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* • • •Už išlaisvinimą Lietuvos
Už ištikimybę Kanadai!

FOR LIBERATION OF LITHUANIA!
FOR LOYALTY TO CANADA!
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CANADA
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VIII METAI

VIENYBĖJE - GALYBE! NESILEISKIME SUSKALDOMI!
... —s *

Kanados Lietuvių Centro Tarybai 
pradėjus burti visus Kanados lietu
vius į vieną organizaciją atsirado ir 
nemaža to darbo trukdytojų. Vieni 
.tai daro dėlto, kad jiems visi neko- 
munistai yra fašistai ir atžagareiviai. 
Skelbiama net tokių gandu, kad Ka
nados valdžia esanti priešinga tos rū
šies tautinių organizacijų steigimui, 
kad "NL” būsianti uždaryta ir tt. 
Kas tą daro ir kieno naudai — aiškin
ti nereikia.

K.L.C.T. tikrai yra gavusi iš Ol- 
taivos rastą, tačiau iš jo seka tik 
susidomėjimas ir paskatinimas i-inūju 
veiklai. K.L.T. yra lojaliai nusista
čiusi Kanados valdžiai ir jai nėra1 ko 
slėptis. Visi tam priešingi skleidžiami 
gandai yra grynas išmislas. Skyriai 
gali visur ir visai laisvai kurtis. Už
tenka tik įsteigą skyrių pranešti K. 
L.C.T. Jokių kitų formalumų atlikti 
nereikia.

PABALTIECIU < 
LIŪDESIO DlENA-t

Birželio mėnesyje yra dvi lietu
viams liūdnos datos: 1940 m. birželio 
mėn. 1S d. Raudonosios Armijos tan
kai užplūdo iš Rytų ir okupavo Lie
tuvą, o sekančių metų to pat mėnesio 
14-16 d. sovietai ištrėmė į Sibirą ir 
kitas tolimas Rusijos vietas 65.000 
geriausių Lietuvos sūnų ir dukterų. 

’ Visiškai dera tas dvi sukaktis su
jungti į vieną minėjimą. Šįmet ge
riausiai jis tiktų ruošti birželio mėn. 
13 d. — sekmadienyje. Kadangi lygiai 
tas pats likimas ir tuo pačiu laiku iš
tiko ir mūsų kaimynus latvius ir estus, 
tai geriausia šią šventę paversti ben
dra pabaltiečių demonstracija prieš 
savo pavergėjus.

Visur, kur tik yra visų trijų tau
tybių žmonių, tuojau pat padaryti

ATSAKE
PROTESTO

I K.L.C.T. 
REZOLIUCIJAS

Montrealiečiai Vasario 16 d., 30-ties metų Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvių proga, įgaliojo K.L.C.T., pasiųsti protesto rezoliucijas įvairioms 
įstaigoms ir asmenims.

Į pasiųstą^ rezoliucijas gauti atsakymai iš šių įstaigų:

1. Office of the Prime Minister,
2. The Senate Ministers Office,
3. The Senate Speaker’s Chambers, Ottawa,
4. Department of External Affairs,
5. House of Commons. The Speaker,
6. Government House, Ottawa,
7. Union of South Africa, Office of the High Commissioner,
8. Legation of Switzerland,
9. Royal Greek Embassy,

10. Office of the Premier, Edmonton, Alberta,
11. Office of the Lieutenant Governor, Toronto, •>.
12. Office of the Lieutenant Governor, British Columbia,
13. Office of the High Commissioner for the United Kingdom. Ottawa,
14. Office of the Lieutenant Governor of New Brunswick.

Kita trukdytojų grupė — tai pa
triotai lietuviai, bet nepatenkinti dėl 
vadinamos “linijos”, partijų, religi
nių įsitikinimų ar stačiai tik dėlto, 
kad tą darbą pradėjo ne jie. Tipingas 
tos rūšies atsiliepimas yra "Naujienų” 
Nr. 102, straipsnelyje “Kanados lietu
viai ir vienybė”. Pradžioje jis sako, 
kad reikia organizuotis partijomis, nes 
viename krepšyje visiems negerai, to
liau vėl nori kad Taryboje būtų visų 
partijų žmonės ir dar kitoje vietoje 
.praneša linksmą žinią, kad būsianti 
greitai organizuojama "Kanados dar
bo žmonių sąjunga”, tik nežinia ko
kios partijos ji žada būti.

Nesidhakime klaidinami. Mūsų čia 
per mažy^et vienai rimtai organi
zacijai. Jei ik^ vibiįo visi lietuviai 
priklausytų, ir tai būtų tik keli tūk
stančiai aktyvių narių, nes iš 10.000 
Kanados lietuvių gerą dalį sudaro 

bendrus pasitarimus ir išrinkti miš
rius sukakties minėjimo komitetus. 
Minėjimus būtų tikslinga ruošti at
virame ore. Jie turėtų būti v.iėšo po
būdžio ir gerai išgarsinti. Kviesti 
vietos laikraščių, valdžios įstaigų ir 
organizacijų atstovus, išnešti atitin
kamas rezoliucijas, paįvairinti minė
jimus gyvaisiais paveikslais, deklama
cijomis ir tt. Ta proga pravesti rin
kliavas tremtinių šalpai Vokietijoje.

Kut yra pajėgų, suruošti atitinka
mas ’ programas radiofonuose duoti 
medžiagos vietos laikraščiams ir pn.

Pasaulis jau mato sovietų daromas 
skriaudas pavergtoms tautoms. Ne- 
praleiskime progos ir mes, daugiau
siai nuo jų nukentėję. 

vaikai, seneliai ir pn., kurie aktingai 
dirbti negali. Gi visi nebus, nes “pa
žangieji” jau turi pasirinkę "savo die
vus” ir savo organizacijas. Apie par
tijas iš viso nevertėtų kalbėti: jos 
reikalingos valstybei valdyti, o ką val
dys mūsų čia sukurtos partijos? Kur
ti jas čia būsimai Lietuvai? Jų ten 
visada užteko. Kitas reikalas kalbėti 
apie pasaulėžiūras. Jų mes nepanai
kinsime ir nenorime panaikinti. Ta
čiau K.L.T. pasirinkti tikslai leidžia 
sutilpti ir bendrai dirbti visų pasaulė

Tarptautine prekybos paroda Kanadoje
Pirmą kartą visos Amerikos istorijoje Toronte, Exhibition Park, ruo

šiama tarptautinė prekybos paroda. Ji ivyks nuo š.m. gegužės mėn. 31 d. iki 
birželio mn. 12 d» Paveiksle matome Price’s Gate — įėjimas į parodą, toliau 
iš kairęy^> tlęšinę — Elektros ir Inžinerijos pastatas, Koliziejus ir Pagrin
dinis jrarodos pastatas, kuriame tilps 1200 eksponatų iš 25 įvairių kraštų.

’VILTIS” UŽPIRKO MASINAS
Spaudos bendrovė “VILTIS” jau 

nupirko linotipą, presą ir kai kurias 
kitas spaustuvės mašinas. Nors Šerų 
platinimas dar tik pradėtas, bet ne
norėta praleisti geros progos įsigyti 
mašinas iš besilikviduojančios spaus
tuvės. Jau įmokėta $1,500.00. Darbo 
pradžiai reikia sudaryti bent $5,000 
dolerių.

Bendrovės laikinoji valdyba išleido 
atsišaukimą Šerų platinimo reikalu į 
visus Kanados Lietuvių Tarybos sky
rius, lietuvių stovyklas ir visus pa
triotinio nusistatymo tautiečius. Šerai 
tuo tarpu bus platinami pagal laiki
nus kvitus su Kanados Lietuvių Cen
tro Tarybos anspauda, kurie tuoj pat 
bus pakeiti Šerais, kai tik bendrovės 
įregistravimas bus užbaigtas. Kas 
šiuo metu negali pinigų įmokėti, tie 
prašomi pasirašyti į pasižadėjimų la
pus, nurodant pageidaujamą pinigų 
įmokėjimo laiką. Kvitų knygutės ir 
pasižadėjimų lapai jau išsiuntinėti.

NAUJI K.L.T. SKYRIAI
Vai D’Or

Š.m. balandžio mėn. 18 d. įsteigtas 
Kanados Lietuvių Tarybos skyrius 
Vai D’Or miestelyje. Steigiamąjį su
sirinkimą atidarė Alg. Pulkauninkas. 

žiūrų žmonėms, išskiriant komunis
tus. Taip K.L.C.T. Montreale ir yra. 
Į taryba įeina visų pasaulėžiūrų 
žmonių ir iš to jokių nesusipratimų 
nekyla.

Kurti “darbo žmonių sąjungas” 
menka Amerika. Kas gi sudaro K.L. 
T.? Gal piniguočiai ir kapitalistai? 
Rūpintis darbininkų reikalais — vie
nas iš jos pagrindinių uždavinių (žiū
rėk “K.L.C.T? veikimo planas” praei
tame “NL” numeryje). Ir ji tatai 
jau senai praktiškai daro, ypač kas

Montrealo mieste Šerus platinti at
skiruose miesto rajonuose maloniai 
sutiko: p. Trumpa, p, Kuprevičius, p. 
Lukoša. p. L. Gudas, p. Yespelkis, p. 
J. Ambrazas, p. Rukšėnas ir p. Ju
rėnas. Numatyta pakviesti dar dau
giau platintojų. Steigiamajam su
sirinkime daousieji pasižadėjimus 
Šerams pirkti prašomi skubiai įmokėti 
pinigus bet kuriam iš platintojų arba 
valdybos narių.

K.L.C.T. vaidinimo metu balandžio 
mėn. 25 d. surinkta pinigais ir pasiža
dėjimais Šerus pirkti virs $500.00. 
Daugiausiai surinko p. Leknickiene 
ir p. Yeslpelkis.

Kadangi tik greitas bendrovės su
organizavimas įgalins “NL” paversti 
savaitraščiu ir pradėti kitus spaudos 
darbus, tai visi susipratę lietuviai 
kviečiami nedelsiant į bendrovės val
dybos atsišaukimą atsakyti Šerų įsi
gyjamų.

Susirinkirfią pasveikino didelis nau
jai atvykusiųjų lietuvių rėmėjas J. 
Dižiokas, adv. Mr. C. C. Tascereac 
ir Knights of Columhtis atstovas. St. 
Bakšys skaitė paskaitą “Mūsų užda- 

liečia labiausiai tos pagalbos reikalin
gus naujai atvykusius lietuvius.

Todėl nesiduokime lengvai suskal
domi ir dėkimės į vieną organizaciją, 
o ne kelias, ir ieškokime kas mus 
jungia, o ne skiria.

Pr. Rudinskas

SPAUSTUVININKAMS!

Spaudos Bendrovės "Viltis” valdy
ba prašo atsiliepti spaustuvės darbų 
specialistus — linotipininkus, rinkė
jus, spausdintojus ir tt. Bendrovė pa
darys žygių jų perkėlimui į Mon- 
trealą ir tuo atveju, jei darbo sutar
ties terminas dar nesuėjęs. Reikalas 
skubus.

Prašoma rašyti: Spaudos Bendrovei 
“Viltis”, 2576 Sheppard Street, Mon
treal, Que.

PIRMASIS
APLINKRAŠTIS

K.L.T. SKYRIAMS

K.L.C.T. išleido š.m. balandžio 
mėn. 20 d. pirmąjį aplinkraštį savo 
skyriams, lietuvių stovykloms ir sky
rių organizatoriams. Pirmoje dalyje 
duodama smulkesnių nurodymų dėl 
organizavimosi tvarkos, o antroje — 
dėl tolimesnio skyrių veikimo. Be 
kitų dalykų siūloma ruošti bendrus 
su latviais ir estais Pabaltijo užgro
bimo ir trėmimo į Sibirą minėjimus 
birželio mėn. 13 d.

virįUi ir pareigos”.
Skyrius nutarė dalyvauti gegužės 

mėn. 1 d. anti-komunistinėje demon
stracijoje, ruoštis pasirodymams ra
diofone, paremti K.L.C.T. pinigais, 
surinko aukų “NL” ir tt. Susirinki
mas baigtas Tautos Himnu. Plačiau 
—korespondencijoje iš Vai D’Or.

Winnipeg

Nuolat atvykstant iš Vokietijos, Au
strijos ir kitų valstybių karo išblašky
tiems mūsų tautiečiams į Kanadą, at
gyja ir tautinis bei organizacinis lie
tuvių veikimas. Naujieji ateiviai, ku
rie paskutiniu laiku,, vis didesniais ir 
dažnesniais transportais atvyksta į 
Kanadą, stoja petys į petį į aktyvią 
taką su tais senais Kanadiečiais lie
tuviais, kurie trokšta ir siekia Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomybės at
statymo. /

Š.m. balaifč^įjumėn.. 18 d. iniciatorių 
grupė sukvičciV būrelį patrijotų p. 
A. O. Urbonų name, William Ave. 666 
ir atlieka K.L.T. Winnipego skyriaus 
steigiamąjį susirinkimą.

Susirinkitpa. atidaro Mykolas Janu
ška, nušviesdameS šio Sūsirinkimo tik
slą ir tas priežąstis, bei aplinkybes, 
priveduįfes prie šio žygio.' Išrenkamas 
susirinkimo prezidiumas: pirmininku 
p. Veronika Zavadskienė |ir sekre
torium — Jonas Jonikas.

Prezidiumo pakviestas Mykolafe"Ja«— - 
nuška skaito K.L.C.T. sveikinimą ir

(Perkelta į 4 pusi.)
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Tremtiniai.
Kaip dabar su lietuvių tremtinių 

perkėlimo reikalais?

Kol nebus priimtas naujas DP įsi
leidimo įstatymas, ne ką toj srity te
galime padaryti. Tačiau ateičiai jau 
ruošiamąsi. Taryba su BALF steigia 
Amer. Lietuvių Imigracijos biurą 
New Yorke su direktoriumi ir pagel- 
bininkais. Jie kooperuos su Nat. Cath. 
Welf. Conference, su tos rūšies pro
testantų, liberalų organizacijomis, pa
dės atvykusioms įsikurdinti, stengsis 
turėti savus atstovus Europoje, kad 
lietuviai nebūtų nuskriausti ir dau
giau jų galėtų atvažiuoti.
Ar turite kokių pageidavimų esantiems 

tremtyje ?
Pirmiausia, reikia džiaugtis, kad jie 

nepasiduoda pesimizmui, gyvena ir dir
ba neprarasdami vilčių sugrįžti į ne
priklausomą Lietuvą. Kaip vienas 
poetas yra pasakęs: "Kiekviename de
besyje yra sidabrinė šviesele”. Debesys 
nuslinks, vėl pasirodys 'šviesa.

Norėčiau sustiprinti jų viltis faktu, 
kad Amerikos katalikai (visų tauty
bių) su didžiausiu nuoširdumu rūpi
nasi, kad naujasis įstatymas kuo pla
čiau tremtiniams atidarytų duris į 
USA. Kiekvienas vyskupas, o jų yra 
apie pusantro šimto, išsiuntinėjo lai
škus klebonams, klausdamas, kiek jų 
parapijoje galėtų įsikurdinti tremtinių. 
Tam reikalui USA katalikai yra su
rinkę milijonus dolerių ir tremtiniams 
reikia kiek galint šlietis prie Katalikų

Bažnyčios. Galinga USA Katalikų 
Bažnyčia visu šimtu nuošimčių stoja 
už Lietuvos laisvę ir nori tremtinius 
kiek galima labiau paremti, priglausti.

Bažnyčios — lietuvybės 
židiniai

Jūj jau 35 metai kaip stebite Ameri
kos lietuvių gyvenimą. Kokia Jūsų 
Hwonione apie Katalikų Bažnyčios 
reikšmę išeivijoje?

— Mūsų kolonijose lietuviškos para
pijos yra savotiški cenlrai. Jos suvai- 
dinio didelį vaidmenį ir jų reikšmė 
didėja. Jeigu ne parapijos, lietuviai 
nebūtų susibūrė aplink bažnyčias, 
nebūtų išaugę lietuviški bizniai. Lie
tuviški laikraščiai, net ir nekatalikiški, 
irgi glaudžiasi ten, kur įsikūrusios 
parapijos. Parapijos buvo ir pasiliks 
lietuviški ne tik religinio, bet ir kultū
rinio veikimo centrai. Jaunimą dau
giausiai parapijos ir tegali palaikyti 
prie lietuvybės.

Pasaulio lietuviu sąjungą
— Ar nėra planų sukurti pasaulio 

lietuvių sąjungą?
— Poperiuje ji dar tebegyvuoja. Ji 

buvo suorganizuota 1935 metais, pa
saulio lietuvių kongrese, kaime. Jos 
pirmininkas (Skipitis), pirmas vice
pirmininkas (Šimutis) bei valdybos 
narys (Pakštas) yra Amerikoje. Buvo 
planuota 1940 m. sušaukti pasaulio lie
tuvių naują kongresą Lietuvoje, bet 
okupacija sukliudė. Buvo planuota su
šaukti kitur, bet kliudė karas. Kai 
susinormuos gyvenimas ir susisieki
mas, bus galima planuoti apie antrą 
pasaulio lietuvių kongresą. Mieliausia 
būtų — Lietuvoje, bet, jei okupacija

užsitęstų, — ir kitur. Toksai kon
gresas galėtų labai prisidėti prie lie
tuvių judėjimo pagyvinimo.

Sukaktuvininko kūrybinis 
darbas

— Esate poetas. Ką dar galėtume 
sužinot apie jūsų kūrybą ir asmeniš
kuosius planus?

-— Mano kūryba, jei ją taip galima 
pavadinti, daugiausiai pasireiškė Did
žiojo karo metu iš išsiilgimo tėvynės, 
artimųjų. Ieškojau' gražiausių žodžiu 
atsiminimams ir ilgesiui nusakyti, 
draugams pajudinti. Tie kūrinėliai, iš 
dalies, mane pririšo ir prie visuome
ninio darbo, nuo kurio nė momentą 
neteko pasitraukti nuo pat 1913 metų. 
Paprašydavo kuris kompozitorius pa
rašyti tekstą jo planuojamai dainai, 
kas Įtors vėl prašydavo operetei žod
žius parašyti. Dabar sūnūs (kompozi
torius—J. P.) ramumo neduoda — 
jam naujų tekstų sukurti. Vaičiulaitis 
ragina išleisti eilėraščių rinkinį. Jų 
esu parašęs keletą šimtų; nebelengva 
juos surinkti, o reikėtų dar perreda
guoti, gi kai pradėčiau taisyti su “re- 
daktoriška plunksna”, kas iš jų belik
tu ! — kalbėjo Leonardas Šimutis.

Pažymėtina, kad redaktorius L. Ši
mutis nėra įpratęs imti atostogų savo 
ppilsiui: kiek atitrukdamas nuo dien
raščio redagavimo, panaudoja laiką 
dalyvavimui kongresuose, suvažiavi
muose, seimuose, kas dar labiau ver
čia jį pagerbti.

Dr. J. Prunskis.

Įgimtas dalykas, kad kiekvienas 
stengiasi paremti savo tautietį ir tik 
po to rūpinasi kitais. Dėl tos papras
tos priežasties ir atvykę tremtiniai 
glaudžiasi prie savtfjų. Džiugu kon
statuoti, kad daugumas tikrai nuo
širdžiai juos sutinka ir visais būdais 
padeda.

Deja, yra nemaža ir išimčių. Turiu 
galvoje butus ir kambarius. Su kam
bariais — dar pusė bėdos. Mat, į 
juos priimami daugiausiai viengungiai. 
Žymiai blogiau su šeimomis. Yra 
tremtinių, kurie atvažiavę jau keli 
mėnesiai ir gyvena susikimšę pas savo 
artimuosius arba kur nors “ant kam
po” pas svetimtaučius. Tuo tarpu 
lietuviai namų savininkai per ’tą lai
ką jau daug butų išnuomavo.

Vienos kitas atvirai pasako: “Aš 
geriau angliką”. Mat, esą, tremtiniai 
“pliki”, neturi karpetų, sugadinsią 
“florus”, dar ko gero neužsimokėsią 
ir 1.1. Tatai apgailėtini samprotavimai. 
Ačiū Dievui, dar ne vienas ątvažia- 
vusių negyvena iš išmaldos,. o iš pat 
tos dienos patys pelnosi duoną. Už 
kambarius, ypač jei su šeimyna, daž
nai moka tą patį ar net daugiau, kaip 
reikėtų mokėti už “hauzą”. O tos bai
mės dėl “florų” ir “karpetų”, tai kar
tais sudaro įspūdį, kad nebe “florai” 
ir “karpetai” daromi žmogui, o žmo
gus turi drebėti dėl jų ir trauktis į 
virtuvę.

------ ’-------------  I
Ne visi išnuomuoja savo butus kitų 

tautų žmonėms vien dėl ankščiau pa
minėtų priežaščių. Daugelis tuo metu 
nežino nei pavardžių, nei adresų tų 
šeimų) kurioms butų ar kambarių rei
kia. Negi laikys tuščia butą — išnuo
muoja kitam. Todėl ar nebūtų tikslu, 
jeigu'K.L.C. Taryba paskirtų žmogų, 
kuris šiais reikalais tarpininkautų ir 
rūpintųsi. Turintieji butus nuomavi
mui galėtų jam paskambinti, o butų 
reikalingi — pas jį susiregistruoti.

Panašiai galėtų būti padaryta ir 
su darbų ieškojimu. Kartais dirbtuvės, 
kuriose lietuviai dirba pareikalauja 
Darbininkų, bet kadangi niekas ne
turi sąrašo darbo ieškančiųjų, tai taip 
tas vietas ir užima kiti. Kodėl negalėtų 
būti užvesta darbo ieškančiųjų regis
tracija, į kurią galėtų duoti žinią 
kiekvienas lietuvis, žinąs darbovietę, 
kuriai darbininkai reikalingi?

Abieju šitų dalykų sutvarkymas 
skubus ir svarbus. Mes gi nenorime, 
kad naujieji lietuviai išsiblaškytų po 
visą Kanadą. Priešingai, norėtume 
juos sutraukti arčiau saves, į krūvą. 
Tad ir padėkime jiems.

Gal šiuos darbus laikinai galėtų at
likti “N.L.” redakcija arba K.L.C.T., 
kol bus paskirti specialus žmonės tam 
reikalui ?

Kanadietis.

PAREMKITE INVALIDU Visuomenė kviečiama invalidus pa-
SAJUNGA remti.

DĖMESIO IMIGRACIJAI
Naujai atvykusioms ir likusiems 

Vokietijoje tremtiniams imigracijos 
klausimas pats opiausias. (Kai kurie 
tremtinių laikraščiai Vokietijoje jau 
net atvirai daro priekaištus dėlto Ka
nados lietuviams ir jų organizaci
joms. Nusiskundžia ir pagalbos bei 
informacijos reikalingi vietiniai lie
tuviai ir naujai atvykusieji. Kodėl to
kio svarbaus reikalo tvarkymas taip 
silpnai vyksta?

Atsakymas nesunkus: organizuotu
mo stoka ir lėšų stoka. Daugelis vie
tinių lietuvių nemėgsta Stalino, bet 
dėl ilgametės propogandos pasidarė 
abejingi bet kokiam visuomeniniam 
darbui ir tenori žinoti tik namus ir 
savo darbovietę. Kas tik rišasi su 
organizacijomis ar net pagalba trem
tiniams — jiems jau politika, o tai 
kažkas neskanaus.

Montrealo lietuvių praeitais metais 
išrinktas Lietuvių Tremtinių Gelbė
jimo Komitetas Kanadoje tėra tik 
Montrealo komitetas. Dar blogiau, 
kad iš jo sąstato tedirba tik 3-4 
žmonės ir tik atliekamu nuo darbo 
įmonėje laiku, vien savo lėšomis ir 
iniciatyva. Komiteto paskirtas specia
lus įgaliotinis imigracijos reikalams 
tą darbą dirba taip pat tik atliekamu 
laiku. Esant tokioms sąlygoms ne
tenka kaži ko ir laukti. Reikia dar 
stebėtis, kad ir tai surasta visam šim
tui siuvėjų apgyvendinti patalpos, 
sutinkami pravažiuojančių lietuvių 
transportai, atsakyta šimtai laiškų, 
suteikta daugeliui informacija imi
gracijos klausimu. Tačiau, kadangi 
interesantų yra' šimtai, laiškų tūk
stančiai, pagalbos reikalingų taipgi 
tūkstančiai, tai visa kas padaryta, 
pradingsta kaip lašas jūroje.

Imigracinė pagalba yra toks klau
simas, kuriam bent pusėtinai aptvar
kyti reiktų bent kelių vien tą darbą 
dirbančių žmonių. Lengva tą pasaky
ti, bet kur imti lėšas? Reikia organi
zuotis, reikia leisti “NL”, reikia kur

ti spaudos bendrovę — viskas iš kar
to. Blogiausia, kad nė vieno iš tų dar
bų negalima apleisti ar atidėti, nes 
jie vienas su kitu rišasi ir tik juos 
teigiamai issprendus, bus sudarytos 
sąlygos ir kitoms svarbioms proble
moms spręsti.

Vis dėlto jau dabar laikas pagalvoti 
apie Tremtinių Pagalbos Biuro or
ganizavimą, kuris apimtų imigracijos 
ir naujai atvykusiųjų globojimo ir 
informacijos darbą. Jis turėtų būti 
K.L.C.T. apimtyje. Būtinai reiktų 
užmegsti ryšį su Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir BALFo pastangomis su
organizuoti atskirą Emigracijos Biu
rą New Yorke.

Leonaitis

DAUGIAU 
TOKIU

Rašiau daug laiškų į Kanadą ieško
damas ūkininko, kuris galėtų paimti 
mane su šeima ūkio darbams. Deja, 
nesisekė. Nesisekimą dalinai paaiški
na naujai besikuriančių bičiulių laiškai 
iš Kanados. Juose sakoma, kad dažnas 
Kanados lietuvis nustebęs klausia ko
dėl mes negrįžtame į bolševikų val
domą Lietuvą. Kodėl mes bijome Si
biro, juk tai visokių gėrybių pilnas 
kraštas. Kai mano bičjulis vienam pa
siūlė pinigus padengti visoms išlai
doms už mano šeimos kelionę, kad jis 
tik formalumus sutvarkytų, tai iš jo 
buvo paprašyta įnešti dar po 1500 do
lerių už kiekvieną galvą užstato, kuris 
galėtų būtų panaudotas ligos ar kitos 
nelaimės atveju.

Žinojau, kad mano vienas bičiulis 
gyvenantis Anglijoje turi pažįstamą 
ūkininką Kanadoje. Paprašiau tą savo 
bičiuli parašyti įsavo buvusiam kaimy
nui laišką, ar jis negalėtų padėti man

nuvažiuoti į Kanadą. Juk reikia visur 
bandyti. Ir štai, didžiausiam nustebi
mui ir džiaugsmui, gaunu., laišką iš 
Kanados, Elk Point nuo I^etro Jone- 
liūno, kuriame jis prašo žinių apie 
mano šeimą, pažada atsikviesti į Ka
nadą. Tai buvo laiškas nuo mano bi
čiulio kaimyno. Pranešu. Gaunu antrą 
laišką, kurio ištrauka noriu paskelbti 
ir “N.L.” skaitytojams. Štai ką jis 
rašo:

“Mielas tautieti, Jūsų laišką gavau 
iš kurio galėjau pradėti pirmus po
pierius užpildyti, bet po kurio laiko 
turės ateiti dar kitos blankos, kurių 
klausimus aš turėsiu atsakyti. Aš ie
škau Jus kaipo savo pažįstamą, ga
rantuodamas, kad kelionės išlaidos bus 
grąžintos, jeigu bus reikalo ir darbu 
būsite aprūpinti pas mane ant ūkės .. . 
Šiuo laiku vis po kiek nors lietuvių 
atvažiuoja į Kanadą. Kovo 17 girdėjau 
per radiją, kad 15 lietuvių važiavo per 
Edmonton į šiaurę į aukso mainas. 
Jeigu būčiau žinojęs iš anksčiau, bū
čiau nuvažiavęs susitikti ir pasikal
bėti su naujai atvykusiais tautiečiais. 
Be to, pas mano kaimynus turėtų at
vykti 4 lietuviai iš stovyklų Vokietijoj. 
Šiuo laiku savo reikalų neatidėliokite 
į paskutinę eilę, nes nežinia kaip Euro
pa gali atrodyti už kiek laiko. Todėl 
Kanados lietuviai nori, kuo dau
giausia atsikviesti į Kanadą, nes po 
kiek laiko šių metų kvota bus užpil
dyta, nes atvažiuoja ne tik lietuviai, 
bet ir lenkai, latviai, žydai ir kitų 
tautybių. O dar santykiai tarp Jung
tinių Valstybių ir Rusijos kas kart 
blogėja. Sunku pasakyti, kaip gali 
būti ... .”

Vadinasi, ten ne visi pučia į raudo
na vėliava papuoštą dūdą. Kanadoje 
yra lietuvių, kurie pasirengę viską 
padaryti, kad jo tautiečiai galėtų vėl 
dirbti laisvoje šalyje, nebijodami bol
ševikų diktatoriško režimo. Reikia 
daug, daug tokių kanadiečių!

P. V. 
Vokietija, 1948.IV.3.

Karas į Vokietiją atbloškė ir nedi
delį skaičių buvusių Lietuvos invali
dų. Juos persekiojo abeji — ir rau
donieji ir rudieji okupantai.

“NL” Redakcija gavo iš Lietuvių 
Tremtinių Karo Invalidų Sąjungos 
pluoštą dailių Lietuvos ženklo “Vytis” 
paveikslų. Darbas tkrai meniškas ir 
labai tinka papuošti salėms ir kam
bariams.

Sąjunga prašo jas išplatinti ir už 
surinktus pinigus pasiųsti maisto pa- 
kietėlių.

“Vytis” gaunama “NL” redakcijoje 
po $0.50

MENO MĖGĖJAMS
IR SPORTININKAMS

K.L.C.T. yra pasiryžusi Montreale, 
kaip didžiausioj lietuvių kolonijoje, su
organizuoti stipresnes menines pajėgas-—'V-Jj 
ir sportininkus.

Visi tu sričių profesionalai ir mė
gėjai prašomi registruotis laiškais 
Kanados Lietuvių Centro Taryboje, 
2576 Sheppard Street, Montreal, Que.

Bus stengiamąsi padėti darbo ir bu
tų susiradimo reikalais.

K.L.C.T.

Visus Foto darbus siuskite

GAMMA PHOTO CENTRE

Mūsų aukštos 
pageidavimus.

Kaina

$1.00

$1.00

savo

$1.25
$1.25

Box 71
Chapleau, Ontario 

kvalifikacijos darbas patenkins jūsų gero’ skonio,

Kainos žemos
išaiškinimas: 30c (6 arba 8 exp.)Filmų 

Spausdinimas extra: 3c už kiekvieną.
Jūsų patogumi, užsakymus galite siusti ir lietuvių kalboje.

KNYGŲ LEIDYKLA

Išleido ir platina naujausias mūsų žymesniųjų rašytoju knygas.

D

2)
3)

4)

) B. Babrausko “LIETUVOS KELIU” I dalis. Lietuvių 
liaudies ir žymiausiųjų mūsų rašytoju rinktiniai raštai 

chrestomatija ..................................................................
I B. Babrausko “LIETUVOS KELIU” II dalis ..............
) Alė Rūta-Nakaitė "LIKIMO KESLIU” Novelės.

Žinomos mūsų rašytojos vertingas darbas .....................
) “LIETUVA, ŠALIS MANO BRANGIOJI” Gražus 

Lietuvos vaizdelių albomas Tekstai anglų, lietuvių, 
vokiečių kalbomis .........................................................

Taupydami laiką ir pinigus siųskite ATŽALYNUI tik $4, ir 
negausią išeivio biblioteką papildysite naujausiomis, vertingomis 
knygomis. Pinigus galima siųsti ir laišku:

ATŽALYNAS
7682 Edward St. Ville La Salle.

Montreal 32, Canada
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KANADOJE IR PASAULYJE TRUMPOS ŽINIOS
ISTORINIS AMERIKOS 

PAKTAS
Dvidešimt vienos Amerikos valsty

bes atstovai Bogotoje pasirašė istorinį 
paktą. Pagal jį sukuriama tvirtesne 
už buvusią Pan-Amerikos Valstybių 
Uniją nauja AMERIKOS VALSTY
BIŲ ORGANIZACIJA (Organiza
tion of the American States). Visi 
ginčai tarp Amerikos valstybių bus 
sprendžiami taikiu būdų. Taip pat 
susitarta del plataus ekonominio ben
dradarbiavimo. Pietų Amerikos val
stybės sutinko duoti galimybę Jungti
nių Amerikos Valstybių privačiam ka
pitalui prisidėti prie kraštų ekonomi
nio išvystymo.

Vienbalsiai buvo priimta anti-ko- 
munistinė rezoliucija, kurioje pabrė
žiama, kad tarptautinis komunizmas 
nebus toleruojamas Amerikos konti
nente.

Naujosios Amerikos Valstybių Or
ganizacijos reikalams vadovaus visų tų 
valstybių atstovų Vykdomoji Taryba. 
Jos žinioje veiks kitos trys tarybos: 
Ekonominė ir Socialinė, Teisinė ir 
Kultūrinė. Vietoje militarinės tarybos 
sudarytas Patariamasis militarinius 
organas.

Bogotoj; konferencija yra devintoji 
Amerikos valstybių konferencija. Ji 
tęsėsi 31 dieną su pertrauka dėl įvy
kusių Bogotoje riaušių.

EUROPA REMS GINKLAIS

Prezidentas Trumanas šioje savaitė
je prašys kongresą paremti Vakarų 
Europą patrankomis, lėktuvais ir tan
kais. Tatai busiąs lyg “militarinis 
draudimas” prieš galimą komunistų 
užpuolimą.

'Tai butų naujas militarinis “lend- 
lease” Vakarų Europos kariniam pajė
gumui sustiprinti.

ANTIKOMUNISTINE
DEMONSTRACIJA

VAL d’OR

Gegužės mėn. 2 d. aukso kasyklų 
mieste Vai d’Or įvyko masinė demon
stracija prieš komunistus. Komunistų 
planuotas tą dieną mitingas buvo at
šauktas.

ATTLEE APIE RUSIJA

D. Britanijos Ministeris Pirminin
kas ir Darbiečių Partijos vadas Attlee 
praeitą šeštadienį pasakė kalbą, ku
rioje pasmerkė Rusijos imperializmą. 
“Rusija yra geriausias policinės val
stybės pavyzdis. Tai priespaudos ir 
baimės kraštas”, — pareiškė jis. Ru
sija dirbanti lygiai tais pačiais meto
dais, kaip ir nacių Vokietija dirbusi. 
Ji naikinanti demokratiją visur, kur 
tik komunistai turi kiek daugiau jė
gos. Per jėga ir apgaulę įvedamas ko
munistinės diktatūros režimas.

Kalba buvo pasakyta gegužės mėn. 
1 d. proga.

BRITAI SIUNČIA 
SUSTIPTINIMUS

I PALESTINA

Britai netikėtai pasiuntė į Jeruzalę 
kariuomenės sustiprinimų iš Kipro sa
los. Jeruzalėje pagal Britų vado įsa
kymą sustabdytos kovos tarp žydų 
ir arabų. Tariamasi dėl paliaubų. 
Tvirtinama, kad tai nėra Britų poli
tikos pakeitimas: kariuomenė vistiek 
su gegužės 15 d- būsianti atitraukta, 
tačiau britai norį išlaikyti tvarką bent 
iki tol, kol jų mandatas Palestinoje 
baigsis.

Arabai užginčijo, kad jų pajėgos 
įsiveržė į Palestiną. Tatai esanti žy
dų propoganda norint užsipelnyti pa
saulio simpatiją.

UZ KARINE PRIEVOLE

Amerikos parlamento Ginkluotų Pa
jėgų Komitetas 28 balsais prieš 5 nu
balsavo įstatymo projektą, pagal kurį 
Amerika turėtų pašaukti į kariuo
menę vyrus nuo 19 iki 25 metų. Tuo 
budu Armijos pajėgumas būtų pa
keltas nuo 1,3 .mil. dabar iki 2 mili
jonų 1950 metais.

PROFESINIS LAVINIMAS
ATVYKUSIEMS DP

Karo veteranų profesinis lavinimas 
pasibaigs šįmet. Jį gavo 135,000 ve
teranų. Darbo Ministerio pavaduoto
jas, darydamas tuo reikalu pranešimą 
Ottawoje, pareiškė, kad svarstomas 
profesinio lavinimo klausimas naujai 
atvykusiems imigrantams.

Amerikos Armijos Vadas Vokietijoje Generolas Lucius D. Clay (Kairėje) 
ir Sovietų Marsalas Vasilius D. Sokolovsky, Berline.

Pastarasis apkaltino britus dėl prieš 
kurį laiką įvykusio lėktuvu susidū
rimo, kurio metu žuvo > keliolika 
žmonių ir atsisakė garantuoti susisie
kimo saugumą oru iš vakarinių Vo

OTTAWA PLANUOJA
PIGIU BUTU

STATYBAS

Ottawoje planuojama Wartime 
Housing įmones perduoti naujai steig- 
tinai bendrovei, kurios uždavinys būtų 
pigių butų statyba. Kartu numatoma 
naujas draudimo planas namų statyto
jams, kuris garantuotų jiems minima
les nuomas, jei jos kristų žemyn.

3000 BRITU ALBERTOS 
ANGLIŲ KASYKLOMS

Anglijos industriąlistai pasiūlė at
gabenti į Albertą 3000 anglių kasyklų 
specialistų ir pradėti Albertos antra
cito kasimą. Per pirmus šešius mė
nesius, esą, būtų pasiekta 3 mil. tonų, 
o per 18 mėn. — 10 mil. tonų metinės 
gamybos. Svarbiausias šio projekto 
iniciatorius yra Sir Albert Braith
waite, kurio anglių kasyklos Anglijoje 
buvo nacionalizuotos.

į Sv. Jono Pasalpine Draugija Toronte
( Gegužes men. 22 d. — šeštadienio vakare — rengia )
> : 'i

ŠOKIU VAKARA į
Lietuviu Parapijos Svetainėje /( 

; (Dundas Street ir Coravale Avė Kampe) :
Pelnas skiriamas “Nepriklausomos Lietuvos” laikraščiui •

/ Visi Toronto ir apylinkės lietuviai kviečiami skaitlingai atsilankvti 5J_________1________________ ___ J

INDIVIDUALIZMAS —
NUSIKALTIMAS

Sovietų kompozitorius Serge Proko- 
fieff, parašęs kūrinį “Petras ir vil
kas”, apkaltintas individualizmu savo 
muzikoje. Tas klausimas buvo iškeltas 
ir svarstomas Sovietų Rusijos muzikų 
suvaižiavime. Po to plačiai rašyta did- 
žuosiuose Maskvos laikraščiuose.

ANGLIJOS KARALIUS
ŠVENTE SIDABRINES

VESTUVES

Anglijos karalius Jurgis VI ir ka
ralienė Elžbieta balandžio mėn. 26 d. 
šventė sidarbrines savo vestuves. Ta 
proga išleisti jubiliejiniai vieno svaro 
($4.00) pašto ženklai su abiejų jubilia
tų atvaizdais.

kietijos zonų į Berliną. Amerika ir 
D. Britanija yra pasiruošusios lydėti 
savo lėktuvus naikintuvų apsaugoje, 
jeigu rusai bandys ir toliau trukdyti 
jų susisiekimą su Berlinu.

GEGUŽES MEN. PIRMOJI

Darbininkai šįmet šventė 59-tąją 
darbo šventę. Daugelyje kraštų ji 
praėjo žymioje komunistų įtakoje, ta
čiau didesnių riaušių neįvyko.

Maskva ją pradėjo 20 šūvių saliutu. 
Ginkluotu pajėgų ministeris Bulgani
nas savo radijo kalboje ragino visus 
būti pasiruošusiais prieš “tarptautinės 
reakcijos intrygas”. Lenkijos vice
premjeras Gomulko savo atidarymo 
kalboje pabrėžė, kad Amerika tampa 
vienu iš “nekenčiamiausių kraštų”. Jai 
nepasiseksią sudaryti spigliuota eko
nominė užtvara apie Europą.

Kitose Europos sostinėse socialistai 
ir nuosaikiosios darbininkų grupės ko
munistų kvietimams atsuko nugarą. 
Darbiečių Partija Londone parūpino 
kalbėtojus kiekvienam miesto rajonui. 
Italijos ministeris pirminkas De Gas
pari kvietė visus solidarumui, po to, 
kai rinkimai aiškiai parodė, ko nori 
tauta. Italijoje daugelyje vietų buvo 
varoma agitacija streikams.

PERKŪNAS TRENKE Į BRITŲ 
LĖKTUVĄ, kuris buvo pakeliui iš 
Maltos į Britaniją. Tai buvo Lin
coln tipo keturmotoris bombonešis su 
vienuolika vyrų igula. Bombonešis 
sprogo ore virš Prancūzigos. Visa 
įgula žuvo. 

* * *
KOMUNISTAS METE BOMBĄ 

į automobiliu važiuojantį Graikijos 
Teisingumo ministerį Christos Ladas 
ir jį sužeidė. Su kita granata jis už
mušė vieną policininką bebėgdamas. 
Užpuolikas policijos buvo sužeistas ir 
sugautas. ,

* * *
BELL TELEPHONE COMPANY 

kapitalas parlamente leistas padidinti 
nuo 150 iki 500 milijonų dolerių ry
šium su labai padidėjusiu telefonų 
pareikalavimu.

* * *
Montrealą turi pravažiuoti 450 DP 

šios savaites pradžioje įvairiems dar
bams Kanadoje. Jų tarpe daugiausiai 
siuvėjų, kaskyklų darbininkų ir tar
naičių.

* * *
Sudaryta komunistinė vyriausybė, 

Sovietų zonoje, Korėjoje, kuri skel
biasi esanti aukščiausiu organu visai 
Korėjai, įskaitant ir Amerikos zoną. 
Net Korėjos sostinė paskelbtoje kon
stitucijoje numatyta Seoul mieste, ku
ris randasi Amerikiečių zonoje. Nau
joji konstitucija buvo paskelbta 10 d. 
prieš numatytus laisvus rinkimus Ame
rikiečių zonoje.

* * *
AMAZONES AUKŠTUPĮ tyrinės 

10 tautų komisija. Į ją įeina šešios 
Pietų Amerikos valstybės, kurios su
sisiekia su Amazonės baseinu, Jung
tinės Amerikos Valstybės ir trys Eu
ropos valstybės — Britanija, Pran
cūzija ir Olandija, kurios Gvajanoje 
turi savo kolonijų. Tyrinėjimų tikslas 
— išnaudoti tą kraštą žmonių apgy
vendinimui ir jo turtų išnaudojimui.

* * *
BULVIŲ NORMAVIMAS gyven

tojams Anglijoje pasibaigė balandžio 
mėn. 30 d. Tikimasi, kad dabar seks 
duonos normavimo pabaiga.

* ♦ ♦
New York valstybės gubernatorius 

pasiūlė Kanadai sudaryti paktą St. 
Lawrence upės energijai išnaudoti. 
Siūloma statybos už 300 milijonų do
lerių, kurių 161 mil. duotų New York 
valstybė.

* * *
IŠDAŽYTAS NAMAS PER 5 

min. ir 40 sekundžių, Memphio mieste, 
Tenn. Normaliai tam būtų reikėję 57 
darbo valandų. Dažymą atliko 125

“NL” PAGEIDAUJA
Kad "NL” atitktų visų savo skaity

tojų norus ir būtų jų laukiamas sve
čias, reikia, kad tarp jos skaitytojų 
ir bendradarbių iš vienos pusės, ir 
redakcijos iš kitos, būtų artimas ry
šis, kad žinios plauktų iš viso krašto, 
kad būtų rašoma visais aktualiaisiais 
klausimais. Skaitytojų pageidavimai 
visada bus nuoširdžiai apsvarstyti.

Dėl labai ribotos vietos laikraštyje, 
“NL” pageidauja galimai trumpesnių 
straipsnių ir korespondencijų. Svar
bius klausimus geriau suskaldyti ir 
gvildenti per kelius straipsnelius, kaip 
rašyti su tąsomis per kelius .nume
rius. Redakcija negali panaudoti net 
ir neblogų straipsnių apie tremtinius, 
bolševikus ir Lietuvos laisvės kovą 
vien dėl jų ilgumuo. Naujai atvyku
sieji bendradarbiai turėtų neužmir
šti, kad “NL” pirmoje eilėje yra 
Kanados lietuvių laikraštis, todėl vie
tos reikalai ir senųjų lietuvių kana
diečių nuomonė yra lemianti.

“NL” redakcija ypatingai kviečia 

dažytojai tuo atžymėdami mieste pas
kelbtą švaros savaitę. Jų darbą sekė 
3500 žiūrovų.

* * *
1111 LEIDIMŲ STATYTI NA

MUS išduota Montreale per vieną 
balandžio mėnesį. Tai rekordinis skai
čius miesto istorijoje. Jeigu toks sta
tybų tempas išsilaikytų per visus me
tus,. tai spėjama, kad butų trūkumas 
gerokai sumažėtų.

* * *
IMIGRACIJOS SKYRIUS ATI

DARO Kanada Glasgove ir numatoma 
dar greitai atidaryti Liverpulyje ir 
Belfaste. Tai pranašauja imigracijos 
iš Anglijos žymų padidinimą.

* * ♦
BAVARAI GAUNA 500 ŠAUTU

VŲ šernams medžioti. Žiniomis iš 
Frakfurto Bavarijos miškuose prisi
veisė iki 40.000 šernų.

* * *
DVI RUSES BALONISTES išsi

laikė ore 32 vai. ir 45 min., kaip skel
bia Maskvos radijas, tuo pasiekdamos 
naują pasaulinį rekordą.

* * *
LENKIJA IR ŠVEDIJA pasirašė 

naują prekybos sutartį, pagal kurią 
Lenkija parduos Švedijai 4 mil. tonų 
anglių ir kai kurių kitų produktu ir 
gaus iš Švedijos celulozės, geležies rū
dos, mašinų ir arklių.

* * *
NEWFOUNDLAND BALSUOS 

birželio mėn. 3 d. ar likti nepriklau
somai su savo atskira vyriausybe ar 
sudaryti uniją su Kanada. Saloje viso 
tik 320.000 gyventojų.

* * ♦
DIRBANČIŲJŲ SKAIČIUS 

AMERIKOJE šiais metais pasiekė 
naują rekordą visoje jos istorijoje — 
60 milijonų.

* ♦ *
KOMUNISTINIŲ LAIKRAŠČIŲ 

PRENUMERATŲ RINKĖJAI, Yon
kers N.Y., statybos darbininkų buvo 
pasveikinti plytomis ir akmenimis.

* * ♦
DVIDEŠIMT TONŲ AUKSO 8 

mil. dol. vertės buvo pervešta iš Baze
lio Šveicarijoje į Londoną Anglijoje 
lėktuvais.

* * *
200 MOKSLININKŲ vyks į Gren

landiją tyrinėjimų darbams. Ekspedi
cijoje dalyvaus įvairių tautų moksli
ninkai.

♦ * *
AMERIKOS KRAŠTO APSAU

GOS MINISTERIS FORRESTAL 
pareiškė, kad Amerika turi būti pil
nai pasiruošusi karui, kadangi padėtis 
esanti labai netikra.

bendradarbiauti vietinius lietuvius, 
kaip geriau pažįstančius vietines sąly
gas ir galinčius daug pagelbėti nau
jai atvykusiems tautiečiams. Labiau
siai pageidaujamos korespondencijos 
iš vietų, informacinio pobūdžio straip
sniai apie socialinį draudimą, darbo 
įstatymus, imigraciją, įsikūrimo gali
mybes, patarimai sveikatos, namų 
ūkio, šeimininkavimo klausimais ir 
pn. Geistini straipsniai organizaciniais 
reikalais, foto nuotraukos iš Lietuvos 
ir Kanados lietuvių gyvenimo, karika
tūros iš laiko aktualijų ir tt. Tik 
bendrai dirbdami galime padaryti 
laikraštį įdomiu ir naudingu.

Kas gali, prašomi straipsnius rašy
ti mašinėle ir tai praretintomis eilu
tėmis, nes nelietuviai rinkėjai “NL” 
renka. Tačiau prašome nesivaržyti 
siunčiant savo straipsnius ne tik tuos, 
kurie negali mašinėle parašyti, bet 
ir tuos, kurie galvoja, kad jie ne
moka taisyklingos lietuvių kalbos

Redakcija.
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LIETUVIAI KANADOJE Is PERRON MINES

Mūsų būrelis gerokai paaugo. Dabar

WINNIPEG

(Tąsa iš 1 pusi.) 
direktyvas šios organizacijos reika
lais. Jis pabrėžė, kad į šią organiza
ciją yra kviečiami visi lietuviai, ku
riems rūpi Lietuvos laisvės atstaty
mas, nežiūrint politinių pažiūrų, reT 
Ilginių įsitikinimų ar ekonominės pa
dėties skirtumų. Šioje organizacijoje 
nėra vietos Lietuvos Nepriklausomy
bės duobkasiams — “raudoniesiems 
kvislingams”. Susirinkimas tam rei
kalui karštai pritaria ir išrenka sky
riaus veikimui sekančius organus: į 
valdybą: Stefanija Vanagaitė. Alekas 
Urbonas, Mykolas Januška, Bronius 
Augustinas, Veronika Zavadskienė; 
kandidatais: Antanas Matulevičius ir 
Mykolas Bukauskas. Į Revizijos ko
misiją: Adolfina Kamenkaite, Jurgis 
Vidžiūnas ir Kazys Urbonas. I paren
gimų komisiją: V. Januška, Ona 
Urbonienė ir St. Banifac Sanatorijos 
lietuvaičių atstovė.

Kanados lietuvių bendruomenės 
Winnipego skyriaus išrinktieji veiki
mo organai, į kuriuos įena beveik po 
lygiai senųjų ir naujųjų Kanadiečiu, 
yra žinomi savo energija ir tautišku
mu ir iš jų Winnipego lietuvių ko
lonija laukia veikimo, kuris sujungtų 
visus Winnipego ir apylinkės Lietu
vius į vieną darnų vienetą ir savo 
darbais vestų prie Lietuvos Laisvės 
ir Nepriklausomybės atstatymo demo
kratiniais pagrindais.

Susirinkimas praėjo pakilusioje lie
tuviškoje dvasioje ir baigtas Lietuvos 
Himnu.

Jurgis Januška.

Parengimas neturtingiems 
tautiečiams šelpti. Paminėtini 

lietuvybės kovotojai

“Nepriklausomoje Lietuvoje” jau 
prieš kurį laiką tilpo atsišaukimas 
į geraširdžius Kanados lietuvius, pri
sidėti savo aukomis, sušelpimui skur
dą, ir vargą kenčiančių mūsų bro
lių ir sesių anapus vandenyno. Win
nipego kolonijoje p. Yauniškio inicia
tyva, jam 'pirmininkaujant, buvo su
darytas komitetas su iždo globėju p. 
Aleku Urbonu.

Vos tik pasirodė spaudoje paminėtas 
komiteto atsišaukimas, neužilgo iždo 
globėjas p. Alekas Urbonas gavo iš 
žinomo lietuvio patrioto p. Jono Du
dėno, dabar dirbančio Port Radium 
N.W.T., $75,25 surinktų aukų, kurių 
svarbiausi aukotojai buvo:
Jonas Dudėnas .......................... $10.00
J. Česūnas ................................. 10.00
G. Dovydaitis ............................ 5.00
B. Levenauskas .......................... 5.00
H. Syrko ................................. 3.00
S. Klimaszewsky ...................... 2.00
J. McNenly .... .................   2.00
P. L. McMurray ...................... 2.00
L. W. Bewy ................   2.00
A. Dinicb ................................. 2.00
J. R. Armstrong .... .............  2.00
Nagrant ..................................... 2.00
ir kiti aukotojai, kurių pavardės aukų 
lape neišskaitomos.

P. Jonas Dudėnas, prisiųsdamas su
rinktas aukas rašo: “Mes didžiai ver
tiname Jūsų sumanymą dėl Lietuvos 
ir vargstančių mūsų tautiečių parė
mimo. Mes siunčiame savo širdin
giausius linkėjimus mūsų tėvynei Lie
tuvai greitu laiku išsivaduoti iš po 
žiauraus tirono letenos, o jos dar
buotojams sveikatos ir ištvermės sun
kioj ir melygioj kovoj del Lietuvos 
Nepriklausomybės. Teprasmenga žiau
rusis raudonasis tironas ir lai iškyla 
Laisva ir Nepriklausoma Lietuva”.

Džiugu žinoti, kad ir tolimuose 
Kanados žiemvakariuose atskirtuose

civili- I trumpunuo kultūros ir, galima sakyti, 
zacijos gyvenimo, randasi Lietuvos 
sūnūs, kaip Jonas Dudėnas, J. Če- 
sunas, G. Dovydaitis, B. Levinauskas 
ir kiti, kurie kur bebūdami ir. ką be
veikdami, sielojasi mūsų tautos šian
dienine tragedija ir kiek galėdami savo 
aukomis prisida prie mūsų tautiečių 
vargingos būklės pagerinimo.

Aukščiau minėtas komitetas, š.m. 
balandžio mėn. 3 d. surengė lietuvių 
klubo patalpose šokių vakara, gautą 
pelną ir aukas paskirdami vargstan
tiems lietuviams šelpti.

Nors vien tiktai šokiai, be alaus, 
kaip čia vadinama, be bankieto, yra 
“ne madoje” ir dėlto pasmerkta ne
pasisekimui, šiuo kartu davė visai 
puikius rezultatus. Prisirinko pilnu
tėlė salė jaunų, krykštaujančių kaip 
kregždes lietuvaičių. Tai buvusios di- 
pukės, kurios dabar smarkiai padidino 
Winnipego lietuvių koloniją ir ne
perseniausiai atvykę iš Vokietijos 
stovyklų buvę dipukai, dabar pagal 
ju dirbamą darbą geležinkelyje, pra
minti “geležinkeliečiais”, arba nesenai 
užbaigę savo prievoles miškuose — 
“miškininkai”. Prie šitų dar tenka pa
minėti ir ex-dipukus “farmerius”, da
bar apsigyvenusius Winnipege ir se
nuosius miesčionis. Senieji Winni- 
pegiečiai lietuviai nepalūže dvasioje, 
džiaugiasi susilaukę tokios gražios ir 
skaitlingos šeimynėlės. Jie dabar jau 
ne be vieni kovoje prieš Lietuvos Ne
priklausomybės duobkasius, su jais 
visi naujai atvykusieji.

Trūksta žodžiu išreikšti tam jaus
mui, kuris susidaro matant senuosius 
Kanadiečius, ilgus metus gyvenusius 
užjūryje ir net nemačiusius Nepri
klausomos Lietuvos suklestėjimo, taip 
nuoširdžia dirbančius Lietuvos labui. 
Kada salėje jaunimas šoka ir linksmi
nasi, prie įėjimo durų, kontrolieriaus 
poste stovi 72 metų amžiaus šio pa
rengimo, organizatorius, 45 metus 
gyvenąs Kanadoje p. P. Yauniškis. 
Jo didžiausias rūpestis, kad kuo 
daugiau surinkus vargšams tautie
čiams. Prie kasos sėdi žilagalvis, 
tačiau tvirtas kūnu ir dvasia an
tras seniausias Winnipego kolonijos 
gyventojas, gyvenąs čia virš 40 
metų, p. Alekas Urbonas. Jis savo 
šaltumu ir dideliu taktu, atrodo, ne
pakeičiamu iždo globėju.

Parengimo, metu aukojo sekanfieji 
asmenys:
P. U. Yauniškai ........................ $12.00
Pov. Liaukevičius ...................... 5.00
A. O. Urbonai ........................... 5.00
M. Januška ............................... 2.00
T. Mattus ................................... 2.00
Lietuvis ....................................... 2.00
L. Bartnikas ............................. 1.00
G. Paliliunas ..... ........................ 1.00
J. .Januška ................................. 1.00

Iš šokių vakaro gauta pelno $20.00. 
Visa suma $51.00 pasiųsta Kanados 
Lietuvių Centro Tarybai į Montrealį, 
o p. J. Dudėno surinktos aukos, pa
siųstos Amerikos Lietuvių Tarybai į 
Chicago, abi paminėtas organizacijas 
prašant prisiųstas sumas sunaudoti ne
turtingų lietuvių sušelpimui.

Jurgis Januška.

VAL D’OR

įsteigėme K.L.T. Skyrių
Plačioje apylinkėje išsiskirstę lietu

viai kelių iniciatorių sušaukti suva
žiavo į Vai D’Or miestą balandžio 
mėn. 18 d. Tikslas — įkurti Kanados 
Lietuvių Tarybos skyrių. Suvažiavo 
viso 60 lietuvių dirbančių šešiose auk
so kasyklose: Golden Manitou, East 
Sullivan, Sigma, Gold Field ir Per
ron.

Steigiamąjį susirinkimą atidarė vie
nas iš iniciatorių >^lg. Pulkauninkas

pasveikinimo žodžiu, pakvies- 
| damas į prezidiumą St. Bakšį, St. 
Kuktą, vietinį lietuvį J. Didnioką, adv. 
Mr. C. C. Taschereac ir Knights of 
Columbus organizacijos atstovą.

Gausiai susirinkusius lietuvius lie
tuvius pasveikino nuoširdus naujai at
vykusių lietuvių rėmėjas J. Didžiokas, 
linkėdamas sėkmės ir gražaus įsikū
rimo Kanadoje. Toliau sveikino adv. 
Mr. Taschereac ir Knights of Colum
bus atstovai, kurie ypač nepašykštėjo 
gražių linkėjimų.

St. Bakšys skaitė paskaitę “Mūsų 
uždaviniai ir pareigos”, iškeldamas 
daug aktualių ir gražių minčių. Alg. 
Pulkauninkas savo kalboje apie mūsų 
aktualiuosius uždavinius plačiai palietė 
mūsų kulturinius bei sporto reikalus. 
Jis pranešė, kad gautas radiofono 
kvietimas pasirodyti su savo programa 
bei vietinio klubo kvietimas skaityti 
paskaitą. Tačiau nesusiorganizavus 
tais kvietimais pasinaudoti neįmanoma. 
Taip pat gautas kvietimas dalyvauti 
gegužės mėn. 2 d. ruošiamoj antiko
munistinėje demonstracijoje, kurioje 
dalyvaus visos tautybės. Reikia ir lie
tuviams pasirodyti organizuotai.

Tolimesniu punktu ėjo diskusijos dėl 
nario mokesčio, kuris priimtas 2 dol. 
trims mėnesiams. Visuotinus susirin
kimus nutarta šaukti kas trys mėne
siai, nes iš plačios apylinkės suvažiuoti 
nelengva. Iš pirmojo ketvirčio surinkto 
mokesčio pusė sumos nutarta paskirti 
Kanados Lietuvių Centro Tarybai. 
Skyriaus būstinė paliekama Sigma 
Mine prie Vai D’Or miesto.

Skyriaus valdybon išrinkti: Bakašys 
Stasys — pirmininku, Pulkauninkas 
Algis — sekretorium ir kultūros rei
kalų vadovu, Astravas Kostas — spor
to vadovu, Rutkauskas Jonas — iž
dininku ir nariais: Adomonis Jonas, 
Žalys Ignas, Didžiokas Jonas ir Žiu- 
rauskas. Nariu-korespondentu — S. 
Dalius. Revizijos komisijom išrinkti: 
Šurkus Vladas — pirmininku, nariais 
— Rutkauskas Antanas ir Ignatavičius 
Tonas. Du vietiniai lietuviai taip pat 
įeina į valdybą, nors jų čia labai 
mažai tegyvena.

Po rinkimų įvyko gyvos diskusijos 
einamaisiais reikalais, tarp kurių nu
tarta gegužnės mėn. 2 d. antikomunis
tinėje demonstracijoje dalyvauti su 
tautine vėliava, plakatais ir gyvaisiais 
paveikslais.

Susirinkimas trūko keturias valan
das ir buvo baigtas Kanados ir Lie
tuvos himnais. Laike susirinkimo buvo 
pravesta rinkliava “NL” remti ir de
monstracijos išlaidoms padengti. Su
rinkta $28.60 iš kurių $14.00 paskirta 
"NL”.

Už taip p’uikiai ir demokratiškai 
pravestą steigiamąjį susirinkimą kre
ditas tenka pirmininkui p. Bakšiui. 
Linkėtina, kad šis organizacinis darbas 
apimtų visus lietuvius ir kad visi 
nedelsdami į jį prisidėtų.

Reporteris.

IS AUKSO SLĖNIO

Š.m. kovo mėn. 29 d., atvykus į 
Vai d’Or dar 18 lietuvių, mūsų tau
tiečių šeima jau priskaito apie 50 
lietuvių auksakasių, kurių mažesnė 
dalis gyvena ir dirba pačiame mieste, 
o likusi dauguma pasiskirstė po apy
linkę esančiose aukso kasyklose. Mies
te iš seniau gyvend lietuviai, kaip p.p. 
Didžiokas, Žurauskas ir Tvistas nuo 
pirmos dienos nuoširdžiai globoja nau
jai atvykusius, padėdami jiems neį
prastose naujo krašto sąlygose.

Velykų pirmąją dieną susirinkę iš 
visos apylinkės vyrai išklausė ben
drai pamaldas, po kurių buvo pakvies
ti į p. Didžiokų namus.' Nežiūrint 
mūsų gausumo vaišingieji šeiminin

kai^ gražiai mus priėmė ir visus pa
vaišino, už ką mūsų vyrai atsidėko
dami sudainavo įš širdies jų garbei 
“Ilgiausių Metų”. Vakare visi lie-

Tevas Stasys Kulbis (kairėje) 
su Perron aukso kasyklų 

inžinierium pasirenge 
leistis i gelmes.

tuviai p. Didžioko rūpešciu buvo pak
viesti į vietinės lenkų organizacijos 
ruošiamą vakarienę, kur -tarp len
kiškų dainų suskambėdavo ir darni 
lietuvių sutartinė. Mūsų vyrai va
karienės metu buvo pristatyti daly
vaujantiems miesto valdžios atstovams 
ir savo laikysena paliko visiems labai 
gerą įspūdį.

Reikia pažymėti, kad atvykusius lie
tuvius draugiškai sutinka tiek lenkai, 
tiek ukrainiečiai, kurie čia sudaro 
gausias ir gerai sutvarkytas tautines 
organizacijas.

Išaugus lietuvių skaičiui kyla Tei
kias turėti ir savos lietuvių organi
zacijos poskyri Vai d’Or, nes atsi
randa reikalų, kur tenkrų lietuviams 
kaip tautinei grupei reprezentuoti s. 
Todėl kelių iniciatorių rūpesčiu š.m. 
balandžio mėn. 18 d. mieste kviečia
mas'visų tautiečių, gyvenančių Vai 
d’Or ir jo apylinkėse, susirinkimas, 
kur pagal Kanados Lietuvių Centro 
Tarybos atsišaukimo, tūpusio “NL" 
Nr. 6., nustatytas «gaires numatoma 
organizuoti šioje aukso padangėje lie
tuviška veiklą.

— ai pu k — 

CRANK GRINDING CYLINDER BORING
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED 
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

comer St. Catherine

J. S I L I C K A S
GROCER — BUTCHER 

BEER & PORTER

5275 Ch. St. Paul. — FI. 0006

RIGO Fish & Chips 
5101 BANNANTYNE STREET

VERDUN
J. Staniulis

esame lygiai 20. Apsipratom su darbu 
ir esamom sąlygom. Dalyvaujam nau
jai įsteigtame K.L.T. Vai D’Or sky
riuje, į kurio steigiamąjį susirinkimą 
nuvykome organizuotai. Kiek išgalė
dami prenumeruojam lietuvišką spaudą 
ir su pamėgimu ją skaitom.

Balandžio mėn. 21 d. mus aplankė , 
retas svečias kun. Stasys Kulbis, kuris 
sustiprino mus dvasiniai. Domėdamasis 
mūsų darbo sąlygomis jis nusileido be
veik kilometrą po žeme. Kun. St. Kul- 
biui mes esame labai dėkingi ir lauk
sime jo vėl atsilankant. t

Reporteris.

Skaitykite ir platinkite 
“nepriklausoma lietuva”

MALARTIC

Lietuviškos pamaldos
Š.m. balandnio mėn. 17 d. iš Mon- 

trealo apie 500 mylių kelio atvyko* į 
Malartic miestelį gerbiamas kunigas 
Kulbis. Iš vakaro aplankė čia netoli 
stovykloje gyvenančius naujus emi
grantus — auksakasius lietuvius, ku
rių čia yra tik 9.

Sekmadienio rytą 9 vai., dalyvaujant 
gretimos Goldfield stovyklos emigran
tams lietuviams apie 30 asmenų, vietos 
prancūzų R. Kat. bažnytėlėje, kuri 
laikinai įsikūrusi mokyloje (bažnyčia 
praeitais metais sudegė, o naujos dar 
nespėta pastatyti), atlaikė Šventas Mi
šias. Be to, visi dalyvavusieji lietuviai 
atliko išpažintį ir priėmė Šventą 
Komuniją.

Mišių metu, su pakilusia nuotaika 
buvo gražiai sugiedota Marija, Mari
ja... ir keletas kitų lietuviškų gies
mių. Gerb. kunigas pasakė trumpą, 
bet turiningą ir jaudinanti pamokslą. 
Pamaldoms pasibaigus sugiedota Lie
tuva Tėvynė Mūsų.

Tai bus pirmos lietuviškos pamal
dos ir pirmi lietuviškų giesmių gar
sai naujos mūsų tėvynės tolimame 
užkampyje.

Kaip teko girdėti gerbiamasis kuni
gas Kulbis, nebodamas kelionės nuo
vargio ir savo išlaidų, važinėja po 
tolimiausius Kanados užkampius lan
kydamas naujuosius emigrantus ir 
tededamas jiems dvasinį ir moralinį 
sustiprinimą. x

Mes- nuoširdžiai džiaugiamės ir dė
kojame gerbiamajam dvasios vadovui 
kunigui Kulbiui už mūsų aplankymą 
ir tikime, kad ir ateity jis mūsų ne
pamirš.

Vytas.
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LITERATŪRA IR KULTŪRINIS GYVENIMAS
Marija Aukstaite

MUSU LITERATŪRA IR MES
(T as a iš Nr. 8)

Bet kaip pas mus?

Tai nemylimas tas, ar kitas rašyto
jas. . . Tai ne tų pažiūrų... Tai iš
viso kažkas toks, kur jis yr, kad 
manęs nebūtų ...

O, lietuvi, broli, sese! Talentas kai 
jau tikras — jis neturi savęs. Jis 
gyvena tau. Tavo tautai ir taviesiems. 
Pasak mūsų garsaus poeto J. Aisčio: 
"Kūrybos sritin jis įeina ne anksčiau, 
kaip tik visiškai išsižadėjęs savo as
meninės valios ir visiškai nugalėjęs 
savo nuo pasaldo atsiribojimą.

"Kūryba nepriima nieko nepilno, ir 
pilnumą pripažįsta tik ta sąlyga, kai 
kūrybiška siela visiškai sutampa su 
pasaulio harmonija.

“Meno išraiškai priklauso ir lauko 
žolynėlis ir rasos lašelis, jei tik jie 
bus paimti neišskirtai nuo pasaulio, o 
kaip gyvi didžio ir visuotinai vieningo 
dalykų audinio siūlai.

“Menas kaip šventas atnašavimas, ir 
menas, kaip menkadvasis paskendimas 
į šaltą miegą — nesuderinami.”

Todėl, jau jei tikras kūrėjas pasi
reiškia, — jis nenuskęs “į šaltą mie
gą”. Jo dvasia kils, klajos ir belsis! 
Nežiūrint, ar mes jam padėsim, ar 
ne. Jo paties kūryba neš jį į saulę, 
nes tai dalis mūs tautos genijaus, kurs 
bando įrišti į pasaulio gijas ir Lie
tuvos alsavimą.

Alsavimą mūs visų. Kančią ir 
džiaugsmą. Kaip muzika, taip ir litera- 
tūta.,— išsmuikuoja pasauliui per mū
sų rašytojus ir poetus — ir mūs pri
klausančią dalį.

O tos dalies karčios — nūdieninei 
plunksnai rugiapjūtė. Nors ji kalnų 
nenuverčia, nors jūrų neišsemia, bet 
klabena, klabena duris į žmoniškumą, 
į tautos nemarumą, į akmenų ir ledo 
širdis, į žmogaus iš aistrjnių pančių 
išlaisvėjimą.

Literatūra, tai yra svarbiausias tau
tos branduolys, išlaikantis gyvybę. Jį 
amžiai lukštena per istorijos besikei
čiančius kevalus, ir kas branduoly iš
lieka — tas susprogs ir vėl žaliuos 
gyvybe ir gajumu, vyniosis ir kops į 
saulę, žiedais šypsosis laisve — tautų 
sielos iškilimu.

Lietuva iškils kūnu ir dvasia taip, 
kaip dar niekad. Ji per kančias pri
brandino ir žodį, ir kardą, ir meną, ir 
literatūrą.

A. HERLITO
ANGLIŠKAI — LIETUVIŠKAS ŽODYNAS 

400 puslapiu, Kišeninio formato 
GAUNAMAS PAS P. JANUŠKA

Kaina $2. — su prisiuntimu

804 Bannatyne Ave. Winnipeg, Man.

ĮSIGYKITE 
ANGLIŠKAI 

LIETUVIŠKA

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką ŽODYNĄ, kuriuo 
galite labai daug pasinaudoti. Žodynas nedidelio formato (Pocket 
size) — 6” x 4 colių. Galite jį lengvai kešenėje nešiotis, 400 

i puslapių, kietais audeklo apdarais. Pirmiau buvo — po $4.00, 
dabar atiduodame už $3.00. Užsakymus siųkite su USA Money 
Orderių ar čekiu:

, P. PANEMUNIS
P. O. Box 64, Dpet. — NL, 

Boston 87, Mass.

Šiandien lietuvio žodis skamba ir 
Washingtone, ir Paryžiuj, ir Maskvoj 
ir Londone.

Nūdien poetai ir rašytojai savo rea
lumu ir mistikomis — prapjovė saitus 
į pasaulinius šadevrus.

Pamkime pavyzdžiais mūsų didįjį 
mistiką Milašių. Plataus masto poetą 
Jurgį Baltrušaitį. Seniai mirusį, bet 
Lietuvos meile amžinai gyvą Adomą 
Mickevičių ir kitus, kurių plunksna 
sudaužė tarptautines barjeras, ir mes 
kalbame per juos pasauliui savo Tė
vynės kančias ir grožį, savo tautos 
stiprų charakterį.

Todėl pamylėkim literatūrą. Parem- 
kim savo spaudą visais galimais bū
dais. Padėkim saviems rašytojams 
įvertindami jų veikalus: juos papla- 
tindami, spaudoj ir žody pareklamuo
dami, savo knygynėlius padidindami.

Ir tik taip augs mūsų literatūra. Per 
ją — augsime ir mes patys kultūroje 
nuo krašto pasaulio — iki kraštui, 

Mes išeiviai ir ištremtieji, — nesu- 
siaurinom Lietuvos iš jos išgujami 
ar tremiami, bet tik siela išplatėjom, 
ir tą sielą laisvės troškimu nepalau
žiamą, gal neužilgo parkvies pati Lie
tuva Nepriklausomybės varpais dun
dėdama, tūkstančiais trispalvių mo
juodama.

O mes grįšime visi parsinešdami sa
vo dalį . . .kultūros lobį ... Žurnalai, 
knygos ir laikraščiai — parodys mūsų 
numylėtai Šalelei kiek dėl jos kentė
jom, kuo mitom, kokias viltis kūrėm, 
kokį jai vainiką parnešėm.

Rinkime Jai vainiką iš dainų, kalbų, 
raštų ir knygų.

KULTŪROS TARYBOS 
POSĖDIS

Š.m. vasario mėn. 5 d. Augsburge 
įvyko Lietuvių Tremtinių Kultūros 
Tarybos posėdis, kuriame aptarti kul
tūrininku veiklos, emigracijos ir kiti 
klausimai. Nutarta rūpintis, kad trem
tyje būtų prispausdinta mokyliniam 
jaunimui vadovėlių bent 5 metams; 
kadangi emigravus jų negalima gauti. 
Taip pat nutarta sušaukti kultūrininkų 
suvažiavimą.

Ne paslaptis, kad Vokietijoje šiuo 
metu sėdi tremtyje dauguma Lietuvos 
kultūrininkų. Jų indėlis į lietuvių li
teratūrą ir švietimą jaučiamas ir per 
vandenynus.

“NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA”

SVEIKINA
“NL” gavo sveikinimus iš:
1. Valencies, Venecuelos lietuvių 

vardu
2. Dr. A. Matuko, Rauchstr. * 20, 

Muenchen 27, Germany,
3. Baltijos Universiteto Lietuvių 

Studentų Atstovybės, Pinneberg b. 
Hamburg, Germany,

4. A. Kakanausko, F Detroit, Mich.
5. V. Rastenis, Brooklyn, N.Y.
Dėkodami už linkėjimus ir gražias 

mintis labai apgailestaujame, kad dėl 
vietos stokos negalime jų patalpinti 
ištisai.

“NL” Redakcija.

KANADOS LIETUVIAMS SKAUTAMS
Lietuvos Skautų Sąjungos Brolijos 

Vadijos pavestas kreipiuosi’ į jus, 
mieli broliai skautai.

Tarptautiniame skautų vadų suva- 
žiavime-konferencijoje 1947 m. rug
pjūčio mėn. 19-22 d. Prancūzijoje, 
buvo priimtas nutarimas Nr. 14, ku
riuo leidžiama veikti mūsų skautams 
emigracijoje.

Einant šiuo nutarimu, lietuviai 
skautai Kanadoje, gali veikti savy- 
stoviai iki draugovės dydžio tautinio 
vieneto. Didesnis vienetas kaip drau
govė privalo įsijungti į vietinį kana
diečių skautų tuntą. Pageidautina, 
kad kiekvienas veikiantis skautų vie
netas palaikytų kuo tampriausius ry
šius su artimiausiu kanadiečiu skau
tų vienetu.

Todėl kviečiu visos Kanadoje esan
čius lietuvius skautus susiburti į di
desnius ar mažesnius skautų viene
tus. Bandykime įtraukti į savo skau
tišką šeimą ir nebuvusius skautais 
vyrus ir berniukus, ypatingai vieti
nius.

Organizuokime vietovėse visokerio
pą saviveiklą, palaikykime ir skei- 
skime lietuvių tarpe darnų sugyve- 
nimą-draugiškumą, pakelkime, savo ir 
kitų dvasinį pasaulį aukščiau kasdie
ninių rūpesčių, padėkime vieni ki-

ATSIUSTA PAMINĖTI

Henrikas Žemelis, "Okupantų re
plėse”, 178 pusi., 1947 m., išleido 
laikraštis "Mintis”, Vokietijoje. Kny
ga apie autoriaus išgyvenimus Lietu
vos okupacijų metu ir koncentracijos 
stovykloje.

B. Babrausko “LIETUVOS KE
LIU” Chrestomatija. I dalis. 192 pusi. 
Išleido knygų leidykla ATŽALY
NAS. Kaina $1.25.

Pirmoji rinktinės literatūros kny
ga išeivijoje.

Kruopštus ir ilgas pasiaukavusio au
toriaus darbas davė mūsų mokyklai ir 
užsienyje gyvenančiam lietuviui neiš
semiamos vertės literatūros lobį.

Rekomenduotina turėti išeivio kny- 
ginėlyje.

Ale Rūta-Nakaitė “LIKIMO KE
LIU” Novelės. 140 pusi. Išleido kny
gų leidykla ATŽALYNAS. Kaina 
$1.00.

Lietuvių literatūroje jau iš seniau 
pažįstamos rašytojos trylika rinkti
nių darbų. Viršeliai dail. G. Firinau- 
skienės.

ATITAISYMAS
Praeitame “NL” numeryje “Atža

lyno” skelbime padaryta nemaloni 
klaida: atspausdinta — B. Babrausko 
“Likimo Keliu”, o turi būti — B. Bab
rausko “Lietuvos Keliu”.

“Atžalyną” ir autorių B. Babrauską 
labai atsiprašome.

Redakcija.

STUDENTU 
ATEITININKU

ATSISAUKIMAS
Š.m. kovo mėn. 2-4 d. Lietuvių 

Katalikų Studentų Sąjungos “Atei
tis” suvažiavimo dalyviai Vokietijoje 
išleido atsišaukimą į Amerikos lie
tuvius. Atsišąukime nurodoma apie 
tuos vargus, kuriuos teko išgyventi 
studentams okupacijų metu ir apie 
sąjungos atsikūrimą tremtyje, kuri 
dabar esanti išaugus į skaitlingiausią 
akademinę organizaciją su 500 narių. 
Gale dėkojama Amerikos lietuvių vi
suomenei už moralinę ir materialinę 
paramą studentams ir kviečiami visi 
susipratę lietuviai į kovą už Lietuvos 
laisvę, teisę ir teisėtumą pasaulyje.

tiems, bendradarbiaukime lietuvių 
spaudoje ir organizacijose, remkime 
likusius Vokietijoje savo tautiečius, 
auklėkime save į veržlias, dinamiškas, 
pilnutines lietuviško charakterio as
menybes.

Būtų gražu, jei Kanadoje susibūrę 
skautų vienetai paimtų globoti vieną 
vienetą — skiltį ar draugovę — Vo
kietijoje ir paremtų ją materialiai. 
Betarpis ryšio palaikymas (kores
pondencijos, foto nuotraukos, žinios), 
spaudos ir skautiškų reikmenų paręi- 
kalavimas turi būti nukreiptas į L.S. 
S. Brolijos Vadijos Tiekimo Skyrių : 
(21) Augustdorf b. Detmold, DP 
Camp, Bl. 34-110, Germany, British 
Zone.

Tuo tarpu, esamųjų ir steigiamųjų 
vienetų vadai prašomi suteikti šias 
žinias: vieneto vadas, laipsnis, adre
sas, vieneto pavadinimas, vieneto įsi
kūrimo data ir skautų skaičius.

Studentai skautai (buv. “Vyčio” 
korporantai), Akademinio skautų 
skyriaus vado sutikimu, artimiausioje 
ateityje, galės susiburti po savo kor
poracijos vėliava ir veikti senomis 
tradicijomis. Tam tikslui prašau stu
dentus skautus prisiųsti man kor- 
poranto žinias^ ir savo adresą.

Visas žinias siųsti ir reikalui esant,

; MUSU MAŽIESIEMS
KLAJOKLIO ŽIRGAS

Vienoje didžiulėje Afrikos dyku
moje gyvena klajokliai piemens, ku
rių visas turtas — avių ir kuprių 
kaimenės. O geriausias draugas ir 
bičiulis — neapsakomos vertybės žir
gas.

Kartą vienas klajoklis su savo pui
kiuoju žirgu pateko nelaisvėn. Suvaržė 
jį virvėmis ir paguldė ant smėlio. Jo 
galvoje drumstėsi skurdžios mintys. 
Jis žinojo, kad jo laukia mirtis, kad 
jau neteks jam pamatyti nei saviškių, 
nei draugų, nei mylimosios dykumos 
platybės.

Naktį, kai visi sumigo, jis pradėjo 
klausytis: jam pasirodė, kad čia pat 
netoliese sužvingo jo žirgas. Švilpte
lėjo, ir arklys antrą kartą sužvingo, 
bet jau arčiau, ir netrukus išgirdo 
sunkiai atšokuojant savo žirgą. Pir
mutinių žirgo kojų būta pančiu su
pančiotų. Žvaigždės švietė ir buvo 
matyti, kaip žirgas žiūrėjo didelėmis, 
protingomis akimis į savo poną. Kla
joklis pašnibždomis prakalbo:

— Drauge mano ištikimasis! Pats 
aš žūsiu tų nenaudėlių rankose, bet 
tu turi laisvas būti. Žinau, tu atrasi 
namo kelią. Tarnauk bent mano vai
kams.

Ir, pasikėlęs nuo žemės, ėmė grau
žti savo lygiais, kaip piūklas, baltais 

kreiptis: Vladas Šarūnas, c/o H. 
James, H. E. P. C. Camp, Cloyne, 
Ont.

Tikiuosi tarpusavio nuoširdaus ben
dradarbiavimo ir linkiu sėkmes.

Budėkime!
Juru Sktn. VI. Šarūnas.

NE TUO KELIU
Paskutiniu laiku miškininkų stovy

klas aplanko tariamieji “knygnešiai” 
platindami tremtyje išleistą lietuvišką 
literatūrą. Visa tai atrodytų puiku, 
tačiau ar nevertėtų pažvelgti ir į 
antrą šio medalio pusę. Šie asmenys 
nėra rimtesnių veiksnių įgalioti. Kve
pia pigus pasipinigavimo būdas, o 
ypač tas dar labiau išryškėja, kai 
minimi "vertelgos” paskelbia savas 
kainas. Šis 500% uždarbis priverčia ne 
vieną giliau susimastyti. Peršasi iš
vada, kad prisidengus kilniais tikslais, 
norima papildyti savo kišenes.

Mums, atvykusiem’s iš tremties Vo
kietijoje, tenykštės sąlygos labai ge
rai žinomos. Tai pat žinoma, kokio
mis kainomis markių pavidale ta lite
ratūra išleista. Palyginus su pragy
venimu, ji ten mažai tekainavo, o 
priekaištų vis dėlto buvo. Mums taip 
pat žinoma, kokiu keliu ir kuriomis 
priemonėmis šie' leidiniai patenka Ka- 
nadon. Jei tai daroma kilnesniam 
tikslui ir norint patarnauti visuome
nei, tai ko slapstytis. Spaudoj, be 
“Atžalyno”, niekieno nebuvo pasis
kelbta.

Mes suprantame ir pilnai įvertina
me sunkią tremtyje pasirodančio lie
tuviško žodžio, o ypač autoriaus, da
lią. Paremti ir tam skatinti kitus — 
kiekvieno lietuvio pareiga, bet iš to 
daryti asmeninius biznius, neatrodytų 
padoru. Daug daugiau prisidėsim prie 
lietuviško žodžio palaikymo, jei 
vietoje sumokėtų $5.00 “perkupčiui”, 
už tą sumą pasiųsime siuntinuką au
toriui arba bet kuriam skurstančiam 
tautiečiui, kurie mielai norimas kny
gas atsiųs. Tuo budu įvairiems “ver
telgoms” bus užkirstas kelias pasi
pelnyti.

V. L.

dantimis pantį. Po kiek minučių pantis 
buvo pergraužtas, ir žirgas rados lais
vas. Iš džiaugsmo papurtė sprandą ir 
labai negarsiai sužvingo.

— Sudie ir būk laimingas! — tarė 
jam klajoklis ir pasakė tą žodį, kurį 
žinojo tik jis ir jo žirgas. Pirma, kai 
ištardavo tą žodį žirgas, kaip žaibas, 
lėkdavo į gimtąsias palapines.

Bet šį kartą nebėgo tuojau ... Jis 
stovėjo vietoje, tarytum dar abejoda
mas .. . Paskum staiga nusitvėrė dan
timis virvės, kuria buvo surištas jo 
ponas, pakėlė nuo žemės ir taukšė
damas kanopomis nuzvimbė nakties 
patamsiu per dykumą.

Žmonės, kurie gulėjo arčiau belais
vio, nuo to taukšėjimo nubudo, sukėlė 
kitus, šoko ant žirgų ir ėmė vytis, bet 
argi buvo kada žirgas, kuris būtų ga
lėjęs privyti šito klajoklio žirgą?

Per kiaurą naktį, kaip dūmas, lėkė 
žirgas, ir švintant buvo jau tarp gim
tųjų palapinių. Vos bepaeidamas iš 
nuovargio, padėjo jis savo sukratytą, 
vos gyvą, bežadį poną prie palapinės 
angos, o pats krito žemėn ir patrukęs 
galą gavo.

Ir ligi šiol, kai susirenka aplink lau
žą keli klajokliai, jų vienas styguoda
mas ima dainuoti. Visi kiti tada atsi
dėję klausosi: jis klajoklio žirgo dainą 
dainuoja.
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Vyt. Kastytis

AP/E "LIAUDIES BALSO’’ 
KOMUNISTINE LOGIKA

(Tąsa iš 8 N r.)
Jeigu mes skelbiame pasauliui: so- 

vietų-vokiečių karo pirmomis dienomis 
sovietų budeliai įvykdė pasibaisėtinus 
teroro veiksmus Pravieniškėse, Painių 
•miškelyje, Panevėžyje, Zarasuose ir 
kitose Lietuvos vietovėse, jie netikė
dami purto galvą, nes gi jų dievina
mos Maskvos biuletenj'je tokie faktai 
nėra užregistruoti.

Jeigu mes dabar, pasklidę po visą 
pasaulį, skelbiame kovą savo tėvynės 
okupantams, "LB” atstovai mus ap
šaukia fašistais ir reakcionieriais, nes 
tokiu vardu mus vadina Maskvos 
logikos sovchozas — atseit, patys oku
pantai.

Kas tie naujieji Tarybų 
Lietuvos kūrėjai?

Jeigu mes šaukiame pasaulio tei
singumui : Lietuviai yra persekiojami, 
ujami, tremiami į Sibjrų, o jų vieton 
gabenami ru.rų burlokai, jie netiki. 
Netiki net ir tada, kai mes patiekiam 
šias pavardes, kurių anksčiau Lietu
voje nebuvo:
Andrejev — TSRS Paruošų Minis

terijos įgaliotinis LTSR,
Pisarev — LTSR Ministrų Tarybos 

pirmininko pavaduotojas, (tikrasis 
Lietuvos valdovas.),

Salin — LTSR prokuroras,
Sagdeev — Klaipėdos apskr. proku

roro pavaduotojas,
Kožuchovski — Lietuvos geležinkelių 

viršininkas,
Čudajev —■ Lietuvos geležinkelių vir

šininko referentas,
Trofimov — LKP (b) CK skretorius, 
Šupikov — LKP (b) CK sekretorius 

kadrų reikalams,
Mamajev — Vyr., Žemes Ūkio ko

operacijos Valdyba,
Seliviorstov — Vilniaus Aero Klubo 

viršininkas,
Balašov — Vilniaus Aero Klubo skrai

dymo dalies vedėjas,
Vasilenko — LKP (b) Vilniaus apskr.

Komiteto sekretorius,
Jegorov — LKP (b) Kauno miesto 

vykdomojo sekretoriaus pavaduoto
jas pramonės reikalams,

Agarkov — Vilniaus miesto vykdomo
jo komiteto švietimo skyriaus vedė
jas,

Kotelnikov — LTSR Kinematografi- 
gos Ministerijos Kinofikacijos val
dybos inžinierius,

Kravčunovski — Kino žurnalo "Ta
rybų Lietuva” režisorius,

Popova, Soda, Staroš, Poicenko — 
to paties žurnalo operatoriai.

Chidijonov — Ukmergės apskr. Vyk. 
komiteto finansų skyriaus vedėjas, 

Ščerbakov — Telšių apsk. komunali
nio ūkio inspektorius,

Sokolov — LKP (b) CK žemės ūkio 
skyriaus instruktorius,

Kunčin — LKP (b) Joniškio apskr. 
komiteto sekretorius,

Pišin — Palemono plytinės inžinie
rius,

Okuniov — LKP (b) Kėdainių apskr. 
komiteto sekretorius,

Burmistrov — Vilniaus garvežių depo 
politinės organizacijos skretorius,

A. a. Marijonos Snieckuvienes kapas
1948 m. sausio mėn. 27 d. tremtyje, Hanau stovykloje, mirė Lietuvos 

komunistų partijos generalinio sekretoriaus Antano Sniečkaus motina. Nors 
ir būdama 85 metų amžiaus, ji bevelijo mirti toli nuo savo brangios TĖVY
NĖS, kaip pasilikti arba grįžti pas savo sūnų, parsidavusį Maskvai ir virtusį 
bolševikų pastumdėliu.

Kriučkov — “Viktorija” avalynės fa
briko partinės organizacijos sekre
torius,

Liforov — Skuodo pieninės direkto
rius,

Nečajev — LKP(b) Marijampolės 
apskr. vyk. komiteto pirmininko 
pavad.,

Sidorok — Švenčionių apskr. komi
teto sekretorius,

Šarapajev — Zarasų apskr. “Perga
lės” laikraščio atsakingas sekreto
rius,

Laptejev — Biržų "Vilties” malūno 
vedėjas,

Perov — LKOP (b) Trakų apskr. 
sekretorius,

Cholopov — Lenino ir Stalino bio
grafijų lektorius ir tt.

— Tai bjaurus fašistinis melas. —at
sakys susijaudinę “LB” rašeivos. 
Netikės jie net ir tada, jeigu aš 
juos paprašysiu parsisiųsdinti iš Vil-

niaus komunistinės LTSR “Tiesos” 
dešimt numerių, išėjusių tarp 1947 
m. liepos mėn. 2 d. ir rugpiūčio 
mėn. 2 d. Iš tų numerių puslapių 
buvo surankiotos visos šios pavar
dės. Gaila, kad sovietinis okupan
tas po to nutraukė “Tiesos” siun
tinėjimą į DP stovyklas ir vietoje 
jos parūpino “Tėvynės Balsą”, ku
riame jau nėra rusiškų pavardžių, 
nes jis specialiai tremtiniams para
šytas.

Šiaip būtų galima dar labiau praplėsti 
tą įdomią kolekciją. Tačiau “LB” 
redakcija, tur būt, ir toliau gauna 
“Tiesą.” Taigi, mano pradėtą darbą 
gali tęsti pati. Pasisekimas garan
tuotas, nes tai, ką ji ras Maskvos 
kontroliuojamo j spaudoj, nepriešta
rauja Kremliaus logikos sovchozo 
nuomonei ir todėl negalima apšaukti 
nei fašismu, .nei reakcijos išdava, 
o belieka priimti už gryną pinigą.

GRUDU PYLIAVOS LIETUVOJE
Ministrų Tarybos nutarimu val

stiečiai privalo pristatyti grūdų 
(rugių, kviečių, žirnių, lęšiuku, pupe
lių, grikių) nuo kiekvieno ariamos 
žemės hektaro kilogramais: ūkiai ligi 
10 ha—35, 45 arba 60 kg (kg lygus 
2,2 svarų) 10-15 ha — 50, 60 arba 75 
kg, 15-20 ha — 60, 80 arba 95 kg. 20- 
25 ha — 80, 105 arba 120 kg. per 25 
ha — 110, 140 arba 160 kg. Lietuvos 
apskričiai suskirstyti į tris kategorijas, 
dėlto trejopos ir pyliavų normos. Did
žiausios pyliavos teka Biržų, Joniškio, 
Kėdainių, Kupiškio, Marijampolės, 
Prienų, Rokiškio, Šiaulių ir Panevė
žio apskr. Antrajai kategorijai prik
lauso Alytaus, Vilkaviškio, Klaipėdos, 
Kaišiadorių, Kauno, Kretingos, Ma
žeikių, Pagėgių, Raseinių, Tauragės, 
Telšių, Ukmergės, Utenos, Šakių ir 
Šilutės apskr. Mažiausios normos rei
kalaujamos iš Vilniaus, Zarasų, Laz
dijų, Šenčionių, Trakų ir Varėnos 
apskr. Bulvių pyliavų normos nuo

vieno ha įvairuoja nuo 45 ligi 110 kg 
— pagal ūkio dydį.

Pyliavų nepristačiusieji baudžiami 
pinigine bauda, dvigubai didesne už 
nepristatytų grudų vertę turgaus 
kainomis.

NELAIMINGA MIRTIS

Barnete, Heddon Court stovyklo
je (Anglijoje) vasario 11 d. dėl pro
to susilpnėjimo ir psichinės depre
sijos nusižudė lietuvis Ignas Tama
šauskas — 42 m. amžiaus, kilęs iš 
Mažeikių. Nuvykęs į Angliją, jis 
pradėjęs susirašinėti su Lietuvoje 
likusia šeima (žmona ir 7 metų sū
neliu). Laiškai jį labai jaundindavę. 
Palaidotas su religinėmis apeigomis 
Sauthgat kapinėse. Ant kapo padėta 
vainikų. Tebūna jam lengva svetimos 
šalies žemelė.

J.N.

BUSINESS FOR SALE
Parduodamas

DIDELIS 8-niu STALU
POOL ROOMIS

Verdune, Montreal.
Du lietuviai partneriai. Parduodama viena puse.

Kreiptis: J. KINDERIS, — Tel.: TRenmore 5428

RETA KRATA!
Gottingen’as. Vokietija. Vasario 

mėn. 20 d. nuo 7 vai. ryto ligi 12 vai. 
buvo krata. Ji sau lygios dar neturi : 
tūkstančio gyv. stovyklą krėtė apie 
270 vokiečių policininkų.

Esą, ieškoję ginklų o gal dar ir 
kokių turimų geresnių daiktu. Kratos 
metu žmonės iš vietų negalėję pąju
dėti ir net nueti ten, kur paprastai 
žmogus vienas eina, bet ir čia buvo 
asistentų. Moterys krėtė moteris. Rei
kėjo net batus nusiauti. Išpurtė ne tik 
čemodanus, bet ir mazgelius. Paimti 
nieko nepaėmė, o pagaliau ką gali 
imti iš ubagų, o jie jau ne kartą yra 
Lietuvą apiplėšę.

Kai-ką radę pasižymėjo. Ka tai reiš
kia? Gal nori nustatyti DP turtingu
mą? O gal jau trūksta jų spaudai nau
jų mums kaltinimų. Deja, tam medžia
gos toje ramioje stovykloje nesurado.

Skaudu, kad taip elgiamąsi su be
namiais, kurių kaltininkais yra patys 
naciai.

T remtinys.

PARDUODAM NAMUS
ATLIEKAM UGNIES, VAGYSČIŲ, AUTOMOBILIU, 

STIKLO ir t. t. APDRAUDA
PARDUODAM LAISNIUOTUS TAVERNUS, GRO- 
SERNES, MĖSINĖS, ICE CREAM PARDUOTUVES 

IR KITUS BIZNIUS
Naujus 2 flatu duplexus — visi moderniški
Naujus 4 flatu duplexus — visi moderniški

Taipgi
Turime keletą 2, 4, 6 flatu namus, 

Pastatytus 5 -10 metu atgal
Rašykite, telefonuokite arba atsilankykite asmeniškai 

Mes esame ekspertai

REED'S RENTING SERVICE REG'D
4834 VERDUN AVE., VERDUN

Tel. YOrk 5558; sekmadieniais ir 
vakarais po 8.30: TRenmore 1678

Mr. Russell Bennett, Manager & Owner

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
X H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

Jonas Andrukaitis
EPICIER GROCER

Biere - Porter Beer - Porter
Open every night for Beer only 

Ouvert tous les soirs avec livraison
5054 1442 LAFONTAINE ST.

1730 FRONTENAC ST.
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RAUDONASIS KAMPELIS
Kiekvienoje Tarybų Lietuvos įmo

nėje ar įstaigoje yra “Raudonasis 
kampelis”, kurį komunistų agentai 
naudoja visokeriopai propagandai, 
darbininkų išnaudojimui soc-lenkty- 
nėmis, sabotažninkų išaiškinimui ir 
tt. Per jų “draugišką” rekomendaciją 
ne vienas darbininkas ar tarnautojas, 
“Rytų Saulės” paviliotas, išvyko į 
tolimą Kazakstaną, Altajų ar Šiau
rės Sibirą. Atrodo, kad tokių “Rau
donųjų Kampelių” netrūksta ir Kana
doje.

Štai praeitame “Liaudies Balso” nu
meryje skaitome: “Aną dieną tūlas 
lietuvis karininkas, dirbąs šiaurinės 
Ontarijos kasyklose, virto kuone di
dvyriu — ypač atžagareiviškoj spau
doj, paskelbdamas karą “komuniz
mui”. Žmogelis, įsivaizdino, kad jis 
uždavė baisų smūgi komunizmui, 
pareikšdamas, kad rusai išvežė iš Lie
tuvos 65,000 žmonių”. (Mūsų pa
braukta).

Žinoma, tokiame krašte kaip ko
munistinė Rusija, kur nuolat apie 10 
milijonų žmonių gyvena koncentraci
jos stovyklose, 65,000 lietuvių tai tik 
nusispiaut. “LB” redaktoriai tikrai 
gerai pergromuliojo Stalino mokslą ir 
matyt, sugebėtu deportacijas vykdyti 
neblogiau už monogoliškus enkave
distus. Tebūna mums leista priminti, 
kad 65,000 reiškia ** nei mažiau, nei 
daugiau, kaip šešius kartus tiek lietu
vių, kiek jų iš viso Kanadoje, įskai
tant ir raudonuosius, is kurių išsilai
ko, kaip jis sakosi, ir pats “Liaudies 
Balsas”. * * *

Anapus geležinės uždangos sėdin
tis raštininkėlis drg. A. Daubaras 
supažindina “LB” skaitytojus su Lie
tuvių Tremtinių Žurnalistų Sąjungos 
Valdyba, apšaukdamas jos narius gir
tuokliais ir nacių bernais. Dėl vietos 
stokos nesigilindami į jo “rekomen- 

"čfacijas”, stabterėkime tik ties viena 
ištrauka: “Henrichas Blazas. Dirbo 
vienu laikotarpiu “Naujo Žodžio” lei
dykloje, vėliau perėjo į laikraštpalai- 
kius, kurie gyvendavo vien iš sensaci
jų, kriminalistikos įvykių ir seksuali
nio purvo . ...”

Jeigu jau šias eilutes drg. Daubaras 
nori įšmugeliuoti “LB” skaitytojams 
už tikrą pinigą, tai prie jų būtina 
pridurti ir antra medalio pusė — kar
tu su H. Blazu tuose laikraštpalai- 
kiuose dirbo ir didysis LTSR “pre
zidentas” Justas Paleckis ...

“LB” žymusis poetą drg. Tyla, su
sirūpinęs savo minčių kintamumu, bo
davo ja :

PADĖKOS
Padėka

Gerb. Ponams E. ir J. Klimavi- 
čiams, gyv. 6836 Monk Blvd., Mon
treal 20, Que., už suteiktą paramą 
širdingai dėkojame.

P. J. Laureckai.
Vokietija, 
1948.HI.12.

PADĖKA
Mes, š.m. balandžio mėn. 9 d. Mon- 

trealan atvykusios siuvėjos nuoširdžiai 
dėkojame ponui ir poniai Juškevi- 
čiams ir kitiems nepažįstamiems lie
tuviams už vargą bei rūpestį, sutin
kant mus stotyje ir beieškant mums 
pastogės. __

Taip pat dėkojame mums pastogę 
suteikusiems p. Jonuškoms, p. Mor
kūnams, p. Matulevičiams, p. Dudo- 
niams ir p. Pauliukavičiams.

Lietuvės siuvėjos.

Padėka
Ponams Janulioniams už nuoširdų 

priėmimą, dovanas ir rūpinimąsi ma
nim laike mano Velykų atostogų Mon- 
treale tariu tikrą lietuvišką ačiū.

Jonas Adomonis.
Ši padėka turėjo tilpti praeitame 

numeryje. Už suvėlavimą labai atsi
prašome — Redakcija.

Ir svajonės tos auksinės 
Lyg kad jūros begalinės 
Virto rasele....
Įdomu, kas tas drg. Tylos svajones 

pavertė rasele (jos, aišku, turėtu bū
ti pažangiosios, nes kitaip netilptų 
“LB”) ? Ar tik nebus koks nors ar
timas giminaitis dipukas iš Vokietijos 
pas drg. Tylą su affidevitu atvykęs?

*- * *
Viename savo numeryje “LB” iš

reiškia baisų pasipiktinimą, kad tūlas 
plunksnobraiža Vyt. Kastytis Vokie
tijoje išeinančiame laikraštyje jį pa
tupdė į Maskvos pinigų kapšiuką. Iš 
tiesų ar nejuokingas tas Kastytis, 
nes juk kiekvienam aišku, kad “LB” 
administracija savo išlaidas apmoka 
ne maskviniais rubliais, bet kanadiš- 
kais doleriais. * * *

Ar Tamstos atydžiai skaitote “LB” 
paduodamas žinias iš Lietuvos? Paim
kite kad ir Nr. 863. Visos žinios bu
simajam laike: "statoma”, “supirks 5 
kart daugiau”, “gamins naujaus asor
timentus”, “Bus atstatyta 140,000 kv.' 
metrų . ..” ir tt. Mes puikiai žinome 
tuos sovietiškus planus, kuriais Lietu
vos pramonė 1940-41 m. buvo laikra
ščiuose stačiai iš naujo pastatyta, tuo 
tarpu praktikoje pradėta išmontuoti

PAIEŠKOMI
JUS ESATE

PAIEŠKOMI
ARTIMŲJŲ

— Dapšys Jonas, Musteikiai, Utenos 
apskr.,

— Bitkus Jonas, Aukštaitiškės km, 
Utenos apskr.,

— Vaišnorytės Teklė ir Gene, Stu- 
čių km., Utenos apskr.,

— Bendžius Kazimieras, Palendžių 
km., Naumiesčio valse.

— Kun. Kungys Juozas prašo at
siliepti dėdę Adoma Budrių, arba jo 
gimines gyvenusį 700 V. Frederica 
Str., Welliam.

— Lebežinskaitė Jadvyga, Jurbarko 
valse., Raseinių apskr.,

— Naujokaitė Berta, Kelmynės km., 
Tauragės apskr.,

— Ziebartas Osvaldas, Kelmės 
miest.,

— Jučionis Juozas, Dievogalos km., 
Veiverių v.,

— Plečkaičiai Antanas ir Juozas, 
Kumelionių km., Mariampolės apskr.,

— Juozaitis Ramualdas, kilimo iš 
Kauno, prašo atsiliepti savo gimines 
Kanadoje,

— Sabeckas Stasys arba jo vaikai, 
gyvenę Montreale,

— Gudžiūnas Kazimieras, Paspir- 
gelynės km., Šimkaičių v.,

— Bindokas Kostas, Mockabūdžių 
km., Keturvalakių valšč.,

— Radvilas, vedęs Zosę Mazerytę, 
kilęs iš Šiauriškių km., Gaurės v.,

— Gudavičius Stasys,
— Radveikis Jokūbas, Klaipėdos 

apskr., gyv. Winnipeg,
— Šakalytė Teofilė, Zelionių km., 

Alovės v.,
— Urbonavičius, Luksnėnų km., 

Alytaus apskr.,
— Bagdonienė Bronė, Padubysio v., 

Šiaulių apskr.,
— Valneris Adomas, Ginų v., Vil

kaviškio apskr.,
— Horn Gustavas, Naumiesčio v., 

Tauragės apskr.,
— Kleiza Juozas, Paciūdiškių km., 

Prienų v.,
— Bakas Antanas, Tarpučių -km., 

Sintautų v.,
— Duoba Antanas, Tarpučių km., 

Sintautų v.,
— Laukys Jonas, Klepų km., Sin

tautų v.,
— Augaitis Vladas, Tarpučių km., 

Sintautų v.,
— Gikara Adis, 

ir gabenti į “draugiškas” respublikas. 
Bet vis dar “LB” redaktoriai atsilikę 
nuo savo draugų Lietuvoje, nes tie 
dar lopetos neįbedus jau rašydavo 
kad pastatyta...

O kiek tų prekių iš “draugišku” 
respublikų atveža ! Skaitykime : “Kau
nan atvežta iš broliškų respublikų 12 
vagonų trąšų, 10 tonų geležies, apie 
300 stambių žemės ūkio mašinų ir 
daug smulkesnių ūkiškų įrankių, ku
rie bus paskirstyti Kauno apskrities 
žemes ūkio kooperatinėms draugi
joms.”

Skandalingas laukų tręšimo neži
nojimas! Į vieną Lietuvos valsčių 
ateidavo mažų mažiausia keliasdešimt 
vagonų trąšų. Dvylikos vagonų, plo
nai barstant, užtektų tik 400-500 hek
tarų, tai yra, vieno gero kaimo ūki
ninkams. Ka ten skirstyti po viso 
Kauno apskrities kooperatyvus, tik 
“LB” visažinantieji “padauginto jai” 
galėtų išaiškinti.

Dar juokingiau skirstyti po visą 
apskritį 10 tonų geležies. Jos neuž
tektų ir mažam Montrealo lietuviui 
konfraktoriui. Bet prie bolševikišku 
statybų tai ir 10 tonų užtenka pusei 
Lietuvos. Gaila, nenurodyta kokios 
tos stambios ūkiškos mašinos — tik-

— Liutkevičiūtęs Adelė ir Domi
cėlė, Padovinio km., Liudvinavo v.,

— Juodyte Lionė, Jasonių km., U- 
tenos apskr.,

— Krasauskas Vincas, Guzančiškių 
km., Daugėliškio v.,

— Byckis,
— Mašiotaitė Adelė, 1
— Gudeliauskas Petras, Laibagaliu 

km., Veisėjų v.,
— Daugėla Juozas, Laibagaliu km., 

Veisėju v.’,
■— Sakalauskaite Elena, Menkinių 

km., Šakių v.,
— Butavičius Benius, Kuršėnų m., 

Šiaulių apskr.,
— Valatka Bronius, Repšnių km., 

Raudėnų v.,
— Valatka Feliksas, Repšių km., 

Raudėnų v.,
— Paulauskas, Partikų km., Sered

žiaus v.,
— Vily Ross, gimęs 1900m. Virbaly

je, Gyv. Montreale,
— Kurinevičiūtė Marijona, Rusio- 

nių km., Žiežmarių v.,
— Liaudinskas Pijus, Gudelių km., 

Pajevonio v.,
— Bulyte Zelfna ir Streimanaite 

Frida iš Žeimelio, Šiaulių apskr.,
— Paškevičiūtė Adelė, Bimūnų km., 

Ukmergės apskr.,
— Nemūra Jonas, buvęs Salako 

miest. pol. nuovados viršininkas,
—-Turkai Mykolas, Mataušas ir 

Antanas,
— Stradomskis Julius, gyv. Toronte,
— Abramavičius Simas ir Abrama- 

vičiūtė Prakseda, Berciniškių km., 
Kelines v.,

— Baršys Kazys, Gailaičių km., 
Vaiguvos v.,

— Vozbutaite Liudvika, Medsėdų 
,dv., Gruzdžių v.,

— Vencius Stasys, Balaikių km., 
Liudvinavo v.,

— Bogufiaite-Serepiniene Stefanija, 
Jezdaukiškių km., Alsėdžių v.,

— Povilaitis Kazys, Sinkonių km., 
Smilgių v.,

— Šečnickas Domas, ir Benas Kere- 
žų kiti., Vegerių v.,

— Kavaliauskaitės Emilija ir Genė, 
Veikščių km.,

—7Lazinkai Elena ir-Adolfas, Vy- 
tėnų km.,

— Česūnas Julius, Kurklių v.,
— Lengvenis Juozas, išvykęs Kana- 

don 1929-30 m.,
— Kmelauskas Antanas, Amalių 

km., Petrašūnų v., 

riausiai piautuvai, kurių tikrai į Lie
tuvą yra atvežta. 

* * *
Dar nesuspejome užmiršti Kilike- 

vičiaus istorijos su brolio laiškais iš 
Vokietijos, štai ir vėĮ naujas laiškas 
šmeižiantis Lietuvos Raudonąjį kry
žių ir jo pareigūnus. Niekam nepas- 
laptis, ko “LB” šiais šmeižtais siekia. 
Jis nori, kad šalpa tremtiniams sus
totų ir kad galimai daugiau iš jų 
Vokietijoje išmirtų, kaip išmirė tie 
65,000.... Tačiau šį kartą “LB” jau 
pasimokęs — nebededa pavardžių po 
savo išmistais, o paprasčiausiai — 
“Tave mylintis tėvas”. Lauksime ką 
dar parašys “LB” sūnus, anūkas ir 
uošvė. V. K. ir A. A.

KAS MUMS “LIAUDIES
BALSA” SIUNČIA?

Kartas nuo karto “LB” pasigiria 
turįs daug prietėlių ir skaitytojų iš 
naujai atvykusiųjų lietuvių tarpo. 
Vienas iš tokių, dirbąs J. J. McFadden 
Lumber Co., Ltd. mums rašo:

“Spaudos gaunam čia esančią ir iš 
U.S.A., taip pat gaunam ir iš Vokieti
jos. Tik nežinom, kas “LB” siunčia, 
bet mes jo ir nepageidaujam. Jeigu 
kartais atvažiuotų “LB” atstovai pi
nigo iš mūsų prašyti, tai mes galim 
juos guzais apdovanoti, žinai, su miš
kiniais žmonėmis ....” — užbaigia 
juokais mūsų korespondentas.

— Šešnickas Benediktas, Vegerių v., 
Mažeikių apskr.,

— Paškevičiūtė — Mikonienė Emili
ja, Vabalninko m.,

—Mikonis Albinas, Buomų km., 
Salamiesčio parap.,

— Plečkaičiai, Antanas ir Juozas 
Kumeliūnų km., Marijampolės apskr., 
ieško Geležiūnas, “Victoria” Cleaners, 
2820 Allard St., Montreal 20, Que.,

Jeigu norite apdraustį namą, baldus, automobilį, langus, biznį 
gyvastį ir t.t. Prašau kreipkytis žemiau pažymėtu antrašu, kur 

gausite TEISINGĄ ir SĄŽININGA patarnavimą.

Albertas J. Norkeliunas
GENERAL INSURANCE
DARBO, VALANDOS:

i Trečiad, — penktad. 9.30- 12.30 v.
Antrad. — ketvirtad. 1-4 v.p.p.

405 Transportation Bldg. — 132 St. James St. W.
OFISO — Tel.: PLateau 1871

VALDŽIOJE ĮREGISTRUOTA EKSPEDICINE BENDROVE

HELP Reg’d
PRIMA MAISTO SIUNTINIU UŽSAKYMUS I VISAS VOKIETIJOS 

OKUPACINES ZONAS IŠSKIRIANT U.S.S.R.

Siuntinys Nr. 1.
Tik $10,

Kiaulinių taukų ..........................  4 sv.
Kavos ........................................... 2 sv.
Cukraus ....................................... 5 sv.
Mėsos ......................................... 3 sv.
Grietienės ...................................  1 sv.
Ryžių.................................................. 1 sv.
Kakavos ...........................  J4 sv.
Džiov. Vaisių.....................................  1 sv.

Ekspedicine Bendrove Kanadoje HELP
Patarnauja Kanados ir Jungtinių Valstijų įvairių tautybių žmonėms. Siun

tiniai siunčimi griečiausiu Kanados pašto laivininkystės keliu.
HELP pilnai garantuoja už siuntinio pristatymą adresatui, kiekvienu atveju 

prisiunčia Tamstai gavėjo pakvituotą orderį.
HELP gražina Tamstai pinigus, jei dėl kurių nors priežaščių adresatų 

siuntinys nepasiektų.
HELP standartiniai siuntiniai savo turiniu ir verte pralenkia" visus užsienių 

siuntinius.
Šiandien pasiųskite laiska su užsakymu:

HELP Reg’d. P.O. Box Nr. 777 Place D’Armes, 
MONTREAL 1, QUE., CANADA.

IEŠKO-SIŪLO
Smulkių skelbimų kaina: iki 15 

žodžiu $0.50, toliau už kiekvieną žodi 
po du centu.

IEŠKO LIETUVIO 
ŪKININKO

Kuris sutiktų atkiesti iš Vokie
tijos darbams šeimą iš 5 asmenų: 

tėvas 75, motina 49, ir broliai 26, 
25 ir 22 metų. Visi darbingi ir 
prityrę žemės ūkio darbininkai. Ke
lionės išlaidas apmoka jau esąs Ka
nadoje ketvirtasis brolis Vladas 

Ivanauskas, Golden Manitou Mine, 
V al D’Or, P.Q., kuris gali suteikti 
visas reikiamas ninias.
IEŠKO LIETUVIO ŪKININKO, 

kuris sutiktų atkeviesti iš Vokietijos 
darbams sužadėtinį — vyrą 37 m., pri
tyrusi ž.ū. darbininką. Kelionės iš
laidas apmoka jau Kanadoje esanti 
sužadėtinė F. Pranelytė, Dundas, 50 
South Str., Ont.

ATSILIEPKITE GERIEJI TAU
TIEČIAI, kurie galite padėti atvykti 
iš Vokietijos mano giminėms. Tai mo
teris mokanti labai gerai virti, pri
žiūrėti vaikus ir vaikinas 18 metų 
amžiaus, sutinkąs dirbti bet kokį dar
bą. Atsiliepti adresu: A. Prusblaitis, 
J. J. McFadden & Co., Camp 34, 
Blind River, Ont.

— Kriukelyte-Vyšniauskienė Kon
stantina iš Didėjos km., Rokiškio 
apskr., ieškoma Romo ir Elenos An
tanavičių, DP Camp, Kiel-Friedrich- 
sort, Germany, British Zone. ,

— Jonas Šimkus, iekomas Aloyzo 
Kregždės, Panevėžio apskr.

Ieškomieji arba apie juos žinantieji 
prašomi atsiliepti į “NL” administra
ciją.

Siuntinys Nr. 2
Tik $5,

Kiaulinių taukų ..........................  2 sv.
Mėsos ........................................... 1 sv.
Kavos ........................................... 2 sv.
Cukraus ....................................... 1 sv.
Kakava ......................................... 1 sv.

Visi produktai yra aukščiausios rū
šies ir šviežus. Šios rūšies siuntinius 
už taip žemas kainas tik iš Kanados 
tegalima išsiųsti.
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MONTREAL© ŽINIOS
GRIZO TĖVAS KULBISVISUOTINAS

SUSIRINKIMAS

Lietuvos užgrobimo sukakties minė
jimo, tolimesnio K.L.T. skyrių orga
nizavimo, spaudos ir kitais svarbiais 
klausimais š.m. gegužės mėn. 23 d. 
1 vai. (po pamaldų) kviečiamas Mon
trealo lietuvių susirinkimas. Bus pa
tiekta darbų apyskaita už praeitą laiką.

Visa Montrealo visuomenė kviečia
ma kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Kanados Lietuvių Centro Taryba

LIETUVIŠKA
KINO FILMĄ

K.L.C.T. tariasi su broliais Motu
zais iš amerikos dėl lietuviškos filmos. 
Ji būtų rodoma parapijos salėje ge
gužės mėn. 30 d. Smulkiau kitame 
numeryje.

I VILLE LASALLE
Bene daugiausiai lietuvių apgyventa Montrealo vietovė yra Ville La 

Salle. Dabar ją, anot “LB”, baigia užplūsti dypukai. Jie žino ką daro: tai 
viena iš gražiausių Montrealo vietelių, ypatingai pavasarį ir vasarą. Iš 
vienos pusės didinga St. Lawrence upe, iš antros — pavasario rūbais besipuo- 
šiąs miškas.

Kanados Lietuvįų Centro Tarybos veikliųjų vilasaliečiu iniciatyva kasmet 
čia rengiami šokiai pavasario sezono atidarymui. Šime t jis įvyks gegužės men. 
29 d. (šeštadienyje}, gražioje Bowling Hall salėje (apačioje), Second 
Ave ir Edward gatvių kampe. Pradžia 8 vai. Bufetas su įvairiais gėrimais. 
Gros gera muzika. Geriausia proga jaunimui pasišokti, pasigrožėti gamta ir 
pakvėpuoti tyru oru, kai šokių salėje pasidarys per ankšta ir per triukšminga.

Nepraleiskite gražios progos! Tai paskutinė pramoga po stogu. Po to 
prasidės tame pat Ville La Salle pramogos atvirame ore.

K. L. C. T.

KAIP SU SIUVĖJAIS?

Balandžio mėn. 30 d. į Halifax at
vyko 6 lietuviai siuvėjai. Trys iš jų 
su šeimomis. Bendras atvykstančiųjų 
skaičius 13 asmenų. Visi liko Mon- 
treale.

Balandžio mėn. 24 d. atvyko 4 mo
terys siuvėjos ir vienas vyras. Visi 
nevedę ir išsiųsti į Toronto.

Iš dar ankstesnes siuvėjų partijos 
Montreale liko 3 šeimos. Jas priglaudė 
pats Kanados Lietuviu Centro Tary
bos pirm. p. Juškevičius savo vasar
namyje, o vieną jau seniau buvo priė
męs į savo būtą.

Nejaugi Montrealiečiai leis sustoti 
lietuvių siuvėjų emigracijai į Kana
dą vien dėlto, kad reikia laikinai šiek 
tiek susispausti ir patalpinti atvykstan
čius tremtinius. Daugelis seniau pri
glaustų siuvėjų jau senai susirado pa
talpas, patys įsikūrė ir amžinai liks 
dėkingi savo buvusiems šeimininkams.

Kanadietis.

RUOŠIAMASI
MINĖTI PABALTIJO

UŽGROBIMĄ

K.L.C.T. jau tariasi su latviais ir 
estais del Pabaltijo užgrobimo 1940 
m. ir gyventojų ištrėmimo į Sibirą 
1941 m., bendro sukaktuvių paminė
jimo š.m. birželio mėn. 13 d. Mon
treale.

Yearly Subscription Rates:
Canada .......................................... $3.00
Other Countries .......................... 3.50

Balandžio mėn. 26 d. grįžo į Mon- 
trealą Tėvas Kulbis iš savo ilgos 
kelionės po lietuvių stovyklas mišku
ose ir aukso kaskylose. Kelionėje jis 
išbuvo 8 savaites. Keliavo traukiniais, 
autobusais, trokais, snowmobiliais ir 
net dviviečiu lėktuvu. Visose stovy
klose jis buvo mielas ir laukiamas sve
čias. Tėvas Kulbis numato vėl at
lankyti stovyklas, kai prasidės nau
jas darbo sezonas miškuose, į antrąją 
vasaros pusę.

Savo kelionės metu tėvas Kulbis 
atlankė astuonias miškininkų stovy
klas Ontarijos provincijoje Longlac, 
Cohranės ir Timmins apylinkėse ir 
Perron, East Sullivan, Sullivan, Sigma 
Mines, East Malartique ir Gold Fields 
aukso kasyklas Quebeco provincijoje.

Linkime Tėvui Kulbiui ištvermės ir 
sveikatos tame sunkiame darbe.

GRAŽIOS VESTUVES

Š.m. balandžio mėn. 3d. apsivedė 
p. F. Kregždaitė su p. F. Johansen 
Palaiminimą gavo St. Willibrod kat. 
bažnyčioje.

Vestuvėms buvo išnuomuota “White 
Hali”. Dalyvavo apie 70 svečių.

Negalima praleisti nepaminėjus 
darbščiųjų ir tame darbe sugebančių 
šeimininkių, būtent: p.p. Zavadskienės, 
Budreikienės, Zabelienės, Ramanau
skienės ir šio baliaus ūkvedžio p. Jur
gio Gudo, kuris labai sumaniai aprū
pino visus gėrimais. Vestuvės buvo 
labai linksmos, daina skambėjo po 
dainos, šokis ėjo po šokio.

Po vakarienės jaunieji išvažiavo į 
Ottawą ię praleido keturias dienas 
“Laurentien Hotel”.

Daug laimės ir sėkmės jaunajai po
rai ! Dalyvis.

Tel: CH. 5020

Dr. Leon Carpentier] r 

DANTISTAS

Daro peršvietimus (X-Rays)

2540 SHERBROOKE EAST, MONTREAL 
(Ant Frontenac Kampo)

“NL” SKAITYTOJAMS

Ateityje dėl ne nuo redakcijos 
priklausančių priežasčių “NL” išeis 
ne trečiadieniais, bet penktadieniais.

Redakcija.

“GRAFAS KAIMIEČIO
BERNU” MONTREALO

SCENOJE

Balandžio mėn. 25 d. parapijos salė
je įvyko nekantriai lauktas Kanados 
Lietuvių Centro Tarybos suruoštas va
karas — vaidinimas. Įžanginę kalbą 
pasakė Pr. Rudinskas, programą pra
vedė p. Sakalas.

Buvo vaidinama šešių veiksmų ko
medija “Grafas kaimiečio bernu”. 
Vaidinimą režisavo ir didžiąją organi
zavimo darbo dalį atliko nenuilstanti 
Montrealiečių veikėja Marija Arlau
skaitė. t

Artistais dalyvavo: Grafas — Jonas 
Gudas, Bajoras — Alfa Gudas, Grafo 
tarnas — Vytautas Sabalys, Ūkininkas 
— Juozas Kuprevičius, jo žmona — 
Stasė Bielskienė, jų duktė — Danute 
Jakimavičiūtė, Užvaizdą — Antanas 
Navickas, Bernas — Mamertas Ma
čiukas, Pranas — Leonas Morkūnas, 
pletkininkė Andrėj avienė — Janina 
Pauliutė.

Veikalo turinys sekantis. Grafas su
siginčija su savo giminaičiu bajoru 
del kaimiečių. Bajoras juos užtaria, 
o grafas kaimieičams nepripažįsta jo
kių kilnesnių troškimu, jokios kilnes
nės sielos. Ginčas baigiasi lažybomis, 
pagal kurias grafas sutinka persirengti 
kaimiečiu ir apsiėmęs tarnauti pas 
ūkininką bernu žada įrodyti kaimiečių 
netikumą. Jis patenka pas protingą 
ūkininką Kupstą. Bebernaudamas įsi
myli to paties ūkininko dukterį. Kar
tą, jam prisipažįstant meilėje, juos 
užklumpa pletkininkė. Grafas ją ap- 
kulia, bet subėgę kaimiečiai priremia 
ir jį patį. Tada jis prisipažįsta esąs 
grafu. Po ilgesnių ginčų su tėvu del 
nevienodos jo ir jų dukters kilmės, 
pagaliau gauna jos ranką ir įvyksta 
vedybos. Grafas apdovanoja ūkininkus 
žeme, žinoma, pralošia lažybas ir 
grįžta su jauna žmona namo.

Veiksmas paįvairinamas grafo tarno 
labai mokamai suvaidinta girtuoklio 
role, antrojo berno išdykavimais ir 
triukais del grafo nesugebėjimo dirbai 
ūkiškų darbų, tėvų ginčais dėl duk
ters nenoro tekėti už turtingo ūkininko 
ir pn. Režisierė ir artistai savo užda
vinį atliko visai gerai. Ypač tą tenka 
pasakyti apie grafo tarną, berną, plet- 
kininkę ir ūkininką.

Be vaidinimo, įspūdingai paskambi
no piano Vanda Juzentavičiūtė ir šo
kėjai pašoko keturius tautinius šokius: 
malūną, kalvelį, šustą ir suktinį. Šo
kius šoko: Milana Gečaitė — Pranas 
Kalinauskas, Marija Pužauskaitė — 
Jonas Kalinauskas, Genovaite Narbu
taite — Albetas Nikolajūnas, Viktori
ja Selenytė — Edvardas Bobinas, Al
vitą Jakimavičiūtė — Mamertas Ma
čiukas, Elena Narbutaitė — Andrius 
Milius ir Aldona Ratavičiūtė — Pet
ras Pacaitis. Kas kartas šokėjai vis 
tobulėja ir žada išaugti į visai rimtą 
meninę grupę.

Programa buvo užbaigta Tautos 
Himnu.

Po programos parapijos klebonas

( Nekalto Prasidėjimo Mergaičių Draugija
/ s. m. gegužės mėn. 22 d. 8 vai. parapijos salėje rengia

į LINKSMA ŠOKIU VAKARA
j Gera muzika, bufetas su įvairiais gėrimais. \
: Visa jaunuomenė ir vyresnieji kviečiami pasilinksminti.
- Įėjimas $0.75.
/--------------- ------------------- .----------- ---------------- .------------------------ —

KANADOS LIETUVIU SĄJUNGĄ
š. m. gegužės mėn. 9 d. 4 vai. parapijos salėje rengia

MOTINOS DIENA
Programoje pritaikyto dienai turinio kalba, bažnyčios choras, 

p. J. Vienožinskaitės solo, nauji dar nešokti Montrealo scenoje 
tautiniai šokiai ir kt. Kartu gausi vakariene.

Visuomenė kviečiama kuo skaitlingiausiai dalyvauti.
Pelnas skiriamas tremtiniams Vokietijoje šelpti. Bus siunčiami 

maisto pakietėliai.
Įejirąas $1.25.

kun. Bobinas pravedė loteriją. Buvo 
leidžiamas pianinas.

Be režisierės Marijos Arlauskaitės 
ir programos dalyvių, prie šio vakaro 
darbų daug prisidėjo pats parapijos 
klebonas kun. Bobinas, p.p. Kupre- 
vičiai, p.p. Lukošai, p.p. Juškevičiai, 
p. Trumpa, p. L. Gudas, p. Leknickas 
ir kt.

Gautas pelnas, viso $170.04, pas
kirtas naujos lietuvių parapijos baž
nyčios statybai. Žmonių dalyvavo apie 
500.

Dalyvis.

LIETUVIU JAUNIMO 
KLUBO VAKARAS

Gegužės mėn. 2 d. 4 vai. Lietuvių 
Klube “Vytautas” įvyko Lietuvių Jau
nimo Klubo vakaras. Programoje jau
nimo choras, vadovaujamas p. Kata- 
sonovaitės gražiai sudainavo “O Ka
nada”, “Berneli mūsų”, “Miškų Gėlė”, 
“Kur banguoja Nemunėlis” ir kon
certo pabaigoje Lietuvos Himną.

Janina Vienožinskaitė sužavėjo pu
bliką solo “Kas bus” — muzika ir 
žodžiai p. Žižiūno, “Mano sieloj šian
dien šventė” ir “Dūdelė”. Duetas iš 
Jono Sadausko ir Anelės Jokubau- 
skaitės nuotaikingai paskambino ke
letą muzikos dalykėlių ant piano. Tau
tinių šokių grupė pašoko “Kalvelį”, 
“Šustą” ir “Kubilą”. Balerina Galina 
Šimkaitis gražiai pasirodė su “Kaukės 
valcu” ir “Įsimylėjusiu džiokeriu”. Da
nute Bobėnaitė padeklamavio “Tolimą 
kaimą” ir “Benamių dainą”.

Vaidintojų grupė suvaidino dvi ko

Tel: Ofiso — CH. 5020
” Res’ — AM. 9324

Dr. E. Andrukaitis
LIETUVYS 

GYDYTOJAS
2540 Sherbrooke East, Montreal 

(Ant Frontenac Kampo)

/----- ~------ —.------ ~---------------------------- ----------- ----------T
į 2820 ALLARD ST., Tel. TRenmore 1135 ?
( Montreal 20. į
į lz .

I Victoria i 
į CLEANERS & DYERS CO. ;
J Mes valome ir dažome įvrairius, kaip vyriškus, taip moteriškus ž 
1 drabužius. Taip pat išvalome nuo lietaus apsiastus, dėl kurių
• uždedame “Drex”, kas neperleidžia vandens ir duodą graženę / 
s išvaizdą. į
; Taipgi valome visokiausios rūšies karpetas ir fotelius (Chester- • 
( fields), gardinus lengvus ir sunkius. j
/ Kiekvieną orderį pa j imame iš namų ir pristatome į namus.
? Už musu atliktą darbą garatuojame. i
ž Dėl informacijų prašome telefenuoti TRenmore 1135 (galimą i 
/ pašaukti lietuviškai. :
į Lietuviai savininkai: i
j J. Kriaučeliunas A. Majauskas J. Matulaitis
i____ _______ ________________.J

medijas: “Gavau žmoną” ir “Nusižu
dėlį”. Vaidinimams režisavo J. Mozu- 
raitis ir P. Matusevičius. Vaidino K. 
Guzevičius, J. Mozuraitis, Aldona 
Yakšys, Konstancija Merkevičius, A. 
Reksty, P. Piecaitis ir A. Cupas. Abi 
komedijos sukėlė žiūrovams daug ska
naus juoko.

Programa labai gražiai pravedė Al
bertas Norkeliūnas. Bendrai, Vakaras 
nusisekęs, gal tik kiek per ilga pro
grama.

VEDA BUVĘS “NL”
REDAKTORIUS YLA

Chicagon išvykęs gyventi p. Jonas 
Yla, prieš p. M. Arlauskaitę buvęs 
“Nepriklausomos Lietuvos” redakto
rius, gegužės mėn. 1 d. apsivedė. Į 
jo vestuves iš Montrealo išvyko jo 
brolis su žmona ir abiemis dukrelė
mis.

Jaunavedžiams linkime ilgo ir lai
mingo gyvenimo.

NAUJAS
LIETUVIS

PREKYBININKAS
Nesenai Ville La Salle, Montreal 

atsidarė nauja lietuvio J. Leknicko 
prekyba: Central Butcher and Gro
cer, 7659 A Central Avė. Krautuvė 
šviesi erdvi ir daro labai malonų 
įspūdį.

Tuo maloniau, kad J. Leknickas yra 
senas ir veiklus Kanados Lietuvių 
Tarybos bendradarbis.

Linkime naujajam prekybininkui 
kuo geriausios sėkmės.
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