėdavo pajudėti iš vietos ir 
būdavo perbloškiami į visas puses laidomų įtūžusio Rupei
kos kirčių. Tokią dieną iki vidurr>akčio jo vienkiemyje 
griausdavo keiksmai ir nesibaigiančios plakamų vaikų ir 
žmonos aimanos. Kaimo moterys juo gąsdindavo vaikus, 
kuriems, pagrąsinus Rupeika, šiaušdavosi plaukai. Jame 
buvo įsikerojęs kažkas nesuprantamai pikto. Kad ir blai
vas jieškodavo priekabių, o paskui dėl menkiausios kibirkš
ties užsidegdavo ir nežiūrėdamas, kas bebūtų — savas ar 
svetimas, — griebdavo kuolą ar akmenį.

Sunkias dienas nešė Rupeikienė, kol pagaliau kartą par
krito po sužvėrėjusio vyro smūgiais ir, keletą savaičių pa
sirgusi, užgęso. Ji merdėjo vieniša, nįekeno neslaugoma, 
įsmeigusi žvilgsnį į bundančius medžius, su svotiška šypse

na, lyg stebėdama, kaip šakose pinasi nedrąsus pavasario ža

lumas. Ta šypsena pasiliko ir mirusiam veide. Gal dėl to, 
kad matė, kaip šniokščianĮtis pavasaris gimsta jos vietoje, o 
gal, kaip kaimo moterėlės šnabždėjusi, kad gyvenimas buvo 
sunkesnis už pačią mirtį.

Po tylių ir nykių laidotuvių Rupeika su duobkasiais ir 
miestelio valkatomis sugužėjo į smuklę ir aplinkiniai namai 
skardėjo nuo triukšmingų girtuoklių balsų. Sugrįžęs namo, 
suerzintas staigių, nenumatytų išlaidų ar kažko panašaus, 
jis plakė ir taip užsiverkusius vaikus, o jiems pasislėpus, keis
tai svirinėdamas ir mirkčiodamas, raudonom akim siautėjo 
kieme, lyg įerzintas kaimenės bulius.

O vakarop, kai užmigo kietu išsekusio žmogaus miegu, 
vaikai išlindo iš savo slėptuvių ir pirštų galais vaikščiodami 
ruošėsi pabėgimui. Jie išėjo apie saulėleidį, skurdūs, susi
kabinę rankomis ir ryšulėliais ant pečių.

Vėjuotas pavasaris šėlo pasodės topoliuose, už kurių 
plakėsi kruvini saulėlydžio ežerai, lyg pabrėždami jų gim
tojo namo baisumą.

Senoji Budreikienė, pro kurios langus tiesėsi kelias, pa
stebėjusi keistus keleivius, juos sustabdė ir apibėrė klausi
mais: .

— Kur? Kodėl? Kaip?
Vyresnysis, bailaus žvilgsnio, ir permažas savo šešioli

kai metų, staiga, pajutęs atsakingumą, tarsi gindamas, glau
dė prie savęs jau verkiantį dvylikos metų brolį ir pats, ryda
mas ašaras, atsakinėjo:

— Pas dėdę. Į Pašilius. . . nes jis ir mus užmuš. . .
Moterėlė žiūrėjo į jų menkus drabužėlius, į sunykusių 

veidų geltonumą ir staiga prisiminė grabnyčią, dar vakar 
degusią, prie jų motinos karsto. Jai taip suskaudo širdį, kad 
šluostydama akis, įsivedė į trobą ir maželiui rūpestingai už
rišo šaliką, o vyresniojo ryšulėlin, išrinkusi įdėjo patį di
džiausią sūrį, kietą dar nuo vasaros.

Paskui dūsaudama ilgai sekė, kaip jų siluetai tolo pa
virsdami dviem pilkom dėmelėm, vėliau mažais, vos įžiūri
mais taškeliais, kurie tirpo ir nyko putojančiam ir šniokš
čiančiam pavasaryje. Tik raudonas maželio šalikas dar ilgai 
plakėsi vėjuje.

Rytmetį Rupeiką prikėlė velionės brolis, atvažiavęs pa-
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Visiems studijuojantiems
Didesnioji dalis visų JAV 

studijuojančių lietuvių jau yra 
užsiregistravę Lietuvių Stu
dentų Sąjungos JAV organi
zacinėje Komisijoje. Nebėra 
reikalo ilgiau atidėlioti Sąjun 
gos steigimą. Org. Komisija, 
todėl laiko savo pareiga praves 
ti Sąjungos Centro Valdybos 
rinkimus ir sušaukti visuotini 

i suvažiavimą, kuris išdirbtų są 
jungos veikimo statutą ir pri
imtų darbo gaires. Kad nė vie 
nas mūsų neprarastų savo tei
sės balsuoti, valdybos rinkimus 
numatėme pravesti korespon- 
denciniu būdu. Negalėdami 
kiekvieno asmeniškai painfor
muoti, prašome tuos, kurie šį 
atsišaukimą skaitys, priminti 
ir kitiems kolegoms šį studen
tų organizavimosi momentą.

1. Liet. Stud. Sąjungos JA 
V Organizacinę Komisiją su
daro :
Alg. Kepalas: 110 Hall. St.. 

Brooklyn, N. Y.. USA.
Ben. Mačiuika: 933 W. 34th 

PI., Chicago 8, Ill., USA.
R. Klybienė: 212 W. Gorham 

St., Madison, Wis., USA;
Vyt. Kavolis: 740 Langdon 

St., Madison, Wis., USA.
Vyt. žvirždys: 740 Langdon 

St., Madison, Wis., USA.
2. Nemažiau kaip 5 studen

tai gali pasiūlyti kandidatų są 
rašą. Kandidatų sąraše gali 
būti ne daugiau kaip 5, i revi
zijos komisiją—3. Tas pats 
studentas gali pasirašyti tik 
vieną kandidatų sąrašą. Tas 
pats kandidatas gali kandida
tuoti tik viename sąraše. Są

Kas yra ir kur eina Montrealio 
Akademinis Sambūris?

Vos tik pusantrų metų pra 
ėjo nuo to laiko, kai Montre
alyje įsikūrė Akademinis sam
būris. Tuo metu buvo galvoja 
ma apie studentų organizaci
ją, kuri patenkintų platesnę 
akademinę jaunuomenę, dali
mi praklausančią ardar vis nuo 
šaliai stovinčią nuo jau vei
kiančių Montrealyje organiza
cijų. Pusantrų metų laikotar
pis parodė, kad Sambūris tik
rai ir daug gali duoti ne tik sa 
vo nariams, bet ir platesnei vi 
suomenei. Savo tarpe disku
tuodamas aplinkos bei grynai 
mokslines temas jaunimas 
ruošiasi visuomeninei veiklai 
kartu gilindamas žinias, kurių 
neteko gauti Alma Mater. Eks 
kursijos, literatūros vakaras, 
tai vis pradžia viešų pasirody
mų su visuomenine veikla, 
nors ir nedrąsių jaunai organi
zacijai.

Trumpai noriu paminėti po
rą temų — H Nagio — litera
tūrinė sausra 1950 m. bei Alb. 
Rusino — 1863 m. sukilimas 
Lietuvoje, kurs paskutiniu 
metu buvo nagrinėjamas susi
rinkimuose. 
ssssssssssssssssssss^ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss&sssssssssssssssssssssssssssss
imti bent būtiniausių našlaičiams daiktų, nes jo mažas ir 
smėlėtas laukelis vos įstengė išmaitinti ir taip jau septynetą 
burnįų. Tačiau iš pagiriomis sergančio Rupeikos, be antau
sio, daugybės bjauriausių keiksmų ir grąsinimų policija, teis
mu, nieko daugiau negavo. Po neapvykusios kelionės, jis 
pasuko arklį atgal paniekintas ir pasmėlęs iš pykčio, mėty
damas užpakalyje šūkaujančiam Rupeikai palaidus žodžius:

— Neduodi — nereikia! Bet vaikų vistie’k nematysi! 
Badu nemirsime! Sudek šitam pragare!

Dvi dienas blaškėsi Rupeika po namus, nežinodamas ko 
tvertis, ir niršdamas ant viso pasaulio. Tik trečios dienos pa
vakaryje, pasikinkęs arklius, o prieš tai juos gerokai apspar- 
dęs, išėjo arti. Pradžioje arė įnirtusiai, keikdamasis ir be 
reikalo čaižydamas botagu arklius. Vėliau pailso. Liūliuo
jamas žemės kvapo ir monotoniško arklių svyravimo giedrė
jo ir galop visai nusiramino.

Grįžęs namo jis atsisėdo ant slenksčio, rūkė pypkę ir 
stebėjo kiemą, laukus ir kaimyninius vienkiemius, kuriuose 
lykčiojo svirtys ir dūmavo kaminai.

Tuo metu ėmė staugti šuva. Kimūs aidai klaidžiojo po 
laukus, atsimušė į netolimą mišką, į paupio skardžius, grįžo 
atgal, ir Rupeikos širdį suspaudė nesuprantama nykuma. Iš
sigandęs šito, iki šiol nepažįstamo, jausmo jis pašoko, pagrie
bęs akmenį jis puolė šunį. Šuva, pajutęs pavojų jiindo pro 
suįrusius pamatus į tvartą, ir Rupeika matė tik dvi į jį nu
kreiptas ą/kis, gailias ir išsigandusias.

Gal dėl akių gailumo, ar dėl tos staiga užplūdusios ny
kumos, piktasis šeimininkas nuleido ranką ir nuėjo jieškoti 
ėdalo.

Sugrįžęs atgal jis pastebėjo, kad grandinė buvo susipai
niojusi pamatų akmenyse ir šuva unkštė beviltiškai bandy
damas išlįsti. Rupeika pradėjo pykti. Jau ruošėsi trenkti 
kibirą žemėn, kai buvo sustabdytas vienos minties, kad ir 
šuva yra panašujs į jį patį. Toks pats vienui vienas ir išalkęs. 
Tos minties raginamas jis įėjo į tvartą, išlaisvino šunį, kuris, 
lyg atsidėkodamas pirma šoko kojom ant krūtinės, o tik paskui 
puolė prie kibiro.

Rupeika nusišluostė supurvintą krūtinę ir keista — jis 
nebespyrė šuniui, kuris, pamiršęs visus pavojus, vizginda

mas uodega visa savo esybe įniko į vandenyje plūduriuojan
čias bulves.

Šeimininkas žiūrėjo į šunį ir galvojo, kad reikėtų tuos 
pamatus taisyti, nes jie vos laikėsi ištrupėję ir skylėti.

Kai kibirą ištuštinęs šuva ramiausiai susirietė ir užsnū
do, Rupeika staiga pasijuto, lyg nuskriaustas, niekam nerei
kalingas su vos pakeliama vienumos našta ant pečių.

Nuo tos dienos Rupeika, apylinkės žmonių siaubas, ėmė 
staigiai keistis. Niekas nebematė jo smuklėse, ir grįžimai 
būdvo ramūs, be vaikų klykavimo ir šunų alaso.

Vieną dieną jis išgirdo klykiančias gerves, ir pirmą kar 
tą susidomėjęs, ilgai sekė akimis jų virtinę, kuri lyg jūrinin
kų iriama valtis lėtai nuplaukė dangumi. Stovėdamas prie 
žagrės, jis bandė prisimint, kuriuo laiku jos grįžo praėjusiais 
metais. Veltui suko ir kvaršino galvą: anksčiau jis to nepa
stebėdavo. . .

Dar vėliau, kai apie Sekmines pražydo anemonai, jis, 
kartą, eidamas keliu net pagalvojo, ikad pievos primėtytos 
skepetaičių, kurias moterys ryši bažnyčioje. Nustebęs Ru
peika klausė savęs, kodėl keletą dešimtų metų jis to nema
tęs pastebėjo .labai vėlai, kai jau viskas sugriauta, palaido
ta ir namai buvo be galo tušti, lyg inkilai, į Kuriuos nebegrįž
ta varnėnai. Jis prisiminė velionę žmoną, jos sulysusį vei
dą karste: užmektas akis, šypseną ir skarelę anemonų baltu
mo. . .

Ir taip pamažu prisirišo prie žemės, prie arklių, paukš
čių, prie šunio, ir tas prieraišumas jį pražudė. Atrodė, kad 
likimas nepakentė jo kilimo' ir mirtis prisėlino nejučiomis, 
negirdimais lapės žingsniais.

Tai įvyko pačiame virdurvasaryje. Griaustinis uždegė 
tvartus. Atbėgęs prie tvarto Rupeika išgirdo šunio kauki
mą viduje ir suprato, kad grandinė, kaip anuomet yra susi
painiojusi suirusių pamatų akmenyse. Akimirką mintyse, 
keikęs save, kad pamiršo sutaisyti pamatus, jis šoko į tvartą.

Tačiau tuo pat metu subraškėjo balkiai, susvyravo sie
nos ir įlūžo traškėdamos lubos, išmesdamos naujus žiežirbų 
ir dūmų kamuolius.

Po valandėlės, iš apylinkės subėgę žmonės atrado pu
siau suanglėjusį šunį, o šalia jo sukniubusį, be gyvybės ženk
lų, šeimininką.

rašė žymima kandidato pavar
dė, vardas, gimimo data, ką 
ir kur studijuoja. Drauge 
pridedamas kandidato raštinis 
sutikimas kandidatuoti, šių 
reikalavimų neatitinką sąrašai 

: nebus priimami. Esant vienam 
sąrašui, juo išstatyti kandida
tai laikomi automatiškai išrink 

dais.
3. Valdybai ir revizijos ko

misijai išstatomų kandidatų 
sąrašai turi būti iki š. m. ge
gužės mėn. 27 d. (pašto ants
paudo data) pasiųsti šiuo ad
resu: p. R. Klybienė, 212 W. 
Gorham St., Madison, Wis.., 
USA.

4. Valdyba sudaroma iš 7 
narių. 5 renįkami proporcinės 
reprezentacijos principu, du— 
pagal asmeniškai gautą di
džiausią balsų skaičių. Rinki
mus korespondenciniu būdu 
praves Org. Komisijos sudary 
ta rinkiminė Komisija.

5. Kandidatuoti, kandidatus 
statyti ir rinkti turi teisę visi 
tiesiogiai ar netiesiogiai Org. 
Komisijoje iki gegužės mėn. 
27 d. (pašto arrtspaudodata) 
užsiregistravę studentai. Visi 
iki šiol užsiregistravę prašomi 
tai kaip galima skubiau pada
ryti.

6. Visais organizaciniais rei 
kalais prašome (kreiptis į Vyt. 
Kavolį arba Vyt. Žvirzdj, aukš 
čiau paminėtu adresu. Apgai 
lestaujame, ne visais atvejais 
galėdami atsakyti į privatinio 
pobūdžio paklausimus.
1951 gegužės 10 d.

Organizacinė Komisija.

H. Nagys cituodamas per
žvelgė dvylika pasirodžiusiu 
knygų — literatūrinį penkias
dešimtųjų metų darlių, kurio 
50 procentų mažai atnešė nau
dos, o gal daugiau bereikalin
gos reklamos ir triukšmo. Nors 
išeivija, o ypač Ame-kos nema 
žą dalį turi mūsų rašytojų bei 
poetų, tačiau darbo vaisių ma
ža. Senesnioji karta lyg pri
slėgta tyli, o jaunieji cik nedrą 
šiai bando.

Po paskaitos diskusijų me
tu buvo smulkiau nagiinėjami 
atskirų rašytojų veikalai.

Paskutiniame susirinkime 
Alb. Rusinas su 1863 rn. suki
limu praskleidė užmaršties už 
uolaidą, kuri pamažu, kartu su 
kasdienybe nori pridengti mū 
sų atmintį. Gana įdomių isto
rinių nuotrupų buvo patiekta 
apie didįjį mūsų visuomeni
ninką vysk. M. Valančių ry
šium su paskutiniaisiais jo dar 
bais.

Taip kiekviename iš sambū
rio susirinkimų yra nagrinėja
mos dvi kokios nors temos, o 
po to diskusijose, ne tik tema, 
jos vystymas, bet ir paries pa

skaitininko mokėjimas perduo 
ti, kritiškai yra peržvelgiamas. 
Daug ir naudingų temų stovi 
prieš akis jos teks išnagri
nėti, nors tam laiko būtų ir la
bai maža. Po susirinkimų bū
na trumpi pobūviai — humo
ras ir gera nuotaika pabaigia 
sekmadienio popiečius.

Kita darbo dalis — mūsų 
tautinių šokių, liaudies dainų 
parodymas svetimtaučiams ir 
kiekviena proga priminimas 
mūsų Tautos tragedijos. Čia 
sambūriečiai su įsitempimu tu 
ri dirbti, kad paspėtų ruoštis 
pasirodymams ir pasirodytų. 
Keletas Montrealio arganizaci- 
jų jau anksčiau bandė išlaikyti 
šokių grupes, tačiau pasirodė, 
kad buvo neįmanoma. Nuola
tinės išleidos samdytis patal
pas repeticijoms bei išvyki- 
mąs pasirodyti pasiryžėlius at 
baidė. Po vis to sambūris ėmė 
si šio sunkaus darbo, šokiai, 
kuriems po pertraukos vėl va
dovauja dramos aktorius J. 
Akstinas savo repertuarą kas
kart didina. Tie patys šokė
jai išmoko liaudies dainų, va
dovaujant Z. Lapinui ir jau 
gaunasi vaizdas pilnos savai
mingos grupės. Kaskart vis 
daugiau ir daugiau yra prašy 
mų pasirodyti Montrealyje bet 
už jo ribų.

Gegužės mėn. 8 d. šokių gru 
pė koncertavo Cercle Univer- 
sitaire, Montrealio universite
to, Siences socials fakulteto. 
Service Sociale regeijos moks
lo metų pabaigtuvėse. Po pa 
sirodymo sekcijos direktorius 
M. A. Guillemette nuoširdžiai 
palinkėjo lietuviams sėkmės jų 
siekimuose. Studentija ir pro
fesūra, kurie iš karto su tam 
tikru slkepticizmu žiūrėki Į be 
siruošiančius pradėti progra
mą, jos eigoje ir pasistengus 
savo plojimais visas abejones
išsklaidė. Po programos ten- 
pat vykęs pobūvis sarnbūrie- 
čiams davė progos arčiau pa
žinti kanadiečius studentus ir 
profesūrą.

Sambūriečiai pasidarė ne re 
ti svečiai ir garsioje Salle du 
Plateau bei kitose Montrealio 
salėse. Dažnai pasitaiko, kad 
tramvajuje užkalbina kitatau
tis ir su simpatija sako žinąs, 
kad tu esi lietuvis ir matęs šo
kant tautinius šokius (gal pa
mažu pradės „lenko“ vardas 
lėtėti lietuviams!)

Sekmadienį, gegužės mėn. 
20 d. šokių grupė ouvo pa
kviesta į Sherbrooke — šimtas 
su viršum mylių nuo Montre
alio. Vieno pasirodymo me
tu Salle du Plateau Sherbroo
ke vyskupas matė samhūriečius 
pasirodant ir sumanė dabar at 
kviesti studijų savaitės užbai
gimui. Savaitė baigiam a— 
„Mes esame broliai vens Ir
tam“.

Grįžtant prie paties sambū
rio dar norisi priminti, kad pa
čių narių bei geradarių pastan 
gomis jau seniai yra surinkta 
nemaža knygų bei gaunama

NAUJI RAŠTAI
VI. Vijeikis. LITUANICA. 

Čikagos lietuvių mokytojų pra 
dėto leisti vatku laikraštėlio 
„VAIZDAI“ 1 nr. . .

Vaizdai — neperiodinis lei
dinys, dailininkų piešiamas. 
Birželio mėn. išeina dail. VI. 
Vijeikio pasaka „Broliukas ir 
sesutė“, toliau — dail. V. Fet 
ravičiaus „Gedimino sapnes“ 
ir tt. — Lietuvos istorijos, 
tautosakos ir literatūros temo 
mis. Pirmoje nr. kaina 40 et. 
Administracija: 1608 .So. 48th 
Ct., Cicero 50, III.

Sumanymas leisti vaizdi
nį laikraštį vaikams yra svei
kintinas. Tai yra puiki peda
goginė priemonė, sužadinti vai 
kuose susidomėjimą knyga, 
raštu, skaitymu. z

Ir „Lituanica“ būtų visai 
gražus leidinys. Deja, jame 
yra stambi klaida. Valkams 
reikia skiepyti tiesą ir jos pa
mylimą. Ypač ji reikalinga me 
niškame leidinyje. Tuo tarpu 
visiems žinomas Dariaus ir Gi
rėno tragedijos falktas leidny- 
je parodytas visai melagingai. 
Kaip gi bus su leidiniu, kai tė
vai turės vaikams aiškinti, kad 
tame leidinyje parašyta netie
sa?

Bet eliminavus tokias klai
das ar sąmoningą tiesos iškrai 
pymą, šios rūšies leidinį tenka 
tiktai sveikinti.

GIRIOS AIDAS. Leidžia 
Lietuvos mišikininkų sąjunga 
išeivijoje, Chictgo, III. U. S. 
A. 1951 m. sausio — birželio 
mėn. Adresas: P. šilas, 913 
West 18th St., Chicago Ill., 
USA.

SKAUTŲ AIDAS 1951 m. 
gegužės mėnesio Nr. 5. Gra
žiai išleistas nr. Gausios ilius
tracijos.

AIDŲ 4 NUMERIS.
Dėl spaustuvės perorganiza 

vimo „Aidų“ 4 numeris nega
lėjo išeiti nustatytu laiku. Skai 
tytojams jis buvo išsiuntinė
tas gegužės mėnesio pradžioje.

Šiame Aidų numeryje rašo; 
Br. Zumeris—‘Žmogaus suma- 
sinimas, J. Venckus, S. J., — 
Psichoanalizė (Freud), Zeno
nas Ivinskis — Merkelis Gied
raitis arba Lietuva dviejų am
žių sąvartoje. Grožinę litera
tūrą atstovauja J. Aistis, Jo
nas Mekas, Leonardas Žitkus 
ir Aloyzas Baronas. Plati ap
žvalginė dalis. Visas numeris 
iliustruotas dail. Jono Rimšos 
kūriniais.

įviarių laikraščių skaityklai, 
kurios, deja, dėl lėšų stokos 
neįmanoma atidaryti! Čia yra 
reikalinga Montrealio visuo
menės parama. Daug darbų, 
kurie šiuo metu dėl jėgų ir pa 
tyrimo stokos sunku buvo pa 
dengti, savaime bus lengviau 
nugalėti, jei ta akademines jau 
nuomonės dalis, kuri nuošaliai 
dar tebestovi, pradėtą darbą 
padės varyti toliau.’

P. L.

KULTURWWKROJVIK A 
9AIL. A. TAMOŠAITIENE GAVO PREMIJĄ UŽ 

KILIMĄ
A. Mažeikaitė - Vcselkienė už tautinį drabuži.

Kanados rankų drbams rem
ti draugija kiekvieną pavasarį 
rengia savo ’narių darbų paro
dą. Jau trečią kartą lietuvai
tės su savo lietuviškais tauti
niais darbais dalyvauja jų pa
rodoje.

Šiemet paroda įvyko balan
džio mėnesį. Dail. Anastazija 
Tamošaitienė už kilimą. „Pir 
mosios Kalėdos Kanadoje“ ga 
vo specialią premiją. „The 
Montreal Daily Star“ atspaus 
dino kilimą ir platų aprašymą 
kilimo kompozicijos ir soalvų. 
Pažymi, kad kilime atvaizduo
ta Verduno bažnyčia ir lietu
viškas namelis.

A. Mažeikaitė - Vesclkienė 
už išstatytą toje parodoje tau
tiniu! drabužiui medžiagą ga
vo taip pat specialią premiją.

INŽ. V. STANKEVIČIUS
Šiomis dienomis iš Anglijos 

atvyko inž. Vladas Stankevi
čius, apsigyveno Montrealyje 
ir jau gavo darbą, savo specia 
lybėje. Inž. V. Stankevičiui 
linkime gražiai įsikurti Mont- 
lealyje.

PAKVIETĖ .TORONTO 
PARODON.

Toronto parodbs moterų pa 
vilijono prezidentė p. Kate 
Aitken„ jau pakvietė dalininkę 
A. Tamošaitienę ir A. Vesel- 
kienę dalyvauti šių metų To
ronte rengiamoje vasaros pa
rodoje.

PROF. DOBUŽINSKIS 
BOSTONE

Prof. dail. Dobužinskis, gar 
sus pasaulinis dailininkas, Kau 
no Meno mokyklos profeso
rius ir Kauno valstybinio teat
ro dekoratorius, dabar dirbąs 
kaip New Yorko Metropoli
tam operos dekoratorius, lan
kėsi Bostone ir teatro reika
lais tarėsi su art. H. Kačinską, 
dail. V. Andriušiu ir baleto ar 
tįstais Vasiliauskais.

RUOŠIA BALE TĄ
Modernusis bąleto artistas 

p. Liepinas su bal. p. Babuški- 
naite - Vasiliauskiene koncer
tavo Čikagoje. Atrodo, kad 
šiemet baleto koncerto Montre 
alyje jie atsisako. Dabar jie 
pradeda ruošti savo studijos

Moksfo-technikoe naujienos
ŽMOGAUS AMŽIUS PRA ILGĖJĘS 40 METŲ.

Prancūzijos gydytojai skai
čiuoja, kad paskutinia s lai
kais, dėl naujų vaistų išradi
mo, žmogaus amžius pailgėjęs 
15 metų. Bet JAV New Yor
ko sveikatos ir gyvybės drau
dimo kompanija, kuri veda sta 
tistiką, tvirtina, kad per pas
kutinį šimtą metų žmogaus am 
žius pailgėjęs visais 40 metų.

New York Life Insurance 
kompanijos informacijos rodo, 
kad 1850 metais vidutinis žmo 
gaus gyvenimo ilgis siekė 39,4 
metų. 1948 metais vidutinis ii 
gis buvo 67,2 metų, o 1950 i te 
tais jis jau siekiąs 68—69 me
tus.

Jeigu medicinos mokslui pa 
vyks nugalėti vėžio ligą ir 
įveikti kai kuriuos širdies ne
galavimus, tai žmogaus gyve
nimo ilgis, tikimasi, dar toliau 
prasitęs.

NAUJAS AUTOBOBILIO 
MODELIS

Jį General Motors Co pava 
dino ateities automobiliu. 300 
arklio jėgų (h. p.) motoras 
bus kūrenamsa gazolinu 
ir spritu; dvi elektros bateri
jos duos elektr. aptarnavimą; 
durys ir langai bus atidaromi 
pagalba mygtukų; stabdžiai 
bus hidrauliniai.

Bet gi, kaip tikimasi, tikras 
ateities automobilis bus varo
mas atomine en,rgijae.

IŠRADO BUDA, KURIS 
GALI APSAUGOTI NUO 

SILICOSIS.
Kova prieš silicosis ir kitas 

kasyklų darbininkų krūtinės 
ligas davė gerų pasekmių ban
dymuose Ruhr’o krašto kasyk
lose.

mokinius koncertui, kuris 
įvyks rudeniop.

— Dipl. inž. A. Mačiūnas 
gavo inžinieriaus teises ir dir 
ba kaip profesorius City Col
lege of New York. Be l .-tų dar 
bų, jis turi Lietuvių Inžinierių 
ir architektų draugijos New 
Yorke pirmininko pareigas.

— Prof. I. Končius su inž. 
Maniu ir Čybu Bostone yra 
įsteigę „Lithuanian Cross Co“, 
kuri sėkmingai propaguoja lie
tuvių liaudies meną.

— Inž. P. Čeponis Kanado
je suprojektavo 5 aukštų pas
tatą Canada Packers firmai, 
kuri valo aliejus nuo kvapų.

— Inž. J. Baltus atšventė 25 
metų darbo sukaktuves Con- 
soildadet Edison Co. Firma 
jam suruošė pagerbimo ban- 
kietą ir apdovanojo.

— Inž. V. Izbickas gavo vi 
sas teises Anglijoje. Jis yra 
PLIAS Londono sk. pirminin
kas.

— Architektai — buv. Kau 
no K. Reisonas ir buv. Vil
niaus V. Žemkalnis — Austrą 
lijoje dirba savos specialybės 
darbus valdžios įstaigose.

— Dail. P. Puzinas gavo 
Los Angeles miesto medalį už 
tapybos darbus miesto paro
doje.

— E. Bandzevičius dirba 
Latymorre, Texas, baleto mo
kykloje kaip instruktorius.

— Rašytojas V. Romanas 
atidavė spaudai naują romaną 
„Dulkės raudonam saulėleidy
je“-

— Rašytojas kun. Vaitkus 
gegužės 2 dieną atplaukė į 
Ameriką.

— Prof. J. Čiurlys dėl ne
sveikatos turėjo pasitraukti iš 
Universiteto ir gydytis.

— Lietuvių Diena Ameri
koje, birželio 3d. — bus at
žymėta Miss Lithuania rinki
mu. Lietuvės gražuolės rinki
mus vykdo Čicagos Lietuvių 
Taryba.

— Misionierius kun. P. Ur 
baitis, kuris ligi Kinijos oku
pacijos dažnai parašydavo apie 
savo darbus Kinijoje „N. I..“, 
komunistų buvo kalinamas l:e 
lis mėnesius, bet dabar ištrem
tas iš komunistų užimtos Ki
nijos ir kol kas gyvena Hon- 
Konge. Kinijoje jis misijas 
vedė 20 metų.

Vienas iš vadovaujančių 
Ruhr’o krašte kasyklose as
menų, F. Lange pereitais me
tais pastatė eksperimentinę 
klinika išvystyti metodus, ku
rie buvo išbandyti Wiesbaden’ 
e, gydyti bronchitą ir giminin
gas kasyklų ligas.

Įrengimai yra priežiūroje 
kasyklų gydytojo, dr. Norbert 
Neymann, kuris yra pareiš
kęs, kad ’kasyklose, kur dul
kės turi savyje calcium’o drus 
kų, mažai pasitaiko arba visai 
nerasta kasyklų darbininkų tar 
pe silicosis reiškinių.

„Įkvėpimas sausų calcium'o 
dulkių buvo išbandytas kaipo 
apsisaugojimo priemonė, bet 
tai buvo nesėkminga, todėl, 
?kad tai nepasiekė ligos apimtų 
plaučių dalių“ pareiškė dr. 
Neymann.

„Dabar mes pastebėjome, 
kad calcium impregnuotas van 
duo, suskaldytas elektros sro
ve, taip Ikad jis pasiekia visus 
aplinkinius plaučių audinius". 
Ligoniai patalpinami į kamba
rį, kur jie įkvepia orą, impreg 
nuotą mineraliniu vandeniu, 
turinčiu calcium’ą. šitas skys 
tis, veikiamas tiesiogės nega
tyvios srovės 40.000 voltų, yra 
paverčiamas dujomis. Ligo
niai sėdi aplink aparatą 30 mi
nučių, normaliai kvėpuodami. 
Jie apsiavę guminiais batais, 
kad negatyvi elektros srovė ne
nueitų į grindis.

Yra sumanymas įsteigti 
„jkvėpavimo centrus“ kasyklų 
darbininkų maudymosi patal
pose, taip, kad jie kasdien ga
lėtų gauti apsaugojantį gydy
mą, tuo laiku, kada jie maudo 
si ir persivelka drabužius iš
lindę iš kasyklų duobių.
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Gyventoju surašymo anketa
TAUTIEČIAI PRIMENAMI NEUŽMIRŠTI KANADOS 
GYVENTOJŲ SURAŠYMO METU VISUR PASAKYTI, 
KAD ESATE KILĘ Iš LIETUVOS, KAD JŪSŲ GIMTO
JI KALBA YRA LIETUVIU KALBA, KAD JŪSŲ VAI
KAI NAMIE KALBA LIETUVIŠKAI IR KAD JUS PA
TYS ESATE LIETUVIAI. SURAŠYMO ĮSTATYMAS 
JUMS ŠITAS TEISES GARANTUOJA.

Birželio mėn. 1 d, prasideda 
visuotinis Kanados gyventojų 
surašymas. Surašinėtojai už
pildys anketą bei klausimų la
pą kiekvienam vyrui, moteriai 
ir vaikui (gyvam gegužės 31 
d. 24 vai.). Seka klausimai, 
į kuriuose reikia suteikti žinias 
jų eilės tvarka, pridedant trum 
pus paaiškinimus, kur tokie 
bus rėikalingi :

J. Pavardė ir vardas.
2. Adresas.
3. Giminystės ryšys (laips

nis) su šeimos galva: (šeimos 
galva, žmona, sūnus, duktė., 
nuomininkas, etc.).

4. Šeimos.numeris (surašiuė 
tojo numeravimo reikalams).

5. Lytis.
6. Amžius paskutiniąją gi

mimo diena (prieš birželi® 1 
d.)_.

7. Šeimyninė padėtis '(ve
dęs, nevedęs, našlys, pcrsisky- 
ręs).

8. Ar šis asmuo gyvena ūky 
je? (kad būtų žinomas tikslus 
ūkiuose gyvenančių žmonių 
skaičius).

9. Kiek metų šis asmuo mo
kinosi mokykloje? (Visi mo
kyklos metai, įskaitant univer
sitetą, neskaitant vaikų darže
lio).

10. Ar šis asmuo kada nors 
lankė mokyklą nuo 1950 metų 
rugsėjo mėn.? (Tik dienos me 
tu).

11. Ar šis asmuo kalba ang
liškai, prancūziškai?

12. Kokia kalba asmuo kalbė 
jo kūdikystėje ir ar ją dar te- 
hesupranta? (Vafkms 
se kalbama kalba).

' 13. Tikyba.
14. Gimimo vieta — 

provincijoje ar krašte 
muo gimė? (Gimusiems 
Kanadoje gimimo kraštas pa
gal dabartines tarptautines 
sienas).

15. Imigravimo periodas 
(jei gimęs ne Kanadoje. Pir
mieji atvykimo Kanadon me
tai).

MŪSŲ ^SPORTAS
ko nebetikėdamas bepasiekti.

1930 m., Everett Mc.Govan 
parodė savo nežmonišką nar-

ti amuo

kurioje 
šis as-

ne

16.

a)

b)

ĮSTATYMAS

Pilietybė (tautybė).
(Kraštas su kuriuo asmuo 
turi pilietybės ryšį. Ne- 
kanadiečiai skaitomi:
asmenys, gimę Britu Im
perijoje ir neišgyvenę Ka 
nadoje penkerių metu 
prieš sausio 1 d. 1947 n. 
ar neįsigiję pilietybės liti 
dijimo nuo to laik1;
asmenys, gimę kituose 
kraštuose, kurie neišsi
ėmė pilietybės dokumen
tų prieš sausio 1 d. 1947 
ir neįsigijo Kanados pilie
tybės liudijimo nuo to Jai 
ko).
Kilmė. (Protėviai vyro 

tai yra anglai,
17. 

giminėje, 
prancūzai, italai, žydai, lietu
viai ir tt. Nustatyti kultūri
niams veiksniams, dariusiems 
įtakos Kanados tautai).

18. Karo tarnyba. <Tarnavi 
mas bet kurio krašto kariuo
menėje I ar II Pasauliniame 
kare).

19. Karinė prievolė. (Cana
dos, kurio kito krašto, ar abie
ju).

Sekantieji dešimt klausimų 
liečia asmenis 14 metų am
žiaus bei «vyresnius.

20. Ką asmbo daugiausiai vei 
kė 1951 m. birželio 2 d. savait 
galyje? (Atsakymas turi paro 
dyti, ar asmuo dirbo, dirban
tis, bet ne tarnyboje, jieškojo 
darbo, dirbo namų ruošoje, mo 
kėši mokykloje, pasitraukė į 
poilsį ar savanoriškai be dar
bo, nuolatinai nepajėgus dirb
ti ar kiti).
21. Be to, ar asmuo dirbo 

kokį apmokamą darbą dėl 
pelno? (Liečia visus, išski
riant dirbančiuosius arba 
latinai nepajėgius dirbti 
želio 2d. savaitgalyje).

22. Kiek valandų asmuo 
bo? (Liečia visus, kurie

MONTREALIO SPORTININKŲ DĖMESIUI!
Pranešama, kad krepšinio ir 

stalo teniso treniruotės dėl 
vykstančių gegužinių pamal
dų trečiadieniais ir penktadie 
niais prasideda tuojau po jų, 
apie 8 vai. 30 min., o sekma
dieniais tuojau po pamaldų.

Kadangi jau artinasi kelionė 
į Hamiltoną, o prieš tai gal 
teks sužaisti panašias rungty
nes ir su kitu lietuvių sporto 
klubu, tai visi krepšininkai ir 
stalo tenisininkai tremuotėse 
prašomi aktyviai dalyvauti, 
nes nepasiruošusieji automatic 
kai turės atkristi iš dalyvavi
mo rungtynėse.

Kiek mums žinoma yra ke
letas krepšininkų ir stalo teni 
sininkų, kurie dėl tam tikrų 
piežasčių iš aktyvaus žaidimo 
laikinai, bent taip mes mano
me, pasitraukę. Be to yra gal 
būt ir tokių, kurie dar Lietu
voje ar tremtyje žaidė, bet čia 
dar neisijungusių į sportą, — 
todėl visus tuos taip pat malo 
niai vėl kviečiame įsijungti į

nuo 
bir

dir- 
pa- 

tiekia žinias apie pilno laiko ar 
pripuolamą darbą birželio 2 d. 
savaitgalyje).
23. Firmos ir biznio pavadi-

AIKŠTA KOKYBĖ-ŽEMA KAINA
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus 

Europos kraštus, išskyrus SSRS
PER US PARCEL POST.

Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo 
vardą, pavardę, adresą, pakieto numerį ir jo kainą.

><_'—xs_  XX
nimas. (Kur 
1951 m. birželio 
je).

24. Pramonė.
džio pramonė bei biznis? (Api 
budinant, ar tai vaistinė, malu 
nas, guminių batų gamyba, 
etc.).

25. Užsiėmimas. Kokį dar
bą asmuo dirbo šioje pramonė
je? (Reikalingas tikslus api
būdinimas, kaip krautuvės par 
davėjas, civilinis inžinierius, 
auto mechanikas, etc.).

26. Ar 25 klausime 
tasis užsiėmimas yra 
nis? (Jei ne, tai turi 
rodytas nuolatinis 
mas).

27. Darbo'rūšis. (Už atlygi
nimą ar algą, dirbąs savisto
viai, ar darbdavys).
28. Kiek savaičių dirbta 

atlyginimą bei algą laike 
mėnesių prieš birželį, 1951

29. Atlyginimo bei algos pa
jamos per 12 mėnesių prieš 
1951 m. birželį. (Viso atlygi
nimo bei algos prieš pajamų, 
nedarbo draudimo, gydymosi 
plano mokesčių atskaitymą, 
etc. reiklaujama tik $ 500.00 
ribose.

" MM-------------- V

asmuo dirbo
2 d. svaitgalv

Kokio pobu-

nurody- 
nuolati- 
būti nu- 
užsiėmi-

už
12
m.

tė vyro drąsai ir širdžiai pa
minklą. Jis pračiuožė 806 my- 

sportą ir į vykstančias trcniruo has neįtikėtinu laiku — per 
tęs atsilankyti.

LAS Sporto sekcija.
KEISTENYBĖS.

Paralyžium serganti.
Nancy Merki, septynių me

tų patikrinta sveikata. Pasi
rodo, ji buvo Portland, Orego- 
n’e vienintelė turinti baisią pa 
lalyžiaus ligą. Jai buvo pra
nešta, jog niekuomet nebegalės 
vUkščioti. Gydytojai patarė 
plaukiojimo pratimus. Ji ne
mokėjo plaukti, bet greit pra
moko. Pradėjo atsigauti. Bū- 
cama dešimties metų, ji pilnai 
sustiprėjo, nors jos dešinė ko
ja buvo vienu inchu trumpes
nė už kairiąją. Kartu su stiprė 
jimu ji pajuto savyje ambiciją 
ir norą tapti žymia plaukike.

Garsaus trenerio Jack Cody 
priežiūroje, mažoji mergaitė 
kilo aukštyn. Taip ji ne tik 
pradėjo laimėti, bet pastatyda 
vo net naujus rekordus. Būda 
ma penkiolikos metų ji turėjo 
pastačiusi dvidešimt aštuonius 
naujus rekordus. Dabar links
ma, judri, sveikai išrodanti mer 
gaitė, Nancy Merki, su laiku 
pasieks aukščiausią savo gar
bės viršūnę; galbūt labjau iam 
žins savo vardą, negu iki šiol 
buvusieji plaukiojimo čempio
nai.

Čiuožėjo nuotykis.
Everett McGovan buvo vie

nas iš žymiausių čiuožėjų pa
sauly, — bet, štai, viena dieną 
jis pajuto didelį skausmą nu
garoje. Jis tuoj kreipėsi pas 
geriausius gydytojus, bet nė 
vienas iš jų negalėjo jam pade 
ti, pašalinti skausmo. Jo čiuo
žimo karjiera 
ti.

Netikėtai 
veterinarijos 
prižadėjo išgydyti, jei tik jis 
prisiimtų kankinantį gydymo 
būdą. Jo nugarkaulis turėjo 
būti sulaužytas geležine lazda 
ir po to suveržtas arklio pa
kinktais iki sugyjant. Everett 
McGovan pergyveno šį keistą 
medicinos eksperimentą ir iš
laikė baisų kankinimą. Jo nu 
garkaulis buvo sulaužytas ir 

, iš naujo sustatytas. Jis buvo 
1 išgydytas. Dabar stojo vėl į 

čiuožimo darbą, aišku, daug

išrodė dingstan

jis sutiko vieną 
gydytoją, kuris

146 valandas!
TRUMPAI IŠ VISUR

— Švedijos sporto spaudos 
pranešimu Sov. Sąj. 1952 m. 
Olimpiadei užregistravo savo 
futbolo ringtinę. Nenuostabu 
tad, kad jau sudarytas rinkti
nės kandidatų sąstatas ir pra
dėtos treniruotės.

Iš savo pusės pridėsime tik 
tiek, kad Rusijos futbolninkai 
yra jau dalyvavę vieną kartą 
Olimpiadėje (1912 m.) ir pra 
laimėjo Vokietijai 12:0. Ir 
dar viena: „Dinamo“ futboli
ninkai (tik dabar aiškėja), vie 
sėdami Anglijoje, pertraukos 
metu, pastebėti geriant „vod- 
ką“. Ar tą patį vaistą, energi 
jai ir kovotojiškumui Įgyti, ru 
tai naudos Olimpiadėje, sun
ku šiuo metu pasakyti .

— Į Ameriką atvyksta 
Frankfurto futbolininkai, ku
rie Dėdės Šamo žemėje išbus 
nuo gegužės mėn. 4 iki liepos 
mėn. 1 d. Visi 15 žaidėjų, ta 
me laikotarpyje pasižadėjo. . . 
nevesti jokios amerikietės. 
Priešingu atveju, nebūtų gau
tos įvažiavimo vizos.

— FC Milano futhko ko
manda, laimėdama prieš Inter
nationale 1:0 meisterio vardą, 
turi jau kišenėje. Tikrumoje, 
šį laimėjimą atnešė Švedija, 
ne* FC Milano puolime žai
džia net trys švedai (Green, G. 
Nordhal ir Liedholm), o patį 
įvartį pelnijo taip pat šiaurės 
sūnus — G. Nordhal.

— Ciuriche revanšines fut
bolo rungtynes Šveicarija — 
Vokietija netikėtai laimėjo vo
kiečiai pasekme 3:2. Pernai 
metais šių valstybių susitiki
mas baigėsi taip pat Vokieti
jos laimėjimu 1:0.

— Lorenzi ar Amadei? šios 
dvi pavardės padalino Italiją j

du frontus, nors Amadei buvo 
Italijos ringtinės dalyvis, jos 
laimėtose (4:1) rungtynėse 
prieš Portugaliją. Tiki tmoje 
tačiau, Lorenzi turėjo Vesti 
„Squadra Azurri“ prie to lai
mėjimo, bet. . . Lorenzi „išsi
gando“ užsakyto rinktinei lėk
tuvo į Lissaboną (gal prisimi
nęs AC Turino komandos ka
tastrofą?) ir skristi atsisakė. 
Tuomet jo adresu pasipylė ašt
rūs straipsniai, daugumoje pa
vadinti; „chi^non volą, non vo 
le“ — kas nenori skristi, tas 
„skrenda“ (suprask iš rinkti
nės!). Ar taip tikrumoje bus. 
parodys ateitis.

— Vieną šeštadienį, visi 
Barcelonos gyventojai vaikš
čiojo pėsti, tuo pareikšdami sa 
vo protestą, dėl aukštos, tram 
vajaus bilietų, kainos. Tačia i, 
susisiekimo bendrovė, visą vil
tį sudėjo į sekmadienio tu mo
lo rungtynes, juo labjau, kad 
nuo pat ryto pradėjo lyti „kaip 
iš kibiro“. Tramvajaus val
dybos nustebimui 4 0 tūkst. fut 
bolo entuziastų, stadioną pa
siekė pėsčia. Sekančią dieną, 
kaina vėl buvo sumažinta, o 
futbolo mėgėjams skiriama gar 
bė, kaip laimėtų rungtynių su 
įtakinga tramvajaus bendrove.

POLITINĖS VIENYBĖS 
GAIRĖS.

(Atkelta iš 4 psl.) 
kėjo tačiau, kad taika nėra 
įmanoma, ir todėl buvo pasiū
lyta montrealiečiams perimti 
Montrealin KLCT ir „Nepr. 
Lietuvą“. Pasiūlymas pasi
rodė buvo priimtinas abiem pu 
sėm. K. L. T. ir „N. L.“ išsi
kėlė į Montreal}, o K. Burė 
dingo be žinios. K. L. Tarybos 
veikla negalėjo vystytis sėk
mingai, kol pradėjo atvvkti 
pirmieji 
priimta 
vadinti, 
žymesni 
kinta gerojon pusėn.

A. Frenzelis

dipukai, kaip čia yra 
naujuosius ateivius 
Nuo tada prasideda 
pakeitimai ir ,,NL“

JVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS j

IMPERIAL AITO COLLISSION !
G K E R A I T I S. !

Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį i 
spalvų pasirinkimą. Mašinos priimamos iš namų ar iš, su- / 
gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. į 

ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. 5
— Lietuviams patarnaujame rapiifintomis kainomis. — • 
---------561 — KEEL ST. TORONTO, Ont - -

Kaina U. S. dol.

1 5 sv. mlt. p.kavos 

j 2 sv. m. p. kavos
1 Yz sv. kakao 
j % sv. šokolado 
t % sv- arbatos 
1 11 oz. kompoto

Nr. 14
$ 6.75

Nr. 15

$ 5.20

4 sv. m. p. kavos 
1sv. kakao 
1 sv. šokolado 
Yz sv. arbatos 
22 oz. kompoto

- Nr. 16

$ 8,90

2 sv. m. p. kavos 
1 sv. ryžių
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna
6 oz. liežuvio 
1% oz. j. pipirų 
4 oz. kokoso 
54 oz. kardamono 
1% oz. cinamono 
1 oz. majorano 
154 oz- paprikos

Nr. 17

$ 6.50

5 sv. m. p. kavos 
5 sv. g. k. taukų
2 sv. šokolado
5 sv. m. p. kavos 
10 sv. cukraus 
12 plyt, bulijono
3 sv. g. k. taukų 
(skardinėje)
2 sv. m. p. kavos
1 sv. Aliaskos

Salmon 
/z sv. kakao 
54 sv. arbatos
2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos
„Mazola“ 

1 sv. saldainių 
Yz sv. kakao 
*4 arbatos

Nr. 18
$ 9.80

SUPERIOR REAL ESTATE Co

>

J. Alide Blais, 29—4ieme b 
Avenue, Ville Lasalle. į: 

TR. 7849.
Gerard Cool 4337 Verdun 
re., Verdun. YO 3323.

7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412.

Nįt. 19 
$ 9.50

Nr. 20

$ 7.15

: •

Nr. 21

$ 6.00

Nr. 22 
$ 6.00 

Individualūs pakietai 
ruošiami susitarus.______

Kava į visus pakietus de
dama po 1 sv. skardinėse.

12 sv. gr. k. taukų

Pinigai: 100 DM $ 21.50 į Vakarų Vokietiją. Dėl kitų 
kraštų prašome atsiklausi kurso.

HONEST AID, REG’D. 456 W. 63rd Street, 
CHICAGO 21, ILL. USA.

sc H------------->1-'-........ -k~ K'~ —)į=
Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.
Adresas: 202 St. Clarens Av e, Toronto.

Telefonas: ME 8522.
■ir -k-.......it.it it it

*

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

J. H. BENOIT
Funeral Director

NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIKUOSES PADĖTI

3102 FULLUM ST. AMherst 0S94

LIETUVIŠKA

BALDL KRALTLLE |
IR DIRBTUVE

PARDUODAME GATAVUS PRIIMAME UŽSAKYMUS!
TR PATAISYMUS |

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO į

899 BLOOR. ST W TORONTO, TEL. LO 1438 j
į SAV. J. K A M IC H ATT I S PATARIM AT VET TUT *

—mmII mu ii«iįi« -vmm- •—>
............... M "" ' '"H".....................................  "K~=

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę prakt-ka

ŽUKAS ANTANAS
į

1062 Riverview Avp. Verdun, Montreal, 1
TR 2050, priįma natapvmams įvairius

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai
mesnės, kaip kifur. Už pataisymus

Kreiptis vakarais po 6 39 vai
—. **---- M -■■■»*----------------------TO- ■■ H . H---

Que Tei 
laikrodžius 
Kaino< že 

garan‘uoja

V

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESI.IF MACKINTOSH

Anglų kalbom mokytojas tar. antiniame YMCA skyini 
je Monlrealyįe.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite ti i- 
dolerius mėnesiui.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg’d., P Oo Box 294. Westmott.sl

O'>f b<*<

i

)

REftE BOLRDAGES Reg‘d 
MAMERTAS MA ŠILKAS

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIOKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIOS MADOS.
SKUBUS PATARNAVIMAS

Specializuojuos užsakymais paštu (mail orders) iŠ visų 
Canados ir JAV vietovių.

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf 
įėjimas: 4504 Brebeuf street.Telefonas FR 9141

PASIDARYKIM ATEITI BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN *

Alb. NORKELIŪNO AQENTŪROJE>
MONTREAL E N T E R P R l S E S R E G ‘ D *

vienmtelė lietuviška apdiaudos agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, j 
.nsirg mų *r kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkimais, dokumentų v-m ii- « 

mais statybai paskolomis ir tt. Skambinkite telefonu arba už1.kite: £
Kasdien: Kasdien rytais iki 9 vai. £

5637 Jeanne D'arc. St. Pirm., antrad.rir ketvirtad. £
Montreal. Qi»e Vakarais nuo 6 iki 10 v»l.

Telefonas: CL 2363. į
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VANCOUVER
VANCOUVERIS GRAŽIAI SUSIORGANIZAVĘS.

Vancouver, B. C., lietuvių 
kolonija organizaciniu atžvil
giu yra geriausiai susiorgani
zavusi kaip kitos kolonijos. 
Veikiantis KLT Vanc. skyrius 
apima apie 90 proc. čia gyve
nančių naujųjų ir senųjų emi
grantų. Pastaruosius galima 
priskirti prie lietuvių patriotų, 
kurie kenčiančių tėvynę labai 
atjaučia. Naujeiji emigrantai 
turėtų paimti šiuos gat tingus 
tautiečius pavyzdžiu sau.

jas, k. t., „Literatūros Drau
gija*, „Sūnų ir dukterų drau
gija ir kt. Toms draugijoms 
daugiausia vadovavo patikimi 
Maskvos agentai. Taip per 
daugelį metų, gerus, nieko ne 
kaltus mūsų tautiečius padarė 
bolševikų draugais - gerbėjais. 
Aš manau, to nebūtų buvę, jei 
būtų leidžiamas lietuviškas laik 
rastis, nušviečiantis pasauli
nę depresiją ir painformavęs 
apie gyvenimą Sov. Rusijoj.

kė, kad ji iš jos ir neprašanti. 
Čia gyveną lietuviai vyrukai, 
kurie tam reikalui aukų duos.

Reiškia „progresyvioji“ ge
ram tikslui pinigų neturi. Ar-

Džiova sergantis lietuvis jai 
nesvarbu. Šis mažas pavyzdį 
lis parodė, kqkie yra „progre
syvieji“ iš „Literatūros drau
gijos“ nariai. Kaip juos iš
auklėjo „Liaudies Balsas“ i 
Maskvos agentai. Nauj. emi-

Kur bus mažoji Kanados Lietuva?

Reikia nepamiršti, kad jie 
atvažiavę prieš dešimtmečius į 
šį {kraštą, kada svetimtaučiui, 
nemokančiam anglų .kalbos, 
buvo labai sunku gauti darbą. 
Pinigų jie neturėjo. Negau
dami darbo vienoje vietoje, 
prekiniais traukiniais bastėsi 
kiton, kol pagaliau vieniems 
pavyko pas ūkininkus už 5 do 
lerius mėn., kitiems fabrikuo
se po 20 — 35 dolerius mėn. 
dirbti. Bet jie nepalūžo tuo 
sunkiu metu ir nenuėjo kartu 
su komunistais.

Mano manymu, daugiausia 
čia kalta buv. Nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybė, neišlei- 
dusi jokio laikraščio savo tau
tiečius dvasioje sustiprinti. Gal 
būt buvę nesunįku nors infor
macinį biuletenį išleisti prie 
buv. Lietuvos atstovybių ar 
konsulatų. Ta klaida pasinau 
dojo Maskva. Suradusi lietu
viškų išgamų, pradėjo leisti ko 
munistinį lietuvišką „Liaudies 
Balsą“, Nors bolševikinės Ru 
sijos žmonės mirė iš oado, bet 
propagandai Maskva pinigų ne 
gailėjo. Čia atsidūrę svetim
taučiai, nemokėdami anglų kal
bos, pasirodžiusį savo kalba 
laikraštį noriai skaitė, neatsi
žvelgdami kas jį rašė. Būda
mi sunkioje būklėje ir maty
dami kapitalistų sauvalę, pati
kėjo komunistų skleidžiamu 
melu. Išnaudodami padėtį, 
komunistai nesnaudė, įsteigė 
nekaltais vardais pasivadinu
sias komunistines organizaci-

Padėtis kiek pasikeitė atvy
kus naujiems emigrantams, ku 
rie savo kailiu patyrė sovieti
nio gyvenimo „malonumus* *. 
Kiekvienam senajam lietuviui 
teko girdėti apie Sov. Rusijos 
santvarką ir gyvenimą. Jau 
ne vienam kyla klausimas, gal 
būt, kad ištikrųjų kas nors ten 
negerai, kad tiek daug žmo
nių nuo jų bėgo ir visi vieno
dai pasakoja apie bolševikų 
žiaurumus. Daugumas nors ne 
rodo perdaug simpatijos nau
jiems emigrantams, bet nu
traukė santykius ir su viso
mis komunistinėmis organiza 
cijomis.

Pav. Vanc. „L. L. D. * dar 
1948 metais turėjusi per 30 na 
rių, dabar neteko daugiau kaip 
pusės.

Liko keletas fanatikų, bol
ševikinių garbintojų, kurie su 
sispietę apie išsirinktą v-bą ma 
no laikytis iki galo, nežiūrint, 
kokios pasėkos iš to bus. Ga
lima susidaryti vaizda apie or 
ganizacijos dydį, jei jai užten- 
manto susirinkimams ir valdy
bai išsirinkti.

Renkant aukas džiova ser
gančiam Armaliui, aukų rin
kėja užėjo pa s vieną paminė
tos draugijos narę, pas Svirią 
gyveno keletas naujų emigran 
tų, aukų. Sužinojusi „progre
syvioji“, kad renkamos aukos, 
pareiškė, kad nieko neduosian 
ti, nors jos niekas ir neprašė. 
Gudri mergina tuoj pat pareiš

grantams aš nepatarčiau pas 
tokius „Liaudies Balso“ auk
lėtinius kambarių samdyti. 
Neremkite savo pinigais savo 
tėvynės duobkasių, kambarių 
Vanc'. yra, kiek tik nori.

Dar norėčiau „L. B.“ leidė
jams priminti, kad meluojate 
ir nesigėdinate meluodami. Aš 
norėčiau „L. B.“ paklausti, ko 
dėl dabar negalima nuvažiuo
ti j Lietuvą? Jūs rašote, kad 
ten labai gerai, kad, žmogus 
gyvenk ir norėk, bet nuvažiuo 
ti pasisvečiuoti negalima. Ko 
dėl? Senas emigrantas.

Savaitraštis „The Star Week 
ly“ įsidėjo tokį Larry Rogers 
straipsnį: (Tropical Valleys in 
Northwest?) :

Paskatintas 
derliaus gausos _____ _____

ir 'krašte tais metais, kai derliai 
" ’ veik visuose vakaruose buvo

1949 metų
Peace River

Slėniai Kanados šiaurės Vakaruose?
ratūros Peace River oro sto
tyse, kaip Beaverlodge, Alber
ta, yra aukštesnės už Winnipe 
go, Regina arba Saskatoon tem 
peratūras 400 mylių piečiau 
nuo Peace River. Ketu' in šal 
čiausių žiemos mėnesiu palygi 
nimas yra dar palankesnis. Ir

moji farma prie Champagne 
palei Aliaskos plentą daro že
mės ūkio galimybių bandymus 
100.000 akrų žemės plote.

Sykiu paėmus tos „šilto
sios* ‘ sritys apima 15.000.000 
akrų 
ūkio

Teief.: HE 0106
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

727 Church Ave, Verdun (tarpe Verdun Ave ir 
Banantyne Ave netoli Aušros Vartų par-jos bažnyčios) 
GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ.

Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti. 
SAVININKAI BR. JOCAI.

GERB. VISUOMENES ŽI NIAI PRANEŠU, 

kad dėl perkrovimo darbu ir laiko stokos naujų kliientų 
iki 1951 m. gegužės pabai gos priimti nebegalėsiu.

JONAS J. JUŠKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS

907 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880

Jci norite pirkti ar parduoti na 

mus Verdune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

C.E. DUPRAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO 0529
)

.augai
Siuntinys Nr. 1—$ 6.70 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarino (400 g)
Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20 
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos
Siuntinys Nr. 5 — $ 5.40
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado
2 sv. degintos kavos 
2 sv. cukraus 
i sv. margarino

Siuntinys N r. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70 
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado
Siuntinys Nr 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos Lavos 
2 sv. cukraus

SUKŪRĖ NAUJĄ LIETUVIS 
KĄ ŠEIMĄ

Sault Ste Marie, Ont. Lie
tuviai — naujieji kanadiečiai 
— pp. Lukoševičiūtė Aieksand 
ra ir Skaržinskas Vytautas, 
gegužės mėn. 12 d. sukūrė r.au 
ją lietuvišką šeimą. Vedybi
nes apeigas bažnyčioje Įvykdė 
naujai atkeltas į Sault Ste Ma 
rie kat. kun. Kemėšis. Tą pa
čią dieną vkare, jaunavedžių 
nuosavuose namuose įvyko sau 
nios lietuviškos vaišės, kurio
se dalyvavo daugiau kaip 20 
asmenų. Vedybų proga jau
navedžiai iš savo giminių ir 
draugų gavo daug vertngių do 
vanų.

Laimingo ir darnaus vedybi 
nio gyvenimo jaunavedžiams!

J. Sk.

menki, šiuo metu vyksta dide
lis sąjūdis žemei įsigyti kraš
te į šiaurę nuo Fort St. John, 
išilgai Aliaskos plentą, kur 
apie 200.000 akrų valdžios že
mės paskutiniais mėnesiais bu 
v o paskirta pardavimui po 3 
dolerius akras, įmokant po 50 
c. už akrą.

Dominijos valdžios žemės 
ekspertai sako, kad derlinga že 
mė fr šiltas klimatas — lie slė 
niai turi šiltesnį orą negu jų 
padėtis žemėlapyje rodytų — 
daro tai, kad sritys Peace Ri
ver distrikte yra „labiausiai 
pageidaujamos šiaurvakarių 
Kanadoje“. Jie nurodo, kad 
kokie 6.000.000 akrų našios 
farmų žemės tenai laukia iš
vystymo.

Kaip šiltas yra Peace River 
(Taikos upės) kraštas? Tai 
yra platus slėnys (lyguma), 
kur apie 70.000 gyventojų už
augino pereitais metąjs geriau 
šią Kanadoje derlių turtingoje 
dirvožemio juostoje, kuri tę
siasi apie 600 mylių nuo Gold 
Bar Britų Kolumbijoje žemyn 
(Peace River) paupiais iki 
Fort Vermilion Albertoje. Žiū
rint iš pietinio Ontario arba 
Vancouverio salos, Peatce Ri
ver kraštas atrodytų esąs pa
čioje subarktikoje žiemos me 
tu — tačiau jis yra daug ge
resnėje būklėje, jei lyginti su 
Saskatchevan ir Manitoba. Vi 
dutinės apskritų metų tempe-

vasario bei kovo temperatūros 
prie Beaver - lodge yra veik 
vienodos su Ottawos tempera 
tūra 700 mylių toliau į pietus

Dar svarbiau nei tie „šil-ų“ 
žiemių vidurkiai yra oro sąly
gos, viešpataujančios per meti 
nio derliaus augimo sezoną. 
Tie vidurkiai yra tiek pat pa
lankūs grūdų auginimui, kaip 
ir tie bet kurioje palankiausio
je prerijų dalyje. Laikotrapis 
tarp paskutinės šalnos pava
sarį ir pirmosios šalnos rudenį, 
kas labjausiai nulemia žemės 
ūkio ribą šiaurėje, yra ilges
nis prie Fort St. John (109 die 
nos), negu prie Winnipego, 
Saskatoono, Calgary, Edmon- 
tono arba Regina.

Oro žinovai tvitrina, kad 
Peace River sritis ir kitos šil
tosios lygumus — ima savo 
šiltą klimatą iš dviejų fakto
rių — žemų kalnų tarpeklių, 
kurie praleidžia šiltą činuko 
(chinook) orą iš Pacifiko, 
kas sušvelnina žiemas, ir iš 
kiaurus metus plaukiančios šil 
tos oro srovės, kuri yra stu
miama šiaurėn iš Jungt. Vals
tybių kontinento vidurio išil
gai Rocky kalnų rytinių šlai
tų.

Peace River slėnis nėra vie 
nintelė šilta vieta šiaurės va
karuose. Dominijos eksper
tai tvirtina, kad kita didžiulė 
sritis, su kitais 6.000.00 akrų 
geros žemės, guli menkai te
išvystytame krašte į šiaurę ir

žemės, tinkamos že.mės 
kolonijoms — tiek pat že

mes, kiek dabar yra apdirba
mos Quebece arba Manitobo 
je. Geležinkelio pravedirnas. 
turint galvoje kitą sausros cik 
lų prerijose, ir tie šiltieji slė
niai gali pasidaryti didelis fak 
torius Kanados augimui per 
artimiausius 10 metų.

Matant, kaip anksčiau atvy
kusios tautinės grupės Kana
doje turi įsikūrusios savo že
mės ūkio bendruomenes, atro
dytų, kad lietuviai yra lab.au 
šiai nesocialus elementas šia
me kontinente. Be abejo, kitų 
tautybių imigrantai yra prade 
ję Kanadoje kurtis daug anks 
čiau, kaip lietuviai, ir .lie pa- 
sirinjko dar geromis sąlygomis 
žemes pietiniuose Kanados pa 
kraščiuose. Tačiau, turint gal 
voje Manitobą — vien vokie
čių ir menonitų kolonijos — 
yra piečiau, tirščiausiai apie 
Gretna, Emerson ir tt.. ukiai- 
niečiai yra tirštai apgyvenę 
Raudonosios upės slėnį ir Tarp 
ežerę (tarp Lake Winnipeg ir 
Lake Manitoba), o islandiečiai 
ištisais miesteliais aplink La
ke Winnipeg ir Saskatchevan. 
Bet jei Manitobos klimatas yra 
nepalankesnis už Peace River 
klimatą, atrodo, 'kad tie milio- 
nai akrų derlingos žemės po 
3 dolerius, įmokant tik po 5U 
c., turėtų rimtai sudominti ir 
žemes pasiilgusius mūsų tau
tiečius!

Žinoma, individualiai (atski 
rai) niekas dar kolonijos ne-

VIOLETA JURIENĖ 
kviečia visas lietuves atsilankyti j

MOTERŲ
KIRPYKLĄ

Mandagus, greitas patarnavimas. Lietuvėms nuolaidos.
Kreiptis telefonu: C A 950Ū.

DOMINION AGENCIES BUREAUS
16 Woolworth Bldg., | 

PORT ARTHUR,Ont.,CANADA t 
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- d 
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- * 
gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip y
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do 
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS l

STINSON'S JEWELLERY i
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO į

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran- : 
genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. į

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. t
------....................H H X

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.
Skambinkite telefonu arba u žeikite: 

Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak.
3664 St. Famille St. 

Montreal, Que.
Tel. Ha 6708

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

SS!>

vakarus nuo Peace River van- sukurė. Tam reikalinga orga 
dens perskirtos tarp Fort Ver nizuota grupė, kurioje talkos
milion ir Fort Nelson, Britų
Kolumbijoje.

Vienas šiaurinės agrikultū
ros žinovas, jau miręs W. D.
Albricht, tvirtino, kad Liard
Rivre slėnis turi žemės ūkio

principas yra pagrindinis įsi-
kūrimo ir tarpimo reikalavi
mas. Kada mūsų tautiečiai pa 
jus savo išsiblaškymo ir pri-
klausomo darbo fabrikuose,

galimybes tokias pat geras, 
kaip ir Peace River srityje. 
Taip pat paskatinantys rezul
tatai pranešami iš Dezadeash 
River slėnio Yulkon krašte, l.ur 
šiauriausioji Kanados Lando-, i

-------- XX

dirbtuvėse, kasyklose bei miš
kuose slėgimą ir savistovumo, 
nepriklausomumo bei nuosa
vos žemės ilgesį, sunku dar pa 
sakyti, bet kad kada nors tai 
pajus, yra aišku. Tik iki tol 

Nukelta į 11 puslapį.

VICTORIA CLEANERS &DYERSC0.
___________ ____ I

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A,ND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS į

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

Ai AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drfibu- ■ 
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždedami jiems “Drex”, 
kad neperl<‘Stų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.

lengvus ir
Sutaisome rū

Taipgi valome visokiau- ' 
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields'), 
gardinus 
sunkius,
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome j na
mus.

Už mūsų atlil tą •lai bą 
garantuojame.

Dėl informacini nrašoine 
teief onuoh TRentnore 1135

Lietuviai navininkai
J Kria»coli ūnas

J. Matulaitę
A. Mr j a. u >

M O N T R E ALIS 2836 Allard Tr. 1 135

SOTUS ALKANAM PADEK
V D 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, 

j Pristatymas trunka apie 15— 20 dienų.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 

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

Siuntinys Nr. 14—$ 5.70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv.cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo

Siuntinys INr. 19—$9.95 

sv. rūkytų lašinių 
z sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. marmolado

• 4 sv. degintos kavos

1V, sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 21 — $ 6.26
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų

■ 2 šv. degintos kavos

1 sv. šokolado
14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualetinio muilo

Siuntinys Nr.23 — $ 8.30
5 sv, rūkytų lašinių
5 sv. degintos kavos

Siuntinys Nr. _24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
5 sv. degintos kavos
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.

Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv*. kiaulinių tau

kų .............$ 5.25
C. 15sv. kiaulinių tau

kų ..................$ 8.00

Siuntinys N r. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 6.40
C. 4 sv. deg. kavos

(į pr. zoną) . . $ 6.00

Siuntinys N r. 94
A, 5 sv. šokolado $ 5.30
C. 5 sv. kakavos. . $ 4.50
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00 
I. 5 sv. margarino $3.70
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INTERNATIONAL NICEL COMPANY IGNORUOJA 
DARBININKŲ REIKALAVIMUS.

Sudbury, Ont. Šiame distrik derybų atstovai išdavė susirin- 
te yra International Nicel Com 
pany šešios nikelio kasyklos ir 
trys tirpinimo įmones. Bend
rai tuose darbuose dirba j 2.000 
darbinitlkų, kurie iškasa ir iš
valo nikelio po 20 milionų s\a- 
rų kas mėnuo. Iš to Kompani
ja gauna dideles pajamas: 
Vien tik. praeitais metais kom
panija gavo gryno pelno be
veik 49 milionus doleių. Tuo
se darbuose dirbantieji darbi
ninkai turi savo uniją, kuri su
sitvėrė 1942 metais. Nuo to 
laiko kovoja su kompanija dėl 
dai bininkų gerovės, k. t., ge
resnių darbo sąlgų ir gėrėsi 
nio atlyginimo už darbą.

Kiekvienais metais su kom
panija sudaro darbo sutartis ir 
išreikalauja iš (kompanijos di
desnį atlyginimą darbininkams 
ir pagerinimus darbovietėse. 
Unijai susitvėrus, dirbininkas 
pasijuto turįs pilnas žmogaus 
teises. Darbo prižiūrėtojai nu
stojo galios darbiniiką niekin
ti visokiais žodžiais koneveik
ti ir iš darbo pravaryti be svar
bios priežasties.

Šiais metais unijos derybos 
su kompanija dėl atnaujinimo 
sutarties (kontrakto) prasidė
jo balandžio mėn. 13 dieną ir 
dar prie susitarimo visai nėra 
prieita. Nes kompanija šiais 
metais visai atssiako patenkin
ti naujus darbininkų unijos rei 
kalavimus, k. t. algų pakėlimą 
ir sumažinti darbo valandas. 
Vietoj to, atsakė, kad tai yra 
nepatriotiškas reikalavimas. 
Darbininkų unijos atstovai, gir 
dėdami tokį nerimtą ’kompani
jos atstovų pareiškimą, atsa
kė, kad kompanija daro nepa
triotiškai, o ne darbininkai, 
nes darbininkų pragyvenimas 
yra didžiai pabrangęs, o kom
panijos pelnas praeitais metais 
buvo didesnis 16 milionų dole 
rių už 1949 metų pelną.

Balandžio 26 d. įvvkus’am 
unijos narių susirinkime unijos

kimui raportą, kad kompanija 
ignoruoja unijos reikalavimus. 
Tą irdėdami unijos nariai di
džiai pasipiktino. Susirinkime 
vienbalsiai buvo priimta rezo
liucija — pasiųsti kompanijai 
reikalavimą, Ikad atšauktų sa
vo nerimtą pareiškimą, dėl dar
bininkų rimtų reikalavimų ir 
kad sekančiame pasimatyme su 
unijos atstovais rimčiau kalbė 
tusi ir patenkintų teisėtus dar 
bininkų reikalavimus. O jei
gu ir ateityje darbininkų rei
kalavimai bus ignoruojami, tuo 
met darbininkai imsis giiežtes 
nių priemonių savo reikalvi- 
mams iškovoti.

Labai liūdnas vaizdas yra, 
kad mūsų tautiečiai lietuviai 
mažai lankosi į savo unijos su 
sirinkimus. Noriu perspėti 
tautiečius, kad neužtenka būti 
vien tijk unijos nariais, sėdėti 
namuose bei šiaip kur kitur leis 
ti laiką, kuomet unijos susirin 
kimai yra šaukiami tokiais 
svarbiais reikalais. Reikia kiek 
vienam dalyvauti tuose susirin 
kimuose, kad kompanija ma
tytų bei žinotų mūsų vienybę, 
mūsų tvirtą nusistatymą iško
voti sau geresnes darbo ir at
lyginimo sąlygas. Kompani
ja, matydama tą mūs ųsolidaru 
mą, bus sukalbamesnė. O tas 
mūsų tingėjimas dalyvauti uni 
jos susirinkimuose ir nusiskun 
dimas, kad uždarbiai sulig šio 
laiko pragyvenimo permaži, 
nieko mums nepagelbes, jei 
mes taip ir toliau nuošaliai sto
vėsime. Turime visi dalyvau 
ti unijos susirinkimuose ir 
bendrai statyti reikalavimus.

Renkant aukas Tautos Fon
dui, iš ne vieno tautiečio teko 
girdėti, nusiskundimą, kad ne 
galįs didesnės sumos paaukoti, 
nes mažos pėdės, o pragyveni 
mas daug kainuoja.

Tas tiesa, Sudbury pragyve 
nimas gal yra daug branges
nis negu kitose Kanados vieto

GERB. TAUTIEČIŲ DĖMESIUI!
Pinigų išsiuntimas į kitus kraštus yra sunkus ir sudė
tingas dalykas. Tačiau nuo šio laiko pinigus į Angliją, 
už spaudą ir kt. be jokių formalumų galime persiųsti 
per „NL“ administraciją. Pinigai Anglijoje bus išmo 
kami aukščiausiu banko kursu: už 1 dolerį— 6 šil. 6 pe
nai, už 3 dol. — 1 svaras sterlingų. Pinigus administra
cijai įmokant aiškiai pažy mėti, kam pinigai Anglijoje 
turės būti išmokėti ir tikslus adresas. Skubūs išmokėji
mai bus atlikti pridėjus už 15 et. pašto ženklų.

„NL“ Administracija.

OTTAWA
OTTAWOS LIETUVIAI VEIKIA.

Ottawa. Motinos Dienos motina, išgyvenusi Kanadoje 
minėjimas įvyko čia antrąjį ge- per 40 metų, padainavo gra- 
gužės sekmadienį, derinantis žiu senobinių lietuviškė dainų, 
prie lietuviškųjų pamaldų, ku- 
,'rios yra laikomos kartą per 
mėnesį. Rytmetį atlaikytos 
pritaikintos tai dienai pamal
dos ir pasakytas vietos lietu
vio kunigo dr. J. Razučio jau 
dinantis pamokslas. Tolimes
nis minėjimas vyko netoliese 
bažnyčios esančioj Sv. Brigi
tos salėje. Ten apylinkės val
dyba suruošė vaišes - kavutę, 
kur prie gražiai paruoštų stalų 
visiems besivaišinant ii įvyk
dytas minėjimas. Pradžioje 
pagerbtos Motinos 'tyliu susi
kaupimu ir trumpa malda. Į 
Motinas pasveikinime reikš
mingą žodį taria prof. Paplaus 
kas. Vėliau tai dienai pritai
kytą pasikatą laikė p. Paplaus 
kienė. Ji iškelia, išryškina Lie 
tuvės Motinos ryškiuosius 
bruožus, ką susirinkę išklauso 
su dideliu susidomėjimu. Po 
to, deklamuota, padainuota so 
lo.dainų (pp. Šimanskis, Maša 
las), bendrai visų dainuota ir 
pažaista.

Visiems buvo maloni staig
mena, kai atsilankiusi į minė
jimą 74 metų amžiaus lietuvė 
i "tu. ..........ji. ■ -*

se. Numatoma, kad ateityje 
dar labjau pabrangs. Ypač bu 
tai, nes namų savininkams 
miesto valdytojai uždėjo di
desnius mokesčius—28 miošim 
čius.

Taipgi pradedant liepos rnė 
nešiu turėsime valstybei mo
kėti didesnius taksus 'nuo savo 
uždarbių.

Todėl, |kad išlaikius pragy
venimo balansą, turime reika
lauti iš savo darbdaviu dides
nio atlyginimo už mūsų dar
bą. O jie be nuostolių mūsų 
reikalavimus gali patenkinti, 
nes mes jiems uždirbame per 
metus po kelias dešimtis milio 
nu dolerių gryno pelno. Tad, 
remiantis dorybės ir krikščio
nybės principais, mūsų reikalą 
vimas yra teisingas.

Unijos Narys.

Vaišes - kavutę paruošė p. 
Paplauskienė ir apylinkės v- 
bos narė p. Buividienė, mielai 
talkininkaujant kitoms rautie 
tems.

Minėjimą pravedė valdybos

PAGuKOS
Visiems aplankiusiems ir 

palydėjusems i amzną piolsio 
vietą, mylimą vyrą ir tėvą, 
nuoširdžiai dėkojame.

Kilikauskų šeima.

HAMILTONIEČIŲ DĖMESIUI !
Rašau prašymus, laiškus, darau vertimus iš lietuvių, 
vokiečių, rusų į anglų k. Tarpininkauju įvairiais reika
lais įstaigose, perkant, parduodant nuosavybę etc.

Juozas Valevičius.
285 John N. Hamilton, Ont. Tel. 7-0002

Kreiptis po 5 vaL p. p. ir šešt.

ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiunti

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

TeJ. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk. BlvdVjlle Ema r d, Montreal, Tramvajus 36.

CAPITOL FURNITURE CO.,
$ 391 St. Catharine St. W. Montreal.

Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų S
4 ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys. | 
g Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos. $ 
y Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie- §
5 tuviškai ir yra krautuvėje kasdien. 4
J TEL. LA 8621. |

i TEL. FI. 2682 2
1 Marche BOULEVARD Market i
| SAV. PAUL GUDAS, į

MĖSA, ALUS, GROSETER1JA, DARŽOVES. |

6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal.

Motinos Dienos minėjimo iš 
vakarėse atidaryta ir pradėjo 
savąjį darbą Ottawos lietuvių 
vaikučiams šeštadieninė mo
kykla. Atidaryme dalyvavo 
mokytojai, kunigas, dalis tėvų 
ir v-bos pirmininkas. Mokyk
los vedėja yra p. Paplauskienė 
n mokytojos: Paškevičienė ir 
Trečiokienė. Mokykloje taip 
pat dirba kun. dr. J. Ražuos

Patirta, kad atgaivinamas 
Tautinių Šokių butelis; jau 
vykdomos ir repeticijos. Pir
mas jojo pasirodymas įvyks 
Victoria Dienos išvakarėse per 
naujųjų kanadiečių koncertą, 
kurį ruošia valdžios ištaiga. Bū 
įeliui vadovauja p. Paskevičie- 
nė.

Dabartinė apylinkės valdy
bos sudėtis tokia: A. Paškevi 
čius — pirm., V. Trečiokas — 
sekret., p. Šiurna — iždin., p. 
Šimanskis — kultūros vado
vas, p. Buivydienė — ūkiniai 
nr soc. reikalai. A. V.

KUR BUS MAŽOJI 
KANADOS LIETUVA?

Atkelta iš 10 puslapio, 
gali vėl būti pavėluota, nes 
ūkininkų imigracija Kanądon 
vyksta ir vyks toliau, ir vyks
ta gana planingai: tikimasi 
greitu laiku sulaukti apie 10. 
000 olandų ūkninkų ir tt.

Įdomu būtų per „Nepr. Lie
tuvą“ išgirsti, ar yra lietuvių, 
gyvenančių tose Peace River 
srityse arba artimose vietovė
se, 'kas aprašytų iš savo patyri 
mo, ar ir kiek tikros tiesos yra 
toje „Star Weekly'* informa
cijoje?

Bendro labo dėliai prašoma 
apie tai atsiliepti. J. Pr.

Lietuviškoje

Joro LADYGOS 
baldu

Įsigykite virinio knygą
“TAUPIOJI VIRĖJA'
Knygą paruošė 

p. H. Mačiulytė- 
Daugirdienė.
“TAUPIOJI VI

RĖJA” patiekia 
300 įvairių val
gių gaminimo re
ceptų, daugumoj
pačios autorės išbandytų. Jo
je rasime, kaip pasigaminti 
mūsų mėgiamuosius lietu
viškus valgius ir lietuvišką 
krupniką.

Knyga įrišta plastika. Ją 
atidarius, ji neužsiverčia. Tai 
šeimininkėms sudaro didelį 
narankumą. Knygos kaina

Užsakymus siųskite: 
“EGLUTES” Administracija, 
P. O. Box 22, Brockton, Mass.

studijoje 
„ARTIS“

salionai, sofos, foteliai pi
gesni kaip kitur. Užsaky 

mai ir pataisymai.

6114 Blvd. Monk, 
Ville Emard, Montreal. 

Telef.: TR 5535.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

national Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Verdun Ave') arti naujosios lie

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sėkmadie niais po pamaldų.

DEMESIO
Villasaliečiams ir api’iinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektunių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S Radio SERVICE
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

J U N A Valet Service
SAV. A. JURGUTIS ir P. NARBUTAS.

Valome, taisome ir dažomevyriškus ir moteriškus rū
bus. Be to, valome vestuvines suknias, langų užuolai

das (lengvas ir sunkias).
Paimam iš namų ir pristatome atgal. Darbas atliekamas 

. sąžiningai.
210 Dorchester St. W., Montreal. Tel. LA 2958.

Edmond COURCHESNE

CIVILINĖS IR KRIMINALINĖS BYLOS.
10 ST. JAMES ST. W., KAMB. 308 

TEL. HA 4607 MONTREAL.

PADĖKA Iš AUSTRIJOS.
Gerbiamai Kanados Lietuvių 

Centro Tarybai.
Priimkite mūsų didžiausią 

padėką už siuntinėjimą mums 
savo leidžiamo laikraščio „Ne
priklausoma Lietuva“, 'tams 
tų tie peilki prisiunčiami laik
raščio egzemplioriai aplankys 
uaugumą tautiečių gyvenan-

VINCĄ KASPERAVIČIŲ 
PERKĖLĖ EDMONTONAN.

East Couiee, Alberta. Prieš 
5 savaites aprašiau V. Kaspe
ravičiaus sunkų susižeidimą 
Muray anglių kasykloj, (žiūr. 
„N. L." 15 nr.

Papildomai pranešu, kad 
Vincas Kasperavičius Drum- 
heller ligoninėj labai daug i<en 
tėjo, ypač dėl sulaužytų Kaulų 
tvėrimo, 'kuris kažkaip neišei
davo geriausiai. Geresnių re
zultatų atsiekti, Vincas Kaspe
ravičius gegužės 9 d. buvo per 
siųstas is Drumhelier ligoni
nės į The University Hospi
tal, Edmonton, kur ir dabar 
gydomas.

Gerbiami Edmontono tautie 
čiai! Šią žinią perskaitę, esat 
prašomi ligonį atlankys. Li
gonis daug maloniau jaučiasi, 
jei kas iš tautiečių aplanko ir 
paguodžia maloniu žodeliu. 
Vincas Kasperavičius y ta gy
domas „Compensation Board“ 
sąskaita. Jis yra viengungis.

A. Vaisnis.

čių Austrijoj, kas suteiks di
delį džiaugsmą, nes labai stigs 
tame lietuviško žodžio.

Č. Liutikas, 
Austrijos Lietuvių Bendruo
menės Valdybos Pirmininkas

* * *
Nuoširdžiai dėkojame. Tėv. 

J. Kubiliui, už jungtuves ir 
gražų pamokslą, Op. Sol. E. 
Kardelienei už malonią staig
meną — giedojimą jungtuvių 
metu, sesutei Sot. Mockuvie- 
nei, poniai Pužauskicnei, te
toms Sveikauskienei, Mičiulis- 
nei ir p-lei O. Lingaitytei už 
skanių valgių pagaminimą ir 
svečių priėmimą, A. Mockui, 
dėdei Šveikauskui už šeiminin 
kavimą. Pabroliams, pamer
gėms ir visiems svečiams už 
gausias ir brangias dovanas ir 
atsilankymą ir visiems žodžiu 
ir raštu sveikinusiems dar kar 
tą tariame nuoširdų ačiū.

Milana ir Albertas Joneliai.

PAJIESKOJIMAI
— P. Žolpį, gyvenusį „Li- 

tuanica“ stovykloje Oldenbur 
ge, prašo atsiliepti Kupstys 
Pranas, 288 — 6th Ave, Ville 
Lasalle, Montreal 32, Que.

— Jieškomas Wil’y Kem- 
pyn, gimęs šikšnių kaime, Tau 
ragės apskrities; motina gimti 
si Julė Kaušat, — Kanadon at 
vykęs 1921 ar 1922 m. Jieško: 
Marie Balzer, 3804 Clark St., 
Montreal, Canada.

— Jieškoma Pranciška Brat 
kauskienė, gyvenusi Vokie
tijoje USA zonoje, Butzbach‘e 
ir Elena Ramnausfcaitė, gyve
nusi Vokietijoje, USA zonoje, 
Schweinfurte. Jų jieško Ste
fa Jungienė, šiuo metu gyve
nanti 859 W. Lombard St, 
Baltimore 1, Md., U. S. A.

— 31 metų našlė su 6-rių 
metų sūnum, lietuvė, prašo at 
siliepti kokį nors geradarį is 
Kanados, kuris galėtų padėti 
persikelti gyventi į Kanadą. 
Sutinka su visokiomis sąlygo
mis. Prašoma rašyti: J. Achen

REIKALINGI 
DARBININKAi.

Reikalinga vedusiu pora ta
bako ūkyje Ontario provinci 
joje paeidaujama ūkininkai, be bach, (23) Oldenburg, i-O’d., 
vaikų) : moteris namų ruošai, 
vyras ūkio darbams. Mokamas 
geras atlyginimas ir duoda
mas pilnas išlaikymas.............

Teirautis pas VI. Micliką, 
R. R. 1. Vittoria, One. (tel 
Simcoe 1121 J 1, bet kuriuo me 
tu. Montrealiečiai gali gauti 
smulkesnių žinių „N. L.“ Ad
ministracijoje pas. p. Rukšėną.

S
I

Sandplatz B. 7, British Zone, 
Germany.

— Jieškomas med. gyd. dr. 
Jonas Baltrušaitis, gyvenęs Da 
nijoje ir Anglijoje. Prašomas 
atsiliepti veterinarijos gydy
tojui Zigmantui Mockui, ad
resu: Mr. Z. Mockus, P. O. 
Box 97, Rodney, Ontario, Ca
nada.

JIEŠKAU PUSININKO T ABAKO ŪKIUI
Esu viengungis, pirkęs ūkį, noriu pusininko su $ 2.500 
ir su šeima. Didelis ūkis, pilnai įrengtas turi 37 ak
rus auginimo teisių. Kreiptis: Vytautas Bačinskas, 
R. R. 2, PORT BURWELL, Ont., arba pas Charles Po-

I
i
S , w
y cius — Real Estate, Tillson burg, Ont. 8

DANUTĖ STRAZDAITĖ
670 Annette St., Toronto, atidarė

PETER PAN BEAUTY SHOP
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek
madienius) galima susisiekti telefonu: JU 1905.

=»? i? if T>t---------

i

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

251 St. John St. Longeuil. Telefonas:
Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius 

sokias medžiagas.
20-ties metų patyrimas — geriausia garantija už 

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

>«■■■ M • ............H........................................................................

7578. 
ir vi-

atlie-

i

!

J

Lietuviška moterų kirpykla j

10 ST. JAMES ST. W., KAM. 308.
TEL. LA 5022 MONTREAL.

Daro šukavimą, pusmeti nius ir trumpalaikius fri
zavimus, dažymą ir kt.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ 
f B M. Dodon)

2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

Edouard MONDOR
Notaras
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"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS
ĮVYKS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS MĖN. 2G DIENĄ, 2721 JOLICOEUR ST., VILLE EMARD LENKŲ SALĖJE.

MINĖJIMO PROGRA MOJĘ BUS ŠIE MOMENTAI:
1. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PAGERBIMAS, PAGERBIANT NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GENERALINĮ KONSULĄ KANADOJE ĮGALIOTĄ 

NISTERĮ VYTAUTĄ GYLĮ, KURIS PASAKYS LIETUVIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS TEMA KALBĄ.
2. AKADEMIJA: „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ LEIDĖJO KLCT PIRM1NIN KĖS P. JUŠKEVIČIENĖS IR REDAKTORIŲ ŽODIS IR SVEIKINIMAI.
3. SANKIRTAS — VAKARIENĖ SU STIPRIAIS IR SILPNAIS GĖRI MALS. 4. ŠOKIAU GROJANT „MELO DIJOS“ KAPELAI. 5. KITI MOMENTAI. PRADŽIA

7 VALANDĄ 30 MINUČIŲ. ĮĖJIMAS: $ 2,—
VISI GG. SKAITYTO JAI IR VISI TAUTIEČIAI, MALONIAI PRAŠOMI DALYVAUTI. KADANGI VIETŲ RIBOTA, TAI VISI IŠRAŠOMI IŠ ANKSTO Į.ŠIGY- « 
TI KVIETIMUS.

Mi

tt 
X

V. Keturkaitė: 825 River
view Ave., Verdun.

P. Juškevičienė: 3994 Rose
mount Blvd.; Rsmr.

KVIETIMAI GAUNAMI : 
j K. Andruškevičius: 5155 i 

Bourbonniere, Apt. 6, Rsiv. ■
I B, Katilius: 435 St. Lews St. I

L. Girinis: 749 Atwater Av.
„N. L.“ Administracijoje.

Telefonas: HE 7920.
--XX———---------XX - - -XK------------XX------------ ----------------5;y- —yg-.. >oe- mx— MK------ —

J. Parojus: 7240 Querbes A. Lukošius: 2005 Holy- 
Cross, Ville Emard.

A4ONrT‘gREAL
MONTREAUN ATVYKSTA GENERALINIS NEI’RL

KLAUSOMOS LIET UVOS KONSUL S

ATVIRAS LAIŠKAS
KANADOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS, MONTREAL1O 

SKYRIAUS PIRMININKUI L. BALZARUI.
Galėjau parašyti Tamstai palikti dirbti savo daliniuose, 

asmeniškai prašydamas atitai- Didelė dalis kareivių ir kari-
IŠKILMINGAS „NL“ DE ŠIMTMEČIO . MINĖJIMAS
Ši šeštadienį, gegužės 26 J.;Henrikas Nagys, kuris „NL“

Gautas iš Toronto praneši
mas, kad Nepriklausomos lie
tuves Generalinis Konsulas, 
Įgaliotas mimsteris p. Vytau 
tas Gylys į Montrea’į i;'- ■ ’• 
ta šį penktadienį, gegužė?. nv 
25 dieną 4 vai, pu piety Mon
realy bus tos pačios ■ r- 
karą 10 vai. 15 min. įzcriri'-ri. ■ ■ 
lių laiku arba 11 vai. 
vakaro vasaras laiku...

Tautiečiai, kas gali, jivriv 
mi p. Konsulą ąul-ikži juo ' 
tingiau Windsn.no . ve
rtoje jis išlipa iš tramti:.

Pranešama tactieri.R-i-, ••'■•d 
Generalinis Konsri'ūs.
nį priiminės ta.uri.rii.ns, inu :< 
turės pas jį, kaip pas Generali 
nį Lietuvos Konsulą, arba, as
meninių reikalų. Kadangi iš- 
leidžiant laikraštį dar nežino
mas tiksliai viešbutis, kuriame 
Gen. Konsulas bus apgyven
dintas, tai suinteresuoti? ji ū 
pamatyti prašomi dėl parima 
tymo vieton ir laiko skambinu 
„NL“ telefonu; HE 7920.

Š^&tadiemo vakaną Gen. 
Konsulas p.. V. Gylys dalyvy?»s 
„Nep d klausomos , ie tu v a »' ‘ •. : 
šimtmečio minėjime ir p.?; rak- , 
Lietuvių Tautos ir Lietuvos 
valstybės Neprilriausumybės
temo kalbą.

Aukštasis svečias į Torontą 
grįš sekmadienį, greičiu..S'i- 
vakare. Tautiečiai irai o?.5a i 
dalyvauti išlydėjime.
ATVYKSTA PIRMAS?.-? ,1'L 

L“ REDAKTORE i:
Į „Nepriklausomos » 

.vos“ dešimtmečio suk?..-.; 
minėjimą į Montreal: &!- 
pirmasis „NL“ redxk p.
Viktoras Dagilis U
rie dalyvaus bendram:. w>v 
vime. Pirmojo redakto.'■?. ■ •< 
sukaktuvinė kalba bus 
tiuojama per St. Cnthsri-":^ .-ą' 
diją.
DĖL „NL“ DLs.iv'TAĄLČlC 

MINĖJ; MG.,
Katkam esą uansėinų koko

nus skelbiamasis 
aiškinama, kad t'..;--- z 
kurie imaim už iėjiaui. ūtu? >• 
tiekiama vaxa'-:
alum ir tt.

Vakariene . bpii; 
ponių ir panelių, km 
kalu turėjo jau 
Šeimininkės v eiki a 1 i nu k.
p. Lukošienės vadovų'?• ,

Bus. be !;o, Mokni. ,■ ■■ -y.- 
„Melodijai ', kuri ta.>, 
įsigijo uniformą ir •:/ 
naujosios dad. J, L?id.ypc?. 
ris“ įstaigos.

Minėjimas: boa lenkų ; 
2721 JoUuoevir Si: . 
de. Salė pasiekiam; 
darme einančiu N..,;y y 
tramvajum Nr, 36. o N VĖL. 
Lasalle arba peš a;L,>
Notre Dame ' . rir
25. prie kanalo persėdu^. 1 
36.

DEVINTINIŲ fcVEN
Dievo Kūno šventė Aušroj. 

Vartų tu šv. K-izinner - parap5- 
jų bažnyčiose bus r učiaroa 
šį sekmadienį, gegužėm i 
Aušros Vartų parapijos bažziy 
mvmimi ii awawuavTKrwA

NUOMOJAMAS 
dvigubas kambarys vedusiųjų 
porai (be vaikų) Verdune. 
Tairautis „National Restau
rant“, 633 Church Ave., tei. 
TR 0141 nuo 12 vai. dien. iki 

12 vai. vakaro.

čioje pamaldų metu giedos op. 
sol. E. Kardelienė, K. Smilge
vičiaus palydima vargonais. 
Po pamaldų iš abiejų bažnyčių 
bus pr ocesinė eisena, . : 5 Auš
ros Vartų parapijos bažnyčios 
eisena bus' Verdunę. Eisenos 
metu gros pp. Lapinų „Liiu- 
anicos“ kapela.

TAUTIEČIŲ BIZNIAI
Šeštadienį atidaryta pp- Gau 

rjų ir P. Adamonio maisto 
krautuvė Ville Lasalle, 7730 
(kampas 8-os Avė). Krautu
vė gražiai įrengta ir, parduo
da. maisto produktus. Krautu
vę šeštadienį jau. aplankė ne
mažas lietu vią ir kitataučių 
skaičius. Naujai prekybai En
kime gražios sėkmės.

P. Antanas Matulis savo Čip 
sinę 7682 Ed’-'ard ir 6-t-s Avė 
kampe, Ville Lasalle, pagrin
dinai pertvarkė ir labai sumo
dernino. Nauij pertvarkymai 
jau baigiami ir įmonė dabar 
visar kitaip, daug gažiau. niro 
do. Lenkime sėkmės.

T— . u ,A
Žinomasis Vilk Lasalle tau

tietis, senasis s..migrantas, An 
tanas Jankevičius, ilgą laiką 
dirbęs toj'.;: pačioje įmonėje, iš 
si. tarnavo pensiją ir Šiomis die 
n<wis, palikęs seną darbovie
tę, išėjo petvūm, Linkime svei 
katos ir ramaus poilsio.

HOiSKŲ REIKALAS
.'Ina pirmyn. Jau aptikta gali- 
.■■•. : guresne vieta, dėl kurios 
'■ ..■■■<< -jomis,'b gal sekan
čia tikimasi susitarti.

VLESėJG MONTREALY
Pr iėjuiū šeštadienį ir sekina- 

sLenį Alontrealy viešėjo pas 
gimdys pp. Valiutus, Ville La- 
■»uiet i " i.p. Gasinuus, Verdu- 
ne, sveėr-i; is 'Bostono: pp.. 
Avdic^i. p. O.-isiūnas ir p. Au
dėnas. Panddfejįę dvi dienas ir 
pasimatę au. giminėmis, bičių- 
Hriii ir paž ja t ainiais, svečiai sek- 
irr.ris.rj.ję naktį /šv /kė į Sosto-

E’HMJ LNFCRMACIJA
rė/..'šiame „NL“ numery 

po o ; '.usirisokė
Adelė Sknubyr? sis Alfonsu 
StąnJfvrn. opa, kad ši jau
nuolšų po--'.;/ r.e susituokė, '.:et 
SU8i?;:; cje^uL'"; 1 -.i..

: ūktai bir 
r. dio ; ■ < Arsi už

lik. t. linki
me -ų.Lfei T^lą.

oi gani:j* įkskinsiją; autohu
311 į Niįmatoma iš

3 d, f'f vai. vafca- 
ro.

Kada.:.,..' d.sos rungi y nės 
yjit iiujKiątoroos sužaisti še?tą
dien;, tąi .'i ten grįžtant nurna 
tytą Į Niagarą Falls.
Taip pat nuvaaitjojant ir grjž- 
tam. numatyta sustoti Toronte,

Kelionė ten ir atgal kainuos 
14 dol. į Hamiltoną ir 12 dol.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys dviem ar vienam as
meniui, su. baldais ar be baldų 

1291 Godin Ave., Verdun,

syti gėdingą netiesą, kurią pa- 
skleidėte š. m. gegužes mėn. 
11 d. prie keleto Centrinio T.O 
K narių. Laišką leidžiu i vie
šumą dėl to, kad šiuo metu ne 
tik Montrealyje, bet ir kitose 
kolonijose panašūs reiškiniai 
pasigirsta. Laiškas charakte
ringas dar ir tuo, kad iš . 0 ma
toma, kaip, kartais partinės, 
politinės menkystės perblokš
tas ir pusiausvyros netekęs 
žmogus, imasi paskutinių prie 
monių — šmeižto.

a) Pareiškėte, kad lams’.ai 
yra žinoma, juk L. Girinis 1940 
metais, t. y., bolševiknictyje, 
kaip palankus anai santvarkai, 
ir kaipo toks iš Lietu vos ka
riuomenės buvo perkeltas i bol 
ševikinę karo mokyklą ’r ten 
mokinęsis.

b) Pareiškėte, kad L. Giri
nis šią mokyklą yra baigęs ir 
vėliau dirbęs kaip politinis va
dovas kariuomenėje.

c) Pareišlkėte, kad čia Žino
mi net septyni lietuviai, kurie 
galėtų Tamstos pareiškimus 
paliudyti. Čia pat priminėte, 
kad šie žinantieji, šiuo, metu ne 
nori išeiti į viešumą.

Bent asmeniško keršto ve
dinas žmogus galėtu, ką nors 
panašaus sukurti, bet taip mū
sų nei praeityje, nei dabar jo
kių asmeninių sąskaitų nėra 
buvę. Jei tai būtų skaitoma 
kaip kovos priemonė prieš 
mudviejų pažiūrų nesutapimą, 
tai ji būtų iš Tamstos pusės 
pasirinkta liūdna, gėdinga ir 
žeminanti. Žinau, kad esate 
buvęs karininkas ir kad Tams 
tai čia ir mano praeities kele
tas bruožų bus suprantamiau
si: Performuojant Lietuvos ka 
riuomeftę į bolševikinę, tiek 
Tamsta, tiek ir aš nebuvome

norintiems važiuoti i Toronto.
Visi norintieji dalyvauti ^o- 

je ekskursijoje prašomi iki bir 
želio mėn. 1 d. užsiregistruoti 
pas šiuos asmenis: Žilinską V., 
ielef. FI 6582, Kudžmą A., tel.
HE 3567 ir Lukoševičių J., tel. 
HE 7877.
PERSIKĖLĖ Į TORONTĄ

Ponai Vanagai, palydimi sa 
vd draugų, gegužės mėn. 19 
d. išvyko iš Montrealio i To
rontą, kur gyvena o. Vanago 
motutė, sesutės, švogeriai bei 
draugai. Montrealyje jie išgy
veno 2-jus metus.

Tačiau ir Toronte, kiek ži
noma, nemano ilgam laikui ap
sigyventi*: jie mano dar „skris 
ti“ i USA, kur gyvena p. Va
nagienės sesutė, švogevis, bei 
draugės. Leonas Grigelis.

PASIKEITĖ BIZNIERIAI
Buvusią Juozo Paplausko 

mėsinę ir maisto produktų 
krautuvę 1918' Frontenac St.' 
netoli Ontario St. šiomis die
nomis nupirko ir perima Juo
zas Raulinaitis,

Naujasis savininkas pasta
ruoju metu persitvarko krau
tuvę pagal -savo skoni ir žada 
sąžiningai patarnauti tautie
čiams lietuviško skonio maisto 
gaminiais ir įvairiais kitais 
maisto produktais. Numato ir 
pristatymą į namue,

Geros sėkmės tautiečiui,
POLICIJA SUGNIUŽDĖ 

RAUDONŲJŲ FESTIVALIO 
PLANUS.

Kaip praneša Montrealio 
„Staras“ policijos antisubver- 
syviniai daliniai geg. 18 d. iš
vaikė du komunistu susirinki
mus, iš kurių vienas turėjo sa
vo posėdį Windsor Motelyje, 

ninku buvome perkelti i 234p. 
pulką Vilniuje. Čia ir iŠtarrta 
vau visą Tamstos minėtąjį lai
ką - bolševikmetį, komunisti
nio komisaro persekiojamas 
kaip ir Tamsta. Jokioje bolše
vikinėje karo mokykloje nėra 
tekę būti ir joĮrių kitokių bol
ševikinių kursų lankyti. Jokių 
politinių pareigų nėra buvę 
man pavesta ir jokiam komu
nistiniam sąjūdžiui nėra terę 
priklausyti. Užtikęs karas tiek 
mane, tiek didelę dalį kareivių 
ir karininkų jau rado Lietuvos 
partizanų eilėse. Tai tiek iš 
mano bolševikmečio. Kiek ži
nau, su manimi buvusiųjų, 
bendrojo vąrgo ir likimo karei 
vių ir karininkų šiuo meru ne
maža gyvena išeivijoje. Tikiuo 
si, kad ir jie nustebs Tamstos 
pareiškimais.

Šiaip ar taip, Tamstos pa
skleista gėdingoji netiesa ver
čia reikalą statyti aštriuoju 
kampu. Būkite drąsus ir atvi
ras Tamsta ir kartu nedrąsie
ji liudininkai. Juk kiekvieno 
tautiškai susipratusio lietuvio 
pareiga verčia visokią tautinę 
negerovę kelti viešumon. Ly
giai, kaip ir aš iškeliu šiame 
laiške. Kad padrąsintų Tams
tos bent vieną liudininką pra
kalbėti ir įrodyti būsimame gar 
bės teisme, kad tą, ką Tamsta 
pareiškėte yra tiesa, paskyrsiu 
jam $ 500.00 premiją.

Sutiksiu laikyti šj reikalą 
bagitu, jei Tamsta iki š. m. 
birželio mėn. 30 d. šiame laik
raštyje patalpinsite iškeltojo 
šmeižto atšaukimą. Priešingai, 
mūsų reikalą pavesiu teismui, 
kuriame ir turės progos pasi
reikšti mūsų liudininkai.

Reiškiu pagarbą
L. Girinis - Norvaiša.

o kitas Verdune, 4-toj A”enue 
982 Nr. Abu susirinkimai 
svarstė raudonojo Festivalio, 
kuris buvo numatytas Verdu- 
no Auditoriume, birželio 3 d., 
klausimus.

Nors suėmimų nebuvo pada 
ryta, bet policija pasižymėjo 
šiuos asmenis: John Boychuk, 
iš Lashinės, Max Roshko ir 
Eug. Plavvutsky iš Montrea
lio, Wiliam Teresio, Jungtinių 
Kanados Ukrainiečių tautinės 
grupės pirmininką. Ta proga 
buvo sukonfiskuota nemaža 
komunistinės literatūros.
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Darbo pasiūlymas.
JEI NORI GAUTI DARBO, 

TAI NEATIDĖLIOK!
Sault Ste Marie, Ont. Mūsų 

mieste esantieji plieno (Algo
ma Steel Corp.), popieriaus 
(Abitibi) ir chromo (chro
mium Mining & Smeltin Corp) 
fabrikai jau antra savaitė pri
iminėja naujus darbininkus. 
Tuo vertėtų susidomėti bent 
Ontario proviniijoj gyvenan
tiems tautiečiams, ypatingai 
tiems, kurie be darbo ar tai tu 
ri menkai atlyginamą darbą. 
Visose trijose išvardintose dar 
boyietėse: atlyginimas geras, 
kokį darbą gausi priklausys 
nuo asmeniškos laimės ir visur 
nepageidaujami senesnio am
žiaus (apie 50 metų ir dau
giau) vyrai. Plačiau apie vis
ką vėliau. J. Sk.

DLK VYTAUTO KLUBAS 
perėjo į vasaros laiką, susirin 
kimai bus atnaujinti tikrai ru
denį ir ligi rudens šeštadieniais 
šokių jau nebus.

7,30 v. v., 404 Bathurst, ukrai 
niečių salėje, iškilmingas „N. 
L.“ dešimtmečio minėjimas. 
Programoje: 1. Įžangos žodis 
apie ,,NL“ sukaktuves; 2. Li
teratūros vakaras, kuriame da 
lyvauja: a) Poetai: P. Kozu- 
lis, H. Nagys, B. Rukša ir V. 
Peseckas, b)_ p. Verikaičio Ok
tetas; 3. šokiai grojant kape
lai ; 4. Neskelbiamieji momen
tai. Įėjimas 75 et.

Į minėjimą iš Montrealio at 
vyksta poetas ir kritikas Dr.

VISŲ TORONTIEČ1Ų DĖMESIUI!
Gegužės 26 d., 7 vai. 30 min,. 404 Bathurst St. įvyksta 

savaitraščio

’’NEPRIKIAUSOMA IIHUVA”
DEŠIMTMEČIO MINĖJI MAS — VAKARAS.

Programa:
1. Vyrų oktetas, ved. p. VERIKAIČIO.

2. Poezija, skaitoma pačių autorių: Prano KOZU- 
L1O, Henriko NACIO, Balio RUKŠOS, Vytauto PE- 
SEQKO.
3. Po programos šokiai!
Kviečiame visus Toronto irapyiinkės lietuvius na'y 

vauti!
Įėjimas: 75 et.

Vakarui ruošti Komitetas.

TORONTO SK. 
VADOVYBĖ

pataria pasiteirauti pas tunto 
vadovybę dėl tikslių žinių. Ko 
respondentas praneša, kad ap 
rašytoji Nr. 109 koresponden 
cija buvo, patikslinta pas vie
ną atsakingą tunto pareigūną. 
O dėl salės: Šv. Jono cir-ja sa 
vo susirinkimą turėjo tuoj po 
pamaldų (apie 1 P. M.), kuris 
tęsėsi ne dauigau dviejų valan 
dų, o skautų sueiga turėjo pra 
sidėti 3 P. M., — pastebi ko
respondentas.
GABUS LIETUVIS GAVO 

STIPENDIJĄ
Viktorui Bričkui Ontario 

College of Art paskyrė O’Ke
efe's stipendiją ateinantiems 
akademiniams metams.

Bričkus, atvykęs iš Danijos, 
1950-51 metais studijavo Me 
no Akademijoje Toronte. Jis 
labai sunkiose materialinėse sąriais

Birželio 2 d., šeštadienį, 6 vai vakaro St. Michall's Hali, 
213 James Str. (buvusi Central hall),

pagerbiant Dr. L. Levinską 
yra rengiamas VAKARAS SU MENINE PROGRA
MA. Meninę dali išpildys Kanadoje augęs lietuvių 
jaunimas ir vaikučiai. Po meninės dalies-—šokiai, grie
žiant lietuvių orkestml.
Bufetas: užkandžiai su įvairiais gėrimais.
Įžanga $ 1,00. *
Visi Hamiltono ir apylinkiųlietuviai maloniai kviečia
mi atsilankyti.

Rengėjos. ’

Vajus „N.
„N. Lietuvos" redakcija ir 

spaustuvė neteko turėtų patal
pų. Kad darbą galima būtų 
plėsti, KLCT ir Spaudos bend
rovė „Nepriklausoma Lietuva“ 
statybos reikalams paskelbė 
5.000 dolerių vajų. Džiugu, 
kad eilė tautiečių jau atsiliepė 
ir jau prisiuntė „NL“ bendro
vės šėrų-dkeijų, statybos reika 

minėjimo dalyviams kai ką at
veš iš Montrealio.

Visi tautiečiai; kam brangi 
yra vienybė, visų bendras dar
bas savo tautai, visiems atei
viams ir Tėvynei Lietuvai, visi 
be politinių pažiūrų ir religi
nių įsitkinimų skirtumo malo
niai kviečiami dalyvauti „Ne
priklausomos Lietuvos" de
šimtmečio minėjime.

Šios savaitės radijo pusva
landis bus paskirtas „NL“.

lygose, kaip dauguma Toron
to aukštąsias mokyklas lan
kančių lietuvių, kartais neda- 
valgęs, siekė mokslo. Jo darbš 
tutnas ir meniški gabumai grei 
tai buvo pastebėti Akademijos 
vadovybės ir ir atatinkamai 
įvertinti. Jo profesorių nuorno 
ne, jis yra laikomas vienu iš 
gabiausių akademijos lankyto
jų ir jam pranašaujama didelė 
ateitis grynojo tapybos meno 
srityje. Jonas J. Juškattis.

SUPRANTA SPAUDOS 
REIKŠMĘ

Toronte gyvenantieji lietu
viai supranta tautinės spaudos 
reikšmę ir svarbumą. Kai ku
rie prenumeruoja net 4 — 5 

•laikraščius ir žurnalus. Pla- 
• čiausiai yra skaitoma „Nepri
klausoma Lietuva“ ir „Naujie 
nos“. Didelis skaičius tuos 
laikraščius prenumeruojasi, 
kiti perkasi pavieniais nume- 

krautuvėse. N. N.

L.u būstinei
lams, pirkimus. Štai ir jų są
rašo tęsinys:
199. Lietuviškoji Bendrub-

rnenė Ottawoje ..10—•
200. B. J., Toronto . . .10.— 

Ačiū tautiečiams už atsilie
pimą ir maloniai prašome atsi- / 
liepti ir visus malonius „NL" 
skaitytojus.

Sp. b-vė „NL“ ir KLCT

Windsn.no
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