
Nr. 10 (76) PRICE 10< MONTREAL, 21 MAY, 1948

Yla J.9 
4949 So 
Chicago 
U. S. A

Halsted,
9, Ill.,

tuthorized as second class mail, Post Office Dept., Ottawa

Už išlaisvinimą Lietuvos!
Už ištikimybę Kanadai!

FOR LIBERATION OF LITHUANIA!
FOR LOYALTY TO CANADA!

. KAINA 10< VIII METAI

K.L.T. SKYRIŲ PIRMININKU SUVAŽIAVIMAS
Greitas Kanados gyvenimo tempas 

neleidžia nei vienai minutei atsikvėpti. 
Organizacinio gyvenimo dirvonas buvo 
perdaug užžėlęs, todėl reikia įtempti 
visas pastangas jam išplėšti. Pradžia 
džiuginanti. K.L.T. greitai turės de
šimt skyrių. Tai didelis laimėjimas 
prie mūsų išsiblaškymo po plačiąją 
Kanadą ir aštrios mūsų priešų pro
pagandos užgniaužti šį daigą pačioje 
pradžioje.

Tolimesniems organizaciniams rei
kalams aptarti ir pasiruošti visuotinam 
Kanados lietuvių atstovų suvažiavimui, 
Kanados Lietuvių Centro Taryba nu
tarė kviesti š.m. liepos mėnesyje sky
rių pirmininkų suvažiavimą Mon- 
treale. Tiksli suvažiavimo vieta ir data 
bus paskelbta vėliau.

Svarbiausi suvažiavimo uždaviniai: 
aptarti K.L.T. organizacinės formos 
reikalus, nustatyti gaires ruošiamam 
naujam statutui, aptarti tremtinių šal
pos, imigracinės pagalbos, atvykusiųjų

NAUJI K. L.T. SKYRIAI 
«r

Kirkland Lake, Ont.
Š.m. gegužės mėn. 2 d. įvyko K.L. 

T. skyriaus steigiąmąsis susirinkimas 
Kirkland Lake, Ont. Skyriaus valdy- 
bon išrinkti:

Balsys Juozas — pirmininku,
Dransutavičius Albertas — vice

pirmininku ir
Juodgudis Jonas — sekretorium, 
Paulauskas A. — kandidatu.
Susirinkimas išdiskutavo lietuviškos 

spaudos ir Spaudos B- vės “Viltis” 
rėmimo klausimus, organizacinius rei
kalus ir tt.

Susirašinėjimui adresas: J. Juod
gudis, 26 Main St., Kirkland Lake, 
Ont.

* * *
Hamilton, Ont.

Š. m. gegužės men. 9 d. įvyko K. 
L. T. Hamilton skyriaus steigiąmąsis 
susirinkimas. Į susirinkimą, be Hamil- 

AUSTRALIJA PRIES PABALTIECIU 
REGISTRACIJA SOVIETU AMBASADOJE

Prasidėjus pabaltiečių imigracijai į 
Australiją Sovietų Ambasada, pana
šiai kaip ir Kanadoje, paskelbė, kad 
pabaltiečiai turi registruotis iki bir
želio mėn. 1 d. Sovietų ambasadoje.

Australijos valdžia į tai paskelbė, 
kad ji niekad nepripažino Lietuvos 
Latvijos ir Estijos įjungimo į Sovietų 
Rusiją ir patarė pabaltiečiams nesire- 
gistruoti. Praėjus nustatytam laikui 
jie galėsią gauti Australijos pilietybę.

Sovietų ambasadorius tada paskelbė, 
kad jo paskelbtoji registracija esanti 
neprivaloma.

globojimo, lėšų organizavimo, kultū
rinės veiklos plėtimo (chorų, ansam
blių, vaidintojų, sportininkų organi
zavimą), lietuviško švietimo, bendra
darbiavimo su Kanados įstaigomis ir 
organizacijomis ir kitus svarbius klau
simus. Skyrių pirmininkai prašomi pa
ruošti pranešimus, geriausiai raštu, 
iš vietų.

K.L.T. jau turi 7 veikiančius sky
rius ir du organizuojasi. Tačiau tatai 
toli gražu dar neapima visų didesniųjų 
lietuvių grupių. Užtat dabar pats lai
kas susigriebti ir įkurti skyrius visur, 
kur tik tam susidaro sąlygos. Nekreip
kime dėmesio į gyvenamos vietos lai
kinumą, kai reikalas eina apie stovy
klose ar įmonėse gyvenančius lietuvius, 
nesijaudinkime, jei pradžioje neįsteng
sime įtraukti visų vietos lietuvių. Ei
kime drąsiai savo keliu ir patys stebė
simės, kaip laikas išlygins visus trūku
mus ir sujungs mus į vieną didelę or
ganizaciją visos Kanados mastu.

toniečių, buvo atvykęs K.L.T. Toron
to skyriaus pirmininkas p. Norkus, 
sekretorius p. Dervinis ir P. Gamu- 
levičius. Susirinkime dalyvavo virš 
50 asmenų.

Susirinkimas išrinko valdybą iš še
šių asmenų ir revizijos komisiją iš 
trijų asmenų. Vardinį sąrašą paskelb
sime kitame numeryje.

Skyriaus adresas susirašinėjimui: 
Petras Jodėlė, 85 Hyllyard, Hamil
ton, Ont.

* » *
Sudbury, Ont.

Š.m. gegužės mėn. 9 d. įvyko K. 
L.T. Sudbury skyriaus steigiamasis 
susirinkimas. Plačiau apie ji kitame 
numeryje.

Tuo budu K.L.T. jau turi 8 sky
rius-. Montreale, Toronto, Winnipeg, 
Long lac, U al d’Or, Kirkland Lake, 
Hamilton ir Sudbury. Organizuojasi 
skyriai Rodney ir St. Catharine.

Visi pabaltiečiai spaudos atstovams 
pareiškė, kad jie nė nemano regis
truotis, kadangi ir savo kraštą jie 
apleidą tik dėlto, kad išvengti rusų 
pilietybės ir rusų nagų.

Kaip matome. Sovietams tremtiniai 
yra lig rakštis iianagėje. Kai nebėra 
vilties juos teroru ir bauginimais susi
grąžinti, kaip tai daroma Vokietijoje 
per visokias Rusų misijas ir IRO kai 
kuriuos pareigūnus, tai bandoma už
mesti meškerę visokiomis registraci
jomis.

Lietuviai Vai d’Or antikomunistinėje demonstracijoje. Plakatas vaizduoja 
Rusijos ranką apgniaužusią Lietuvą.

LIETUVIAI
ANTIKOMUNISTINĖJE 

DEMONSTRACIJOJE
Gegužės mėn. 2 d., sekmadienyje, 

Vai d’Or mieste didelis sujudimas. 
Miestas pasipuošęs Anglijos, Kanados 
ir Quebec vėliavomis. Gatvėse būriai 
žmonių prisisegę prie krūtinių žen
klelius su šūkiu: "Down with com
munism”.

Tai diena, kurioje buvo aiškiai pa
sisakyta prieš raudonąjį siaubą, kuris 
Kanadiečiui iki šiol neatrodė toks bai
sus, nors daugelis Europos tautų, jų 
tarpe ir lietuviai, kančiomis ir krauju 
tą yra patyrę.

Didžiulė antikomunistinė demon
stracija pravedė Knights of Columbus 
organizacija. Kanados Lietuvių Tary
bos skyrius jos kvietimą priėmė ir 
paragino visus lietuvius skaitlingai da
lyvauti, kurių suvažiavo gera šimtinė.

Demonstracija buvo pradėta iškil
mingomis pamaldomis, kurias atlaikė 
J. E. vyskupas Desmarais, asistuoja
mas kitų aukštų bažnyčios dignitorių. 
Pamaldos vyko specialiai tam reikalui 
paruoštoje aikštėje atvirame ore, daly
vaujant didelei miniai žmonių. Lietu
viai vykstant į pamaldas buvo pastatyti 
patys pirmieji.

Po pietų prie Knights of Columbu^ 
salęs didelis judėjimas: čia ren
kasi su vėliavomis ir plakatais demon
stracijos dalyviai. Lietuviai atžygiuoja

DEPORTACIJŲ MINĖJIMAS MONTREALE
Montreale Pabaltijo užgrobimo ir 

deportacijų į Rusijos gilumą minėji
mas bus daromas drauge su latviais 
ir estais. Gegužės mėn. 12 d. įvyko 
K.L.C.T. ir abiejų kaimyninių tauty
bių atstovų pasitarimas.

Nutarta minėjimą ruošti atvirame 
ore, Ville Lasalle, K.L.C.T. išnuomo
toje šiam sezonui aikštėje. Minėjimas 

iš Sigma Gold Mines rykiuotėje su 
dainomis. Visa gatvė kimšte prikimšta 
žmonių. Garsiakalbiai šaukia rikiuo
dami visus eisenai, po minią nardo ma
šinos ir fotografai.
Lietuviai po stilizuota vytimi

Pirmoje eileje rikiuojasi anglų ir 
prancūzų įvairios organizacijos, moky
tos, skautai ir gyvieji paveikslai. Po 
to pirmieji per garsiakalbį šaukiami 
lietuviai, toliau lenkai, ukrainiečiai ir 
kroatai. Tačiau vieno lenkų kunigo 
intervencija eisenoje lenkai ėjo pir
mieji. Lietuviai dalyvauja su tautine 
vėliava ir Kanados vėliava, kurias 
nešė du tautiškai apsirengę vyrai. 
Pryšakyje nešamas plakatas su stili
zuota vytimi ir dideliu užrašu LI
THUANIA. Po vėliavų eina Vai 
d’Or K.L.T. skyriaus vadovybė ir na
riai išsirikiavę iš paskos, kiekvienas 
nešdamas vėliavėlę su užrašu “Down 
with communism".

Stalinas su giltine
Kartu nešami ir du dideli plakatai. 

Vienas vaizduoja kruviną Rusijos ran
ką, kuri laiko apgniaužusi Lietuvą, o 
pro jos sugniaužtus pirštus laša no- 
kalto kraujo lašai. Plakate didelėm 
raidėm parašyta: “1940-1948 Blood 

(Perkelta į 4 pusl.j 

prasidės iš ryto pamaldomis bažny
čioje. Po pietų ketvirtą valandą Ville 
Lasalle įvyks viešas mitingas daly
vaujant visoms trims tautybėms ir 
svečiams — laikraštininkams, parla
mento, valdžios ir Kanados organi
zacijų atstovams. Pagrindinę kalbą 
angliškai sutiko pasakyti p. G. Ruk
šėnas. Be to, bus trumpos visu trijų

B-VE “VILTIS”
AUGA

Spaudos Bendrovės “Viltis” pradė
tas savos spaustuvės organizavimas 
sėkmingai eina pirmyn. Jau gautos 
patalpos Ville Lasalle, 34th Avė. Jos 
baigiamos paruošti ir tikimąsi iki šio 
mėnesio galo mašinas pergabenti ir 
sumontuotai. Patalpų paruošimui ypa
tingai daug padėjo p. Kuprevičius, p. 
Salala ir pats savininkas p. Vilimas.

Šerų platinimas Montreale vyksta 
sėkmingai. Nors platintojai dar neį- 
nešė pinigų, bet apytikriai jau su
rinkta apie $2000.00. Platinimas tęsia
mas toliau.

Neatsilieka ir kitos vietovės, nors 
atsišaukimas Šerų platinimo reikalu 
dar tik išsiųstas, o kvitų knygutės dar 
tebesiuntinėjamos. Štai p. Kantvydas 
iš Beardmore b-vei rašo:

“Mes, beskaitydami Tamstų prane
šimą “N L”, labai apsidžiaugėme ir 
kartu sveikiname linkėdami, kad 
“NL" išaugtų į didelį dienraštį ir ap
valytų tas piktžoles, kurios yra apse- ~ 
dusios daugelį Kanados lietuvių, kad 
tie aklieji mūsų tautos sūnūs prare
gėtų ir pamatytų, kur yra tikroji 
tiesa, kad jie nebebūtų mūsų tautos 
žudikų pritarėjai bei garbintojai. Juk 
jie yra tik svetimos propogandos au
kos. Mūsų, kurie matėme ir patyrėme 
tą žiauriąją klastą šventa pareiga 
visomis priemonėmis stengtis jiems 
padėti grįžti į tikrąjį tautos kelią. 
Tat sėkmės‘Jūsų darbe!

Jau iš mūsų būrelio apie pusė išva
žinėjo į miestus. Aš tikiuosi, kad 
atsiras daugiau norinčių pirkti Šerus, 
kai gausime bendrovės įstatus. Tat 
prašau tuojau prisiųsti Šerus ar kvi
tus ir įstatus bei instrukcijas. Kuomet 
bus gauti pinigai, tuojau pasiųsiu. 
A. Kantvydas".

Prie laiško pridėtas pasižadėjimų
lapas pirkti serus:
1. Kantvydas Albinas ............ $100.00
2. Nakrošius Vladas .............. 20.00
3. Sidabras Petras .................. 20.00
4. Preikšas Albertas ..............  100.00
5. Kalpokas Jonas .................. 30.00

Tai pavyzdis, kuris vargu ar ras 
sau lygių. Idealizmas nugali viską. 
Tremtiniai, patys nieko neturėdami, 
sunkiai uždirbtus pinigus skiria šven
tai lietuvių kovai už mūsų tautos 
laisvę ir teisę, prisidėdami prie tos 
kovos daigų Kanadoje ugdymo.

Neatsitikime ir mes! Teįsigyja 
kiekvienas tik vieną šera — spaustu
vei ir laikraščiui pagrindai bus pa
dėti.

tautybių atstovų kalbos. Toliau pro
gramoje numatytos kai kuriu svečių 
kalbos, deklamacijos, gyvieji paveik
slai etc.

Smulkią programa tarės išdirbti 
specialus jungtinis visų trijų tauty
bių minėjimo komitetas, kuris susi
rinks gegužės mėn. 18 d. Programą 
I>askelbsime sekančiame numeryje.
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Tai buvo dvi savaites prieš Vely
kas. Montreale lijo. Paskutinieji snie
go likučiai pamažu nyko. Tą dieną 
išvykau į Ontarijos provincijos žie
mius aplankyti miškuose ir aukso 
kasyklose besidarbuojančių naujai at
vykusių iš Europos lietuvių ir aptar
nauti jų dvasinių reikalų.
Lietuviu antplūdis Timminse

Pirmas sustojimas buvo Timminso 
miestas. Tai yra didžiausias ir gra
žiausias šiaurės Ontarijos miestas 
turįs apie 20,000 gyventojų. Aplinkui 
dunkso aukso kasyklos, o už jų tęsiasi 
milžiniški miškai, kuriuose tai šen tai 
ten niūruoja miškakirčių stovyklos. 
Auksas ir miškas ir yra to miesto 
augimo bei klestėjimo priežastimi.

Čia gyvena taip pat apie 10 vietinių 
lietuvių šeimų. Prieš paskutinį karą 
lietuviai čia buvo skaitlingesni negu 
dabar. Karo metu, atsiradus dides
niam uždarbiui didmiesčiuose, dauge
lis jų iš ten išsikėlė./ Bet prieš pat 
Velykas Timminso lietuvių skaičius 
penkiariopai padidėjo. Mat, laikinai 
dėl blogo sezono sustabdžius miško 
darbus, didelė dalis ten dirbančių lie
tuvių atvažiavo ir apsistojo kuriam 
laikui mieste. Lygiai tuo pačiu laiku 
buvo atvežta iš Europos apie 20 lietu
vių į čionykščias aukso kasyklas ir 
apgyvendinti miesto vielbūčiuose, taip 
kad Timminso miestas ir jo prašmat
nūs viešbučiai niekad nėra matę tokio 
didelio lietuvių antplūdžio. Patekęs 
tuo metu žmogus į vieną ar kitą tokį 
viešbutį, tikrai pamanytume! atsidūręs 
kur tai “Telšių” ar “Perlojos” res
publikoje.
Angles lupose “Trijų seselių 

jaunas brolelis”
Besilankant pas Timminso vietinius 

lietuvius p.p. Aleknavičius, Leimanus,

P U S P I R I R I s
Kanados ir Amerikos spaudoje da

bar godžiai skaitoma garbaus anglų 
vado čerčilo atsiminimai — sprendi
mai apie neseną praeitį ir klaikią da
bartį. Lietuviai Čerčilų, -regis, neturi, 
bet Dievas, visgi, ir juos apdovanojo 
galvomis, kurios ir lapų neleidžia į 
pilvus prikristi, ir kai kada neblogiau 
Čerčilo pasaulio įvykius pasveria, štai, 
pavyzdžiui, Akylas Puspipiris. Tiesa, 
jo niekas neprašė pasaulį stebėti ir 
sprendimus daryti, bet, matyti, jau po 
tokia planeta gimęs, kad nesusilaiko, 
kaip perlojiškis lenko nemušęs, ar 
žemaitis geležėlių neieškojęs.

Kojomis žemės neišgyvensi, bet Pus
pipiris gana daug jos apkeliavo. Pa
saulį pirmusyk Latvijoje pamatęs, il
gai svyraro kur augti, nes augo čia 
Latvijoje, čia Lietuvoje, o galiausia, 
Amerikoje. Atlantą net penkisyk per
plaukė. Kaip (pasak tėvo) nevietoje 
augo, taip nevietoje ir mokslo sėmėsi. 
Ko trūko, gyvenimo beržinė košė pri
dėjo. Vietoje dar ir dabar nerimsta, 
nes dažnai, taip sakant, viena koja
Kanadoje, o kita Amerikoje.

Lietuvių tauta maža, bet marga kaip 
genis, arba, sakykime tiesiog — genia
li. Netaip kaip rusai, kurių pirmas 
žodis istorijoj svetimiems verkšleno: 
"Mūsų žemė didelė ir turtinga, bet 
tvarkos nėra; ateikite ir tvarkykite.” 
Dievaži, tvarkos net šiandien ten nėra, 
nors jau tūkstantis metų prabėgo. 
Koks artojas, matyti, toks ir arklas. 
Pas lietuvius būdavo ir siaura, ir 
skurdu, bet laisvės sparnais Nepri
klausoma Lietuva tokius plotus nuėjo 
kad 13-kos tūkstančių ilgio Sovietija 
ilgai neprilygs. Dvasiniai gi pas mus 
visados buvo taip platu ir turtinga, kad 
oi, oi!

TEN KUR M
IR AUKSA KASA

Šargalius ir kitus, vieną sykį dideliam 
savo nustebimui išgirdau vieną kana
dietę, kilimo anglę, visai gražiai dai
nuojant lietuvišką dainelę: “Trijų se
selių jaunas brolelis.” Pasirodo, kad 
ji yra šeimos motina, muzikė ir dažnai 
koncertuoja vietinio radijo progra
moje. Ji pas vietinius lietuvius susi
tiko su naujai atvažiavusiais. Išgir
dusi skambias lietuvių dainas susiža
vėjo jomis ir pasiryžo išmokti tuo 
tarpu bent vienos daineles žodžius ir 
meliodiją. Ji mano suorganizuoti ma
žą lietuvių būrelį ir padainuoti per 
radio. Būtų gražu, kad per Kanados 
oro bangas lėktų lietuviškos dainos 
garsai.

Atlaikęs vienoje Timminso bažny
čioje mišias, į kurias buvo susirinkęs 
gražus vietinių ir naujai atvykusių 
lietuvių būrelis, išvykau toliau.

Prie Hudsono įlankos
Nuo Cochrano miesto iki Hudsono 

įlankos, išilgai gelžkelio linijos, yra 4 
lietuvių miškakirčių stovyklos. Trau
kinys eina tik du kartu į savaitę. 
Reikia prisitaikinti prie jo. Paskutinė 
lietuvių stovykla randasi už 150 mylių, 
o kitos trys daug arčiau Cochrano 
miesto (5000 gyv.). Šis kraštas beveik 
visai neapgyvendintas. Gelžkelio stotis 
sudaro ne kas kita, kaip tik miški
ninkų stovyklos ar indėnų kaimeliai.

Čia tai jau tikra sniego karalija. 
Tenka jame klampoti iki juosmens 
Šalčiai sibiriški. Tuo tarpu barakai 
pastatyti iš lentų. Tiesa, barako vidu
ry be paliovos dieną ir naktį kūrenasi 
krosnis. Taigi, nuo krosnies smarkus 
karštis, gi nuo sienų skverbias aštrus 
šaltis. Du kontrastai. Čia galima būtų 
pritaikinti žinomos lietuvių mįslės 
žodžius: "Šonas šyla, šonas šąla__”

Tačiau nežiūrint nei sniego gausu
mo, nei šalčio stiprumo, lietuviai žino,

Prisiminkim tik Vydūną. Vaikinas, 
17-tus metus eidamas .taip sveikatoje 
buvo silpnas kad tėvas bile dieną jo 
mirties laukė. Bet, štai, riešutus be- 
kramsnodamas, Vydūnas sulaukė 80 
metų ir, be akinių, į tokius tolius (ar 
augščius) žiūri kad amerikonai su 
200 colių storio teleskopais nepasie
kia 1 Pas lietuvius • tik, Dieve, duok 
bėdos, o pinigų bus 1

Štai, Amerikon atvyksta buvęs Lie
tuvos ministrų kabineto pirmininkas, 
armijos generolas, ir, nei akia nemirk
telėjęs, tuojau ramiai sėda dirbtuvėje 
mechaniku prie mašinos už $30 savai
tėje. Netik pats sėda, bet dar moterį su 
sunu prie darbo pristato. O rudenį eis 
amerikonus universitete mokyti. “Po
niškos” Lietuvos atstovas? “Kapitalis
tinė” Amerika? Sakykim, Amerikos 
valstybės sekretoriui Marshallui tektų 
darbininkiškon Rusijon tremtiniu bė
gti — kuo ten taptų? Kapitalistu? 
Darbininku? Lavonu su kulka kakto
je? Gerai protėviai sakydavo (turbut, 
Liaudies Balsui taikydami): "pažink,
šikšna, degutą” — jei galvoti moki.

Na, kelis šimtus jaučio odų pri- 
rašytumėm, bevaizduodami geniškai 
genialų lietuvių atsiliepimą visais gy
venimo klausimais. Sykį, 1907 metais, 
į policijos stotį Washingtone atėjo lie
tuvis ir pareiškė, esąs tuometinis Ame
rikos Prezidentas, Teodoras Roosevel- 
tas. Ten pat tuoj ir ministrų kabinetą 
pasiskyrė: viršininką padarė karo mi
nistru, raštininkui padovanojo užsie
nio reikalų vietą, o šlavikui pavedė 
valstybės finansus. Gaila, istorijai ne
duota progos jo valdymo būdų patirti, 
nes, kabinetą sudarius, ponai ministrai 
jį į pamišėlių prieglaudą nugabeno.

Puspipiris, tiesa, kantrus ir kuklus,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Kun. S. Kulbis S. J.

KERTA
kad čia vistik ne Sibiras. Čia gerai 
valgo, šiltai dėvi, neblogai apmoka, 
darbas laikinas, o visų svarbiausia — 
už nugaros nestovi su durtuvais pali- 
cijos agentai.
Kanadiečius “Suvarė i ožio 

raga”
Tame rajone buvo apie 90 lietuvių. 

Gyvenantieji arčiau Cochrano miesto 
sudarė gerą krepšinio rinktinę.
Keletą kartų sužaidė su miesto rink
tine. Miesto gyventojai pradžioje
žiūrėjo paniekinančiai į tuos naujus 
iš miško atėjusius sportininkus — 
lumberdžekus. Bet, kai lietuviai porą 
kartų iš eilės kanadiečius žaidikus 
suvarė į “ožio ragą”, tuomet publika 
pakeitė savo blogą nuomonę lietuvių 
miškininkų atžvilgiu. Gi Wiekso kom
panijos vyriausias direktorius, kuris 
lietuvius iškvietė iš Europos, paten

kintas šypsojosi ir nuoširdžiai ploj 
lietuvių garbei.

Snow-mobile i Trakus
Iš Cochranos pasukau į vakarus. 

Netoli Fort William Ontario provin
cijoje yra ilgas kokių šimto mylių 
ežeras, ką ir pats to ežero pavadini
mas sako Longlac. Tenai paliai ežerą 
įvairiose miškų stovyklose randasi 
arti 200 lietuvių. Vasarą gana smagu 
būna važiuoti motoriniu laivu per 
stovyklas. Žiema visai kas kita. Tada 
vienintele susisiekimo priemone esti 
tam tikra mašina, angliškai vadinama 
snow-mobile. Savo išorine išvaizda ir 
sustatymu visai panaši į karinį tanką, 
tik be patrankų ir kulkosvaidžių. 
Pirmą kartą važiuojant tuo sutvėrimu 
ne vienam tenka susirgti jūros liga.

Šiuo sykiu snow-mobile prisigrūdo 
pilnas žmonių. Buvom kaip silkės 
bačkoj. Liimei, langas, prie kurio 

{Perkelta į 4 pusi.) 

bet, tubut, jau nekantrauja, nes nuto
lome nuo jo. Jis pats nuo nieko nesi- 
tolina. Taip sakant, yra artimo, jei ne 
artumo mylėtojas. Visur eina, su vi
sais kalbasi. Su bolševiku kalba kaip 
kunigas, su kunigu kaip bolševikas, su 
socialistu kaip tautininkas, su tautinin
ku visai nesikalba, nes turėtų pats 
su savim kalbėtis, o kas su savim 
kalbasi, sakoma, su savim nesusikalba.

Su vieta laikrašyje skaitydamies, 
daugelį kitų Puspipirio savybių palik
sime ateičiai, bet gal bus įdomu susi
pažinti su jo pažiūra vienu degamu 
(gal tik kurstomu?) klausimu.

— Kaip jums, p. Puspipiri, K. L. 
Taryba išrodo? — paklausėme klube, 
kur adatos šieno kupetoje ieškojo 
(mokančio šakmatais palošti).

— Tarybą, brolau, gramatikoje mo
teriškos girfities. Išrodo puiki ir labai 
gerai save sutvarkiusi, padori lietuvai
tė, bet, Tamstalė, jau eina gandai...

— Gandai ? Kokie gandai ? — krūp
telėjome.

— Padori mergina, rodos, privalėtų 
pirma ištekėti ir pastovų židinį sukur
ti, pirm negu šeimynos ...

— Šeimynos? Kaip tai — šeimynos?
— Ka, ar neskaitei? Sakoma, jau 

•net geraširdžių pribuvėjų atsirado, ku
rie nuo širdies nori padėti kūdikiui 
gimti. Jau ir vardą parinko: "Kana
dos Darbo Žmonių Sąjunga.”

Nutilau, nes' skaičiau. Mintin net 
atėjo mįslė: “Maža, maža trobelė, pil
na kultuvėlių”. Ir visos kulti nori! 
O Puspipiris baigė:

— Viena pupa, aišku, lauko neapsėsi, 
bet ir dvi to nepadarys. Vienu šakaliu 
galima dvi krosnis pakurti, bet ar ne 
geriau ir jaukiau visiems prie vienos 
geros lietuviškos ugnelės šildytis?

Vyt. Sirvydas.

KAIP ATSIKVIESTI
I KANADA ARTIMUOSIUS?

Nors spaudoje jau buvo keletą kar-
tų rašyta apie artimųjų atsikvietimo 
galimybes į Kanadą, bet vis atsiranda 
interesantų, kurie teiraujasi pačiais pa
prasčiausiais artimųjų atkvietimo klau
simais. Todėl, nors kai kas bus ir 
pakartota žemiau dedamuose patari
muose, kas skaitė ankstesnius prane
šimus, tačiau jie bus naudingi ypač 
nesenai atvykusiems tremtiniams, be- 
sisielojantiems savo artimųjų atkvie- 
timu.

Ką galima atkviesti į Kanada?
1. Artimuosius gimines — vyrą, 

žmona, vaikus, brolius, seseris ir jų 
šeimas. Trumpą laiką 1947 m. rudeny
je buvo leista kviesti ir pusbrolius, 
sūnėnus bei dukterėčias. Dabar toki 
pareiškimai sprendžiami individualiai ir 
labai dažnai atmetami.

2. Sužieduotinį arba sužieduotinę, jei 
žadama per vieną menesį apsivesti.

t 3. Žemes ūkio darbininką arba dar
bininkę ir jų šeimas, jei kviečia ūki
ninkas garantuotam darbui.

4. Kitų specialybių asmenis, jei kvie
čiama garantuotam darbui ir turimas 
Darbo Ministerijos leidimas kviesti, 
kuris duodamas tik tų specialybių 
žmonėms, kurių Kanadai trūksta.

5. Turintieji pakankamai lėšų (ne 
mažiau $2,000.00) įsikurti Kanadoje 
žemes ūkyje ir turį tam darbui reikia
mas kvalifikacijas.

Visais atvejais kvietėjas turi būti 
teisėtai įvažiavęs į Kanadą ir turėti 
įvažiavimo dokumentus. Kada atva
žiavęs — nesvarbu. Gali kviesti ir 
sekančią dieną po atvažiavimo, bet tik 
gali išpildyti kitas sąlygas.

Kitos sąlygos at kvietimui yra sekan
čios:

1. Turėti banke tiek pinigų arba 
daugiau, kiek reikia apmokėti kvie
čiamųjų kelionėms išlaidoms. Vieno 
suaugusio asmens kelionės išlaidos iš 
Vokietijos svyruoja tarp $200-250 do
lerių, žiūrint į kurią Kanados vietą 
vykstama.

2. Turėti kviečiamiesiems užtikrintą 
butą ar kambarius, kurie patenkintų 
atvykusį patikrinti imigracijos inspek
torių.

3. Suteikti garantiją — pasirašyti 
specialų pasižadėjimą — kad atvyku
sieji netaps visuomenės našta vienus 
metus. Jei kas tokiai garantijai duoti 
per silpnas (kai kviečiama šeima), 
patartina rasti vietinį lietuvį, kuris to
kią garantiją suteiktų.

Kas nori atvykti pagal darbo sutar
tį arba savystoviam ūkininkavimui, tu
ri kreiptis su sutartimi arba savo iš
teklių įrodymais pas artimiausį Ka
nados konsulą.

Jeigu kas gali išpildyti aukščiau nu
rodytas atkvietimo sąlygas, tas turi 
užpildyti specialų pareiškimą — "Ap
plication” formą Imm. 55, ir formą 
Imm. 55a, kuri yra ne kas kita, kaip 
garantija, kad kviečiamasis netaps vi-

AR JAU UŽSIPRENUMERAVAI

“NEPRIKAUSOMA LIETUVA” ?

Visus Foto darbus siuskite

GAMMA PHOTO CENTRE
Box 71 

Chapleau, Ontario
Mūsų aukštos kvalifikacijos darbas patenkins jūsų gero skonio, 

pageidavimus.
Kainos žemos

Filmų išaiškinimas: 30c ■ (6 arba 8 exp.) 
Spausdinimas extra: 3c už kiekvieną.

Jūsų patogumi, užsakymus galite siusti ir lietuvių kalboje. *
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suomenės našta, atseit — nereiks jo
šelpti. Tačiau ši forma gali bųti už
pildyta ir vėliau, kai imigracijos in
spektorius atvyksta į namus arba iš
kviečia kvietėją į savo įstaigą.

Kas gali, geriau prie “Application” 
iš karto pridėti ir pažymėjimus iš 
banko apie einamosios sąskaitos dydį, 
iš darbdavio apie gaunamą atlyginimą, 
iš buto savininko apie sutikimą duoti 
butą, o sužadėtinių atveju ir pasižadė
jimą, surašytą pas kunigą, per menesį 
po atvykimo apsivesti.

Darbo garantijos nereikia giminėms, 
bet reikia kai kviečia ūkininkas. Tas 
įrašoma Imm. 55 formoje, nepridedant 
specialaus pažymėjimo.

Kas negali visų tų pažymėjimų tuo
jau surinkti, tas gali paduoti pareiški
mą ir be jų, tačiau formoje Imm. 55 
atitinkamoje vietoje visi tie daviniai 
turi būti surašyti. Atvykęs imigracijos 
inspektorius juos patikrina. Jei pažymė
jimai būna visai tvirti, kartais imigra
cijos inspektoriai į vietą visai nevyk
sta, o tik iškviečia kvietėją į savo 
įstaigą.

Į miestus galima kviesti tik arti
muosius gimines. Visiems kitiems lie
ka tik žemės ūkis, nes darbo sutar
čių gavimas kitoms profesijoms dar 
sunkesnis, kaip ūkininkų susiradimas.

Pareiškimų blankai gaunami pas 
kiekvieną imigracijos inspektorių, 
kiekvieno didesnio miesto Immigration 
Branch arba gali būti pasiųsti iš Mon- 
trealo. Kreiptis: Pr. Rudinskas, 214 
Second Ave, Ville La Salle, Mon
treal 32, Que.

Daugelis kreipiasi į mane ūkininkų 
suradimo arba butų parūpinimo reika
lais. Deja, šitais klausimais pagelbėti 
aš nesu pajėgus, kadangi mano at
sišaukimai—į lietuvius Kanscdoje ir 
bandymai Kanados žemes ūkio įstai
gose nedavė žymesnių vaisių, o as
meniškai ieškoti nėra kada. Kai Ka
nados Lietuvių Centro Taryba tiek 
sustiprės finansiniai, kad galės tam 
reikalui laikyti specialų žmogų, gal 
ir šioje srityje pagalba taps kiek efek
tingesnė. Tačiau reikia sutikti, kad kol 
bus sukurtas K.L.T. skyrių tinklas 
po visą Kanadą, kol lėšų organizavi
mas netaps visų lietuvių reikalu, tol 
platesnio masto darbai vargu ar bus 
įmanomi. Užtat K.L.T. eina planin
gai — pirmiausia susiorganizuoti, sus
tiprinti “NL”, o paskui bus nepaly
ginamai lengviau vykdyti ir kitus svar
bius uždavinius.

Pagaliau ir praktiškai ūkininkus, 
tiek lietuvius, tiek svetimtaučius, žy
miai lengyviau prikalbėti per asmeni
škas pažintis, kaip staiga iš kur nors 
atvykusiam jiems nežinomam asme
niui. Todėl visi, kurie dirba žemes 
ūkyje arba turi ryšių su ūkininkais, 
turi būti jų verbuotojais tremtinių 
atkvietimui. Tuo tarpu tik šis kelias 
tėra realus.

Pr. Rudinskas.
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KANADOJE IR PASAULYJE TRUMPOS ŽINIOS
PASKELBTA 

ISRAELIO 
RESPUBLIKA

Britams atitraukus savo kariuomenę 
iš Palestinos gegužės mėn. 14 d. 4 
vai. buvo paskelbta nauja žydų Israe- 
lio respublika. Jeruzalės mieste ir 
visoje Palestinoje vyksta žiaurios ko
vos su arabais. Hagana — žydų karinė 
organizacija — užėmė Britų kon
troliuotą Jeruzalės dalį. Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus vėliava buvo iš
kelta ant King David Hotel ir YMCA 
namų, kuriuose gyvena Jungtinių 
Tautų misija. Manoma, kad abeji- 
žydai ir arabai, tą neitralitetą pripa
žins.

Jeruzalėje viršų ima Transjordani- 
jos arabu legijonas. Žydai paskelbė 
mobilizaciją visų vyrų tarp 18 ir 35 
metų amžiaus. Hagana pasiuntė vi
sas 70,000 savo pajėgų ginti Palestinos 
sienas. Žydų valstybės plotas — apie 
5500 kvadratinių mylių ir maždaug 
atitinka Jungtinių Tautų plenume 
numatytam Palestinos padalinimui.

Israelio valsty.ės prezidentu paskel
tas 66 metų amžiaus Lenkijos žydas 
David Ben Gurion.

Britų aukštasis komisaras Pales
tinai Gen. Alan Gordon Cunningham 
gegužės mėn. 14 d. 10 vai. 05 min. 
iš ryto apleido Palestinos žeme tuo 
pabaigdamas 30 metų trukusį Britani
jos valdymą Palestinoje.

AMERIKA PRIPAŽINO
ISRAELIO VALSTYBE

Dideliam visų nustebimui Preziden
tas Trumanas jau sekančią dieną po 
Israelio valstybės paskelbimo, ją pri
pažino. Kaip žinome, Amerika buvo 
atsisakiusi nuo Palestinos padalinimo 
plafer-Amerikos- pripažinimas. įšaukė 
didelį žydų džiaugsmą ir sumišimą 
arabų tarpe. Arabų valstybės pabrėžė, 
kad Palestinos likimas bus sprend
žiamas ne popieryje, o karo lauke.

Britanijos užsienių reikalų ministe
rija paskelbė, kad Amerikos pripa
žinimas padarytas be to klausimo ap
tarimo su ja ir kad Britanija nesi
ruošia sekti Amerikos pavyzdžiu, 
kadangi Izraelio valstybė dar neturi 
aiškių sienų ir padėtis tebėra nenu
sistovėjusi. Kanada nutarusi laikytis 
Britanijos linijos.

Arabų valstybės — Aigiptas, Sirija, 
Libanonas ir Transjordanija — jau 
užpuolė Palestina iš visų pusių. Žy
dai skelbia užėmę visus svarbesnius 
punktus Palestinoje ir Akrą arabiš
koje Palestino srityje. Žydų savano
riai iš įvairių kraštų jau pakeliui į 
naują Izraelio valstybę. Du laivai 
veža internuotuosius 30,000 žydų iš 
Kipro, kuriuos buvo sulaikę britai. 
Apie 80% žydų DP iš bendro 100,000 
skaičiaus Vokietijoje nori kuo grei
čiausiai patekti į Palestiną.

Naujosios Israelio valstybės gyni
mas nepaprastai sunkus. Žydų apgy
ventos sritys tęsiasi nuo Libanono iki 
Aqabos įlankos (Raudonosios jūros), 
netoli 250 mylių ilgio, o platumas 
retai kur siekia 50 mylių, gi daugu
moje vietų-tik po keliolika mylių. 
Aigiptas jau kelius kartus iš lėktuvų 
bombardavo Tel Avivą. Puolime da
lyvauja šarvuoti automobiliai ir arti
lerija. Žydų valstybės atkūrimas žada 
būti labai kruvinas ir sunkus. Senoji 
žydų valstybė buvo romėnų galutinai 
likviduota ir žydai išblaškyti po visą 
pasaulį prieš 2000 metų.

MARSHALIUI NUSIBODO
DERĖTIS SU MASKVA

Netikėtai Maskva pasiūlė Amerikai 
derybas baigti “šaltąjį karą”. Ameri
kos užsienių reikalų ministrą Mar- 
shalis gegužės mėn. 12 d. spaudos at

stovų konferencijoje pareiškė, kad 
Amerika nebemato prasmės dviejų 
valstybių derybose kitas valstybes lie
čiančiais klausimais. Amerika tokių 
derybų nesiūliusi ir negalinti daly
vauti. Rusija turinti atviras duris tarp
tautinėms problemoms spręsti per 
Jungtinių Tautų organizaciją ir tik 
jos apimtyje.

Jokia atsakymo nota Maskvai nebū
sianti siunčiama. Kremlius turįs dary
ti savo siūlymus per Jungtinių Tautų 
Organizaciją.

ATSISAKO NUO SOSTO
Olandijos karalienė Wilhelmina, 67 

m. amžiaus, gegužės 12 d. per radiją 
paskelbė, kad ji atsisako nuo sosto 
savo dukters Princesės Julijanos nau
dai, kuri dabar yra 39 metų. Jos 
nurodymu įvairios problemos verčia 
ją kraštą atiduoti į jaunesnes rankas.

Formalas atsisakymas įvyks rugsėjo 
mėn. 8 d. tačiau Princesė Julijana jau 
dabar valdys kraštą kaip regentė.

KANADA NESKIRIA 
PASIUNTINIO

Po visame pasaulyje išgarsėjusios 
šnipinėjimo bylos Kanadoje, abu kraš
tai — Kanada ir Rusija — atšaukė sa
vo pasiuntinius, o jų pareigas eiti pa
vedė “charges d’affairs”. Gegužės 
mėn. 12 d. Parlamente, Ottawoje, Ka
nados užsienių reikalų ministras Mr. 
St. Laurent buvo užklaustas C.C.F. 
partijos vado, ar naujo pasiuntinio 
klausimas nesvarstomas, ypač ryšium 
su Maskvos pasiūlymu Amerikai de
rėtis. Ministras atsakė, kad dabar
tinis personalas savo pareigas atlieka 
pakankamai gerai ir kad tuo tarpu 
jokių permainų nenumatoma.

AMERIKA ORGANIZUOJA 
GRUPINE APSAUGA

Įtakingiausi Amerikos užsienių po
litikos vadai įteikė Kongresui rezoliu
ciją, pagal kurią Amerika turi prisi
dėti prie Vakarų Europos Pakto val
stybių arba net Atlanto tautų unijos 
ir teikti toms tautoms ginklus bei 
paramą. Resoliuciją pasiūlė senatorius 
Arthur Vandenberg, Užsienių politi
kos komiteto pirminkas. Prezidentas 
Trumanas siūlomai rezoliucijai savo 
pritarimą jau davė.

DRAUDŽIA PARDUOTI 
KARO MEDŽIAGAS 

RUSIJAI
Europos Atstatymo Programos vyr. 

direktorius Paul Hoffman įspėjo, kad 
valstybės, kurios parduoda karo med
žiagas Sovietų Rusijai, gali būti iš
skirtos iš Marshalio plano ir nebe
gauti paramos.

PAVOGĖ 52,000,000 AUKSO
Bangkok, Gegužės 12 d., buvo pas

kelbta, kad apie 20-30 ginkluotų ban
ditų išplėšė olandų lėktuvu vestą 
auksą į Macao iš Indijos. Banditai 
buvo apsirengą Siamo policijos ir 
kareivių uniformomis. Jie sulaikė 
sunkvežimį, kuris vežė auksą į mui
tinę. Banditai pabėgo. Policija tesu- 
sekė tik už $200,000 pavogto aukso. 
Kad auksas nebūtų išvežtas į kitus 
kraštus, bet koks lėktuvų judėjimas 
laikinai buvo sustabdytas.

RUSU SLAPTOJI
POLICIJA KANADOJE

TORONTO. 27.4. Prof. Watson 
Kirkconnel praneša, kad rusų slap
tosios policijos (N.K.V.D.) žiedai 
egzistuoja Toronto ir kituose svar
biuose Kanados centruose.

$150,000,000 SVEIKATOS 
PLANUI

Kanados Ministras Pirmininkas 
Mackenzie King gegužės 15 d. pas
kelbė dešimties punktų sveikatos pla
ną visai Kanadai penkiems metams. 
Planui įvykdyti skiriams 150 milijonų 
dolerių.

Daugiausiai išlaidų skiriama vie
šajai sveikatos tarnybai, kovai su 
džiova, protinėmis ligomis, venerinė
mis ligomis, nenormalių vaikų auklė
jimui, mediciniškiems tyrimams, ligo
ninių statyboms ir pn. Kasmet bus 
išleidžiama apie 30 mil. dolerių.

CHURCHILL UZ EUROPOS 
FEDERACIJA

Gegužės pradžioje Hagoje įvyko 22 
Europos graštų atstovų kongresas tik
slu organizuoti Europos uniją. Be 
Europos kraštu šiapus “geležinės už
dangos”, dar dalyvavo vadai ištrėmime 
iš Jugoslavijos, Čeko-Slovakijos, Ru
munijos ir Suomijos.

Churchillis pasakė gegužės mėn. 7 d. 
kalbą į kongresą, kurioje ragino kuo 
greičiausiai steigti Europos valstybių 
uniją, į kurią ieitų D. Britanija su 
visa savo imperiža. Sąjungą priklausytų 
pasaulinei Jungtinių Tautų Organiza
cijai. Kiti partneriai būtų — Sovietų 
Sąjungą ir Vakarų Pusrutulis (Ame
rikos žemyno valstybių sąjunga).

DEPORTUOTAS 
KOMUNISTAS

Reid Robinson, profesinių unijų or
ganizatorius Šiaurinės Ontarijos aukso 
kasyklose, buvo deportuotas kaip ko
munistas atgal į Ameriką, iš kurios jis 
buvo čia atvažiavęs praeitų metų gale.

Deportacija padaryta vadovaujantis 
Kanados imigracijos įstatymu, pagal 
kuri gali būti deportuotas kiekvienas 
užsienietiškos kilmės komunistas.

KOMUNISTAI GRASINA
OTTAWA. 27.4. Parlamento deba

tuose Mr. Diefenbaher painformavo, 
kad užsienyje gimę kanadiečiai grasi
nami represijomis prieš jų gimines 
gyvenančius už geležinės uždangos, jei 
jie neprisidės prie komunistų veiklos. 
Todėl yra reikalingas įstatymas ap
saugai nuo tokio bauginimo.

Maj. Gen. G. R. Parkes papasakojo 
apie netvarką susirinkime jo rajone, 
kai vienas vyras, nesenai atvykęs iš 
Europos, pasakojo apie gyvenimo są
lygas ten. 30 - 40 svetimos kilmės val
katų sukėlė triukšmą ir grasino tau
tiečiams smurtu prieš jų gimines už
sienyje, jeigu jie klausysis prakalbos.

Mr. Laurence Ikey reikalavo įstaty
mo kanadiečių apsaugai nuo tokių gra
sinimų iš komunistų ir užsienio agentų 
pusės ir įstatymo tokiems agentams 
suregistruoti.

BOMBONEŠIAI 
NESIOSIOS 

NAIKINTUVUS
Amerikiečiai sukonstruktavo mažą 

Jet tipo (bepropelerinį) naikintuvą, 
kuris gali pakilti ir nusileisti ant di
delio B-36 bombonešio. Ant didžiu
lio bombonešio mažas naikintuvas at
rodo lyg nutūpusi bitė, tačiau jo 
greitis tolygus kitų Jet lėktuvų grei
čiui.

Visa šio išradimo svarba glūdi tame, 
kad didieji bombonešiai turi 10,000 
mylių skridimo spindulį, o naikintuvai 
daug mažesnį, todėl tolimose kelionėse 
bombonešiai likdavo be naikintuvų 
apsaugos.

LĖKTUVO KATASTROFOJE 
virš Prancūzijos žuvo buvusio Ame
rikos Pasiuntinio Anglijoje duktė 
Kathleen Lady Hartington (merg. pa
varde — Kennedy) ir vienas turtin
giausių Anglijos lordų Fitzvilliam.

♦ * ♦
BRITANIJOS SOSTO ĮPĖDINĖ 

princess Elizabeth ir princas Philip 
lankosi Prancūzijoje. Prezidentas 
Vincent Auriol apdovanojo princesę 
Didžiuoju Garbės Legijono Kryžium.

♦ ♦ *
SOVIETAI KREICIA AUK

ŠTUOSIUS VALDININKUS BER- 
LINE. Į Berliną atvyko naujas Mar
šalo Sokolovsky politinis patarėjas 
Gen. Scharnov, kuris perkrato Ber- 
lino rusų pareigūnus. Žinių agentūros 
Dena pranešimu busią gražinta į Ru
siją apie 85 aukštus pareigūnus. Eina 
gandai, kad ir pats Sokolovsky turįs 
nesmagumų su Kremlium.

* * *
MOUNT ROYAL HOTEL susi

rinkę apie 150 žydų moterų organiza
cijų atstovų nutarė atlankyti kiekvieną 
Montrealo žydų namą tikslu rasti 
vietos atvykstantiems žydų našlaičiams 
iš Vokietijos. Numatyta 1000 žydų 
našlaičių schema turinti būti įvykdy
ta.

♦ * ♦
KANADOS KARINES PAJĖ

GOS 1947 m. turėjo 7,487 savanorius. 
Iš jų 5358 įstojo į sausumos armiją, 
1033 į laivyną ir 1096 oro laivyną. 
Savanoriai verbuojami ir dabar. Sve
timšaliai taip pat priimami.

* * *
ŽEMES DREBĖJIMAI grasina 

sugriauti svarbiausias Naujosios Ze
landijos Hydro-elektros stotis. Mok
slininkų komisija išvyko tyrinėti 
Ngauruhoe ugnikalnio, kuris priešisto
riniais laikais buvo užvertęs pelenais 
9000 kv. mylių plotą. Jis dabar vėl 
siunčia pelenus į dangų, bet ugnia- 
kalnių lava dar neteka.

* * *
AIGIPTO KARALIUS FARU- 

KAS pareiškė, kad Aigiptas prisidės 
prie kitų arabų valstybių prieš žydus 
ir kad žydų valstybė nebūsianti tole
ruojama. 

♦ * ♦
RIAUŠES NEW YORKE DEL 

GOUZENKO FILM O S įvyko tarp 
14,000 Henry Wallace rėmėjų ir 3,000 
antikomunistų, kai buvo ruošiama pra
dėti filmos demonstravimą. Filmą lie
tė komunistų šnipinėjimo bylą Kana
doje.

♦ * ♦
DEVYNIEMS ASMENIMS GRE

SIA MIRTIES BAUSME už Indijos 
vado Gandhi nužudymą. Jie kaltinami 
už sąmokslą. Teismas turįs prasidėti 
šią savaitę. 

* * *
REIKALAUJA NERODYTI 

GOUZENKO filmos “The Iron Cur
tain” Montreale. Rezoliucija tuo rei
kalu buvo priimta Kanados-Sovietų 
Draugingumo Taryboje. Jei filmą bū
tų leista, siūloma boikotuoti tuos tea
trus.

* » *
SOVIETU STRATEGAI GIRIA

SI Raudonosios Armijos pranašumu, 
jeigu kiltų naujas karas. Gen. Maj. 
Talensky “Pravda” laikraštyje rašo, 
kad rusų Raudonoji Armija yra iš
dirbusi daug pranašesnę strategiją 
būsimame kare, kaip buržuazinės te
orijos apie tankų ir lėktuvų kara, 
totalinį, “Blitzkrieg” karą ir pn.

♦ ♦ *
D. BRITANIJOS KARINES PA

JĖGOS dalyvauja didžiausiuose ma- 
nievruose, koki tik buvo po 1939 m. 
Manievrai vyksta Šiaurės Škotijos jū
rose dalyvaujant oro ir jūrų laivynui.

* * *

KANADOS TRANSPORTO MI
NISTER! S Lionei Chevrier pareiškė, 
kad Kanada paruošė planą moderni
zuoti savo prekybos laivyną. Seni lai
vai būsią pakeisti naujais, greitesniais. 
Kanados laivų statyklos būsią reika
lingos naujų darbininkų. Programa 
truksianti kelius metus.

♦ ♦ ♦
KANADA GALI SUKURTI DID

ŽIAUSIA PLIENO PRAMONE 
pasaulyje, pareiškė Sir Albert Braith
waite, kuris nori eksploatuoti Alber
tos anglis. Jo manymu, geriausiai tik
tų plieno pramonę sukurti ten, kur 
susitinka anglies ir geležies rezervai. 
Anglys galį būti eksportuojami net 
ir į Amerika, kuri netoli nuo sienos 
turinti didelę pramonę.

* * *
SEPTYNIOS RAUDONOSIOS 

DIVIZIJOS Mandžiūrijoje pradėjo 
ofensyvą prieš tautinės kiniečių ka
riuomenės pozicijas. Kova eina dėl 
Mandžiūrijos pramonės, kuri ypač bu
vo išplėsta japonų viešpatavimo metu.

* ♦ ♦
RUSIJOS ORTODOKSU PATRI

ARCHAS ALEXEI atsakė į aštuo- 
nius Don Dalias žurnalisto patiektus 
klausimus. Kaip ir pridera enkavedis
tų pastatytam ir prižiūrimam "patri
archui”, jis išgarbino Staliną, reli
gijos laisves, bažnyčių ir lankytojų 
skaičius ir tt.

* » *
DAUGIAUSIAI TREMTINIU 

PRIGLAUDĘ BRITANIJA, kaip 
skelbia IRO iš Ženevos. 1947 m. 
liepos mėn. 1 d. ir 1948 m. kovo mėn. 
31 d. laikotarpyje Britanija priėmė 
48.685 asmenis, o Kanada tik 13.887.

♦ * *
19,000 DP ISVYKS IS VOKIETI
JOS per ateinančii j- f_L-.aenesitia_ į— 
Ameriką, Kanadą, Argentiną ir Aus
traliją, kaip skelbia Tarptautinė Pa
bėgėlių Organizacija (I.R.O.).

* * *
KANADOS LEGIJONO VERDU- 

NO SKYRIUS nutarė pašalinti iš 
savo skyrius 12 narių komunistų arba 
jų pritarėjų. Nutarimas pasiųstas į 
centrą Quebec. Du iš jų priklauso 
Labor Progressive Party, o kiti yra 
uolūs komunismo rėmėjai.

' * * *
GANDHI DRAUGAS C. Rajago- 

palachari paskirtas Indijos guberna
torium vietoje lordo Mountbatten, 
kuris grįžo į Angliją. Naujojo guber
natoriaus paskyrimas Anglijos kara
liaus jau patvirtintas.

* * *
LONDONE IŠLEISTA TROC

KIO KNYGA APIE STALINA, 
kurioje be kitų šiurpių aprašymų, 
Trockis kaltina Staliną Lenino ir 
Gorkio nunuodijimu. Kaip žinome, 
1940 m. Meksikoje Trockis buvo už
muštas kirka į galvą vieno NKVD 
agento, kuris neblogai buvo suvaidinęs 
Trockio draugą ir įgyjęs jo pasitikė
jimą.

DEPORTUOTI
KOMUNISTTUS

Kanados parlamen
tas svarsto priemonės kovai su ko
munizmu. Užsienio politikos debatuose 
Mr. Graydon pareikalavo įstatymo ko
munistams deportuoti. Mr. G. sakė — 
“Jie turi būti pasiųsti į tą 'ekonomini 
ir politini rojų’", kuris, kaip jie sako, 
egzistuoja anapus galežinės uždangos. 
Komunistų nereikia suvaryti į požemį, 
nes jie jau daug metų veikia “Ka
nados skiepe”. Juos reikia iškasti ir 
pasiųsti į vietas, kur jie jaustųsi kaip 
namie, o ir mes jausimės saugiau, kai 
jų nebebus.”
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LIETUVIAI KANADOJE HAMILTON ST. CATHERINE

MATACHEWAN

A. + a. Vytautas Miciunas
Š.m. sausio mėn. 19 d. su daugeliu 

kitų jaunuolių atvyko į Kanadą ir 
Vytautas Mičiūnas. Su 9 kitais lietu
viais jis pateko į Young Devidson auk
so kasyklas prie Matachewano mies
telio.

Skaudi žinia balandžio mėn. 27 d. 
sujaudino ne tik kasyklą, bet ir visą 
miestelį. Kaip paprastai, tą dieną Vy
tautas Mičiūnas išvyko su darbininkais 
į kasyklą. Vytauto nelaimei krinta ant 
jo didelis akumo ir prislegia jį prie 
žemės. Atskubėjusieji darbininkai iš
laisvina jį iš po akmens, o skubiai iš
kviestas gydytojas suteikia pirmąją 
pagalbą. Jis siunčiamas į ligoninę. 
Deja, ligoninę pasiekus konstatuojama,

Foto Gumbelevičiaus
Senieji ir naujieji Hamiltoniečiai lietuviai prie vaišių stalo.

ka'd prie sužeidimų dar prisidėjo ir 
plaučių uždegimas. Vytautas miršta.

Gegužės mėn. 1 d., dalyvaujant dau
gybei miestelio gyventojų, Vytauto 
kūnas buvo palaidotas Matachewano 
katalikų kapinėse.

Likome mes, jo draugaui, liko jo 
brolis čia pat kartu atvykęs, o ten toli 
už Atlanto, Vokietijos žemeje, Uchtė- 
je, liko jo mylimieji tėvai. Liūdime 
netekę Tavęs.

O daug dar iš gyvenimo Vytautas 
tikėjosi, žengdamas vos į 21-jį pava
sarį ir kurdamas laimę sau ir svo 
artimiesiems. Negailestingoji mirtis 
pakirto jo gyvenimo stygą ir per an- 
sksti išvadavo iš šios ašarų pakalnėj 
vargų.

Ilsėkis, Brangus Tautieti, draugin
goje Kanados žemelėje.

Svajūnas VI.

Pasitarimas ir 
pasilinksminimas

Gegužės mėn. 1 d. p. Vilnonio, p. 
Jodelės ir kitų geros valios lietuvių 
pastangomis buvo suruoštas naujųjų 
ir senųjų lietuvių susiartinimo va
karas. Be Hamiltomiečių dalyvavo ir 
nemaža svečių iš Velando, Toronto, 
St. Catherine ir kitų vietų.

Įžanginį žodį pasakė nesenai atvy
kęs lietuvis p. Jodelė. Toliau kalbėjo 
Toronto K.L.T. skyriaus pirmininkas 
p. Norkus. Pasitarimo metu buvo 
prieita vienos nuomonės, kad reikia 
įsteigti K.L.T. Hamiltono skyrių.

Po pasitarimo tęsėsi jaunimo pasi- 
linksmininmas, kurio metu sutrenkė 
padus ir žilo amžiaus porelės, prisi
mindamos savo jaunystės dienas.

Šis gražus Hamiltoniečių užsimoji
mas jungtis į vieną stiprų lietuvišką 
vienetą tebūna pavyzdžiu ir kitų vietų 
lietuviams.

Vacius Venckus.

Pobūvis imoneje
Balandžio 30 d. geležies liejyklos 

administracija surengė darbininkų po
būvį. Buvo puiki vakarienė ir alutis. 

.Dalyvių tarpe buvo ir apie 20 lietuvių.
Po vakarienės sekė baleto ir dainų 

programa. Įmonės direktorius kreipėsi 
į lietuvius siūlydamas papildyti pro
gramą. Kadangi iš anksto tatąi ne
buvo žinoma ir pasiruošta, tai padėtį 
išgelbėjo Vyt Krikščiūnas, padainuo
damas keletą dainelių solo, kurios la
bai patiko visiems dalyvavusiems.

Ilgą laiką įmonės direktorius drau
giškai kalbėjosi su lietuviais ir parei
škė, kad lietuviai jam labai patinką 
kaip darbštūs, linksmi, gabūs ir geri 
žmonės. Jis žadėjo stengtis, kad se
kantį kartą čia pakliūtų tik lietuviai.

Lietuvių skaičiui nuolat didėjant 
žadama suorganizuoti meno mėgėjų 
būrelį, chorą, tautinių šokių grupę ir 
pn.

Vacius Venckus.

TORONTO

"Toro-M^JPi'ai susirupine 
vedybomis.

Paskutiniuoju laiku Toronto lietuvių 
tarpe girdėtis daug gandu apie naujas 
viltis kurti šeimyninę laimę... I

Antai, gegužės aštuntą dieną su
situokė pora neseniai iš Europos atvy
kusių naujų lietuvių: panelė Gėnė 
Balnytė su ponu Eugenijum Kuchal- 
skiu. Jaunavedžiai apsigyveno pas jau
nosios tėvelį, kuris jąja ir į Kanadą 
išsikvietė. Naujajai porai tenka lin
kėti ilgiausių, gražiausių ir laimin
giausių metų!

Tą pačią dieną oficialiai susižiedavo 
žinomų Toronto visuomeninkų p. Yo- 
kubynų dukrelė, panelė Genovaite Jo- 
kubynytė su naujai atvykusiu į Ka
nadą ponu Kuzmicku. Vestuvės numa
tomos birželio pabaigoje.

Motinos Dienos minėjimas
Motinos Dienos minėjimas Toronto 

lietuvių visuomenėje praėjo gražioje 
nuotaikoje. Pats minėjimas įvyko Mo
tinos Dienos išvakarėse, šeštadienyje. 
Ta proga Toronto jaunimas suvaidino 
trumpą scenos vaizdelį “Sekminių va
karas Lietuvoje.”

Ypatingai įspūdingai praėjo Motinos 
Dienos proga laikomos lietuvių para
pijoje pamaldos. Pamaldas atlaikė ir 
šiai gražiajai pavasario šventei pri- 
likintą pamokslą pasakė kun. P. Ažu

balis. Bažnyčia buvo pilnutėlė lietu
vių tikinčiųjų. Ypač pamaldų dalyvius 
maloniai nuteikė net trijų solistų su
giedotos solo. Pirmiausia giedojo “Avė 
Maria” neseniai atvykusi iš Europos 
p. čepaučienė; “Benedictus” ir Šanč
ius” p. Narbutas, o “Agnus Dei” — 
p. Marijošius. Be to p. Čepaučiene su 
p. Mari j ošiu gražiai sugiedojo 
duetą “Eik prie kryžiaus”. Labai gra
žų įspūdį sudarė ir vietinio bažny
tinio horo gražiai lotynų kalba su
giedotos mišios. Horui vadovavo p. 
Narbutas.

Sekmadienio vakare motinų garbei 
buvo atlaikytos gegužinės pamaldos 
lietuvių kalba. Jose buvo tiksliai lai- 
komąsi tos pačios tvarkos, kaip kad 
šių pamaldų metu Lietuvoje būna.

Su džiaugsmu taip pat tenka pri
minti, kad lietuvybės reikaluose ypa
tingai nuoširdžiai pasireiškia jau Ka
nadoje gimęs lietuviškąsis jaunimas. 
Už tai tenka aukščiausia pagarba ge
rosioms lietuvėms mamytėms, kurios 
taip gražiai savo jaunimą išauklėja lie
tuviškoje dvasioje.

Torontietis.

TEN KUR MIŠKĄ KERTA
(T^sa iš 2 pusl.)

Antikomunistine demonstracija
VAL D’OR —
(Tąsa iš 1 pusi.)

Suflering of Lithuania under com
munism. Imprisoned, 30,252; Mur
dered, 19,630; Deported to Siberia, 
200,000; Escaped to Western Hemis
phere, 55,000”. Fotografai ir žurnalis
tai filmavo ir nusirašinėjo skaičius.

Kitam plakate buvo atvaizduotas 
Stalinas kartu su giltine ir enkavedis
tais, teriojantis Lietuvą.

Su daina per miestą
Su maršo garsais prasideda eisena 

miesto gatvėmis. Plevėsuoja įvairias
palvės vėliavos, marguoja uniformos. 
Žmonių minios stebi tūkstantinę de
monstraciją.

Važiuoja didžiulis gyvas paveikslas 
— Fatimos Marija, toliau vėl žmones, 
vėl paveikslai. Štai koncentracijos sto
vykla, aptverta spygliuotom vielom, 
saugoma ginkluotų enkavedistų. Prie 
vartų suklupę du suvargę kolchoznin- 
kai, o toliau matyti išgriautas ir išde
gintas kraštas. Paveikslas šiurpia ti
krove primena mūsų matytą sovietiš
ką “rojų”. Po to seka paveikslas vaiz
duojąs ramų ir sotų gyvenimą Kana
doje.

Lietuviai darniomis gretomis žy
giuodami dainuoja skambias liaudies 
dainas. Dainuoti tebuvo leista tik lie
tuviams ir ukrainiečiams. Lietuviška 
sutartinė plačiai liejosi per gatves, o 
minios žiūrovų jas lydėjo gausiais 
plojimais. Lietuviai buvo dėmesio cen
tre ir neveltui. Tai gyvieji komunismo

klastos liudininkai. Ne vienas iš jų sė
dėjęs bolševikų kalejųne, žiauriai kan
kintas, terorizuotas. Daugelio tėvai, 
žmonos, broliai, seserys ar kiti arti
mieji ištremti į Sibirą ar jau mirę 
žiauria mirtimi. Jie ir patys tik per 
didelius vargus ir klajones atsidūrė 
Vakarų Europoje ir pagaliau Kana
doje. Tačiau tas jų nepalaužė, o tik 
užgrūdino kietai ir besąlyginės kovai, 
kovai prieš komunismo priespauda. Ir 
kol bent vienas lietuvis bus gyvas, tol 
jis bylos pasauliui, šauks apie tą 
didžiąją neteisybę, melagingą propa
gandą, o už jos slypintį begėdišką 
žiaurumą.

Pries kultūros ir civilizacijos 
priešus

Gatvės užtvinusios žmonėmis stebi 
mylios ilgumo koloną. Spraksi foto 
aparatai, sukamos filmos, radio tarny
bos automobiliai siuva nuo vieno galo 
į kitą. Demonstracija, praėjusi svar
biausias miesto gatves, palengva ar
tėja prie aikštės, kurioje rytą vyko 
pamaldos. Didelė aikštėgia sutalpinti 
visų žmonių, kiti užsilipę ant stogų, 
balkonų ....

Prie mikrofono prieina Knights of 
Columbus atstovas Mr. D’Avignon 
trumpu žodžiu atidarydamas mitingą 
ir pakviesdamas visų tautybių atstovus 
į prezidiumą. Prasideda kalbos ir re
zoliucijos. Pirmasis kalba ukrainiečių 
atstovas Mr. Poremsky. Po jo eina

lietuvių atstovas, Vai d’Or K.L.T. 
skyriaus pirminkas St. Bakšys. Savo 
kalboje jis stipriai užakcentuoja be
sąlyginį lietuvių pasiryžimą kovai 
prieš komunismą. Po to kalba prancū
zų ir anglų atstovai, kurie griežtai 
savo kalbose pasisako prieš “kultūros 
ir civilizacijos priešus komunistus”, 
reiškia simpatijų pavergtoms tautoms 
ir patikina, kad nebetoli ta diena, 
kada raudonasis slibinas bus sunaikin
tas. Paskutinis prabyla J. E. Vysk. 
Desmarais. Po jo kalbos visa aikštė 
sugieda “Avė Maria”.

Mitingas užbaigiamas prancūzo, an
glo, lietuvio, lenko ir ukrainiečio mal
da už Tėvynę savo gimtąją kalba.

Demonstracijoje lietuviai puikiai už
sirekomendavo. Jie dalyvavo skaitlin
gai nežiūrint gana tolimo kelio ir 
nuovargio. Neatbaidė net komunistų 
kasyklose paskleisti gandai, girdi, ne
važiuokite, galite nukentėti — bus 
kraujo praliejimas. Tačiau atsirado 
vienas kitas ir iš lietuvių, kurie slam
pinėjo gatvėmis nesuprasdami ar ne
norėdami prisidėti prie kovos prieš 
tautos duobkasius.

Visiems dalyvavusiems K.L.T. sky
riaus valdyba pareiškė širdingą padė
ka. Ta pat proga tektų padėkoti p. 
J. Didžiokui už didelę parama de
monstraciją organizuojant, p. Didžio- 
kienei už vėliavos pasiuvimą, p. Tvis
tui ir kitiems. Reporteris.

sėdėjau, buvo išmuštas (gal būt, ty
čia). Tuo budu gryno oro pūstelėji
mai karts nuo karto atgaivindavo dėl 
mašinos dujų ir jos nuolatinio kraty
mo suerzinta širdį. Taip reikėjo va
žiuoti ežeru ir sausumos keliu apie 35 
mylias. Pasiekus lietuvių stovyklas 
visas tas nuovargis ir bloga nuotaika 
pranykdavo kaip rūkas. Ten linksmi, 
smagūs pašnekesiai, nežiūrint dienos 
darbo nuovargio, juokavimai ir dai
nos žmogų tikrai atgaivindavo. Neti
kėtai atsidurdavai tarsi kokiam nors 
mielos tėviškės kampely — Aukštai
tijoj ar Žemaitijoj, ką ir patys sto
vyklų pavadinimai rodo: čia, žiūrėk 
— “TRAKAI”, kitur — “ARIOGA
LA” ir panašiai.

Zveriu-zvereliu karalija
Longlac apylinkės — tai tikra žvė

rių — žvėrelių karalija. Vasarą daž
nas stovyklos svečias būdavo meška. 
Žiemą, meškoms giliai bemiegant savo 
šiltuose požemiuose, didelės gaujos 
vilkų atsirado ypač apie Kalėdas. Su
lyginus su meškomis, jie yra daug 
įžūlesni. Meškos susitikdamos su žmo
gumi mandagiai išsisukdavo iš kelio; 
vilkai gi priešingai — pastodavo kelią. 
Ir tik didesniam žmonių būriui pasi
rodžius pasišalindavo.

Taip atsitikdavo dienos metu. Ką 
besakyti naktį.

Nežiūrint didelio pavojaus, atsirado 
vienas lietuvis drąsuolis, kuris pasi
sakė savo draugams sutiksiąs vienui 
vienas naktį nueiti į kitą už 3 mylių 
esančią stovyklą. Įvyko lažybos. Ant 
stalo atsirado 100 dolerių. Pasakyta 
— padaryta. Apsiginklavęs išėjo. Ta
šiau nepraėjo nė dešimtis minučių, kai 
drąsuolis sugrįžo ir metęs savo gin
klus į šalį sušuko: “Po šimts pypkių 
visos tos lažybos ir tie pinigai: gyvy
bė brangesnė už viską.”

Vilku pyktys
Tuo metu vilkai ypač neturėjo 

geros akies ant lietuvių del jiems 
iškrėsto šposo — suprask, skriaudos. 
Mat, vieną pavakarį į stovyklą buvo 
atgabentos paskerdimui. dvi-jla»®^s. 
Viena nutrūkusi pabėgo į mišką. Vil
kai čia pat ją užpuolė. Ji gi vargšė 
pasileido ežero link prie stovyklos. 
Ant ledo paslydo ir suklupo. Vilkai 
ją apspitę ėmė draskyti. Pamatę tai 
stovyklos vyrai išbėgo į pagalbą. Bet 
buvo jau per vėlu. Vargšelę rado pu
siau apgraužtą. Vadovaudamiesi dės
niu : “Nei man, nei tau," ėmė iškirto 
eketę ir įleido karvutės likučius į 
ežero gelmes. Suprantama, kad tokio 
šelmiško Lietuvos sūnų pasielgimo 
negalėjo užmiršti ir jiems dovanoti 
išalkę Kanados vilkai.

(Bus daugiau)

CRANK GRINDING CYLINDER BORING
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS

MOTORS REBUILT & EXCHANGED
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner 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
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Vyt. Kastytis

ANUOMET
Ties durim mano gimto namo 
Sultingais obuoliais nukarusias 
Siūbavo obelys lingautines šakas; 
Ir sunkės iš žiedų skaidrus nektaras, 
Iš beržo liejos kvepianti sula.
Ir buvo tąsyk džiaugsmas mano tėvo mamuose. 
Ir kiekviena diena — didžiausia laimės šventė, 
Kiekvienas vakaras-neišdainuojama daina.
Bitutės dūzgiančios, kvapnius žiedus atlankiusios, 
Ligi saulėlydžio rasos svaiginos medumi.
Ar dar meni rudens naktis žvaigždėtąsias
Ir sutemos nakty užsnūdusius laukus ar dar meni, 
Kai ramumu alsavo mūsų žemė — mūsų vargo motina didi ? 
O kiek tada svajota mintimi, ir kiek širdim ilgėtąsi. 
Kokie neįprasti atrodė mums buities keliai.
Dangaus žvaigždžių sidabro ežere giliai, 
Užkeiktos nustabių karalių pilys paslaptingosios— 
Žėrėjo kuorai auksu, deimantais — langai, 
Ten karalaitės miegančios sapnus svajonėm grindė, 
Ir tu tada tikėjai karaliūno buitimi........

Mamertas Maciukas

KODĖL, O MOTIN?
Kodėl, Tavo akis vis ašaros plauja,
Ir apsiniaukei it rytas rudens,
Kodėl, Tavo sodžiuos tyla viešpatauja,
Laukuos nesigirdi ragelis piemens?

Kodėl, vienišas sode liūdi berželis,
,Ir lakštutės giesmė taip liūdna....
Kodėl nebedulka vieškelis prie kelio

♦ Ir rymo mergužėlė pati sau viena?
Kodėl, kur žaliavo sesutės darželis,
Liko tik tuštuma klaiki....
Kodėl, nebežydi obels prie kelio,
O, Motin, sakyk! Pasakyk 1

— Sunau 1 Tu pažvelk tenai, į Rytus, 
Kur dangus toks rausvas, toks tamsus ... . 
Prigis jautrioj širdy gėlė nuvytus, 
Ant skruosto skausmo ašara nudžius.

r ĖrarTUVOS PREMJERAS 
AMERIKOJE

Daugumoje Amerikos ir Kanados 
laikraščių praeitą savaitę tilpo Gen. 
Jono Černiaus, buvusio Lietuvos Mi
nistro Pirmininko ir Generalinio štabo 
viršininko fotografija vaizduojanti jį 
prie mašinos viename Newark N.Y. 
radio fabrike. Kaip naujokas, jis ten 
gauna $30 į savaitę. Nuo rudens jis 
dirbsiąs Midwestern College, Minn. 
Buvęs Lietuvos Premjeras esąs labai 
patenkintas savo gyvenimu Amerikoje.

Gen. Černius vienus metus dirbo 
kaip žemės ūkio darbininkas Anglijoje, 
iš kurios ir atvyko į Ameriką. Jo foto
grafijų buvo pilni Britanijos laikraš
čiai. Tai gražus pavyzdis pasiryžėlio 
pradėti gyvenimą iš naujo, nors ir vi
sai skirtingomis sąlygomis.

ATVYKO Dr. A. 
ŠIDLAUSKAITE

Gegužės mėn. pradžioje į Montrealą 
pas savo gimines p.p. Yespelkius at
vyko Dr. A. Šidlauskaitė.

Iš Lietuvos laikų Dr. A. Šidlau
skaite žinoma kaip didelė idealiste 
visuomeninkė. Linkime jai gražiai čia 
įsikurti ir papildyti taip trūkstamas 
inteligentines pajėgas.

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 
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.

Atvyko muzikas p. Dvarionas
Iš Danijos į Torontą atvyko su 

žmona ir sūneliu žinomas Lietuvos 
horo dirigentas ponas Dvarionas. 
Prieš karą jis sėkmingai darbavosi 
Kauno valstybės teatre. Šiuo metu To
ronte gavo tuojaus tarnystę prie pianų 
balsų tikrinimo. Žymusis dirigentas 
atrodo iš pirmo pamatymo labai lietu
viškas: malonus ir nuoširdus. Tenka 
nuoširdžiai p. Dvarionui linkėti įsi
jungti ir į Toronto lietuvių daininkų 
būrį, jiems savo aukštu patyrimu pa
dedant.

A. + a. VALANCIUNAS 
JUOZAS

Gegužės mėn. 9 d. rytą mirė Juo
zas Valančiūnas, 72 m. amžiaus. Ve
lionis buvo senas Montrealietis. Laido
tuvės įvyko trečiadienį.

Tebūna jam lengva Kanados že
melė !

PADĖKA
Ponui Jonui Matulaičiui, “Victoria” 

Cleaners, Montreale, už dešimties do
lerių auką Spaudos Bendroves “Viltis” 
reikalams nuoširdžiai dėkojame.

Bendrove “Viltis”

NAUJAS TEOLOGIJOS DAKTARAS
Šių metų gegužės mėnesio aštuntąją 

dieną, po sėkmingai išlaikytų dokto
ranto egzaminų ir su pagyrimu ap
gintos mokslinės disertacijos tema “De 
relationibus inter statum et catholicam 
Ecclesiam,” pontificalinis Ottawos ka
talikų universitetas suteikė teologijos 
daktaro laipsnį lietuviui kunigui Juo
zui Tadarauskui.

Dr. kun. Juozas 
Tadarauskas

Naujasis daktaras yra baigęs Tel
šių kunigų seminariją, ir vėliau gavęs 
Kauno Universitete teologijos licenci- 
jato laipsnį. Pastoracijos srytyje Lie
tuvoje Dr. kun. Tadarauskas buvo 
kapelionu įvairiose gimnazijose, o pas
kutiniu laiku ir Pedagoginio Instituto 
lektoriumi Vilniuje. Tremtyje kun. 
Tadarauskas ilgesnį laiką gyveno Šve

POETAS AISTIS 
LANKĖSI MONTREALE
Ne taip seniai, Montreale lankėsi 

žymus poetas Aistis — Aleksandravi
čius su ponia, tikslu pasimatyti su 
ponios Aleksandravičienės sesute at
vykusia iš tremties, ir dirbančia gailes
tingosios sesers darbą ligoninėje, 
Campbelltone N.B. Kanadoje.

Su pirmomis vakaro žvaigždėmis jie 
atklydo, su pirmomis miesto šviesomis 
mes juos pasitikome. Nors po kelionei 
buvo nuilsę ir išvargę, vienog pasirodė 
tiek broliški ir savi, kad tos dienos 
vakaras buvo tik šuolis akymirkos, 
tik malonus kultūrinis, atsikvėpimas, 
tik atsigėrimas iš poezijos taurės gai
vinančio eleksyro, tik balsamas giliom 
moralėm žaiždom, kurių pilna siela 
ir širdįs.

Tą vakarą mūsų grupelė vainiku 
apsėdę aplink poetą svečią, klausėmės 
jo muzikališkos kalbos . .. Gilios, kaip 
gili dangaus erdvė .. . Plačios, kaip 
platus pasaulis su laimėjimais ir kan
čiomis, su kultūriniais turtais ir dva
siniais lobiais, ir su žemiausiu paties 
žmogaus puolimu, — karų žudynėmis.

Taip pat pasidžiaugėme savo tautos 
aukštadvasiais kūrėjais: poetu mistiku 
Milašium, giliasieliu poetu Baltru
šaičiu, prof. Šalkausku, aukštasieliu 
mintytoju Vydūnu ir kitais... ir, nu
skendę į taip gilias gilybes, nejutom 
kaip bėgo laikas ir prisiėjo skirtis 
poilsiui, bet ponai Aisčiai — Alek- 
sandravičiai duoda vilčių pasimatyti 
kitą vakarą, ir taip juos išlydim su 
meile ir nuskendimu išreikštų poeto

dijoje ir darbavosi lietuvių tremtinių 
pastoraciniame ir kultūriniame darbe. 
Lietuvoje jis yra išleidęs pora mal
daknygių suaugusiems, o tremtyje 
vaikučiams. Dėl savo orginalumo ir 
spalvuotų paveikslų gražaus parinki
mo, pastaroji vaikučių maldų knygelė 
greitu laiku pasirodys anglų ir fran- 
cūzų kalbomis. Švedijoje kun. dr. 
Tadarauskas redagavo religinį lietu
višką laikraštį “Spinduliai.”

Į Kanadą kun. Tadarauskas atvyko 
tik prieš šešerus mėnesius, kur be savo 
tiesioginio darbo, uoliai ruošėsi dok
toranto egzaminams. Po sėkmingai 
apgintos disertacijos (rašomasis dar
bas yra 208 puslapių), to paties uni
versiteto vadovybė naująjį daktarą 
pakvietė užimti profesoriaus vietą.

Baigiant, su malonumu nuoširžiai 
tenka pasidžiaugti, kad lietuviai visur 
savo rimtu darbu ir nenuilstamomis 
pastangomis stengiasi išgarsinti lietu
vio vardą.

Lietuvio doktoranto disertacijos gy
nimas Kanados sostinės katalikų in
telektualu tarpe iššaukė gyvo susido
mėjimo. Universiteto rektoriui pas
kelbus džiugius egzaminų rezultatus 
ir pareiškus, kad labai mažas skaičius 
iš užsieniečių šiame pontificaliniame 
universitete iš viso yra gavę daktaro 
laipsnį, o iš lietuvių tik pirmasis at
sitikimas, gausiai auditorijoje daly
vavę dalyviai naujajam daktarui lietu
viui sukėlė nuoširdžias ovacijas!

Naujajam teologijos daktarui, kun. 
J. Tadarauskui tenka nuoširdžiai pa
linkėti viso geriausio asmeninei jo 
laimei, o kartu savo moksline veikla 
užsienyje ir toliau garsinti mūsų tėvy
nės Lietuvos vardą.

K. P. Ažubalis.

minčių aukštumose, kaip ir tos žvai
gždelės ten nuskendę erdvėse, neri
botuose tolių toliuose.

Vėl kitas vakaras. Atmintinas ir 
labai retas. Aštuoniolika metų Mon- 
trealy gyvenu, bet per tą laiką tik 
antras poetas čia užklydo.

Užklydo ar visai mūsų suprastas, — 
nežinau?... Turėčiau muštis į krū
tinę “Mea culpa”, kad mes esame ne
jautrūs ! Atbukę darbe, bizny ir do
lery. Kultūra, — mums paskutinė. Jos 
atstovus mes pasitinkam tik tiek, kiek 
pakelia mūsų asmeninę ambiciją. O 
visgi kultūrnešius, turėtumėm plačio
joj visuomenėj pagerbti. Nors poetai, 
rašytojai, daugumoje labai kuklūs... 
paprastučiai. .. Nusižeminę ir kury- 
bose paskendę taip, kad dažnai ir save 
užmiršta. Visuomenė turėtų pati juos 
atsiminti suruošiant priėmimus, ar pa
gerbimo pramogėles, sukaktuvių pa
minėjimus, jų kūrinių paplatinimo va
karus, ir dar daug ką, kas tikrai keltų 
kūrybą, tuo pačiau ir kultūrą, o kūrė
jams priduotų ūpo, kad jų darbai 
vertinami!

Poetas Aistis, ir yra vienas iš tų 
kukliųjų, paprastučių bet drauge ir 
mylimų poetų, kurs užklydo į Mon
trealą be reklamų ir garsų; net ne
leido suspėti išgalimą parengimą jam 
suruošti teisindamasis, kad laukia tar
nyba, laukia pareigos! Na, ir ką ?

Paviešėjo Montreale apie trejetą 
dienų ... Atlankė miesto žymias, is
torines vietas ... Susiįdomavo ir iš

TREMTINIU DAININKŲ
GASTROLES ANGLIJOJE

Lietuviai tremtiniai daininkai Vo
kietijos DP stovyklose buvo pakviesti 
koncertuoti į Angliją. Gastrolėse daly
vavo dainininkai I. Nauragis, I. Mo- 
tekaitiėne, A. Kalvaityte, S. Baranau
skas ir kompozitorius VI. Jakubėnas. 
Jie jau davė didžiausio pasisekimo 
susilaukusius koncertus:

Londone:
1. 10. IV. Central Hali, klausytojų 

apie 2.500.
2. 14. IV. Y.M.C.A. Hali, kviestiniai 

klausytojai, uždaras koncertas, daly
vaujant muzikos kritikams Londono 
operos ir BBC atstovams.
Kitose vietose:

16. IV. Sleaforde.
20. IV. Fort William.
21. IV. Glasgowe.
22. IV. Bellshill’e.
24. IV. Bradford’e.
30. IV. Coventry.

2. V. Peterborough.
4. V. Ashbourne.
9. V. Cardiff’e.

16. V. York’e.
18. V. Tadcaster’e.

Koncertai sutraukė ne tik visus ten 
gyvenančius tremtinius, bet ir britus. 
Artistai buvę palydimi klausimais: 
“Kas jie? Kada vėl atvažiuos?” Vie
nas buvęs aviacijos karininkas Slea
forde, palydėdamas akimis solistą. 
Nauragį pasakęs: “Nejaugi atvykęs į 
Angliją ir jis turėtu bulves sodinti..”

Kas tuos menininkus pažino Lietu
vos operoje arba ir tremtyje, tas 
lengvai gali suprsti jų gastrolių pa
sisekimo priežastį. Kaip būtų miela 
juos išgirsti mūsų biznieriškoje Kana
doje !

siteiravo lietuvių tremtinių į Kanadą 
imigravimo reikalais ... ir vėl___

Prie paprastučio stalo mano šeimoje 
... Šį kartą jau dalyvavo ir poinios 
sesutė-medicinos daktarė, ir plunksnos 
kruopšti bitė Vyt. Sirvydas, ir vėl 
kalbėjomės ir klausėmės poeto Aisčio 
gilios ir aukštos dvasios pokalbių, ku
rie vėl mus sužavėję įsivedė į gilius 
poetinius ir mistinius pasaulius, į se
novės nemarių vaidylų neišbaigtus 
himnus, ką ir poetas Aistis savo poe
mose, o ypatingai “Amžių Giesmėje” 
tęsia:
—Ir aš tave matau, Lietuva brangi.

Numintą kojų svetimų, ir tavo kan
čią ;

Matau, kaip tu ateisiančiais laikais 
žengi

Laisva, didinga, ir be sielvarto, be 
pančių. ..

Arba vėl, jautriai, labai jautriai kal
ba savo broliui poetui sakydamas: 
—Nes, kai visi atstums ir kai akmens

Nebeturėsi prisiglaust, tada prabilsi 
Traškui griausmu, pavasario van

dens
Čiurlenimu, ir džiūgaut su arais pa

kilsi ...
Todėl, poetas Aistis jau ir iškilęs 

su arais.... Iškilęs virš visų smulk
menėlių ir asmeniškumų. Iškilęs virš 
garbių ir pagerbimų! Praėjęs kančių 
ir sielvartų bežodes nostalgijas, ir 
veido giedra, ir tų akių liūdnų kil
numas, — aiškiai liudija jo sielos iš
kilusią didybę, su jo paties lakiais 
poezijos sparnais, — nemirštama kū
ryba.

Gyvuok, Garbingas Poete! O mes, 
surasime dieną, kad galėtume įteikti 
mūs visų kanadiečių. Jums skiriamus 
laurus!

Marija Aukstaite
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Žiauri Tikrove Tevyneje
Šitokia antrašte “Britanijos Lietu-skaityti. Prašome išeivių nepamiršti,

vis” Nr. 17 (39) š.m. balandžio mėn. 
23 d. įdėjo žemiau talpinamą sąrašą 
bolševikų išveštųjų ir nužudytuju lie
tuvių iš Alytaus valsčiaus antrosios 
okupacijos metu. Po šių sąrašų eina 
suimtųjų sąrašas 108 asmenų iš to pat 
valsčiaus. Del vietos stokos jo negalė
jome patalpinti.

Visi tie Kanados lietuviai, kurie vis 
dar tebetiki į rožine spalva vaizduo
jamą Tarybų Lietuvą, turėtų rimtai 
susigalvoti skaitydami šias krauju su
rašytas savo tautiečių pavardes, kurios 
apima vos vieną Alytaus valsčių.

"Britanijos Lietuvio” redakcija 
skelbdama šį sąrašą rašo:

"Susitelkus didesniam medžiagos 
kiekiui, išleidžiame reportažą apie lie
tuvių tautos bendrąją buitį okupuotoje 
Lietuvoje ir taip pat kitą paruoštos 
medžiagos dalį. Reportažo tęsinį ir 
įvairius kitus dokumentus spausdin
sime sekančiuose Biuletenio nume
riuose. BDPS Užsienio Delegatūrą 
pasiekė kiti svarbūs ir pirmaeilės reik
šmės dokumentai, jų tarpe bolševikų 
suimtųjų, nužudytųjų ir ištremtųjų 
nauji sąrašai, pradedant nuo 1944m. 
vasaros. Čia netenka plačiau aiškinti 
šitokių dokumentų reikšmės ir svar
bumo. Žinias surinko ir sąrašus tvar
kingai sudarė vadovaujantieji BDPS 

"organai Lietuvoje. Sudarytieji-sąrašai 
kruopštūs, patvirtinti antspaudais ir 
parašais Laisvės Kovotojų Apygardų 
vadų ar kitų atsakingų pareigūnu. Re
dakcija turi kai kurios medžiagos ori 
ginalus, arba patvirtintus nuorašus. 
Žemiau skelbiame sąrašą,liečiantį tik 
vieną Alytaus valsčių. Šis sąrašas api
ma asmenis ir faktus ligi 1947 metų 
spalių 23 d. (Apygardos vado už dė
toji data rankraštyje). Užsienio lie
tuviai iš to matys okupantų bolševikų 
teroro ir sauvalės faktus viename val
sčiuj, ir iš to galės susidaryti vaizdąt 
apie teroro ir sauvalės mastą visoje 
Lietuvoje.

BDPS Užsienio Delegatūra ir Biu
letenio Redakcija šiuo metu neduoda 
nuo savęs jokių platesnių komentarų. 
Bet faktai kalba patys už save! Ti
kimės, kad viso pasaulio laisvoji lie- 
tuvių spauda persispausdins šį sąrašą 
su savais komentarais, o kvalifikuotie
ji ir tą valsčių pažįstantieji asmenys 
pateiks tremtiniams, išeiviams ir vi
sam pasauliui savo papildymus ir pas
tabas.

Si medžiaga žiauri, kruvina, tra
giška, kaip ir visas dabartinis mūsų 
Tėvynės likimas, kur eina kova ir 
kur reikia pakelti tokius baisius nuos
tolius ir aukas. Bet nors ir su giliu 
skausmu, ryžomės paskelbti šiuos da
vinius viešumai, gerai žinodami, ko
kių pergyvenimų ir smūgių tai gali 
suteikti visai eilei tremties lietuvių, 
palikusių Alytaus valsčiuje savo pažįs
tamus, gimines, draugus, o gal ir pa
čius artimiausius šeimos narius.

Dėl sunkių persiuntimo sąlygų, mū
sų turimieji mašinraščio lapai kai kur 
susitrynę, pataisymai susitepė, vienur 
kitur justi abejonės ar smulkios pa
klaidos (pav. vienos šeimos du sūnūs 
pavadinti tuo pačiu “Juozo” vardu), 
mažų klaidų — korektūros klaidų, 
pavardžių rašyme galėjo padaryti per
rašinėtojai ir pan. Tačiau skelbiame 
tai be jokių pataisymų, ką dokumen
tuose radome ir kaip pajėgiame iš- 

kad tokie sąrašai Lietuvoje sudaromi 
ne valsčių raštinėse ant patogaus stalo, 
bet kitur, kitaip ir žymiai mažiau pa
togiomis aplinkybėmis. Šitoki bolševi
kinio teroro aukų sąrašai turi tarnauti 
ne tik informacijai. Drauge tai mūsų 
Laisvės Kovos ir saviginos priemone. 
Drauge tai Lietuvių tautos kaltinama
sis aktas Rusijos okupantams ir bol
ševizmui. Drauge ir apeliacija į visą 
civilizuotąjį ir krikščionaiškąjį pasau
lį.”

« * ♦

Visi dokumentai patvirtinti antspau
du : L. P. Dainavos Apygardos Vadas.

(pas) Rimvydas, už Dainavos Apy
gardos Vadą.

Išvežtųjų sarasas

1. Abramavičius, Juozas 38 m. Moky
tojas, Likiškių km., išv. 45.IV.

2. Gudynas, Stasys 58 m. ūkininkas, 
Likiškių km., išv. 46.11.10.

3. Gudynas, žmona 45 m. ūkininkas, 
Likiškių km., išv. 46.11.10.

4. sūnus, Vitas 22 m. ūkininkas, Li
kiškių km., išv. 46.11.10.

5. sūnus, Juozas 20 m. ūkininkas, 
Likiškių km., išv. 46.11.10.

6. sūnus, Juozas 10 m. mokinys, 
Likiškių km., išv. 46.11.10.

7. duktė Maryte 7 m. mokinė, Li
kiškių km., išv. 46.11.10.

8. Staniulytė, Teafilė 28 m. tarnau
toja Rožučių km., išv. 46.11.10.

9. Cickevičius, Antanas 44 m. ūkinin
kas Talokų km., išv. 1941.

10. Cickevičius, žmona 40 m. ūkinin
kas Talokų km., išv. 1941.

11. Radziukynas, Vincas 68 m. ūkinin
kas Kurnėnų km., išv. 45.VIII.

12. Šliauskas, Juozas 54 m. ūkininkas
Arminų km., išv. 45. IX.

13. Šutkauskas, Pranas 38 m. eigulis
Arminų km., išv. 45.IX.

14. Dumbliauskas, Adomas 52 m. ūki- 
nink. Kaniūkų km., išv. 46.11.10.

15. Rėklaitis, Vaclavas 60 m. ūkinink.
Daugirdėlių km., išv. 45. VIII.

16. Rėklaitis žmona 53 m. ūkinink.
Daugirdėlių km., išv. 45.VIII.

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

17. duktė Aldona
Daugirdėlių km.,

18. duktė Marytė 
Daugirdėlių km.,

19. duktė Laimute '

22 m. mokytoja 
išv. 45.VIII.
20 m. mokytoja 
išv. 45.VIII.
4 m. mokinė Dau-

girdelių km., išv. 45.VIII.
20. sūnus Vitas 25 m. mokinis Daugir

dėlių km., išv. 45.VIII.
21. Reklaitienė, Danutė 28 m. moky

toja Daugirdėlių km., išv. 45.VIII.
22. Tamulionis40 m. tarnaut. Likiškių 

km., išv. 41 .VI.
23. Boza, Augustas 55 m. ūkininkas 

N. Ūdrija km., išv. 46.11.
24. Vaičiulevičienė, Viktė 40 m. ūki

ninkas N. Ūdrija km., išv. 46.11.
25. Zubrienė, Anelė 47 m. ūkininkas 

Čižikai km., išv. 46.11.
26. Abramavičius, Matiejus 57 m. 

ūkininkas N. Ūdrija km., išv. 46.11.

Nužudytuju sarasas

1. Čepukaitis, Vladas 33 m. tarnaut. 
Jurgiškių km., nuž. 45.11.

2. Šuliauskas, Antanas 25 m. darbi- 
nink. Radžiūnų km., nuž. 46.IX.14.

3. Babarskas, Pranas 54 m. darbinink. 
Radžiūnų km., nuž. 47.1.11.

4. Neciunskas, Vincas 49 m. ūkinin
kas Talokių km., nuž. 1944.

5. Neciunskienė 45 m. ūkininkas Ta
lokių km., nuž. 1944.

6. Dumbliauskas, Juozas 36 m. ūki
ninkas Luksnėnų km., nuž. 45.IX.

7. Bardzilauskas, Juozas 22 m. ūki
ninkas Luksnėnų km., nuž. 45.IV.

8. Masionis, Antanas 24 m. ūkininkas 
Šnekučių km., nuž. 45.IV.

9. Mancevičius, Juozas 32 m. ūkinin
kas Šnekučių km., nuž. 45. IV.

10. Navikas, Alfonsas 27 m. ūkininkas 
Duselninkų km., nuž. 45.IV.12.

11. Smaidžiūnas, Antanas 20 m. ūki
ninkas Duselninkų km., nuž. 45.IV.-

' 12.
12. Diškevičius, Juozas 36 m. ūkinin

kas Pabefžynė km., nuž. 44.IV.15.
13. Boza, pačius 19 m. ūkininkas N. 

Ūdrija km., nuž. 45.IV.15.
14. Kunca, Vacius 26 m. ūkininkas N. 

Ūdrija km., nuž. 45.IV.15.
15. Kurpavičius, Vacius 26 m. ūkinin

kas N. Ūdrija km„ nuž. 45.IV.15.
16. Navickas, Vladas 26 m. meistras 

Cibiliekų km., nuž. 44.IX.

Suimtuju sarasaę

(Seka 108 pavardės, kuriu dėl vietos 
stokos nebegalėjome patalpinti).

RUSAI LIETUVOJE
Apsileidėliai . . . “Tiesa” 

1947. V. 25.
“Tenka pripažinti, kad LTSR Ener

gijos Valdyba ir jos viršininkas Jago- 
rovas visiškai užmiršo tvarkyti elek
tros energijos paskirstymo reikalus. 
Valdybos pašonėje Vilniaus rajono 
energijos skirstymo skyriaus viršinin
kas Grušinas varė savo nusikalstamą 
veiklą. Grušino stalčiuose susikaupė 
574 darbininkų ir tarnautojų parei
škimai dėl jų butų įjungimo į ener
gijos skirstomąjį tinklą ir išgulėjo po 
4-5 mėnesius be aiškaus atsakymo. Iš 
esmės Vilniaus rajono energijos vald. 
virš. Gluchovskis susitaikė su niek
dariais ir palaidūnais”.

.... spekuliantai.... “Tiesa” 
Nr. 120 1947.V.24.

“Koniteliovas buvo Zarasu apskr. 
vartotojų kooperatyvų s-gos prekybos 
skriaus vedėjas. Išnaudodamas savo 
tarnybines pareigas, Koniteliovas.......
per keletą mėnesių pardavė įvairiems 
spekuliantams mielių ir pasisavino pi
nigus.”

..........aferistai........... “Tiesa”
Nr. 131 (1268), 1947. 6. 6.
“1946 m. gruodžio mėn. į “Linų au

dinių” fabriką vyr. inž. pareigoms at
vyko kažkoks Motočenkovas.

Nuo pat pirmosios darbo dienos jis 
ėmė rūpintis ne gamybos tvarkymu, 
o asmenišku pralobimu.

Per trumpą laiką jis paėmė iš fa
briko manufaktūros, kurią apklojo 
stalus, uždengė langus ir apmušė savo 
buto sienas. Fabriko cechuose atlieka
mi asmeniniam naudojimui "užsaky
mai”.

Motočenkovas ryžosi fabrike panai
kinti pagamintos produkcijos įskaita. 
Vyr. inž. patvarkymu nustojo teikti 
įmonės buhalterijai žinias apie suvar
totos žaliavos svorį. Išimti iš staklių 
audeklai nebebuvo sveriami. Be to, 
audiniai praleisti pro apretūros skyrių 
duoda tam tikrą prieauglių, kuris su
daro apie 1500-2000 metrų per me
nesį. Šis prieauglis taip pat nebuvo 
matuojamas.

Pagaliau, Motočenkovas visai suį
žūlėjo. Jis pradėjo švaistyti į kairę 
ir į dešinę gamybai skirtas žaliavas, k. 
a. krakmolą, sodą ir tt.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS ,
J. H. BENOIT 

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI 

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

Jonas Andrukaitis
EPICIER GROCER

Biere - Porter Beer - Porter

FR. 5054

Open every night for Beer only 
Ouvert tous les soirs avec livraison 

1442 LAFONTAINE ST. 
1730 FRONTENAC ST.

Be to, vyr. inžinierius “išsirašė” 
34 metrus drobės, 3 m. staltiesių, 5 
m. medžiagos paklodėms, didelį kiekį 
dažų, žibalo, benzino, spirito, nesumo
kėjęs už tai nė kapeikos.

Neužmiršo ir savo talkininko san
dėlininko Pocenkovo. Anam vien tik 
vasario mėn. be jokio pagrindo Moto
čenkovas išdavė 5 kg. krakmolo ir 3 
kg. sodos.

Fabriko pagalbinio ūkio produktai 
skirti pirmoje eilėje dirbančiųjų vi
suomeniniam maitinimui pagerinti. Ta- 
cau Motočenkovas visai kitos nuo
monės: jis naudojasi pagalbinio ūkio 
produktais išimtinai savo reikalams. 
Per pastaruosius menesius jis pasisa
vino ir išdalino savo bendrams didelį 
kiekį mėsos, lašinių, bulvių, kopūstų.

Štai fabriko viename skyriuje nu
trūko diržai. Darbininkas draugas 
Skintys nuėjo pas Motočenkovą pra
šyti naujo diržo. Motočenkovas gru
biai aprėkė darbininką ir išvarė iš 
savo kabineto. Tik po poros dienų in
žinierius teikėsi apsilankyti skyriuje. 
Šešerios staklės stovėjo visą laiką. 
Neturėjo darbo ir darbininkai.

Ilgą laiką įmonė stovi dėl sugadinto 
vandentiekio, kuris užšąlo žiemos me
tu. Užuot dėjęs pastangas žiemos me
tu prigaminti malkų, fabriko gamy
binis vadovas pasileido važinėti savais 
reikalais, karves pirkti ir tt.

Prie staklių reikalinga remonto. 
Tiesiog nesuprantama, kodėl Tekstiles 
Pramones- Tresto ir I-engvojigftaįį-a-"' 
mones Ministerijos vadovybė taip at
kakliai tyli į pakartotinus rimtus sig
nalus, nesiteikia lig šiol patikrinti, kas 
dedasi “Linų Audiniuose”.

Aiškiai matyti, kad labai trumpos 
tresto ir ministerijos vadovų rankos, 
jei jos nesiekia tokios stambios tek
stilės pramonės įmonės Tarybų Lietu
voje, kaip "Linų Audiniai”.

(pas) J. Gluškovas — Plungės 
“Linų Audinių” fabriko vietinio ko
miteto pirmininkas.

REMDAMAS “NL”

REMI KOVA

UZ LAISVE!
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KA DAVE STALINAS EILINIAM DARBININKUI
Sovietų Sąjungoje, proletariato dik

tatūros krašte, darbininkai turėtų gy
venti kaip rojuje. Tačiau ir po 30 me
tų diktatūros viešpatavimo tokio bai
saus skurdo ir vargo darbininkai nėra 
turėję ir neturi visame pasaulyje. 
Tiesa, Sovietų Sąjungoje yra privile
gijuotų, turtuolių klase, kuri gyvena 
visai gerai ir jai nieko netrūksta. 
Maskvos viešbutyje “Metropol”, ku
riame gyvena daugiausiai užsienio di- 
plor-'Cdi, yra restoranas, į kurį užsu- 
*xi ir proletariato diktatūros buržujai. 
Nauju Metų vakaro vakarienė tame 
restorane kainavo 350 Rb., tiek pat, 
kiek viešbučio šalygatvio šlavėja gau
na per mėnesį algos!
Uz alaus bonka 2 vai. 51 min.

“NJ Times” paduoda plačią lentelę 
apie sovietų ir amerikiečių darbininko 
atlyginimus už darbą. Iš lentelės ma
tyti, kad Amerikos darbininko gy
venimas yra kelius kartus geresnis, 
kaip sovietų darbininko, kuris būk 
tai naudojasi visomis laisvėmis ir pri
vilegijomis. To straipsnio gale paste
bima: "Turime 68 metų Stalino gi
mimo sukaktuves. Rusiją jis valdo 
jau 24 metus. Rusiją jis išvedė į 
pasaulinių valstybių tarpą. Tačiau

Batų 
Kosciumų 
Suknelių 
Duonos 
Cukraus

Sviesto 

Sov. Sąjungoje
2 poras

1
1

70 kg.
37 kg.

8 kg.

norėtųsi paklausti, ką — jo manymu 
— jis gero padarė eiliniam Rusijos 
darbininkui? Jeigu tas pilkasis dar
bininkas norėtų paprasčiausiai atšvęs
ti ^Stalino gimimo dieną, tai vienai 
alaus bonkai nusipirkti jis turėtų dirb
ti 2 vai. 51 min. Tuo tarpu Amerikos 
darbininkas tik 6,25 min 1”

Panaši padėtis yra ir Rusijos glo
boje esančių valstybių darbininkų at-

PAIEŠKOMI
JUS ESATE PAIEŠKOMI 

ARTIMŲJŲ
— Neverauskas Stasys, Klepų km., 

Sintautų v.,
— Neverauskaitės Agute ir Natalija, 

Klepų km., Sintautų v.,
— Čepanyte Veronika, Pasvalio mie

stas,
— Turkai Mykolas, Mataušas ir 

Antanas
— Supronaite Jadvyga, Dotnuvos v.,
— Ona ir R. Borisai, gy. Montreale,
— Macijauskas Stasys, Žieveliškių 

km., Raseinių apskr.,
— Jasinskas Jokūbas, Pievninkų 

km.. Biržų apskr.,
— Kliugas Hermanas, gyv. Mon

treale,
— Grigas Stasys, Kubilių km.,
— Šimaitis Antanas, Žindaičių km., 

Eržvilko v.,
— Vagonis ir Vagonyte Pranė, 

Juotkiškių km., Pabaisko v.,
— Verbyla Kazys, Vygrelių km., 
Gražiškių v.,
— Blužas Vytautas, atvykęs Kana- 

don 1947 m.,
— Jateikis Juozas ir žmona, Kazylų 

km., Kriukų v.,
— Norkus Kleopas, Šimkaičių v.,
— Plaušiniai Aleksas, Viktoras ir 

Antanas, Vencloviškų km., Raudonės 
v.,

— Mamkus Kazys,
— Laukys Vincas, Žaliosios v., Vil

kaviškio apskr.,
— Žartneris Gustavas, Meištų km., 

Bublelių v.,
— Vaska Jonas, N. Radviliškio v., 

Biržų apskr.,
— Turkus Antanas, Gulbinų km., 

Grinkiškio v.,

lyginime. Lenkijos komunistų orga
nas “Robotnik” 354 rašo: Iš surinktų 
darbininkų anketų apskaičiuojama, 
kad vidutinės išlaidos 4 asmenų šei
mai išlaikyti per mėnesį sudaro 22.000 
zlotų, 6 asmenų — 33.000 zl., kai vida- 
tinis darbininko mėnesinis uždarbis 
siekia tik 10.000 — 15.000 zl. Aišku, 
kad tik nežymiai darbinikų daliai pa
kanka uždarbio pragyvenimui, liku
sieji turi užsidirbti. “Uždarbių” anke
tose figūruoja: “užsidirbau vietoje”, 
“gavau pakietą iš kaimo”, “gavau pa- 
kietą iš Amerikos”, “pardaviau spintą” 
ir tt.

Per menesi uždirba tik 
2 poras batu

Jeigu palyginsime Prancūzijos dar
bininko uždarbį su proletariato dikta
tūros darbininko uždarbiais, tai pa
matysime, kad Prancūzijos darbinin
kas žymiai geriau gyvena. Palyginimui 
daviniai paimti po rublio nuvertinimo 
ir maisto normavimo pąnaikinirtto. 
Skaitant kad sovietų darbininkas vidu
tiniškai per mėnesį uždirba 500 Rb., 
o Prancūzijos darbininkas 10.000 fr. 
iš savo uždarbio darbininkas gali nu
sipirkti

Prancūzijoje 
6 poras 

1 + kelnės 
2

416 kg.
222 kg. su kortelėm
25 kg. be kortelių
27 kg. su kortelėm

10 kg. be kortelių
Paskutiniu laiku, panaikinus, mais- 
Ir pats Bimba negalės nuginčyti, 

kad Prancūzijos darbininkas iš savo 
uždarbio gali geriau ir švariau pra
gyventi, negu sovietų darbininkas, 
to produktų normavimą, darbininkų 
gyvenimas pasidarė dar sunkesnis. 
Anglijos laikraščio “Observer” Mask
vos korespondentas rašo: "Praslinkus 
kelioms dienoms po maisto produktų

— Kilikevičius Simanas, Lankeliškių 
v., Vilkaviškio apskr.,

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

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

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

— Ruzas Adolfas, Santakų km., 
Sintautų v.,

— Urbonas Jonas, Avižių km., Du
setų v.,

— Povylaitis Antanas, Židikų km., 
Paežerių v.,

— Kvietkauskas Juozas, Tabazu 
km., Kalvarijos v.,

— Pakalnis Steponas, Maneičių km., 
Daugailių v.,

— Brazlauskas Jonas, Panevėžio m., 
atvykęs Kanadon 1948 m.,

— Andrunojez Stanislovas, Papolių 
dv., Siesikų parap.,

— Kaminskai Jonas, Aleksandras ir 
Kazimieras, Valadiškių km., Šiluvos 
v.,

— Rudienių šeima,'Gameliškių km., 
gyv. Montreale,

— Milvydaite Marija ir Pocevičiūtė 
Aleksandra, atvykę Kanadon 1948 m.,

— Mekšrūnas Petras, Suodžių km., 
Sintautų v.,

,— Paškevičiūtė Juzė, Būblelių v.,
— Jonušiai Povilas ir Antanas, Mi- 

kiškių km.,
— Ūselis Domininkas. Kekališkės 

km., Švėkšnos v.,
— Grimskis Juozas ieško giminių ir 

pažįstamų iš Pakruojo ir Lygumų 
parap.,

— Andriukaitis Pranas, Totoraičių 
km., Šakių apskr.,

— Balšaičiai, Uspeliškių km., Pa-

ST. BU JO K AS mu, išsprendžia, kasdienes problemas,

normavimo panaikinimo, krautuvėse 
nieko neliko. Dabar žymiai blogiau 
kaip buvo prieš tai. Išskyrus Maskvą 
ir Leningradą, miestuose galima gauti 
pirkti tik duonos. Nedidelės atsargos 
blogos rūšies prekių buvo išparduotos 
tuomet, kai sužinota apie rublio nuver
tinimą. Kova su infliacija taip ilgai 
nesiseks, kaip ilgai nebus krautuvėse 
prekių. Jau dabar pinigų pasidarė per
daug, o spekuliantai vėl turi darbo. 
Labiausiai nukentėjo mažiau uždirban
tieji darbininkai, kuriuos iki šiol, da
linai, saugojo normavimo sistema, kuri 
dabar panaikinta”.

Sviestas arba patrankos
Šveicarijos laikraštis “Die Weltwo- 

che” 736 rašo: Rusijos vyriausybė 
turėjo ryžtis žingsniui, kuris kapitali
stiniuose kraštuose reikštų valstybės 
bankrotą. Rublis yra 90% nuvertintas. 
Išimtis padaryta indėliams iki 3000 
rb. (1 :1) ir indeliams nuo 3000 iki 
10,000 rb. (2:3). Tačiau toji privile
gija smulkiems taupytojams maža te
padėjo. Tuo tarpu milijonams darbi
ninkų, kurie karo metu sunkiai dirbo 
ir susitaupė pinigų, pasitikėjimas va
liuta pasiliko toks pat, kaip vokiečių 
darbininkų su karo paskolomis. Valiu
tos nuvertinimas rodo, kad krašto eko
nominė padėtis yra kritiška ir jos pa
taisyti nebus galima tol, kol krašte 
truks pirmo reikalingumo prekių. Ta
čiau Rusija gali gaminti tų prekių 
daugiau tik tuomet, kai bus sumažinta 
karo medžiagų gamyba. Čia galima 
Rusijai pritaikyti Georingo pasakymą 
apie sviestą ir patrankas. Jeigu so
vietų pilietis nori turėti daugiau svies
to, valstybė turi atsisakyti nuo pa
trankų gamybos.

Iš Trečiojo Reicho istorijos ži
nome, kad trūkumai ne tik nepašalina 
karo pavojų bet atvirkščiai: verčia 
vadus ji pradėti, nes karas, jų many- 

langos parap.,
— Juškai, Kurmaičių km., Kretin

gos parap.,
— Lokiai Antanas ir Jonas.,
— Potrysne Mary', atvykusi Kana

don 1948 m.,
— Pemaravičiūtės Elena, Uršule ir 

Konstancija, Utenos m.,
— Jakaitis Leonardas ir Dargys Vy

tautas, atvykę Kanadon laivu “Ma
rine Falcon”

— Janušaičiai, Tauragės apskr.,
— Sakalauskai Antanas, Adolfas, 

Rudelių km., Raudenio v.,
— Kasčionis Kostas, Nibrių km., 

lezno v.,
— Tauras Pranas, Ginteikiškių km., 

Kruonio v.,
— Lokoševičius Boleslovas, Surgan- 

tiškių km., Kruonio valse.,
— Ambrozevičius Petras, Bartkūnų 

km., Rumšiškių v.,
— Kučys Juozas, Uliūnų km., Pane

vėžio apskr.,
— Umiežas Stasys, Varnių v., Tel

šių apskr.,
— Andrunaitis Stanislovas, Popolių 

dv., Siesikų v.,
— Petrauskas Antanas, Salaikonių 

km., Šeduvos v.,
— Gustaityte-Kamičaitienė, Malda- 

būdžio km., Šilavoto v.,
— Jasaitis Juozas ir Jasaitytė Petro

nėlė, Griebcų km., Kybartų v.,
— Kamžaitė Stasė,
— Vazbutaitės Liudvina ir Antanina,

Matsėdų km., Kuršėnų v.,
— Stočkąitė-Kulnickiene Sofija, Kė

dainių apskr.,
— Lukoševičius — Lukas Juozas iš 

Tauragės, gyv. Toronte,
— Sarpelyte,
— Tamašiunas Juozas nuo Debeikių.
— Rudžiauskas Klemensas,
— Ščegauskas Paulius,

— Indreika Gervydas.

kurių kitu budu nesiseka išspręsti. 
Gali būti, kad Rusijoje yra panašių 
pagundų ekonominių problemų spren
dimo momente. Iš kitos pusės rublio 
menka vertė reiškia sovietų ekspansi
jos silpnumą. Rusija negali gerinti 
savo satelitų padėtį, pati būdama ban
krote. Pasaulis, nualintas karo, nenori 
girdėti apie politinius ir ekonominius 
receptus, bet jis nori materialinių tur
tų, o juos tvarko Amerika.

IEŠKO-SIŪLO
Smulkių skelbimų kaina: iki 15 

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

T RIJU LIETUVAIČIU darbams 
viešbutyje ieško Pranas Aleliūnas, 
Empress Hotel, Stoughton, Sask. 
Viešbutyje 25 moderniškai įrengti 
kambariai, centralinis šildymas, geras 
aptarnavimas.

NORI SUSIRAŠINĖTI: Vienu
mos slegiami, gyvenimo nublokšti į 
tolimą Kanados šiaurę, norime susira
šinėti su maloniomis lietuvaitėmis, gy
venančiomis Kanadoje arba už jos ri
bų. Paslaptis garantuojama.
1. Krivinskas Feliksas, 25 m.,
2. Vitkevičius Valentinas, 22 m.,

Gyvename ir dirbame aukso kasy
klose. Laiškus siųsti šiuo adresu: Gol
den Manitou Mines, Vai d’Or, P.Q., 
Canada.

♦ ♦ »

BRANGUS LIETUVI! Kam teks 
skaityti ši mano laišką, nebūkite to
kios kietos širdies ir teikitės į jį at
siliepti. Mano prašymas didis. Tik tu-

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

gausite TEISINGĄ ir SĄŽININGA patarnavimą.

Albertas J. Norkeliunas
GENERAL INSURANCE

DARBO, VALANDOS:
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.SJR.

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 ....................................    % 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 adresato 

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.

rėkite nors trupučiuką kantrybės ir aš 
jums pilnai jį išdėstysiu.

Aš esu trmtinys lietuvis. Visą trem
ties laiką man teko gyventi Vokietijoj, 
Hanau mieste. Paskutinėmis dienomis 
turėjau dideles laimės atvažiuoti į Ka
nadą. Čia dirbu aukso kasyklose ir 
esu labai patenkintas. Nežinau, kaip 
reikėtų palyginti gyvenimą Vokietijoj 
ir čia. Jei kas paklaustų, 
tai atsakyčiau kad Vokietijoj 
pekla, o Kanadoj dangus. Tikra to 
žodžio prasme esu labai laimingas, jog 
papuoliau į Kanadą. Tačiau turiu vie
ną nelaimę ir širdies skausmą — tai, 
kad mano žmona ir du vaikučiai liko 
Vokietijoje, o aš juos noriu čia pas 
save pasiimti. Aš pats to padaryti 
negaliu, nes esu “grinorius”. Tai čia 
ir yra tas didis mano prašymas: Pra
šau, brangus lietuvi, suraskite tokį 
žmogų, kuris mano šeimai padarytų 
affidevitus, o aš jam atsilyginsiu iki 
vieno cento. Be to, atvažiavus mano 
šeima pas jį negyvens ir jam jokių 
išlaidų nedarys, ji gyvens pas mane, 
neš" aš jau turiu butą ir uždirbu neblo
gai. Kas link visų išlaidų, aš galiu 
pasirašyti vekselį ir paskui kas mėnuo 
išmokėsiu. Svarbu tik surasti toki 
žmogų, kuris sutiktų padaryti mane 
laimingu. Dieve, laimink tą žmogų!

Baigdamas savo prašymą noriu pri
minti, kad mano šeima yra: 1) Mag- 
delena Žeimiene, gimusi 10.10.1914, 
2) Banguolė Želmytė, gim. 21,1.1943 
ir 3) Jaunutis Žeimys, gim. 18.7.1947. 
Visi gyvena Vokietijoj, Hanau a/M, 
Gross-Hessen, Lamboystr. 84.

Pastaba: jeigu reiktų grynų pinigų, 
neatsisakykite pranešti kiek, nes aš 
tikiu, galėsiu pasiskolinti ir pasiųsti.

Iš kalno labai dėkoju ir laukiu at
sakymo. Mano adresas: Žeimys Min
daugas, Keams P.O., Keams, Ont.

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. Žios rūšies siuntinius 
už taip žemas kainas tik iš Kanados 
tegalima išsiųsti.
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MONTREAL© ŽINIOS
K.L.C.T. SUSIRINKIMAS 

ATŠAUKIAMAS

Praeitame numeryje paskelbtas K. 
L.C.T. visuotinas susirinkimas, turė
jęs įvykti gegužės mėn. 23 d. para
pijos salėje, dėl susidėjusių aplinky
bių atšaukiamas.

Naujo susirinkimo data bus pas
kelbta vėliau.

Kanados Lietuvių Centro Taryba.

DIEVO KŪNO ŠVENTES 
PROCESIJA

Gegužės mėn. 30 d., Dievo Kūno 
Šventėje (Devintinėse) įvyks iškil
minga procesija gatvėmis su Šv. 
Sakramentu. Procesija prasidės iš 
Lietuvių Parapijos Bažnyčios tuojau 
pat po pamaldų.

Visi lietuviai katalikai įpareigojami 
kuo skaitlingiausiai procesijoje daly
vauti.
Lietuviu Parapijos Klebonas.

“Liaudies Balsas” Nr. 866 straips
nelyje "Ir vėl triukšmas Lietuvių 
Klube” visa savo “gražbyliste” už
sipuola ant Kanados Lietuvių Tarybos 
už dabar vykstančią netvarką Mon
trealo Lietuvių Klube. Siųsdamas savo 
geriausius linkėjimus dabartinei klubo 
vadovybei, jis bando apšaukti tarybi- 
ninkus skundėjais, vienybės ardytojais 
ir tt. Deja, šį kartą “LB” prašovė pro 
šalį.

Netvarka su Klubo vadovybe pri
pažino paskutinis gegužės mėn. 16 
d. Klubo šėrininkų susirinkimas ir 
nutarė pravesti naujus rinkimus pa
gal klubo įstatus. Rinkimams pravesti 
išrinko specialią komisiją, į kurią 
įeina visų srovių šerininkai, neišski
riant nė aktyvių “LB” rėmėjų. Kokios 
gi priežastys juos prie to privedė? 
Gal ir jie tapo “LB” vaizduojamais 
revoliucionieriais- tarybininkais?

Visa migla, kurią “LB” pučia dėl 
Lietuvių Klubo ant tarybininkų. yra 
nė mažiau, nė daugiau, kaip muilo 
burbulas, Linkėtina, kad vieną 
Klubas tikrai susitvarkytų ir 
visiems geros valios lietuviams
narna ir miela bendradarbiavimo vieta.

Klubietis

kartą 
taptų 
prie-

/

PASIKEITIMAI K.L.T. 
TARYBOJE

Ilgametis K.L.C.T. veikėjas, dabar
tinis kasininkas J. Dunčikas, išsike
lia gyventi į Torontą. Į jo vietą įeina 
kandidatas p. Trumpa.

Revizijos komisijos narys p. Vasi
liauskas jau seniau išvyko į Torontą. 
Jo vieton įeina p. A. Matulis.

Išvykstančiam p. Dunčikui linkime 
laimingai įsikurti Toronte ir sėkmin
gai tęsti organizacinį darbą K.L.T. 
Toronto skyriuje.

LIETUVIU JAUNIMO
KLUBO “VYTAUTAS” 

SUSIRINKIMAS 
mėn. 28 d. 8 vai. vakare 
Montrealo Lietuvių Jauni- 
“Vytautas” visuotinas su- 
Susirinkimas įvyks Lie-

MOTINOS DIENA 
LIETUVIU KLUBE

f

“VILTIS” SERU 
PLATINTOJAMS

prašo

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

LINKSMA ŠOKIU VAKARA Į
Gera muzika, bufetas su įvairiais gėrimais. £
Visa jaunuomenė ir vyresnieji kviečiami pasilinksminti. j
Įėjimas $0.75. j

VISI I VILLE LASALLE
Kanados Lietuvių Tarybos veiklieji vilasaliečiai 

š.m. gegužės mėn. 29 d. 8-tą valandą (šeštadienį) 
rengia

ŠOKIU VAKARA
PAVASARIO SEZONO UŽDARYMUI

Šokiai įvyks gražioje Botvling Hali salėje (apačioje), Ville 
Lasalle, Second Ave ir Edward gatvių kampe.

Gros gera muzika, bufetas su įvairiais gėrimais, salėje nuva’r- 
gusiems proga pasigrožėti St. Lawrence upės krantais gražioje vakaro 
aplinkumoje.

Nepraleiskite paskutinio pasilinksminimo po stogui 
Įėjimas tik 80.50.

Važiuoti iš miesto geriausia:
Autobusu Atzeater-Lasalle iki galo, persėsti į autobusą Verdun- 

Lasalle ir važiuoti iki 2nd Avė.- Išlipus paeiti vieną bloką. Street- 
kariu Wellington iki galo, persėsti į autobusą Verdun-Lasalle ir 
išlipti 2nd Avė. Paeiti vieną bloką.

LIETUVIU PARAPIJOS 
KRONIKA 

Vedybos 
d.Sausio mėn. 13

Gegužės 
šaukiamas 
mo Klubo 
si rinkimas,
tuvių Klubo patalpose 2161 St. Cathe
rine Street, East.

Kviečiame dalyvauti vietinį ir at
važiavusį jaunimą. Susirinkimo tiks
las — aptarti visus reikalus ir nu
sistatyti gaires dėl Montrealo lietuvių 
jaunimo veiklos pagyvinimo.

Valdyba.

Gegužės mėn. 15 d. “Vytauto” Lie
tuvių Klube įvyko Motinos Dienos 
minėjimas. Programą sudarė tai dienai 
pritaikyta Kun. Vilkaičio kalba, va
karienė ir šokiai.

Žmonių buvo tiek, kad vakarieniauti 
reikėjo dviemis pamainomis. Netrūko 
nei valgių, nei gėrimų. Nuotaika buvo 
taip pakilusi, kad į galą programą 
pradėjo paįvairinti solo šokiais pati 
publika.

Sausio

Sausio

mėn. 24

mėn. 24

Vasario mėn. 7

d.

d.

28 d. Tėvai: 
ir Anelė Na-

gimė sausio

Bendroves “Viltis” valdyba 
visus Šerų platintojus Montrealo mies
te įnešti surinktus pinigus b-vės ka
sininkui p. J. Juškevičiui, 2576 Shep
pard Street, Montreal.

Pinigus įnešus Šerų platinimas galės 
būti tęsiamas toliau, kur jis nebaigtas 
arba dar yra neįmokėtu pasižadėjimų.

“NL” TALKININKEMS- 
AMS

“NL” sulankstoma ir išsiunčiama 
talkos bildu, kurioje dalyvauja dau
giausiai naujai atvykusios lietuvaitės iš 
ligoninių. Labai būtų geistina, kad 
ateityje ateitų daugiau vietinio jauni
mo ir po visa miestą išsisklaidžiusių 
vyrų tremtinių, kurių asmeniškai pak
viesti neįmanoma. Tuo budu šitie 

. suėjimai taptų ne vien naudingu darbu, 
bet ir maloniu draugų susitikimu, ku
riuose aptariami įvairiausi klausimai.

“NL” lankstymas ir išsiuntimas 
įvyksta kas antrą penktadienį parapi
jos salėje. Kviečiame visus dalyvauti.

Lietuvaitės Štadiškės (nuo Vokie
tijos vietoves Štadė) prašomos atsiimti 
iš Redaktoriaus atsakymą, kuri siun
čia vienas lietuvis į jų užrašus padėtus 
laikraštyje lankstymo metu.

Redakcija.

“SHOWER” POBŪVIS
Gegužės mėn. 14 d. pas p.p. Sakalus 

įvyko jaukus priešvestuvinis panelės 
Emilijos Noruševičiūtės pobūvis 
(Shower). Dalyvavo apie 30 jos ve
dusių ir nevedusių draugių. Buvo 
sunešta jaunavedžių įkurtuvėms daug 
gražių dovanų.

E. Norusevičiūtės sužieduotuvės su 
p. E. Gingras įvyko praeitais metais 
lapkričio mėn., o vestuvės įvyks š.m. 
birželio mėn.

E. Noruševičiūtė yra aktyvi “NL” 
talkininkė. Linkime ja? laimingo ve
dybinio gyvenimo. —aite.

MOTINOS DIENA 
PARAPIJOS SALEJE

PRANEŠKITE “NL” 
ADRESU NETIKSLUMUS

NEVELUOKIME!
Montreale jau įprasta, kad visi su

sirinkimai, minėjimai ir tt. pradedami 
puse ar net visa valanda vėliau, kaip 
rengėjų paskelbta. Tai labai žalingas 
paprotys. Tik pagalvokime, kiek su
gaištama brangaus laiko, kai koks 
100 žmonių išlaukia visą valandą. Ta
tai sudaro 12 darbo dienų, kas reiškia 
70-100 dolerių.

Kita parengimų yda — tai pro
gramos perkrovimas. Per ilgai žiūrė
dami ar klausydami kalbų, dalyviai 
išvargsta, pradeda bruzdėti, kalbėtis 
ir pn., o tatai labai nervuoja artistus 
ir rengėjus. Tie trūkumai buvo aiškiai 
matomi K.L.C.T. suruoštame kon- 
certe-vaidinime, Klubo Jaunimo va
kare ir kituose parengimuose.

Dalyvis.

Kanados Lietuvių Sąjungos iniciaty
va gegužės mėn. 9 d. įvyko Molinos 
diena parapijos salėje.

Dienai pritaikytą kalba pasakė gerb. 
parapijos klebonas Kun. J. Bobinas. 
Po jo, programos vadovas p. Sakalas 
pakvietė tarti žodį naujai atvykusią 
iš Italijos lietuvaitę Dr. A. Šidlau
skaitę, kurią publika palydėjo gausiais 
plojimais. Dar kalbėjo kun. V. Stan
kūnas ir kun. A. Vilkaitis, kurie 
žiai apibudino motinos vaidmenį 
tuvos istorijoje.

Programoje parapijos choras 
dovaujamas Klebono kun. Bobino 
žiai sudainavo Petrausko “Matus
tus”, Vanagaičio “Kur sapnų gražy
bės” ir Vanagaičio “Tu ir aš”. Ma
mertas Mačiukas padainavo solo ita
liškai ir lietuviškai "Santa Lučija”, 
p. V. Bobelio ir p. Mališauskienės 
duetas — “Anniversary Song” lietu
viškai ir “Wanting You” angliškai. 
Janina Vienožinskaite sudainavo solo 
Šimkaus "Ko vėjai pučia”, Tallat- 
Kelpsos “Mano sieloj šiandien šventė” 
ir “Sugrįšk į Sorento”. Tautinių šo
kių grupė pašoko “Žirgelius”, 
tą” ir "Rugelius”.

Šio minėjimo naujenybė buvo 
jų lietuvių p. Bobelio ir p.
šauskienės duetas, kurie naujiesiems 
ateiviams buvo tikra staigmena.

Po programos sekė vakarienė ir 
šokiai. Dalyvis.

gra-
Lie-

va-
gra- 
Ma-

‘Šus-

Teko girdėti nusiskundimų, kad vie
no kito “NL” prenumeratoriaus adre
sas arba pavardė netiksliai užrašyta 
arba laikraštis negaunamas. Jeigu to
kių atsitikimų būtų daugiau, “NL” 
administracija labai prašo pranešti raš
tu adresu: “Nepriklausoma Lietuva”, 
6642, 3rd Ave, Rosemount, Montreal 
36, Que., o Montrealiečius prašoma 
paskambinti į administraciją p. M. 
Arlauskaitei. CR. 4624.

“NL” Administracija

Burnett Russell ir 
Elena Zubavičiūtė. 
Juozas Visockis ir 
Genovaite Urbana
vičiūtė.
Jacques Choquette 
ir Irena Kavaliūtė.

d. Paul Vian ir Mar
garita Levinskiūtė.

Gegužės mėn. 1 d. Antanas Grimaila 
ir Genovaitė Ra- 
žiūtė.

Gegužės mėn. 8 d. Kazimieras Janu
ška iš Baltimore 
Md. ir Marijona 
Kazenevičiūtė.

Gimimai
Vida Lilia Petronis, gimė 1947 m. 

lapkričio mėn. 2 d., pakrikštyta 1948 
m. sausio mėn 4 d. Tėvai: Povilas 
Petronis ir Febronė Bačiulytė.

Juozas Petras Morkūnas, gimė 1948 
m. gruodžio mėn. 24 d., pakrikšytas 
1948 m. vasario mėn. 8 d. Tėvai: 
Juozas Morkūnas ir Petronė Rudi- 
kevičiūtė.

Walter Philippe Gary Ploplis, gimė 
sausio mėn. 19 d., pakrikštytas va-

sario mėn. 15 d., Tėvai: Vladas 
Ploplis ir Adelė Levinskaitė.

Robertas Domachevsky, gimė 1947 m. 
gruodžio mėn. 17 d., pakrikštytas 
1948 m. vasario mėn. 
Charles Domachevsky 
kiūtė.

Jonas Petras Jurevicz,
mėn. 31 d., pakrikštytas vasario 29 
d. Tėvai: Adolph Jurevicz ir Juzė 
Abraičiūtė.

Andrius Jonas Juozas Andriulionis, 
gimė kovo mėn. 10 d., pakrikštytas 
kovo mėn. 28 d. Tėvai: Jonas An
driulionis ir Magdelena Vilimiūtė.

Jonas Petras Gerald Poirier, gimė 
kovo mėn. 24 d., pakrikštytas ksyoz 
mėn. 28- d; Tėvai-:-Gerald-Poirier ir 
Ona Jankudovičiūtė.

Kenneth Marc Simonėlis, gimė kovo
27 d. pakrikštytas balandžio
28 d. Tėvai: Leonas Šimonė- 
Kristina Strimiūtė.
George Sidorchuk, gimė kovo 
10 d., pakrikštytas balandžio

men. 
mėn. 
lis ir

Ronald 
mėn.
mėn. 25 d. Tėvai: George Sidorchuk 
ir Marija Bandžiūtė.

Barbora Jieva Smith, gimė balandžio 
mėn. 11 d., pakrikštytas gegužės 
mėn. 2 d. Tėvai: Fred Smith ir 
Justina Lubiūtė.

Tel: Ofiso — CH. 5020
Res. — AM. 9324

Dr. E. Andrukaitis
GYDYTOJAS

2540 Sherbrooke East, Montreal 
(Ant Frontenac Kampo)

2820 ALLARD ST., 
Montreal 20

Tel. TRenmore 1135
senų-
Mali-

CLEANERS & DYERS CO
Mes valome ir dažome įvrairius, kaip vyriškus, taip moteriškus 

drabužius. Taip pat išvalome nuo lietaus apsiastus, dėl kurių 
uždedame “Drex”, kas neperleidžia vandens ir duodą graženę 
išvaizdą.

Taipgi valome visokiausios rūšies karpetas ir fotelius (Chester
fields), gardinus lengvus ir sunkius.

Kiekvieną orderį pajiniame iš namų ir pristatome j namus.
Už musu atliktą darbą garatuojame.

Dėl informacijų prašome telefonuoti TRenmore 1135 (galimą 
pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliunas A. Majauskas J. Matulaitis
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