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PABALTIECIAI PASMERKĖ OKUPANTUS
MONTREAUECIU PROTESTAS

*

Montreal© lietuviu, latviu ir estu Pabaltijo užgrobimo ir 
deportacijų minėjimo priimta protesto rezoliucija.

Montrealo mieste ir apylinkėje gyvenantieji estai, latviai ir lietuviai, 
susirinkę į visų trijų tautybių jungtinio komiteto iniciatyva suruoštą 
Pabaltijo kraštų užgrobimo ir masinių gyventojų deportacijų j Rusijos 
gilumą minėjimą, įvykusį š.m. birželio mėn. 13 d. Ville Lasalle, Montreal, 
dalyvaujant virš 1000 žmonių miniai, nutarė priimti šią protesto rezoliuciją:

1) 1940 m. birželio mėn. 15 d. Sovietų Sąjunga, vadovaudamąsi 
Molotovo-Ribentropo 1939 m. slaptu susitarimu, sulaužydama visą eilę tarp
tautinių sutarčių, okupavo taikingus ir griežtai neitralius Pabaltijo kraštus 
— Estiją, Latviją ir Lietuvą. Dar tais pat metais apgaulės ir teroro keliu 
visuose trijuose kraštuose buvo įvesta komunistų partijos diktatūra ir 
panaikinti bet kurie savystovumo ženklai.

2) Sovietų okupacijai priešingi Pabaltijo gyventojai buvo grūdami 
į kalėjimus, tremiami arba žudomi vietoje. Sovietinio teroro viršūnė buvo 
pasiekta 1941 m. birželio mėn. 14-15 d., kai apie 200.000 estų, latvių 
ir lietuvių buvo išvežta į Sibirą, Altajų, Kazakstaną ir kitas tolimiausias 
Rusijos vietas. Deportacijos palietė visų luomų, profesijų ir amžiaus žmones. 
Jie buvo sugrūsti po 40-60 žmonių į prekinius vagonus, vyrai buvo atskirti 
nuo žmonų, vaikai nuo tėvų ir išsiųsti ilgai kelionei į rytus, be minimalinės 
medienos' pagalbos ir higienos sąlygų. Daugeles silpnesniųjų mirė pakeliui 
Darbo stovyklose jau pirmais metais mirė virš 50% išvežtųjų.

Tačiau tatai buvo tik deportacijų plano dalis. Vokiečiams okupavus 
Pabaltijo kraštus rasti slapti Saugumo Ministerijos dokumentai rodo, kad 
sovietai ruošėsi iš Pabaltijo išvežti apie 1/3 visų gyventojų.

3) Pirmosios Sovietų okupacijos metu pradėti deportacijų planai dabar 
vykdomi toliau. Iš už “geležinės uždangos” ateinančios žinios rodo, kad 
Pabaltijo tautų naikinimas vyksta visu žiaurumu, kad masinės deportacijos 
buvo pakartotos 1945 ir 1948 m. pradžioje, kad vietoje išvežamų vietinių 
gyventojų atvežami rusai kolonistai.

Naudodamiesi šio krašto mums teikiama laisve, mes, Montrealo estai 
latviai ir lietuviai, kreipiamės į Kanados Vyriausybę ir į visą kultūringąjį 
pasaulį, protestuodami prieš neteisėtą Pabaltijo kraštą okupaciją, komunistinį 
terorą, prieš nežmonišku būdu vykdytas ir vykdomas žmonių deportacijas 
ir prieš sistematingą Pabaltijo tautų naikinimą. Mes apeliuojame į pasaulio 
sąžinę ir prašome gelbėti naikinamas estų, latvių ir lietuvių tautas.

....Pabalticčių minėjimo prezidiumas: 

(iš kairės į dešinę) p. Adele Gronau, 
Montrealo Estų Draugijos pirmininkė, 
p. p. Robert W. Keyserlingk, Cham

pion Press, p. Charles Lasdin, Latvių 
Komiteto pirm., p. Pilis Kraulis. Pa
veiksle trūksta iš kraštų sėdėjusių p. 
Saks, estų atstovo, Marijos Arlauskai
tės ir Jono Juškevičios-Miller, Kana

dos Lietuvių Tarybos atstovų. Ovale 
p. E. Cote, Parlamento atstovas ir 
minėjimo Garbės Prezidiumo narys, 
kalbos metu prie mikrofono.

ATSISAUKIMAS I KANADOS LIETUVIUS MINĖJIMAS MONTREALE 
SPAUDOS REIKALU ---------------------

 Montrealiciai paminėjo Pabaltijo užgrobimą ir deportacijas
1948 m. kovo mėn. 19 d. Kanados 

Lietuvių Centro Taryba paskelbė at
sišaukimą į Kanados lietuvius organi
zaciniais reikalais. Atsišaukimas susi
laukė visiško pasisekimo. Šiandien jau 
veikia Kanadoje dešimt K.L.T. skyrių, 
visa eilė mažesnių lietuvių grupių ry
šio palaikymui išsirinko įgaliotinius, 
ruošiamas naujas K.L.T. statutas, lie
pos menesyje numatytas pirmas skyrių 
pirmininkų suvažiavimas ir t.t. Orga
nizacinis darbas kaskart eina platyn ir 
gilyn.

Antras ne mažiau svarbus darbo 
baras yra sava spauda ir savas lai
kraštis. Sėkmingam laikraščio leidi
mui reikalingos prieinamos spausdini
mo sąlygos ir pakankamos lėšos.

Laikraščio spausdinimas vietinėse 
privačiose spaustuvėse neįmanomas, 
nes spaudos darbas svetimomis kalbo
mis per pusę brangiau apmokamas, 
spaustuvės nenoriai jo imasi, nes ne
turi raidžiu, lietuvių rinkėjų ir t.t. 
Užtat iš pat pradžių buvo nusistatyta 
padėti tvirtus pagrindus laikraščiui, 
suorganizuojant savą spaustuvę. Tuo 
tikslu buvo nutarta įsteigti Spaudos 
Bendrovę Šerų pagrindais. Paskuti
niame jungtiniame K.L.C.T. ir spau

dos bendroVės steigėjų posėdyje nu
tarta laikraštį ir spaudos bendrovę su
lieti į vieną ir pavadinti "NEPRIK
LAUSOMOS LIETUVOS” vardu.

Beveik vien Montrealo pastangomis 
Šerų platinimo ir aukų keliu jau su
rinkta apie $2000.00., gautos patal
pos, nupirktos ir jau šia savaitę perke
liamos mašinos. Tačiau spaustuvės su
organizavimas yra per didelis reikalas 
vieniems Montrealiečiams. Tatai visų 
Kanados lietuvių reikalas.

K.L.T. skyriams ir jos rėmėjams 
buvo išsiuntinėti atsišaukimai ir kvitų 
knygutės Šerų platinimo reikalu. Nors 
atskiros vietos parodė gražių pavyzd
žių,, tačiau pačios stambiausios lietu
vių kolonijos tuo reikalu dar mažokai 
tepadarė.

K.L.C.T. kreipiasi, primygtinai pra
šydama paskubinti Šerų platinimą. 
Kuo greičiau bus išplatinti Šerai, tuo 
greičiau pradės darbą “Nepr. Lietu
vos” spaustuvė, tuo greičiau bus iš
vengta pinigų mėtymo mokant aukštą 
kainą už laikraščio spausdinimą, tuo 
greičiau laikraštis už tuos pat pinigus 
galės jus lankyti kas savaitę. Tatai 
degantis reikalas, kadangi spaustuvės 
organizavimas pradėtas ir kuo grei

čiau jis bus užbaigtas, tuo daugiau 
sutaupysime lėšų. Jeigu visi susipratę 
lietuviai nupirktų tik po vieną Šerą 
($10.00), tai spaustuvės, laikraščio ir 
lietuvių spaudos problema Kanadoje 
būtų išspręsta. Kas neįstengia pirkti 
šėrų, kviečiami prisidėti aukomis.

Antras nemažiau svarbus reikalas — 
tai prenumeratorių rinkimas. Tiesa, 
“Nepriklausomos Lietuvos" prenume
ratorių skaičius per paskutinius kelius 
mėnesius padvigubėjo, tačiau jis dar 
gali būti žymiai padidintas. Ne visos 
galimybės išnaudotos ieškant prenu
meratorių vietinių lietuvių tarpe. At
vykstamieji tremtiniai, gyveną grupė
mis dažnai tenkinasi vos vienu—antAi 
"N.L.” egzempliorium. Žymi dalis gy
venančių pavieniui taipgi dar nespėjo 
įsijungti į prenumeratorių eiles.

Senieji ir naujieji lietuviai turi su
prasti, kad prenumeratoriai yra lai
kraščio pagrindas ir tik prenumeruo
dami laikraštį visi, kurie pritariame 
tautinei minčiai, padėsime jam tvirtus 
pamatus.

Retas Amerikos kontinento lietuviš
kas laikraštis išsiverčia be aukų. Tuo 
labiau jos reikalingos besikuriančiai 
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Nors ir grąsinant lietui iš debesuoto 
dangaus, jau nuo pat pirmos valandos 
ėmė plaukti publika į Ville Lasalle 
Kanados Lietuvių Centro Tarybos 
piknikų aikštę, papuoštą “Union jack”, 
lietuvių, latvių ir estų tautinėmis 
vėliavomis. Žmonių prisirinko didžiulė 
minia — virš 1000. Vyraujančioje 
lietuvių masėje skaitlingai ir organi
zuotai pirmą kartą viešame minėjime 
drauge pasirodė ir mūsų likimo drau
gai latviai ir estai.

Belūkuriaujantiems žmonėms per 
garsiakalbį perduodamos kelios tai 
dienai pritaikytos plokštelės lietuvių 
kalboje, nemokamai dalinama The 
Lithuanian American Information 
•Centre prisiųsta lieteratūra, daugelis 
gaivinasi prie kuklaus bufeto, šneku
čiuojasi ir tt. Kiek toliau, kitoje 
aikštėje, nedrąsiai sukinėjasi apie sun
kvežimį mažas būrelis LLD Point St. 
Charlio lietuvių kuopos rengiamo pik
niko dalyvių. . . . Už tarybinę Lietuvą 
ir deportacijas. . . .
^Pusiau ketvirtą programos vedėjas 

Pr. Rudinskas trumpu žodžiu į susi
rinkusius atidaro minėjimą, pakvies
damas į garbės prezidiumą p. E. Cote, 

Parlamento atstovą, R. W. Keyser
lingk ir ponią — Champion Press 
generalinį atstovą, ponią A. Grunau 
ir p. Saks — estų atstovus, p. Ch. 
Lasdin ir p. V. Kraulis — latvių at
stovus ir p. M. Arlauskaitę ir J. 
Juškevičių — Miller — lietuvių atsto
vus. Švaicarijos konsulas p. Kaestli 
ir ponia buvo atvykę į minėjimą su 
savo sūneliu, todėl nesutiko įeiti į 
prezidiumą.

Platų pranešimą apie Pabaltijo oku
paciją ir deportacijas anglų kalba pa
daro p. G. Rukšėnas. Parlamento at
stovas p. Cote pasveikino skaitlingai 
susirinkusius pabaltiečius liūdnos su
kakties minėjimui, užgyrė naujai at
vykusiųjų sėkmingas pastangas įsi
kurti naujoje tėvynėje Kanadoje ir 
pareiškė įsitikinimą, kad trys Pabal
tijo tautos neužilgo vėl bus laisvos. 
Champion Press direktorius p. Key- 
serligk savo kalboje pareiškė daug 
simpatijos kovojančioms mažoms Pa
baltijo tautoms dėl savo laisvės ir 
egzistencijos.

Po svečių į susirinkusius kreipėsi 
savo gimtomis kalbomis estų atstovas 

(Perkelta į 8 p.)
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Laiškai Uzkielejusiems Broliams
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Lietuva vokiečiu okupacijos
metais

SVIRPLYS SIMFONIJOJ

Skaitant komunistinės spaudos pus
lapius apie nacių okupacijos metus 
Lietuvoje, į akis krinta perdaug ten
dencingas jos noras juodinti ir šmeižti 
lietuvius. Kartais čia net gali įžiūrėti 
daugiau neapykantos nacių persekio
tam ir gaudytam lietuviui, negu aniems 
tikriesiems piktadėjams — Naujosios 
Europos rudiesiems ponams. Gaunasi 
juokingas įspūdis: Lietuva puolė na
ciams į glėbį ir pasidarė uoliausia jų 
planų vykdytoja. Tuo tarpu apie mūsų 
tautos vieningą kovą su naciškuoju 
okupantu čia nerandi nei žodžio. O 
juk, rodos, pakanka jau vieno fakto— 
Lietuva yra viena iš nedaugelio valsty
bių, kur rudieji Naujosios Europos 
apaštalai neįstengė suorganisuoti nei 
vieno SS legiono. Visos jų pastangos 
suduždavo į mūsų tautos kietą be- 
kompromisinę laikyseną. Negalimas 
dalykas, kad nūdieniai komunistines 
Maskvos garbintojai to nežinotų. Jie 
per daug gerai žino nepalaužiamą Lie
tuvos žmonių nusistatymą — Nepri
klausomybės siekimus. Tačiau tokie 
faktai Maskvai yra rakštis akyje. To
dėl ir stengiamąsi nutylėti istorinės 
reikšmės įvykius — kaip kad 1941 m. 
birželio mn. 23-25 d.d. sukilimą, Lai
kinosios vyriausybės sudarymą ir mū
sų autos atkaklią kovą su ruduoju 
okupantu, nes visa tai griauna nerim
tą Maskvos pasakėlę, kad Lietuva pati 
įsijungė į sovietinį “rojų”. Tauta, ku
ri siekia Nepriklausomybės, kovoja su 
vienu okupantu ne tam, kad kitam 
pultų ant kaklo. Mūsų nedviprasmišką 
nusistatymą pabrėžia plačiai tuo metu 
Lietuvoje paplitęs eilėraštukas:

Dvi švilpynės, vienas Jonas, 
Čia' Berlynas,'ten Maskvai, 
Viens raudonas kaip šėtonas, 
Kitas rudas kaip šuva ...
Apie 1941 m. birželio mėn. 23-25 d. 

d. sukilimą jau esu rašęs “N.L.” pus
lapiuose. Rašiau taipogi ir apie Lai
kinosios Lietuvos vyriausybės likimą.

A. Kantautas

K A N A D A
Didesniąją Šiaurinės Amerikos dalį 

užima Kanada. Jai priklauso ir Šiau
rės Ledinuotojo Vandenyno salos. Ta
čiau nevisos šiaurės teritorijos yra 
Kanados žinioje. Aliaską valdo Jung
tinės valstybės, o Newfoundland ir 
dalis Labradoro pusiasalio priklauso 
Anglijai. Kanada savo teritorijos didu
mu užima trečią vietą pasaulyje. Pir
moji vieta atitenka Rusijai, antroji 
Kinijai.

Pietuose Kanada rubežiuojasi su 
Jungtinėmis Valstybėmis, vakaruose 
Ramiuoju Vandenynu ir Aliaska, šiau
rėje V yra Artikos sritis ir rytuose 
Atlanto Vandenynas.

Kanados žemes plotas turi 9.570.000 
kv. km 2 (3.695.000 kv. mylių). Kana
dos žemes plotų apgyvendinime didelės 
įtakos turi klimatas ir žemės sudėtis, 
lodei šiaurinė Kanados dalis yra mažai 
apgyventa.

Kanada yra nauja valstybė susida
riusi dėka emigracijos iš kitų kraštų. 
Čiabuvių indėnu giminės taip pat yra 
imigravusios iš Azijos prieš daugelį 
šimtmečių.

Pirmasis europietis, kuris pasiekė 
Kanados krantus, buvo normanas Lief 
Erikson. Jis apie 1000 metus plauk
damas iš Islandijos vakaruose pasiekė 
nežinomą žemę, kurią pavadino Vine- 
land. 500 metų vėliau John Cabot, ku
ris buvo anglų karaliaus Henriko VII 
tarnyboje, ieškodamas naujo kelio į 
Indiją, atsitiktinai atrado Kanados 
pakraščius.

Todėl dabar, mieli broliai, būtų pra
vartu supažindinti jus su tolimesne 
mūsų tautos laikysena nacių okupaci
jos metais.

Ostlando sukūrimas
Kaip žinome. Laikinoji Lietuvos vy

riausybė buvo nepakeliui nacių po
nams, kurie, lygiai kaip ir raudonieji 
sąjungininkai, siekė pavergti ir sunai
kinti Lietuvą. Todėl 1941 m. liepos 
mėn. 25 d. (vos vienam menesiui te
praėjus nuo sukilimo ir Nepriklau
somybės atstatymo dienos) ji buvo 
panaikinta ir vietoj jos atsirado Ost- 
land su Lohse, Rentelnu, Crameriu ir 
kitais nacių okupacijos viršininkais. 
Šis nacių žingsnis galutinai demaskavo 
tikruosius jų tikslus Pabaltyje, o tuo 
pačiu ir Lietuvoje. z

Partizanų aukų ir pasišventimo dė
ka atstatytoji Lietuvos Nepriklausomy
bė tapo užgniaužta pačioj užuomazgoj. 
Vietoj Laikinosios vyriausybės minis- 
terių kabineto atsirado Generalinis 
Komisariatas — vokiška okupacinė įs
taiga, kuri slėpdama savo tikrąjį vei
dą, ■paskyrė “lietuvių savivaldos or
ganus”, t.y. keletą lietuvių tarėjų, pri
klausančių Generalinio Komisariato 
atskirų skyrių vedėjams. Jie jau nesu
darė Lietuvos vyriausybės, o buvo tik 
vokiečių skirti tarpininkai tarp Gene
ralinio Komisariato ir okupuotosios 
Lietuvos.

Apie šių asmenų lietuviškumą ir 
vokiškumą tegu kalba istorija. Tačiau 
šiaip ar taip visų jų vokiečių draugais 
pavadinti negalim, nes, pavyzdžiui, Dr. 
Germantas, pulk. Narakas, mjr. Puod
žius, teisininkas Mackevičius vėliau 
Gestapo buvo suimti ir išvežti į Vo
kietijos koncertracijos stovyklas. Ypač 
minėtina Dr. Germanto, švietimo tarė
jo, drąsi laikysena, jo kova su naciais 
dėl Lietuvos švietimo reikalų, už ką 
jis pats atsidūrė vokiečių kacete ir 
ten buvo nukankintas.

Jacques Cartier, bretonas iš St. Ma
lo, 1534 metais atliko keletą kelionių 
ir ištyrė Kanados pakraščius. Jis 
plaukė Šv. Lauryno upe vakarų kryp
timi ligi indėnu kaimo Hochelaga, ku
ris dabar išaugo į didmiestį Montreal. 
Manoma, kad Cartier yra pirmasis 
žmogus, kuris pavartojo vardą “Kana
da” šiam kraštui pavadinti. Indėnu 
žodis “kanata” reiškia didesnį skaičių 
trobelių vienoje vietoje.

Septynioliktojo šimtmečio bėgyje 
Prancūzai ir Anglai įsteigė čia savo 
kolonijas. Prancūzai grupavosi siau
rėjo pagal Šv. Lauryno upę, o vėliau 
išsiplėtė į vakarus ir į pietus. Pagrin
dinis verslas šiose kolonijose buvo 
kailių prekyba. Anglai apsigyveno pa
gal Atlanto pakraštį ir plėtėsi Ale- 
ganų kalnų link. Padidėjus kolonistų 
skaičiui ėmė kilti nesusipratimai dėl 
medžiojamųjų plotų. Ypatingai pran
cūzų ir anglų kolonistų nesusiprati
mai paaštrėjo dėl įtakos sferų Mis
sissippi upės slėnyje. Nuo to laiko 
prasidėjo tarp abiejų grupių užpul
dinėjimai. 1613 metais anglai kolonis
tai iš Virginia (dabar U.S.A.) užpuolė 
prancūzų kolonistus Nova Scotia salo
je. Didžiausias anglų užpuolimas buvo 
įvykdytas 1759 'metais, kai jie vado
vaujami generalo Wolfe atėmė iš 
Prancūzų visą Quebec. Anglų ir pran
cūzų vyriausybės norėdamos išvengti 
didesnių konfliktų 1763 metais sudarė 
Paryžiuje sutartį, pagal kurią pran
cūzų kolonijos perėjo į anglų rankas.

Išpuikusiu naciu planai
Beprotiški išpuikusiųjų nacių pla

nai buvo aiškūs kiekvienam lietuviui 
— jie siekė suvokietinti Lietuvą ir 
ją prisijingti prie Vokietijos. Pirmoj 
eilėj turėjo būti išnaikinta inteligen
tija, kad be vadų palikusi masė be 
•didesnės kovos pasiduotų vokiečių už
mačioms. Tai tie patys sovietinio ko
munizmo 1940-1941 m. pradėti mūsų 
tautos naikinimo metodai.

Nacių SS organas “Das schwarze 
Corps” Pabaltijo ir Lenkijos koloniza
cijos klausimu įsidėjo išsamų straipsnį, 
kuriame jis cinišku atvirumu kalbėjo 
apie Pabaltijo ir Lietuvos kolonizaci
ją. Straipsnio autoriaus nuomone į 
šias sritis turėjo būti siunčiami vo
kiečiai kolonistai, įkurdinami iš lietu
vių ūkininkų atimtuose ūkiuose. Lie
tuvos jaunimui turėjo būti suteikta 
galimybė studijuoti vokiečių univer
sitetuose, užmiršti savo gimtąją kalbą 
ir tapti vokiečiais. Šio įžūlaus straips
nio žodinį vertimą tuojau pat atsis
paudė Vilniuj ėjusi “Naujoji Lietuva” 
ir Šiaulių “Tėviškė”. Laikraščių nu
meriai buvo konfiskuoti nacių cen
zūros. Tačiau nemaža jų dalis pasiekė 
skaitytojų rankas, plačiai pasklydo 
mūsų tarpe, nedviprasmiškai bylodama 
apie tikruosius pačių nacių juodu ant 
balto išdėstytus Trečiojo Reicho kės
lus.

Tiesa sakant, tai nebuvo nieko nau
jo, nes jau 1941 m. liepos mėn. 25 d. 
panaikinus Laikinąją Lietuvos vyriau
sybę, kiekvienam pasidarė aišku, kad 
naciai Lietuvą nori paversti savo ko
lonija. Į tokias beprotiškas Naujosios 
Europos kūrėjų užmačias tegalėjo bū
ti vienas atsakymas — kova. Ir kova 
prasidėjo. Tie patys žmonės, kurie 
pirmosios bolševikų okupacijos metais 
vedė antibolševistinę pogrindžio kovą, 
dabar priėmė jų rudojo sąjungininko 
iššūkį ir perėjo į antinacinį pogrindi.

 Vyt. Kastytis

Tuo ir baigėsi pirmasis Kanados is
torijos laikotarpis.

Tuo metu Kanadoje buvo apie 
70.000 gyventojų, kurių tarpe 10.000 
anglų kolonistų, o visi kiti prancūzai.

Prancūzų ir anglų valdymo metu 
buvo skiriamas gubernatorius kraštui 
valdyti.

1867 metais pagal British North 
America Act Kanada tapo Anglijos 
Dominija su federaline valdymo for
ma. Tais metais Federacijai priklausė 
tik keturios provincijos: Nova Scotia, 
New Brunswick, Quebec ir Ontario. 
Vėliau prisijungė:

Manitoba 1870
British Columbia 1871
Prince Edward Island 1873
Alberta 1905
Saskatchewan 1905
Greitai Kanados kolonizacijai padė

jo 1885 metais įsteigimas Canadian 
Pacific Railways bendrovės. Gyven
tojų skaičius nepaprastu greičiu didė
jo. Pavyzdžiui Winnipeg 1870 metais 
turėjo 218 gyventojų, o 1911 jau 
120.000 gyventojų. Edmonton per 10 
metų iš 4.000 išaugo iki 31.000 gyven
tojai. Saskatoon per tą patį laiką iš 
113 padaugėjo iki 12.000. Devyniolik
tojo šimtmečio pabaigoje per vieną 
dešimtmetį iš Europos atvyko 2 mili
jonai gyventojų — emigrantų.

Gyventojai
Šiuo metu Kanadoje priskaitoma 

apie 12 milijonų gyventojų, kuriuos 
galima paskirstyti į tris pagrindines 
grupes: anglų, prancūzų ir kitų Euro
pos tautų žmonės. Oficialios kalbos 
yra anglų ir prancūzų: Anglų kilmės

Kanados spaudoje buvo įdėta daug 
gražių atsiliepimų apie išvietintuosius, 
atvykusius čia vykdyti darbo kon
traktus. Būtų galima sudaryti graži 
atsiliepimų simfonija. Tačiau, plačiai 
Kanadoje skaitomas The Standard, 
geg. 29, įdėjo svirpliuką. Sako, kelios 
dešimtys Montrealo ponių parašiusios 
nepasitenkinimo laiškus Artūrui Mc
Namara, darbo ministro padėjėjui, dėl 
tarnaičių, kurias Ottawos valdžia joms 
iš išvietintų merginų parūpino. Sako, 
tarnaitėms medžiaga neganėtinai “iš- 
skryninta”, nes pasitaikė nenorinčių 
dirbti, nemokančių dirbti, komunis
čių ir net proto ligonių! Laiškuose 
nepasakoma tų blogų tarnaičių tauty
bė, bet suminėta viena lenkė.

I tai atsiliepė pats McNamara. Sako, 
visi skundai esą “kvaila kvailybė”. 
Samdytojų 98 nuošimčiai esą pilnai 
patenkinti savo tarnaitėmis. Tik dvi, 
ar trys, sako, nuėjusios “į pūdymus”.

Jo žodžius, patvirtina ir National 
Employment Service, kuri tarnaites į 
darbo vietas pasiunčia. Montreale to

AMERIKOS BILIUS TREMTINIAMS
Po ilgų svarstymų, aiškinimų ir 

ginčų, po trijų skaitymų, Senatas 63 
balsais prieš 13, priėmė bilių S. 2242, 
kuris oficialiai vadinamas “DIS
PLACED PERSONS -ACT OF 
1948”. Jis dar turi būti priimtas at
stovų rūmuose.

Priimtasis bilius yra apie 2,000 
žodžių. Jo turinys, trumpoje santrau
koje, toks:

1. Pradžioje pasakoma, kad išvie- 
tintu asmeniu arba pabėgėliu laikomas 
tas asmuo, kuris dabar yra Tarptau
tinės Pabėgėlių Organizacijos (Inter
national Refugee Organization) glo
boje.

2. Pagal šį aktą, į Ameriką galin
čiais įvažiuoti tremtiniais yra skaitomi 
toki asmens, kurie:

a) pradedant 1939 m. rugsėjo 1 d. 
ir baigiant 1945 m. gruodžio 22 d. 
yra atvykę į Vokietiją, Austriją 
ir Italiją ir kurie ten buvo 1948 
m. sausio 1 d.; 

gyventojai dabar sudaro 50% visų 
Kanados gyventojų. Jie yra atvykę iš 
Didžiosios Britanijos arba imigravę iš 
U.S.A. Anglų kilmės kanadiečiai gy
vena daugiausia Nova Scotia, Prince 
Edward Island, New Brunswick, On
tario ir British Columbia provincijose. 
Prancūzų kilmės žmonės sudaro dau
giau negu 30% visų Kanados gyven
tojų. Jie gyvena daugumoje Quebec 
provincijoje. Tik apie 1 milijoną pran
cūzų gyvena kitose provincijose. Pran
cūzai ir dabar tebekalba prancūziškai, 
turi savo mokylas ir griežtai prisilaiko 
savo papročių. Trečios grupės gyven
tojų daugiausia atvyko 1900-1920 me
tais. Šiandieną ukrainiečiai, vokiečiai, 
skandinavai, olandai ir lenkai sudaro 
apie 20% visų Kanados gyventojų. 
Jie daugiausia apsigyveno Manitoba, 
Saskatchewan ir Alberta provincijose. 
Tos grupes žmonės greit perėmė an
glų papročius ir kalbą, nors turi pa
silikę ir savo tautai charakteringų 
bruožų.

Religija
Religiniu atžvilgiu Romos — kata

likai yra daugumoje ir sudaro apie 
40%. Antra vieta tenka United Church 
of Canada, kuri buvo 1925 metais 
sudaryta, susijungus Kanados metodis
tams, presbiterijonams ir kongrega- 
cionalistams. Trečia vieta tenka anglų 
bažnyčiai. Mažumoje pasilieka pres- 
biterijonų, baptistų, liuterio, žydų, 
graikų-ortodoksų ir mormonų bažny
čios. Del religinio persekiojimo Ka- 
nadon yra atbėgusiu žmonių priklau
sančių doukhobors, huteritu ir meno- 
nitų sektoms. (Bus daugiau)

kių tarnaičių jau esama 547. Čia įs
kaityta ir ligoninėse dirbančios. Iš 
jų 81 “pamainė vietas”, daugiausia 
kalbos sumetimais. Dešims merginų 
susirgo, ir padėtos į ligonines, o 35 
pasigydė namie. Gali būti, yra viena, 
kuri protiniai serga. Tris teko atleisti 
nuo kontrakto, nes ištekėjo, o vieną 
atleido nes gavo raštininkės darbą. 
Sako, dauguma gauna $35 per mėnesį, 
su užlaikymu. Po dviejų mėnesių at- 
lygnimas pakeliamas į $40.

Tokiu būdu, kai kurių Montrealo 
ponių atrūgos laiškai kritikos neiš
laiko. Kanadoje ir Amerikoje labai 
stipri komercinė dvasia. Kontrako už- 
laikytojai labai gerbiami. Pavyzdžiui, 
jokia tauta negavo tiek gražių atsi
liepimų amerikiečių spaudoje, kiek 
suomių, kuri tvirtai ir laiku moka savo 
pirmojo karo paskolą Amerikai. Šitas 
faktas reiktų turėti galvoje visiems 
išvietintiems. Kanados valdžios parei
gūnai kaip tik ir nurodo, kai išvietinti 
savo žodį tvirtai užlaiko.

V.

b) kurie atitinka Amerikos imigra
cijos įstatymo reikalavimams;

c) kurie savo pašaukimu, gabumu 
ar užsiėmimu yra reikalingi 
Amerikoje;

d) kurie turi užtikrinimą, kad at
vykę turės darbą ir butą, neatim- 
dami kitiems asmenims darbo ir 
buto;

e) karo našlaičiai, jaunesni kaip 14 
metų.

3. Šis aktas nustato, kad, pagal jo 
nuostatus, nuo 1948 m. liepos 1 d. iki 
1950 m. birželio 30 d. negali būti 
įsileista tremtinių daugiau kaip 200,000 
prisilaikant šios tvarkos:
' NE MAŽIAU 50% VIZŲ TURI 
BŪTI SKIRIAMA TREMTINI
AMS, KURIŲ KILIMO VIETA 
AR VALSTYBE YRA SVETIMOS 
ŠALIES PAVERGTA.

Pirmenybė išduodant visas turi būti 
duodama pirmoje eilėje: našlaičiams; 
antroje — tiems tremtiniams, kurie 
karo metu kovojo ginklu prieš Ameri-
kos priešus ir trečioje — kitiems trem
tiniams, kurie 1947 m. sausio 1 d. buvo 
stovyklose (gali būti išimtinais atsiti
kimais ir išimčių).

4. Šio akto nuostatus vykdys “Dis
placed Persons Commission” iš trijų 
narių, kuriuos skirs Prezidentas, pasi
taręs su Senatu. Komisijos nario me
tinė alga $10,000. Komisijos pareiga 
priimti ir vykdyti taisykles įstatymui 
įgyvendinti ir naujiems imigrantams 
Amerikoje įsikurdinti.

NE MAŽIAU 50% vizų turi būti 
skiriama tokiems asmenims, kurie 
anksčiau vertėsi žemės ūkiu ir turi 
Amerikoje dirbti žemės ūkyje.

5. Kiekvienas įsileistas imigrantas 
turės kasmet du kartus (per dvejis 
metus) pranešti Komisijai apie savo 
darbą, darbo ir gyvenimo vietas ir 
suteikti kitas reikalingas žinias. Nusi
žengęs šiam reikalavimui asmuo galės 
būti baudžiamas iki $500. arba kalė
jimu iki 6 mėnesių.

6. Kiekvienas asmuo, norįs patekti 
į Ameriką pagal šį aktą, turės būti 
smulkmeniškai ištirtas: jo būdas, pra
eitis, tinkamumas. Tyrinėjimą praves 
Prezidento nurodyta valdžios įstaiga.

7. Nuo 1948 m. liepos 1 d. kvotos 
vizų pirmenybė nebebus taikoma trem
tiniams.

8. Amerikos piliečių prisiimti naš
laičiai bus įsileidžiami kaip nekvotiniai 
imigrantai.

9. Šo akto galiojimo metu, atvyk
stamieji tremtiniai atleidžiami nuo 
vizos ir jiagalvės mokesčių.

Tremtinių imigracijos reikalais į 
Ameriką prašome kreiptis į: 
UNITED LITHUANIAN RELIEF

FUND OF AMERICA Inc., 
105 Grand St, Brooklyn 11, N. Y.
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MONTREALO SPAUDA

APIE MINĖJIMĄ
Birželio mėn. 14 d. didieji Montrealo 

laikraščiai ‘‘The Gazette” ir “The 
Montreal Daily Star” įdėjo Pabaltijo 
užgrobimo ir deportacijų minėjimo 
aprašymus.

“The Gazette” idėjo ir dedamą 
Garbės Prezidiumo ir Parlamento at
stovo Mr. Cote (prie mikrofono) 
fotografiją. Laikraštis, pacitavęs di
desnę dalį protesto rezoliucijos, rašo: 
“Kalbėdamas susirinkime Mr. E. Cote, 
Parlamento atstovas iš Verduno ir 
Ville Lasalle, ir kartu parlamentarinis 
Darbo Ministro padėjėjas, pareiškė: 
Kanados ir Verduno piliečių vardu, aš 
prisijungiu prie jūsų su viltimi, kad 
Pabaltijo tautos atgaus savo pilną 
nepriklausomybę ir atstatys savo vals
tybes demokratiniais pagrindais”. Be 
to, jis pabrėžė, kad Darbo Departa
mentas gyvai dalyvauja DP judėjime
ir tikisi surasti daugelio Montrealiečių 
tėvus, gimines ir draugus. Robert W. 
Keyserlingk, buvęs British United

95 MIL. EUROPAI

Europos atstatymo programai vyk
dyti dabar atleidžiama 95 mil. dol. 
Kanada iš tos sumos pristatys prekių 
už 14 mik, daugiausiai aliuminijaus, 
vario, švino, sėmenų.

Iš atleistos sumos Britanija gauna 
36 mil., Olandija 4 mil., Prancūzija 
21,7 mil., Prancūzų zona Vokietijoje 
0,9 mik, Austrija 2,5 mik, Danija 0,8 
mik, Italija 6 mik, Norvegija 1,4 mik, 
ir Graikija 8,2 mik dol.

PALESTINOJE
PALIAUBOS

Jungtinių Tautų įgaliotiniui Berna
dotte pavyko įtikinti žydus ir arabus 
padaryti paliaubas. Paliaubos prasidėjo 
praeitą sekmadienį, birželio 13 d. Abe
ji skundžiasi, kad paliaubos keliose 
vietose buvo sulaužytos. Į Jeruzalę 
atvyko pirmas konvojus su maistu iš- 
badėjusiems miesto gynėjams žydams.

Paliaubų metu bus ieškoma būdų 
žydus su arabais sutaikinti. Transjor- 
danijos karalius Abdullah pareiškė, 
kad paliaubos nereiškia arabų nuta
rimo kovoti prieš sionizmą susilpnė
jimo. Jis nori Palestinos suvienijimo 
arabiškoje valstybėje su žydų savivalda 
atskirose vietose, kur jie sudaro gy
ventojų daugumą.

POLITINE KOVA UZ 
VOKIETIJA

Pirm? kartą po karo Vakarų są
jungininkai pradėjo aštrią propogandą 
Vokietijoje prieš Rusiją tikslu laimėti 
sau ne tik vakarines, bet ir rusiškąją 
zoną. Kaip žinome, vakarinės zonos 
sujungtos į vieną valstybę federaliniais 
pagrindais.

Manoma, kad Rusijos reakcija į šią 
propoganda parodys, ar Vakarai ir 
Rytai rizikuoja galimu karu.

RINKIMINE KOMPANIJA 
QUEBEC PRASISDEDA

Ryšium su paskelbtais rinkimais 
Quebec’o provincijoje liepos mėn. 28 
d., jau prasidėjo aštri rinkiminė kom
panija. Liberalų Partijos vadas Mr. 
A.Godbout, kalbėdamas Lislet, Que., 
pareiškė, kad peigu dabartinis Quebec 
prezidentas M. L. Duplesis su savo 
valdžia (National Unity partija) bus 
perrinktas, tai provincija turės jo as
menyje diktatorių, panašų į Staliną 
ar Hitlerį. Be to, jo nenoras bendra
darbiauti su Federaline valdžia Otta- 
woje paversiąs Quebec į “Indų rezer
vatą”.

Press, o dabar Champion Press, prezi
dentas, savo kalboje pareiškė: “Mes 
gyvename viename iš nedaugelio pri- 
veligijuotų kraštu. Net Europoje, šia
pus "geležinės uždangos”, artima jėgos 
grėsmė verčia žmones gyventi nuola
tinėje invazijos baimėje”. “Tie, kurie 
patys pergyveno kas atsitinka kai 
laisvė garbinti Dievą ir pagarba nuo
savybei panaikima, visa tai gerai žino”.

Toliau paduotos ištraukos iš minė
jimo komiteto pirmininko p. G. Ruk
šėno kalbos, primenančios, kad tik da
bar pasaulis pradėjo suprasti Rusų 
machinacijas ir kad tie patys išveža
mųjų šauksmai ir neviltis tebegirdimi 
Pabaltijo kraštuose iš tremtinių trau
kinių į rytus, kad ir toliau Pabaltijis 
kolonizuojamas mongolais ir kitais 
sovietų gyventojais.

Panašų, tik kiek trumpesnį, minėji-
mo aprašymą įsidėjo ir “The Montreal 
Daily Star”.

SVEIKINA IMIGRANTUS

“The Montreal Star” birželio mėn. 
12 d. įsidėjo S. G. Matthews platų 
pranešimą apie pagrindinių Kanados 
bažnyčių atstovų sveikinimus skaitlin
gai atvykstantiems tremtiniams. Per 
gegužės mėn. jų atvykę apie 7,000. 
Straipsnis pradedamas sveikinimo žod
žiais anglų ir emigrantų kalbomis. Jų 
tarpe yra estų “Teretulnud Kanadas- 
se”, latvių “Sveicinati Kanada” ir 
nepavykęs lietuviškas vertimas “Mes 
atvykome į Kanadą”.

PROTESTUOJA PRIES 
KAINU KĖLIMĄ

Ottawo’s paskelbtas numatomas kai
nų pakėlimas jautienai 10-15 et. sva
rui, iššaukė masinius vartotojų pro
testus. Trys Kabineto ministerial priė
mė tuo reikalu Canadian Association 
of Consumers atstovus. Iš visur plau
kia protesto telegramos ir laiškai.

ONTARIJO RINKIMUOSE
LAIMĖJO,

KONSERVATORIAI

Birželio mėn. 7 d. rinkimuose On
tarijo provincijoje laimėjo Progresistų 
konservatorių partija, nors ir su žy
miai mažesne persvara, kaip 1945 m. 
rinkimuose. Atstovų išrinkta (skliaus
teliuose 1945 m. rinkimuose) : Kon
servatorių 53 (66), Liberalų 12 (11), 
Socialistų (C.C.F.) 22 (8) ir kitų 2 
(5). Konservatoriai po šių rinkimų 
labai susirūpino savo partijos reika
lais.
Sunkiausioji

JAV New Orleans ligoninę neper- 
senai buvo atvežta ligonė Betty Hor
nell, kuri, tarp kitų negalavimų, skun
dėsi ir apetito stoką, bet. . . ji svėrė 
750 svarų ir jai įnešti reikėjo aštuonių 
vyrų! Ši moterėlė gal būt bus sun
kiausia Viso pasaulio moterų.

ĮSTOJIMAS I KANADOS ARMIJA
Pasiteiravus karinėse Kanados įstai

gose patirta, kad šiuo metu į Kanados 
armiją, laivyną ir oro laivyną priima
mi tik Britanijos arba Kanados pilie
čiai. Išimtis daroma šiame kare Kana
dos armijoje tarnavusiems svetimša
liams, kuriems įstojimas galimas. 
Jiems įstojant tuojau pat suteikiama 
Kanados pilietybė.

Šiuo metu esąs svarstomas projektas 
dėl pilietybes įgyjimui reikalingo iš
gyventi Kanadoje laiko sutrumpinimo

Nelengvas balansavimas

L«wi*. in The Milwaukee Journal.

A Dideli mišką gaisrai siaučia Kana
doje Arid Maniwaki, Que., rajone. 
Apie Clova dega 15 mylių ilgio ir 6 
mylių pločio miškas. Gaisrų užgesini
mui reikia bent trijų lietingų dienų.

• * * *
Kolumbijoje potvinis pradeda at

slūgti. Vien Fraser upės slėnyje, kuris 
yra derlingiausias visoje Britų Kolum
bijoje, 60.000 žmonių liko be pastogės. 
Nuostoliai apie 140 mil. dol. Galutinai 
potvinio praeinant esą galima laukti 
tik per tris savaites.

* * ♦
Montreale 18.000 šunų turi leidimus, 

o apie 10.000 yra nuslėptų. Kadangi 
pasitaiko nemaža įkandimų, tai šunų 
savininkai grasomi bausmėmis, jeigu 
nepasirūpins tinkama šunų priežiūra.

* * •
Švedijos karalius Gustavas V praei

tą trečiadienį šventė savo 90 metų 
amžiaus sukaktuves. Jis tapo karalium 
1907 m. Karalius Gustavas mėgsta 
sportą, ypač tenisą, yra didelis demo
kratas ir todėl visos tautos labai myli-

AZIJATAI I LIETUVA

Paskutinių trijų mėnesių bėgyje so
vietinė valdžia atgabeno į Lietuvą 
50,000 totorių iš vidurinės Azijos. Jie 
mažai civilizuoti, nekalba net rusiškai. 
Jie apgyvendinami daugiausiai Valsty
biniuose — ūkiuose (sofkozuose.). Dar 
didesniu tempu kolonizuojama Kara
liaučiaus sritis.

“Miss Europa". Jacqueline Donny, 
20 m., Europos grožio konkurse Pary
žiuje, laimėjo “Miss Europa” titulą. 
Ji dalyvavo konkurse kaip “Miss 
Prancūzija”.

Rekordiste

Amerikietė Jozepha A. Lopes, 26 
metų, šiemet pagimdė dar vienus dvy
nukus: 7 svarų mergytę ir puseptinto 
svaro berniuką. Jiedu yra ketvirti dvy
nukai iš eilės. 'Iš pirmųjų trejų dvy
nukų penki vaikai auga, mirė tik 
viena mergytė. Be tų septynių vaikų, 
gimusių po du, J. A. Lopes turi dar 
dvi mergytes — vieną 9, kitą 7 metų. 
Ponia J. A. Lopes tarp baltųjų moterų 
tikrai bus paėmusi dvynukų gimdymo 
rekordą. Jos vyras uždirba tik po 52 
dol. į savaitę.

dabar atvykstantiems emigrantams.
Sąryšyje su neigiamu atsakymu dėl 

įstojimo į Kanados armiją naujai at- 
vykusiems, nededame ir ilgesnės in
formacijos apie įstojimo sąlygas ir 
kt., tačiau jeigu kas tuo užinteresuotas, 
tai prisiuntus 50 et. pašto ženklais 
išlaidoms, gali būti pasiusti prospektai 
anglų kalba su verbavimo vietų adre
sais.

Rašyti: K. Toliušiui, 7567 Central, 
Ville Lasalle, Montreal, Que. Pr. R.

Klement Gottwald, komunistas nuo 
1921 m„ nuo birželio mėn. 15 d. 
tampa Čekoslovakijos prezidentu po 
atsisakiusio buvusio prezidento Dr. E. 
Beneš.

* * *
Kanados Parlamentas už dviejų sa

vaičių, briželio mėn. 26 d. numato 
užbaigti sesiją.

» * *
Newfoundland balsuos liepos mėn. 

22 d. antrą kartą del savo krašto 
valdymosi formos. Šį kartą bebus tik 
du klausimai: tapti dešimtąja Kanados 
provincija ar pasilikti su atskira savo 
valdžia.

♦ ♦ ♦
Churchill, buvęs Britanijos Minis

tras pirmininkas, kreipėsi į Britanijos 
jaunimą kviesdamas likti savo krašte 
ir kovoti už jo ekonominį atstatymą.

* * *
Europos atstatymui vėl paskirta pa

pildomų sumų. Kanados dalis ekspor
tui nuo 14 mil. pašoko iki 36 mil. 
dolerių.

UŽSIPUOLA NEKALTUS
Vokiečiai norėdami kuriuo nors 

būdu atsikratyti DP, stengiasi netik 
vietoje daryti įvairius trukdymus, bet 
plačiai skleidžia šmeižtus per savo 
spaudą. Prie jų prisideda įvairių kraš
tų komunistinė spauda, paversdama 
DP plėšikais, valkatomis ir bendrai 
visuomenės atmatomis.

Vokietijos, Bavarijos krašto teisin
gumo ministeris nebepirmą kartą vie
šai išsireiškia, jog vien dėl buvimo 
Vokietijoje DP, vokiečiai negali at
sikurti ir turi skursti, nes DP sunau
doja didelę dalį maisto produktų, uži
ma gyvenamas patalpas ir sudaro 
didžiausią nusikaltėlių procentą.

DP labai retai kur besinaudoją 
žmoniškesnėmis patalpomis, daugiau
sia apgyvendinti subombarduotose ka
reivinėse bei barakuose, kur sukimšti 
po kelias šeimas viename kambaryje. 
Maisto iš vokiečių ūkio tegauna tik 
apie ketvirtą dalį, dabar skiriamos 
DP bado normos, bet ir šis atiduoda
mas su sutrukdymais ir žemesnės ko
kybės. Kadangi DP sudaro tik 3% 
visų gyventojų, todėl neįsivaizduoja
ma, kaip gali tokia maža mažuma su
daryti valstybei komplikacijų ir nus
kriausti 97% vietinių gyventojų.

Užkirtimui kelio šmeižtams, DP in
telektualai pradėjo judinti įstaigas iš
gavimui tikslių, statistinių davinių iš 

mas. * * ♦
Sovietai sustabdė prekinią traukinių 

judėjimą į vakarines zonas. Sovietai 
kaltina britus, kad jie buvo sulaikę jų 
traukinį į Paryžių, vežantį eksponatus 
Tarptautinės Moterų Lygos parodai.

* * *
Vieno milijono dolerių pieno mil

telių užsakymą Kanada gavo iš Jung
tinių Tautų Tarptautinio Vaikų Pa
galbos Fondo. Pienas skiriamas 12 
Europos kraštų ir Kinijai, viso 5 mil. 
vaikų.

* * *
Tang'anykos, Afrikoje, brangakme

nių kasyklos esančios pačios turtin
giausios pasaulyje. Jos atrastos tik 
prieš 8 metus. Jau iškasta už 10 mil. 
dol. brangiųjų akmenų. 

♦ ♦ »
Vokietijoje laukiama greitos pinigų 

reformos vakarinėse zonose. Būsią iš
imta iš apyvartos apie 70% esamų 
pinigų, kurie beveik nustojo vertės. 
Markė būsianti prilyginta 30 et. Prieš 
karą marke buvo verta 40 et.

kariuomenės ir vokiečių įstaigų, lie
čiančių nusikaltimus. Šio pasėkoje 
IRO surinko visus duomenis ir ofi
cialių įstaigų pareiškimus. Pagal su
vestas žinias, vi-sų Vokietijoje, daro
mų nusikaltimų 1,3% tenka DP. Tuo 
tarpu D P sudaro 3% visų Vokietijos 
gyventojų. Šias žinias paskelbė ame
rikiečių karinis siųstuvas AFN, o 
IRO tuojaus pasiuntė telegrafų į 
JAV.

Šie oficialių įstaigų daviniai parodo, 
kad nors DP gyvena išblaškyti, pus
badžiai, sukifrišti blogose patalpose, pa
lankiose nusikaltimams plėstis sąlygose 
bet nusikaltimų padaro proporcingai 
du us puse karto mažiau, negu vo
kiečiai gyvendami savo tėvynėje ir 
namuose, palankesnėse sąlygose. Rei
kia tikėtis, kad IRO oficialus šių da
vinių paskelbimas, teigiamai paveiks,i \
DP atžvilgiu, įvairius kitus kraštus. 
Taipgi gali prisidėti ir prie JAV 
kurio nors biliaus greitasnio priėmi
mo. Svarbiausia bus užkirstas kelias 
tolimesniems vokiečių šmeižtams, nu
kreiptiems prieš DP.

Šie paskelbti 'daviniai-' yra bendri 
visų tautybių DP. Jeigu galėtumėm 
surinkti atskirus, vien mūsų tautybės 
nusikaltimus, galime būti tikri, kad 
gautumem nusikaltimų procentą žy
miai mažesnį. UknollS.
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LIETUVIAI KANADOJE TAUTIETI, AR JAU UŽSIPRENUMERAVAI “NE
PRIKLAUSOMA LIETUVA”? TIK TURĖDAMA VISUS 
LIETUVIUS PATRIOTUS SAVO PRENUMERATORIAIS 
JI TAPS TOKIU LAIKRAŠČIU, KOKIU MES VISI 
NORĖTUME JA MATYTI. NEPALIK TOS GARBINGOS 
PAREIGOS KITIEMS!NAUJI K.L.T. SKYRIAI

WELLAND, ONT.

Gegužės mėn. 29 d. įvyko Welland’o 
K.L.T. skyriaus steigiamasis susirin
kimas. Susirinkimui pirminkavo p. 
Jakubickas, sekretoriavo p. Žemec- 
kas.

Pranešimą apie Kanados Lietuvių 
Tarybą ir jos uždavinius padarė p. 
Jakubickas. Susirinkimas nutarė kvies
ti latvius ir estus iškilmingam bir
želio mėn. 13 d. — Pabaltijo okupaci
jos ir deportacijų — paminėjimui. 
Numatyta pakviesti kunigą pamal
doms, padaryti vaikštynes mieste, už
baigiant jas vainiko padėjimu prie 
žuvusių Kanados legionierių kapo su 
atitinkamomis kalbomis.

Į skyriaus valdybą išrinkti: Tamu- 
lėnas Povilas, Simonaitis Bronius ir 
Žemeckas Vincas. Kandidatais liko: 
Jakugickas Steponas ir Balasevičius 
Adomas. Į revizijos komisiją išrinkti: 
Karalius Vilius ir Abromaitis Mečys. 
Kandidatais liko: Pranaitis Aleksas

TORONTO

Pranešimas
Maloniai pranešu, kad 1948 m. lie

pos men. 4 d. 11 vai. lietuvių para
pijos svetainėje įvyks Šv. Jono Pašal- 
pinės Draugijos pusmetinis susirinki
mas. Kviečiami visi lietuvia dalyvauti, 
nes bus svarstomi svarbūs reikalai. 
Taip pat, kurie atsilikę su mokesčiais, 
ateikite į susirinkimą ir apsimokėkite 
savo skolas, kad nebūtumėte suspen
duoti. Su pagarba

Šv. Jono P. Draugijos Sektretorius 
J. Karaliūnas.

PADĖKA
“Nepriklausoma Lietuva” nuošird

žiai dėkoja Šv. Jono Pašalpinei Drau
gijai, Toronto, už surengtą jos naudai 
šokių vakarą š.m. gegužės mėn. 24 d., 
davusį $48.00 pelno, kurį Draugijos 
sekretorius p. F. Karaliūnas šiomis 
dienomis yra pervedęs “N.L.” admi
nistracijai.

Tai gražus pavyzdis ir kitoms tau
tinio nusistatymo lietuvių organizaci
joms.

Skyrius paruoš K.L.T. 
statuto projektą

Birželio mėn. 5 d. 8 vai. Lietuvių 
Parapijos salėje įvyko nepaprastas 
Kanados Lietuvių Tarybos skyriaus 
susirinkimas, sušauktas ryšium su 
Centro Tarybos vicepirmininko Pr. 
Rudinsko atsilankymu.

Svečias padarė platų pranešimą apie 
organizacinius ir spaudos reikalus. To
ronto skyriui K.L.C.T. paskutinio 
posėdžio nutarimu esą siūloma pa
ruošti Kanados Lietuvių Tarybos 
statuto projektą. Pranešime buvo sti- 
periai pabrėžtas lėšų organizavimo 
reikalas “Nepriklausomai Lietuvai.”

Po pranešimo sekė labai gyvos dis
kusijos, ypač organizaciniais klausi
mais. Kalbėjo p. Norkus, p. Yokū- 
bynas, p. Indrelienė, p. Karaliūnas, 
p. Januška ir kt. Skyrius sutiko pa
ruošti K.L.T. statuto projektą iki 
numatono skyrių pirmininkų suva
žiavimo liepos mėnesyje. “Nepr. Lie
tuvos” Šerų platinimą nutarta pravesti 
per platintojus lankantis namuose. Be 
to, numatyta apvažinėti apylinkės 
ūkininkus tabako augintojus.

Tenka kiek apgailestauti, kad dis
kusijose buvo kiek nukrypta nuo kon
krečių reikalų į ginčus vienybės ir 
kitais gana teoretiniais klausimais.

Dalyvis.

ir Šidlauskas Petras.
Susirinkimas užbaigtas Tautos Him

nu.

MATACHEWAN, ONT.

Š.m. gegužės mėn. 23 d. įvyko 
Matachewan Cons. Mines Ltd. ir 
Young Davidson kasyklų lietuvių stei- 
giamąsis Kanados Lietuvių Tarybos 
Matachewan skyriaus susirinkimas.

Susirinkimui pirminkavo V. Mor
kūnas ir sekretoriavo J. Kručas. Su
sirinkime perskaitytos ir apsvarstytos 
K.L.C.T. instrukcijos skyrių steigimo 
ir veiklos reikalu. Vienbalsiai nutarta 
įsteigti skyrių ir įsijungti į bendrą 
tėvynės vadavimo darbą.

Į valdybą pusiau slaptu balsavimu 
išrinkti:

Paulius Laurinaitis — pirmininku, 
Vladas Morkūnas — sekretorium, 
Juozas Kručas — kasininku.
Kandidatu liko Juozas Adomavičius.
Susirašinėjimui adresas: VI. Mor

kūnas, Matachewan Cons. Mines, 
Matachewan, Ont.

Aukos tremtiniams 
Vokietijoje

Birželio mėn. 13 d. K.L.T. Toronto 
skyrius surengė bolševikų nužudytų 
ir ištremtų į Sibirą lietuvių minėjimą. 
Į minėjimą prisirinko pilna salė žmo
nių. Minėjimo metu buvo renkamos 
aukos tremtiniams Vokietijoje paremti 
maistu. Surinkta viso $196,26. Valdyba 
dėkoja visiems aukojusiems, bet did
žiausia padėką galėtų pareikšti trem
tiniai, kuriuos už šiuos pinigus pasiųsti 
maisto siuntiniai tikra padarys lamin
gais. Skyriaus Valdyba.

“Teta is Amerikos”
Birželio 12 d., vaidintojų būrelis, 

vadovaujamas St. Kuzmicko, statė 
“Tetą iš Amerikos”. Gražus vaidini
mas sutraukė daug žmonių, nes pub
lika artistus jau pažinojo iš ankstesnių 
vaidinimų.

Po vaidinimo, naujiems kanadie
čiams grojant, publika turėjo progos 
linksnmai pasišokti.

Vakaro pelnas skiriamas “Nepr. 
Lietuvai”.

NUOŠIRDI PADĖKA
Atvykę į Torontą iš Vokietijos, 

jaučiame malonią pareigą nuoširdžiai 
padėkoti už iškvietimą į Kanadą ir 
už pirmąją paramą atvykus čia, mūsų 
geradariams p.p. Onai ir Eligijui Na
rus tams, gyvenantiems Toronte.

Ponai Narušiai net nebūdami mums 
giminės, o vien pažįstami iš Lietuvos 
laikų, savo iniciatyva ėmėsi šio gra
žaus iškvietimo darbo ir tuo pačiu mū
sų išgelbėjimo iš vargingos lagerių 
tremties. Nuoširdus lietuviškas ačiū 
J ums už tai 1 Mūsų visa šeima niekada 
nepamirš parodyto šio krikščioniškai 
partrijotiško gesto mūsų sunkiausiose 
gyvenimo valandose. Ir ta pačia proga 
mes nuoširdžiai linkime p.p. Naru- 
šiams, kurie greitu laiku iš viso ap
leidžia Torontą, laimingai ir gražiai 
įsikurti naujoje gyvenamojoje vietoje 
ir pritapti prie lietuvybės ugdymo 
Winsoro apylinkėse.

N. ir P. Ščepavičiai.

APLANKE DU SKYRIUS
K.L.C.T. vicepirmininkas Pr. Ru- 

dinskas birželio mėn. 4-7 d. aplankė 
Kanados Lietuvių Tarybos skyrius 
Toronto ir Welland. Toronte šeštadie
nio vakare įvyko nepaprastas skyriaus 
susirinkimas, kurio metu buvo pa
darytas pranešimas bėgamaisiais klau
simais. Wellande sekmadienį K.L.T.

skyraus iniciatyva įvyko Pabaltijo už
grobimo ir deportacijų minėjimas. Be 
Torontiečių, minėjime dalyvavo sve
čių iš St. Catherine ir Hamilton. Jų 
tarpe buvo ir Hamilton K.L.T. sky
riaus vadovybė, su kuria aptarti svar
biausi reikalai.

Lankymosi metu visur buvo jaučia
mas gyvas susirūpinimas K.L.T. pra
dėtais dideliais darbais. Asmeninis ry
šis neabejotinai dar labiau sustiprins 
bendras visų pastangas tautinėje mū
sų kovoje.

HAMILTON

Perrinkta K.L.T. skyriaus 
valdyba

Birželio mėn. 6 d. Hamiltono K.L.T. 
skyrius savo susirinkime perrinko 
savo valdybą vadovaudamasis Centro 
Tarybos aplinkraščiu Nr. 1. Į valdybą 
išrinkti šie asmenys: Ruzgas, Vilnonis, 
Uikys, Pundžius ir Pundžienė. Kan
didatais liko: Antanaitienė, Babeckas 
ir Antanaitytė.

Į Revizijos komisiją išrinkti: Stri
kas, Uikienė ir Pleinys. Kandidatais 
liko: Kuras ir Stankus.

Pareigomis bus pasiskirstyta arti
miausiu laiku. Skyrius turi jau 63 
narius, bet dar nemaža ruošiasi įs
toti. Vyrų chore dalyvauja 25 asmenys. 
Hamiltonas žada išaugti į vieną iš 
pajėgiausių K.L.T. skyrių.

KAMLOOPS,
BRIT. COLUMBIA

Skamba lietuviu geležinkelie
čiu dainos prie ramiojo van
denyno ir koldirieru kalnuose

Šį pavasarį, prieš kiek laiko, čia 
atvyko iš Vokietijos Kempteno, Šveb. 
Gmindeno ir kitų stovyklų didesnis 
lietuvių vyrų skaičius, kurie yra pas
kirti į specialų statybos traukinį. Gy
vename prekiniuose vagonuose po 8 
vyrus. Dirbame į parą po 10 valandų. 
Dirbti tenka įvairiose vietose. Tarpu
savis sugyvenimas geras. Kaip eilinis 
darbininkas dirba čia ir kunigas Ta
raškevičius, kuris asmeniškai pąklaus- 
tas pareiškė, kad nesigailys atvykęs 
Kanadon, jau pripratęs čia prie fizinio 
darbo ir tikisi pilnai išlaikysiąs visą 
sutarties laiką 10 menesių. Vietos ad
ministracija žmoniška. Atvykusieji, 
bent iki šiol, visi stengiasi pavestą 
darbą gerai, greitai ir sąžiningai at
likti, kad nesudaryti blogo vardo apie 
save ir neužkirsti kelio likusiems Vo
kietijoje.

Vakarais, grįžtame iš darbo, kai 
saulė nustoja svilinti nugaras. Dažnai 
skamba kalnų slėniuose meliodinga lie
tuviška daina, o jos aidas, tarp kalnų 
daug kartų pasikartoja, tarytum lėk
damas pas visus kanados lietuvius ir 
komunistų priespaudoje, tėvynėje Lie
tuvoje, likusius brolius ir sesses!

Ant. Kęsgailo.

KEARNS - VIRGINIATOWN
Apie 25 mylios į šiaurę nuo Kirk

land Lake centro, Chesterville aukso 
kasyklose dirbame 3 lietuviai. Atvyko
me prieš porą mėnesių, kaip pirmieji 
DP šioje vietovėje. Pirmosios sa
vaites nebuvo sėkmingos, nes vienam 
uolos skeveldra buvo nukirtusi ran
kos gyslą, antrajam vagonėliai vos 
nenulaužė rankos, o su mumis kartu 
atvykęs lenkas DP, lūžus atramai, 
krisdamas į akmenų suvertimo duobę, 
vos nesulauže šonkaulių. Šios netikėtos 
nelaimės mūsų darbo nuotaikos ne- 
numušė.

Iš kasyklų vadovų sulaukėme ir 
sulaukiame daug paramos ir supra
timo, o nekomunistuojančių darbinin
kų tarpe suradome draugų. Laukiame 
dar devynių DP ir tikime, kad jei 
ne visi, tai bent vienas kitas bus 
lietuvis.

Gretimo Virginiatown miestelio gim
nazijoje pora kartų savaitėje turime 
anglų k. pamokas. Ta pačia proga 
aplankom čia Kur-Adison kasyklose 
dirbančius aštuonis tautiečius. Trys 
iš jų čia neužilgo minės darbo pus
metį, likusieji atvyko kartu su mumis. 
Norėdami neišsiskirti iš visų lietuvių 
tarpo, bendrai nutarėme prisijungti

“VILTIS” IR ,NEPR. LIETUVA’
SUJUNGIAMOS

Birželio mėn. 3 d. įvyko jungtinis 
Spaudos Bendrovės “Viltis” laikino
sios valdybos ir Kanados Lietuvių 
Centro Tarybos posėdis. Svarbiausias 
posėdžio punktas — B-vės ‘Viltis” 
sujungimas su “Nepriklausoma Lietu
va."

Posėdyje buvo nurodyta, kad stei
giant atskirą spaudos bendrovę sus
kaldomos pajėgos ir toliau stovintiems 
žmonėms susidaro įspūdis, lyg čia kas 
iš to norėtų daryti “biznį”. Tokių at
siliepimų gauta ir iš provincijos. Ka
dangi esmėje pagrindinis spaudos 
bendrovės uždavinys yra “Nepriklau
soma Lietuva” ir kadangi abi jas 
sudaro ir palaiko tie patys K.L.T. 
žmonės, tai nutarta pradėtą orani- 
zuoti bendrovę “Viltis” sujungti su 
laikraščiu ir pavadinti “Nepriklauso
mos Lietuvos” vardu. Šitokia forma

STUDENTU SKAUTU KORP. - 
^VYTIS” NARIAMS

Broliai, esame pasižadėję būti išti
kimais korporacijos tradicijoms ir 
palaikyti broliškus ryšius korporantų 
tarpe.

Todėl, akademinio skautų skyriaus 
pavestas, kviečiu skautus — akademi
kus vėl susiburti į korp. “Vytis” vie
netą Kanadoje.

Susibūrę, pajėgsime išlaikyti gražias 
Lietuvoje ir tremtyje sukurtas kor
poracijos gyvenimo ir darbo tradicijas 
ir įgyvendinti akademinio skautiškojo 
jaunimo suvažiavimo nutarimus.

Palaikykime glaudžius ryšius su A. 
S. S. vadovybe ir su visais broliais ir 
sesėmis akademikais. 

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. SILICKAS
GROCER — BUTCHER 

BEER & PORTER

5275 Ch. St. Paul. — FI. 0006

RIGO Fish & Chips 
5101 BANNANTYNE STREET

VERDUN
J. Staniulis

prie Kirkland Lake nesenai įsistei
gusio Kanados L.T. skyriaus. Daugu
ma nusprendė užsiprenumeruoti “Nepr. 
Lietuvą” ir apsirūpinti besisteigiančios 
“Vilties” Šerais. Tikimės, kai apšil
siu! kojas naujoje žemėje ir naujoje 
vietoje, lietuviškajam’reikalui pasitar
nauti kuo nors daugiau.

As.

įgalina sukurti stipresnę įmonę su
prastina administravimą ir labiau su
prantama visuomenei, kurie prie “Ne
priklausomos Lietuvos” jau yra pri
pratusi. Bendrovės įregistravimas dar 
neįvykdytas, todėl pakeitimą pravesti 
labai lengva.

Pirkusieji šėrus pagal laikinus kvi
tus, kai bendrovė bus įregistruota, 
gaus šėrus “Nepriklausomos Lietuvos” 
b-vės vardu. Ateityje visi šėrų pla
tintojai prašomi kvituose rašyti nebe 
“Vilties”, o “Nepr. Lietuvos” b-vės 
vardą.

B-vės užpirktas mašinas numatoma 
perkelti į naujas patalpas šioje sa
vaitėje. Visa lietuvių visuomenė pra
šoma kuo gyviausiai paremti spaustu
vės organizavimo darbą nes nuo to 
priklauso laikraščio, o iš dalies ir 
viso organizacinio darbo pasisekimas.

Iki išrinksime nuolatinę korporacijos 
valdybą, kviečiu visus esančius Kana
doje karporantus užsiregistruoti ir 
pranešti korporanto žinias man: Vla
das Šarūnas, H.E.P.C. Camp, Cloyne 
Ont.

Akademinio skautų Skyriaus adre
sas : vyr. sktn. Prof. S. Kairys, Bal
tic University, Pinneberg bei Ham
burg, Germany.

Visas kitas informacijas suteiksiu 
kiekvienam užsiregistravusiam asme
niškai.
1949.5.16. Ad meliorėm.

Juru sktn. VI. Šarūnas
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Petras Juodelis.

MAINO SAULĖLYDŽIUOSE DAUGIAU PROTINGO TAUPUMO!
Ak, Maino krantais ištįsta šešėliai....
Ir vakaro žaros dažo medžius.
O rausvos tos spalvos blėsta čia vėliai - - -
Iš upės apglobia rūkas krantus.

Čia krūme lakštutė čiulba giesmelę - - - 
Sidabro aidas, lyg bėga krantais...
O, mano benamio liūdną dalelę. 
Surišo tas skausmas širdies jausmais.

Ak, Maino krantuos užgeso ten žaros,
Ir nakties ramybė slenka tyliai. ..
Vis čiulba ji krūme — liūdna man daros, 
Kur Ventos skardžiai, gimtieji laukai?

Žvaigždynų plotais vis rieda mėnulis, 
O Maino vanduo čiurlena tyliai... 
Tik mano, ak, širdį skausmas užgulęs, 
Ten, toli tėvynė — josios vargai...

PULK. LETT. GERALD LYNHAM PORTE GRANT- 
SUTTIE, LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS 

KANADOJE
G.L.P. Grant-Suttie gimęs 1890 m/®’"

vasario mėn. 17 d. Mokslus baigęs 
Trinity College ir University of To
ronto (B.A.). 1910 m. sausio mėn. 
10 d. pakeltas leitenantu, 1912 m. 
vasario mėn. įstojo į karinę tarnybą, 
baigė Royal Military College, King
ston, Ont., aktyviai dalyvavo Pirmame 
Pasauliniame Kare, 1917 m. buvo 
sužeistas ties Passchendaele, už pa
sižymėjimą paminėtas štabo praneši
muose.

Grįžęs iš Europos po karo dirbo 
įvairiuose kariniuose postuose Toron
te. 1934 m. pasibraukia į atsargą. Ap- 
dovatrotas: Award Jubilee Medal 1935 
m.; Coronation Medal 1937; Com
mander of the Order of St. John of 
Jerusalem (įteiktas Jo Didenybės 
Buckingham Palace, Londone) 1937; 
Knight of Grace, Order of St. John 
1939. Order of Galilee, First Class 
with Star; Order of Mercy.

G.L.P. Grant-Suttie dalyvavo Lon
done Anglijos karaliaus George VI 
karūnacijos iškilmėse; atstovavo Ka
nadą tarptautiniame geografų kon
grese, Waršuvoje, 1934 m. Praeitais 
metais jis šventė 10 metų sukaktį 
kaip Lietuvos Generalinis Konsulas 
Kanadai. Konsulas priklauso visai 
eilei Akademinių, visuomeninių ir 
kultūrinių organizacijų.

ATS1SAUKIMAS SPAUDOS REIKALU
(Tąsa iš 1 pusi.)

"■■Nepr. Lietuvai”. “Nepriklausoma 
Lietuva” nėra vien K.L.T., bet visų 
lietuvių organizacijų, kurios nepritaria 
Tarybinei Lietuvai, laikraštis. Visai 
logiška, kad jos visos turėtu jį ir rem
ti. Be eilės K.L.T. skyrių ir naujai 
atvykusių lietuvių stovyklų gausiu 
aukų, gražų pavyzdį tuo reikalu pa
rodė Kanados Sąjunga Montreale ir 
Šv. Jono pašalpinė Draugija Toronte, 
suruošdamos pobūvius “Nepr. Liet.” 
naudai.

K.L.C. Taryba kviečia visus savo 
skyrius, tautines, religines, ekonomines 
ir neitralias lietuvių organizacijas Ka
nadoje, pagal išgales, surengti bent po 
vieną piknikų ar kitą pramogą "Nepr. 
Liet." naudai vasaros metu ir bent po 
vieną pobūvį rudens metu ir jų pelną 
paskirti laikraščiui. Įvairūs minėjimai, 
susirinkimai ir pobūvai turėtų būti 
išnaudoti lietuviškos spaudos rėmimui.

Lig šiol netrūko geros valios lie
tuvių, kurie “Nepr. Liet.” rėmė ir 
teberemia savo asmeninėmis aukomis, 
kaip pav. lietuviai ūkininkai Treigys, 
Simcoe, Ont., paaukojo $100.00; Au- 
gustinavičius, Tillsonburg, Ont., $50.-

Pulk. Leit. G. L. P. Grant-Suttie

G.L.P. Grant-Suttie ir šiandien, 
rusams okupavus Lietuvą, pasiliko iš
tikimas savo konsuliarinėms parei
goms ir kiek galėdamas lietuviams 
padeda. Linkime jam sveikatos ir 
ištvermės tame garbingame darbe.

Konsulo adresas: 110 St. George 
St., Toronto, Ont.

00; Pauža, Temiskaming, Que., $25.- 
00; Karašauskas Petras, Sincoe, $25.; 
Januška, Sincoe, Ont. $25.00; Mažei
kas, Tillsonburg, Ont. $25.00 ir dauge
lis kitų, kurių pavardžių nesuminime. 
K.L.C.T. nuoširdžiai dėkodama jiems 
visiems tikisi, kad geraširdžių “N.L.” 
rėmėjų netruks ir ateityje.

Šalia skyrių organizavimo, K.L.C.T. 
spaudos rėmimo darbą laiko pačiu 
svarbiausiu. Šie metai mums sunkiausi, 
nes lėšų reikia besikuriančiam laikraš
čiui ir dar daugiau spaustuvei. Bet 
spaustuvė reikės kurti tik viena kartą 
ir kai tas bus padaryta, padėtis žymiai 
pagerės.

K.L.C.T. tikisi, kad kaip vieningai 
Kanados lietuviai reagavo į pirmąjį 
atsišaukimą organizaciniu reikalu, taip 
jautriai reaguos ir į šį atsišaukimą 
nemažiau svarbiais spaudos reikalais.

J. Juškevičia — Miller
Kanados Lietuvių Centro Tarybos 

Pirmininkas.
Pr. Rudinskas

“N.L.” Redaktorius
M. Arlauskaitė

“N.L.” Administratorius.

Viena pagrindinių žmogaus dory
bių, o kartu ir jo ateities užtikrinimų, 
yra mokėjimas tinkamai balansuoti 
savo piniginius reikalus. Patyrimas 
rodo, kad gimti turtingu, dar nereiškia 
gyvenime visą laiką būti turtingu. Yra 
daug žmonių, kurie jaunystėje pavel
dėję iš tėvų nemažą turtą, savaran
kiškai patapę, labai per trumpą laiką 
sugeba išaikvoti. Ir atvirkščiai, mes 
matome daug pavyždzių, kada gimę 
vaikai skaitlingose ir visai neturtin
gose šemose, savo pastangomis, darb
štumu ir dar labiau geležine valia, 
lieka žymiais ir turtingais žmonėmis. 
Taigi, būti turtingu nėra būtina gimti 
po laimingąja turtingojo žvaigžde! 
Čia reikalinga turėti nuovoka, ar pa
prasčiau išsireiškiant, gaspadoriškas 
protas, kaip savo turimomis ar už 
dirbamomis lėšomis tvarkingai gyven
ti, neprisidarant skolų, o priešingai, 
sąžiningai centas prie cento dedant, 
per laiką dar ką susitaupyti. Netenka 
todėl stebėtis, kad net labai turtingi 
asmenys, net šalių valdovai, betiksliai 
švaidydamiesi didelėmis pinigų su
momis, gali susibankrutuoti, o tuo 
tarpu kukliausias fabriko darbininkas, 
pasitenkindamas maža savo darbo al
ga ,bet ją tinkamai balansuodamas, ga
li susikurti visai gražų gyvenimą.

Netaupumo priežastys
Lietuviai iš prigimties yra taupūs. 

Taupumo pavyzdžiu mums ypač gali 
būti lietuvis ūkininkas. Jis, savo sun
kiu darbu uždirbtą pinigą tikrai mo
kėdavo taupyti, bet reikalui esant 
parodyti geros širdies ir padėti ma
terialiai savo kaimynui.

Taupumu pasižymi ir Kanadoje iš 
seniau gyveną lietuviai. Neveltui ga
lima nuoširdžiai pasidžiaugti jųjų 
darbštumo ir taupumo vaisiais: pasis
tatytais padoriais namais ir gražiu vi
daus išpuošimu.

Taupumo trūkumą galima betgi bū
tų truputį primesti naujai atvykusiems 
lietuviams. Iš šalies stebint, naujai 
atvykusieji lengvai sugeba išleisti už
dirbtą pinigą, ir tai be didelių skru
pulų. Gal būt, jųjų “idealistinę” pa
žiūrą pinigų naudojimo reikale, pa
teisina dalinai praeities nelemti per
gyvenimai ir patyrimai. Belieka tik 
prisiminti apie lito baisų nuvertinimą 
ir tiesiog jo padarymą beverčiu po
piergaliu per abi okupacijas: rusu ir 
vokiečių. Vėliau tremtyje Vokietijoje 
lietuviams teko pergyventi okupuoto 
krašto pinigų akrobatišką keitimąsi. 
Markė buvo lengvai galima uždirbti 
ir, žinoma, nesunkiau ir praleisti, nes 
pats pinigas mažą vertę turėjo.

Į Kanadą lietuviai atvykę ir prad
žioje patekę daugiausia į miškus, nors 
ir sunkiu darbu, vienok gana daug 
uždirbdavo pinigų, ir šį kartą jau 
vertingų dolerių formoje. Grįžus iš 
miškų į miestus, nemaža naujųjų lie
tuvių nuoširdžiai ryžosi pagyventi “di- 
pukiška” prasme...

Kas gers — nepralobs
Ir kurgi daugiausia konkrečiai pra

leidžiama pinigų? Į tai galima be 
jokio abejojimo atsakyti: prie stik
lelio, atseit, pijokaujant! Kad naujai 
atvykusieji uoliai stengiasi palaikyti 
kompaniją, nebėra jokia paslaptis. 
Kas dar blogiau, kad nepasitenkinama 
kultūringu, kaip sakoma, troškulio nu
malšinimu, bet einama prie kraštutinu
mų, prie pasigėrimo. Viso to išvadoje, 
baisi alkoholio siurbėlė, ne tik išsiur
bia jauno žmogaus organizmą, apnuo
dija proto pajėgumą, bet nemažiau 
iščiulpia paskutinį iš kišenės uždirbtą 
dolerį. Mes esame liudininkai tokių 

faktų, kad jauni vyrukai keliose vie
tose mieste ryžosi kas šeštadienis tar
pusavyje “fundytis” su gėrimais “puo
tas”, tuo tarpu kada jų savaitės už
darbis fabrike, kaip naujų darbininkų, 
pasigailėtinai buvo mažas. Laimė, kad 
šeimininkas tų gyvenimo nepatyrusių 
žmonių buvo lietuvis ir padorus žmo
gus: jis juos pamokino, paliepdamas 
geriau atliekamą centą pasidėti juo
dai dienai. Yra rimtų ir nepaneigiamų 
davinių, kad kai kurie naujai atvykę 
uoliai darbuojasi visą savaitę, bet ųž 
tai šeštadienio vakarą dar uoliau su
geba praleisti prie stiklelio ir tai dar 
įtartinuose restoranuose.

Jaunystes santaupos — 
senatvės paguoda

Minėti nemalonūs faktai iškeliami 
į viešumą ne tam, kad pasityčiojus iš 
anų jaunų, gyvenimo nepažinusių, ne
laimingų žmonių. Ne, reikalas yra 
per daug rimtas, kad kas iš to drįstų 
pasityčioti! Rašantysis aprašydamas 
tai, turėjo mintį rimtai pažiūrėti daly
kui į akis, ir ypač pasakyti tiesą į 
akis paslydusiems, kad kol laikas, bū
tų apsigalvota ir padarytos vyriškos 
išvados.

Rimtas taupumas yra dorybė. Tuo, 
žinoma, jokiu būdu nėra rekomenduo
jama čia šykštus ir egoistiškas tau
pumas, kur žmogus dieną ir naktį 
tegalvoja apie pinigą ir kuris dolerį 
rankose glamžyti turi savotišką ma
lonumą. Šykštuolio gyvenimas yra taip 
pat pasigailėjimo vertas , o jo dažnai 
nešvariai sutaupyti pinigai po savinin
ko mirties, be naudos nueina keturiais 
vėjais.. . Bet per didelis pinigo aik- 
vojimas, ypač dar taip maža turint, 
ir tai pragaištingajam alkoholiui, yra 
taip pat labai smerktinas.

s Iš nevieno naujai atvykusio tenka 
nugirsti savotiškas išsireiškimas: mes 
tikimės greitai grįžti į Europą ir todėl 
nėra tikslo daug taupyti. Deja, jei mes 
manome greitai grįžti į tėvynę, tada 
tuo labiau verta būtų taupyti: žino
kime, kad mes grįšime ne į turtingą, 
bet į okupantų iki aukščiausio laips
nio ekonomiškai apiplėštą ir išdegintą 
kraštą. Sutaupytas ir parsivežtas cen
tas kaip tik padės ateityje kiekvienam 
asmeniškai mums įsikurti, o kartu ir 
dailesne sodyba papuošti mūsų skurd
žią tėvynę. 'Ar nepanašiai darydavo 
sugrįžę iš Amerikos ir mūsų anksty
vesni emigrantai ?

O ką jau bekalbėti apie mūsų, kaip 
lietuvių ir tai naujų emigrantų gero 
vardo išlaikymą kultūringųjų kana
diečių akyse 1 Šio krašto gyventojai 
paprastai geria, kad atsigerti, bet kad 
nepasigerti! O kiekvienas kvailai be- 
svyrduliojantis individas saugumo or
ganų be pasigailėjimo yra izoliuoja
mas iš visuomenės tarpo ir dar “ap
dovanojamas” už nakvynę daboklėje... 
Naujų atvykusių emigrantų blogas 
elgesys noroms-ar-nenoroms visada 
pasiekia ausis galiūnų, kurių galioje 
yra didesnis ar mažesnis tos ar kitos 
tautos asmenų įsileidimas į Kanadą. 
Į šį kraštą įvežamiesiems pirmą vietą 
užima pinigų turėjimas. Mes lietu
viai, kaip pabėgėliai, jų neturime. Visą 
emigracijos mašiną savo naudai te
galime nuteikti savo darbštumu ir ypač 
kultūringu elgesiu!

Pagaliau, ar nenaudingiau būtų at
liekamą centą paskyrus vieno kito 
siuntinuko pasiuntimui mūsų Vokieti
joje palikusiems likimo draugams? Ar 
jau taip seniai mes esame iš ten atvy
kę ir visa pamiršę? Ar jų išbalę vei
dai ir beviltiški žvilgsniai mums nieko 
nebesako: iš akių, o tuo pačiu ir 

iš atminties?.... Ar mums, laimin
giesiems, jau taip negražinamai yra 
pamiršta bendro kolektyvų lagerio 
sriuba: skysta, ir tik su sušąlusių bul
vių prieskoniu?

Kaip gražu buvo girdėti iš vienos 
naujai atvykusiųjų šeimos, kad vyras 
su žmona pasiryžo kas mėnuo po du 
siuntinuku pasiųsti į Vokietiją lie
tuviams. Ir tai ne giminėms, ne drau
gams, bet tiems, kurie labiausiai to 
yra reikalingi. Ir minėtoji šeima ne
daug uždirba: siuntinukams sutaupy- 
mo tikslu dirba vyras ir žmona net 
viršvalandžius.

Susikaupkime valandėlei! Dabar 
daugumas mūsų esame pačiame jauny
stės pajėgume. Jei kas iš mūsų Lie
tuvoje kokį turtą susitaupę buvome, 
jį vargu ar ateityje grįžę berasime. 
Šiandieną mes esame svetimame kraš
te. Vėl iš naujo tenka pradėti kurti 
ateitį. Ir niekas mums mūsų ateities 
laimei kurti nepadės, kaip tik mes 
patys 1 Mes stebimės ir gėrimės, kaip, 
palyginti, per trumpą laiką ekonomine 
prasme yra gražiai prasigyvenę anks- 
tybesnieji Kanados lietuviai. Ir jie čia 
atvykus pradžioje nežinojo nei krašto 
kalbos, nei neturėjo dažnai kur gal
vos priglausti. Bet jie buvo ryžtingi 
ir darbštūs. Ir jie savo užsibrėštą 
tikslą pasiekė. Jie gali tuo didžiuotis. 
Dabar seka mūsų eilė. Protingas tau
pumas neša gyvenime pasisekimą, o 
paguodą senatvėje!

P. Lėtus.

K.L.T. SKYRIAMS 
PRANEŠIMAS

Kanados Lietuvių Centro Taryba 
prašo pranešti savo skyrius, kurie to 
nėra padarę, kieno vardu siųsti kores
pondenciją. Tą pat prašomos padaryti 
ir didesnės lietuvių grupės, geriausiai, 
išrinkdamos specialius įgaliotinius ry
šio palaikymui. Ateityje K.L.C.T. ap
linkraščiai pavieniams neįgaliotiems 
asmenims nebebus siunčiami. Kur ga
lima, kviečiami visi lietuviai greičiau 
burtis į skyrius, kad galima būtų pra
dėti platesnį darbą, ypač po numatomo 
skyrių pirmininkų suvažiavimo liepos 
mėn. gale.

Siunčiant adresus prašoma nurodyti 
koks skyriuje ar grupėje narių skai
čius, o jei jie neregistruoti, tai kiek 
iš jų pritaria K.L.T. veiklai.

Žinias siųsti: Lithuanian League of 
Canada, 2576 Sheppard St., Montreal, 
Que.

Kanados Lietuvių Centro Taryba.

PR. RUDINSKA PRIEME 
LIETUVOS GENERALINIS 

KONSULAS p. G.L.P. 
GRANT-SUTTIE

Lietuvos Generalinis Konsulas Ka
nadoje Pulk. Leit. G.L.P. Grant- 
Suttie priėmė Toronte besilankantį 
K.L.C.T. vicepirmininką Pr. Rudin- 
ską ir K.L.T. Toronte skyriaus val
dybos narį M. Dervinį. Pasikalbėjimas 
užtrūko apie 3 valandas. Buvo paliesti 
visi svarbiausi klausimai, kaip pav.., 
organizaciniai, spaudos, pagalbos trem
tiniams, santykių su Kanados Vy
riausybe, organizacijomis ir tt. Ap
tarta eilė būdų glaudesniam K.L.C.T. 
ir konsulato bendradarbiavimui.

Konsulas maloniai pažadėjo paremti 
visas K.L.C.T. pastangas Kanadoje.
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Vyt. Kastytis.

APLEISTA SODYBA
Liūdną ir baisiai vieniša
Dabar ji rymo vakarais
Tamsiom ir užmerktom negyvėlio akim.
Ir veltui lauktumei — šviesos į naktį nepaskleis 
Juodam lange užgesę žiburiai.

Pageltę gluosniai nulenkė viršūnes 
Tarytum kepures nusiėmė malonūs jaunikaičiai 
Palaidot savo seno prieteliaus į šermenis atėję. 
Tylus ir gedulingas vakarinis vėjas 
Po ištuštėjusias nykias seklyčias vaikšto 
Ir mūsų paliktus paveikslus žiūrinėja.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Tremia ir žudo

-----------------

Gautomis žiniomis iš Utenos ap
skrities, bolševikai nužudė tenai se
kančius asmenis: Morkūną iš Medinių 
km., Patumsį iš Aukštikalnio, Petrą 
ir Bronių Morkūną iš Margavonės 
km., Šileiką (tėvai buvo jau išvešti į 
Sibirą) ir Kemežį iš Antalžės km. 
Taip pat pranešama, kad Mazuronis, 
buvjs aktingas kpoperatininkas, esąs 
išvežtas į Sibirą. S. Matulionis, vokie
čių nacių ieškotas už jo antinacinę 
veiklą, išvežtas į Sibirą dešimčiui me
tų sunkiųjų darbų į Vorkutą.

Nors Sovietų Rusijoj ir buvo pas
kelbtas mirties bausmės panaikinimas, 
tačiau lietuvių žūdimas tebesitęsia. 
Galimas daiktas, kad mirties bausmė 
daugiau nebeskelbiama teismų salėse, 
tačiau ji tebetęsiama su kankinimais 
ir visu teroru rusų slaptosios policijos 
NKVD, arba kaip ji jau kelinta kartą 
persikrikštija, dabar vadinamosios M- 
GB, rūsiuose.

Pagaliau nuteisimas žmogaus dešim
čiui metų sukiųjų darbu stovykloje 
yra taip pat mirties sprendimas, nes 
Sovietų Sąjungos sąlygose niekas taip 
ilgai stovyklose neišlaiko. Skirtumas 
tik tas, kad ten mirtis baisesnė, nes 
ateina palengva. 

rusai iš Rusijos arba kiti ne lietuvių 
tautybės žmonės:

Vasily Pisarev, Ministro Pirmininko 
pavaduotojas,

Aleksander Sokolov, Ministro Pir
mininko pavad.,

Georgy Sokolovsky, Vidaus Reik. 
Ministro pavad.,

Piotr Kapralov, Vidaus Reik. Mi
nistro pavad.,

Matviejev, Žemes Ūkio Ministro 
pavad.,

Timofej Gorochov, Prekybos Minis
tro pavad.,

Puškov, Kino Filmų Ministro pa
vad.,

Vladimir Radionov, Finansų Minis
tro pavad.,

Aleksėj Motyliov, Valstybės Kon
trolieriaus pavad.,

Victor Michelmacher, Sveikatos Mi
nistro pavad. ir

Chaim Eisen, Teisingumo Ministro 
pavad.

Į vairiausius atsakingus postus ad
ministracijoje, pramonėje, prekyboje 
ir partijoje užima daugiausiai rusai 
arba nelietuviškos kilmės žmonės. Dėl 
vietos stokos negalime visų turimų 
pavardžių paduoti. Matyt, nepasitikė
jimas lietuviais vis dar auga, o to 
pasėkoje stiprėja rusų represijos ir 
mūsų tautos naikinimas.

Algirdas Pulkaunininkas

IS LAIKO MOZAIKOS
(Tremtinio atsiminimai)

Skaisti vasaros dienos popietė. Grįž
tu suprakaitavęs su dviračiu iš Ku
lautuvos ir greit skubu namo persi
rengti. Šiandien juk ypatinga diena — 
išleidžiamasis abiturientų balius ir 
gimnazijos baigimo atestatų iškilmin
gas įteikimas. Aštuoni metai — tie 
patys juodi gimnazijos suolai ir mo
kytojų veidai, prie langų pavasariais 
žydį ir rudenį metą lapus kaštonai 
supo tą aplinką, kurioje buvo ruoštąsi 
pilnam gyvenimui, kuris dabar atrodė 
taip netoli. Kartu budo širdyje gailes
tis šią aplinką apleidžiant, kurioje 
brendo neramios jaunuolio mintys ir 
troškimai.

Užbėgau pas draugą pakelyj, nes 
buvom susitarę eiti kartu. Vytas dar 
prausėsi ir aš tuo tarpu pasinėriau į 
laikraštį. Iš kažkur toli pasigirdo neį
prastas triukšmas. Nespėjęs net lai
kraščio pradėti, pastūmiau jį į šalį 
ir ėmiausi klausyti. Triukšmas augo, 
kažkas sunkaus ir didelio slėgė ir 
draskė gatvės grindinį ir šitie neįpras
ti ausiai garsai pildė orą paslėpta 
grėsme. Daugiau nebuvo galima išlai
kyti.

Pravėriau namo duris ir per sodo 
vartelius įššokau gatvėn. Minutei kaž
kas prikaustė mano kojas prie žemės. 
Savanorių prospektu neužbaigiama 
eile, grėsmingai atsukę patrankų ir 
kulkosvaidžių vamzdžius riedėjo į 
priekį rusų tankai....

Saulė kaip tik slėpėsi ir ant Kauno 
gulė prietema.

Gimnazijoj radom direktorių besku
bantį pasirašyti atestatus ir atiduoda
mas juos mokiniams jis tik pridur
davo : “Iškilmių jokių nebus ir ne 
laikas joms. Tau jaunime, išauklėtam 
Nepriklausomos Lietuvos mokykloj 
dabar gula didesni rūpesčiai išlaikyti 
tautinę egzistenciją”.

Pasukome į Laisvės Alėja, jausda
mi jo žodžių svarbą ir nelaimę, kuri 
užgriuvo Lietuvą. Abiems Alėjos šo
nais zujo rusų lengvieji šarvuočiai ir 
mašinos. Žmonės išbalusiais veidais 
būriavosi grupelėmis ir nebylus sekė 
šitą nejauku žaidimą: jų akyse dar 
atsispindėjo netikėjimas visu jau įvy
kusiu. Alėjos ir Savanorių prospekto 
sankryžą pildė negausios Kauno pa
dugnės, ypatingai vienos tautybės 
žmonės, kurie matomai reiškė savo 

džiaugsmą: lipo ant sugedusių bol
ševikų tankų ir sėdintiems rusams 
rėkė “Ura, tavaryšči.” Tačiau tai 
buvo kažkoks nevykęs šposas, nesideri
nąs prie tylos ir sukauptų daugumos 
veidų. Padugnės greit baigė savo žai
dimą prie sugedusių šarvuočių ir grės
mingai pasisuko prieš aukštą, liekną 
policininką, kuris savo posto neap
leisdamas ir toliau tvarkė gatvių judė
jimą. Ore jautėsi įtempimas. “Šalin 
kraugerio Smetonos tarnas! Užtenka 
jau fašistams!” Lieknasis policininkas 
atrodė nekreipiąs į nieką dėmesio ir 
rankų pridėjimais kreipė mašinas į 
reikiamą kelią. Pasipylė akmenys ir 
vienas nubrėžė skruostą, palikdamas 
kraujuotą taką. Policininkas palinko 
ir nebaigta pakelti ranka nusviro.

Virš mūsų šalies gulė sunki prie
tema ir tamsos demonai pradėjo savo 
šokį. 

* * *
Grįžtame su kolega Gustaičiu iš uni

versiteto paskaitų. Siauros Vilniaus 
senamiesčio gatvelės veda į Tauro 
kalną, kur gražioje atašlaitėje virš 
miesto stiebiasi mūsų penkiaaukštis 
moderniškas bendrabutis.

— Žinai, brolau, pasiimk šiandien 
gerai maisto į portfelį ir tuoj po 
pietų spaudžiam į. Naująją Vilnią. 
Pamatysi šį tą!

Užtenka man šių žodžių, kad su
prasčiau reikalą. Juk paskutinių die
nų vykiai, kelių studentų dingimai iš 
nakties ir aptuštėjusios Vilniaus gat
vės per daug aiškiai kalba.

Pasiekiame autobusu N. Vilnią. 
Skubame į prekių stotį ir atsivėręs 
vaizdas griebia už širdies: dideliame 
plote pristatyta ant bėgių daugybė 
prekinių vagonų su užkaltais geležimis 
langeliais ir iš jų kyšo išbalę moterų 
ir vyrų veidai. Tai čia paskutinė sto
tis mūsų nelaimingųjų tautiečiu, kurie 
vėliau pro Minską paskirti transportui 
į Sibiro taigas: jie tai gerai jaučia ir 
ilgesingos akys klaidžioja paskutinį 
kartą po lietuvišką aplinką. Arčiau 
prieit neįmanoma, stiprus enkavedistų 
ir vietinių milicininkų kordonas supa 
vietą. Iš kitos pusės gailestingos apy
linkės moterėlės prinešusios pieno 
ąsočius, pila jį tremtinių vaikams — 
jiems daro išimtį.

Pro šalį praslenka keli vagonai. 
Eina manevrai ir sustatomi ešalonai. 
Viename vagone matau inž. Stanišau
skį, buvusi Lietuvos susisiekimo minis- 
terį. Jį jau paženklinusi nelaimė — 
žmogus lyg bespalvėm akim žvelgia į 
stovinčius, jojo veidas išduoda didelę 
kančią, kurią mes esantieji laisvėje 
aštriai pajuntame. Užmerkiu akis, nes 
nesinori tikėti, kitame vagone matau 
draugo veidą — tai Juozas Brazaitis, 
pats gabiausias mūsų klasės narys, 
daug žadėjęs gyvenimui, Vienintelė jo 
kaltė, kad jis buvo tribunolo teisėjo 
sūnus. Jis pajunta mano nuotaiką ir 
su gailia šypsena pamoja ranka, į 
ką aš atsakyti vos pajėgiu.

Vagonai praslenka vienas po kito, 
stovi ir tikėti negali, kad gali būti ir 
kitas pasaulis, kuriame leidžiama 
žmones lyg medžius iš prigimtos ap
linkos išrauti, atskirti vaikus nuo tė
vų, pasmerkti juos lėtai, bet žiauriai 
mirčiai, vien del to, kad jie netaip 
pataikė gimti.

To nejaučia automatai, rusiškos 
NKVD dresūros, kurie stovi nepaju
dindami ne vieno veido bruožo, žiūrė
dami į moterų kančių išvagotus vei
dus ir pilnas sielvarto akis, bet tą 
jaučia lietuviški šuneliai — milicinin
kai, kurie nuleidę galvas, nekreipia 
dėmesio į savo pareigas ir išsitiesę 
ant pakelės pievelės savo veidų išraiš
kom lyg aiškinasi, kad jie čia niekuo 
nedėti.

Vilniaus “Rūtos” kooperatyvas su
organizuoja pagalbą ir kažkieno lei
dimu atgabena maisto tremtiniams. Iš
naudojame progą ir užsimok.į 
žalius raiščius,.patenkame į vidų. At
sargiai išmetami laiškeliai — paskuti
nės žinios artimiesiems apie jų sau- 
bingą likimąį mūsų kišenes. Renkame 
juos apsidairydami aplinkui ir enkave
distui artėjant priminame koja nes
pėtą pakelti popierį. Vienas studentas 
suimamas ir vėliau pats patenka į tų 
nelaimingųjų, kuriems jis norėjo pa
dėti, ešaloną.

Artėja vakaras ir lyg gailestinga 
sesuo nuovargis vėsina degančią gal
vą. Viskas keičiasi į pilkumą, panašią 
kylančiam iš pelkių rukui, kuri ne
verčia žmogų galvoti apie siaubingą 
esančią akimirką.

Mojame ranka paskutinį kartą švel
niajai lietuvaitei iš Švenčionėlių, kuri 
bruka veidą per geležinius virbalus ir 
atsisveikinimui šaukia: “Nevalgykit iš 
Rusijos atgabentų konservų, nes dar 
mus suvalgysite!” (Bus daugiau)

Ministru Taryba Lietuvoje

Tarybų Lietuvos Ministrų Taryboje 
vartojama išimtinai rusų kalba, nes 
pusė ministrų nemoka nė žodžio lietu
viškai. Aštuoni ministrai yra rusai 
atvykę į Lietuvą iš Rusijos, būtent:

Dimitry Yefimov, Saugumo Minis
tras,

Piotr Šeremetjev, Statybų Ministras,
Nikolaj Liubimtsev, Statybinių 

Medžiagų Pramonės Ministras,
Sergej Škodin, Vietinės Pramonės 

Ministras,
Feodor Teriosin, Lengvosios Pra

monės Ministras,
Aleksander Ponomariov, Miškų 

Ministras,
Andrėj Zasypkin, Žvejybos Minis

tras ir
Jakov Svišchov, Komunalinio ūkio 

Ministras.
Surusinti bolševikiniai lietuviai at

vežami iš Rusijos ir padaromi minis
trais, kaip pav. Bertašiūnas, Vidaus 
Reikalų Ministras.

Ministrų pavaduotojai daugumoje

PARDUODAM NAMUS
ATLIEKAM UGNIES, VAGYSČIŲ, AUTOMOBILIU, 

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

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 i

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

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

Mr. Russell Bennett, Manager & Owner

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
- J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

______ -_________________________

“GYVIS” Vasarnamis
Praleiskite atostogas Randon, Que., kalnuose, tyra — 

me ir sveikame ore, 55 mylios nuo Montrealo.
Puikios maudykles, smėlynai, šokiu sales ir kinas.
Kreiptis po 6 vai vakaro — TRenmore 5702
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LIETUVIAI INDOKINIJOS PRAGARE
• . z

Musu tautiečiai visur kovoja 
pries bolševizmą

Karas lietuviui dar nepasibaigė. 
Tuo tarpu, kai daugelis jaunų karo 
veteranų padėjo šautuvą, tūkstančiai 
lietuvių, išblaškyti visuose pasaulio 
kampuose, jo dar iki šiol nepadėjo. 
Daugelis nūsų tautos jaunų vyrų, 
Azijos bei Afrikos kontinentuose, ir 
šiandien tebekovoja su ginklu. “Kovo
jame prieš mirtinąjį mūsų tautos prie
šą — bolševizmą, kur jis bebūtų. Ir 
čia, Indokinijoje, prancūzų svetimša
lių legijonų eilėse, mes dažnai jau
čiamės laimingi galį atsimokėti už 
brolių kančias Lietuvoje ir mirtį bei 
išniekinimą Sibire”, — rašo lietuviai 
legijonieriai iš Indoknijos.

Dieną ir naktį jie, tame tolimame 
pasaulio krašte, kurio iki šiol dar 
nemindžiojo lietuvio koja, pilvu šliau
žia su šautuvu ar granata rankoje, 
kad sutrumpinus raudonųjų dienas. O 
jų yra visur, netrūksta ir Indokinijo
je, kurią nuo senų laikų valdo prancū
zai.

Tuo tarpu, kai mūsų išeiviai ramiai 
dirba Amerikos Anglijos fabrikuose 
ar Kanados miškuose, Indokinijos lie
tuviai veda kitokį gyvenimą. Štai vie
nas jų rašo:

— “Dabar aš esu poste, kuris ran
dasi aukšto kalno viršūnėje. Aplinkui 
tik kalnai ir džiunglės, kurios visada 
žaliuoja. Iš šimto legijonierių poste 
esame tik du lietuviai, bet tai yra daug 
geriau kaip vienam: turime su kuo 
pasidalinti dienos įspūdžiais.”

AUKOS
AUKOS KANADOS

LIETUVIU
CENTRO TARYBAI
Longlac, Ont.

Longlac K.L.T. skyriaus steigiamo
jo susirinkimo metu surinkta aukų 
K.L.C. Tarybai:
Indreika G.................................... $ 3.00
Karalius B...................................... 2.00
Stasiulis A...................................... 3.00
Šimkus A........................................ 3.00
Birbalas Z....................................... 2.00
Gureckas L..................................... 2.00
Visockas P.................................... 3.00
Šimkus V....................... ............. 3.00
Statkevičius .................................. 2.00
Laguckas V.................................... 5.00
Pelėkys J........................................ 5.00
Remeikis S.................................. 10.00
Urbonas V...................................... 5.00
Ščegauskas P................................ 3.00
Skiparis ..................................... 2.00
Pavilionis M............................... 3.00
Lukoševičius V.......................... 3.00
Timukas F........... ...................... 1.00
Skabeikis V................................. 2.00
Skučas J...................................... 2.00
Selenis L...................................... 2.00
Gureckas S................................. 2.00
Duburys Z.................... ................. 1.00

$69.00

“Nepriklausomai Lietuvai” 
aukojo

KINGSTON, ONT.
Katelė Petras ............................ $ 2.00
Kazlauskas J. (iš Chicago) ..... 2.00
Baranauskaite Marija ............... 1.00
Kasperavičiūte Elena .............. 1.00
Vaškevičiene Monika ............... 1.00
Vaškevičius Juozas ................ 1.00
Kruopyte Bronė ...................... 1.00
Jaskutelytė Adelė ..................... - 1.00
Černiauskaitė Birutė ............... 1.00
Rinkutiene Janina .................. 1.00

Po granatu lietumi
Paskutinėmis dienomis mūsų gyve

nimas čia labai pablogėjo — skundžia
si Indokinijos lietuviai. — Komunistai 
puola visu smarkumu, kiekvieną dieną 
mes turine užnuštų ir sužeistų.

—Aš stoviu poste sargyboje ir 
negaliu nueiti net nusiprausti nuo ka
lno į upelį. Mes budime ir dairomės į 
visas šalis, spausdami vieninteli aplei
stųjų draugą ginklą, kuris neapleidžia 
mūsų nelaimiėje ir kuriuo tik vienu 
čia tegalima pasitikėti: kitaip tuoj bū
tumėm nušluoti nuo žemės paviršiaus.

Paskutinį mūsų transportą atakavo 
3.000 vietinių Indokinijos komunistų. 
Ilgą laiką ryšys buvo atkirstas ir mes 
buvome atskirti nuo savųjų. Priešai 
mėtė granatas į tą sunkvežimį, kūrino 
aš važiavau ir kuriame buvo prikauta 
amunicijos ir maisto. Aš nežinau, kaip 
išlikau gyvas su savo bičiuliu, kitu 
lietuviu šiame granatų lietuje. Mes 
palikome daugelį užmuštų ir sužeistų, 
vis traukėmės ir kovėmės šaudydami 
į mus apsupusius priešus. Taip priė
jome vietą, kur užpakalyje mūsų buvo 
kalnų bedugnė, geriau pasakius dvi 
bedugnės, nes į priešakyje esančia be
dugnę — bolševikus pulti ir jiems pa
siduoti buvo nemažiau pavojinga kaip 
šokti nuo kalno.

Nenorėdami pasiduoti 
bolševikams, pasidaro gala
Daugelis legijonierių ryžtasi: nema

tydami kitos išeities, jie užveda gra
natą ir kiša ja po savo krūtine. Gra

Milvydaite Marija .................. 1.00

$13.00
Papučka Petras (pirko 

viena Šerą) ........................ $10.00

Is Langton, Ont.
Dambrauskas J.......................... $ 7.00
Dambrauskas T......................... 1.50

$ 8.50

Is Port Radium N.W.T.
Dudėnas S.................................. $ 2.00
Dovydaitis G.............................. 2.00
Česunas J...................  2.00

$ 6.00

Is Detroit, Mich.
Tumša J.....................................  $ 5.00
Pilkiene S................................... 1.50

$ 6.50

Is Bridgewater, Mass.
Yakavonis J................................. $ 5.00

Is Simcoe, Ont.
Kuncaitis J................................. $ 7.00
Bernotonis J............................... 2.00
Janus J........................................ 2.00

$11.00

Is Vanasse, Ont.
Astrauskas J................................ $ 5.00

Is Timmins, Ont.
Tumosas J....................   $ 5.00

Is Port Alice B.C.
Keragalvis J.............................. $ 5.00

Is Toronto, Ont.
Abromaitytė V........................... $ 5.00

Is Cleveland, Ohio
Banys A.....................................  $ 1.50
Leimonas A................................ 1.50 

$ 3.00

nata sprogsta ir su žmogumi baigta: 
kančios trumpos. Kitam trūksta drą
sos — tas pasiduoda bolševikams. Šio 
likimas negeresnis, nes.

Bolševikai nukerta 
belaisviams galvas

Žinoma, prieš tai atlieka dar dau
gelį jums žinomų kankinimų. Šį baisų 
nužudymų vaizdą aš pergyvenau ir 
mačiau. Ačiū Dievui, po trijų valandų 
atvyko pagalba. Jos dėka aš buvau iš
gelbėtas.

Pries moderniškai ginkluotus 
laukinius komunistus

Mūsų šiandieniniai priešai — ko
munistų sukurstytos ir jų vadovau
jamos vietinės puslaukinių gyventojų 
bandos. Tačiau jos labai gerai gin
kluotos, turi naujoviškus, elektros sro
vės pagalba veikiančius minosvaid
žius. Juos apginkluoja SSSR per Ki
nijos komunistus.

Ir čia neapseinama be 
propagandos

Kiekvieną naktį priešas prislenka 
prie pat mūsų pozdcijų. Jie su gar
siakalbiu šneka į mus ir ragina pereiti 
geruoju į jų pusę. Jie žada mus trak
tuoti neblogiau kaip savo karius, mūsų 
sąlygos būsiančios daug geresnės kaip 
prancūzų kariuomenės eilėse, geriau 
aprūpinsią maistu, pinigais, laisve ir 
t.t. Žinoma, jie negali paveikti lietu
vių ir kitų bolševikus pažįstančių tau
tų.

Is Montreal, Que.
Račiūnas A................................  $ 2.00
Gudas J. ..............................  1.00

$ 3.00

Is Agava, Ont.
Dambaras J................................  $ 2.00

Is Kapuskasing, Ont.
Kunce V..................................... $ 2.00

Is Otterville, Ont.
Taurinskas —..............................  $ 2.00

Is Quebec, Que.
Katele J....................................... $ 2.00

Is St. John, Que.
Paulauskas J............... .............. $ 2.00

Is Mac Gregor, Man.
Liaukevičius P......... .......... $ 2.00

Is Vancouver, B.C.
Urbonas J.................................... $ 2.00

Is Elk Point, Alta.
Konrat W.................................... $ 2.00

Is Tottenham, Ont.
Pocius M....... ....................  $ 2.00

Is Glaslyn, Sask.
Ožalas P. ,................................  $ 2.00

Is Three Rivers, Que.
Vitkauskaitė B............................  $ 1.00

Is Los Angeles, Calif.
Kilmonis J.................................. $ 1.50

Is Brooklyn, N.Y.
Narvydas J................................. $ 1.50

Is Boyle, Alta.
Viskel B.....................................  $ 1.00

Is Welland, Ont.
Stanėnas A................................. $ 1.00

“Nepriklausoma Lietuva” nuošird
žiai dėkoja visiems duosniesiems au
kotojams, kurie savo auka padrąsina 
nugalėti didžiausius besikuriančio lai
kraščio sunkumus.

Lietuviai kariai nenusimena: 
gyvenimas priešakyje

Vis dėlto mes perdaug nesibaidome 
ir šio gyvenimo. Rodosi, kad čia net 
geriau kaip DP stovyklose Vokietijo
je :sočiai pavalgome ir vienas kitas 
skatikas lieka. Tikimės, kad mus ne
trukus pakeis kitas dalinys ir mes 
važiuosime atostogoms bei poilsiui, 
tik ne namo o j Afriką..........

Aplinkui tik džiunglės ir kalnai. 
Niekas čia neprimena mums Lietuvos. 
Mes esame lyg likimo nuteisti ir at
skirti nuo savųjų. Tačiau nenusime
name, stipriname vienas kitą: gyveni
mas tebėra priešakyje. Ateis diena 
ir mes iš šio Indokinijos pragaro grį
šime į mylimą Lietuvą — baigia savo 
laiškus lietuviai legijonieriai.

K. Pelėkis.

PAIEŠKOMI
Proscevičiūtė, Kanadon atvykusi 

1938 m.; ieško — Klemensas Baltokas, 
Elvingen bei Remich, Grand Duche de 
Luxembourg, Europa.

Paieškomas Kazys Karmuza (Char
les Karmus), kilęs is Mockabūdzio 
km. Keturvalakių valse., gyvenęs 
Leitch Gold Mines Beardmore, On
tario.

Ieškomasis arba žinantieji apie ji 
malonėkite atsiliepti adresu: R. Ba- 
risa, 7558 Centrale St. Ville La Salle, 
32 P. Que.

REMDAMAS “NL”
REMI, KOVA
UZ LAISVE!

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

gausite TEISINGĄ ir SĄŽININGA patarnavimą.

Albertas J. Norkeliunas
GENERAL INSURANCE

DARBO, VALANDOS: 
Trečiad. — penktad. 9.30- 12.30 v. 
Antrad. — ketvirtad. 1-4 v.p.p.

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

VALDŽIOJE ĮREGISTRUOTA EKSPEDICINE BENDROVE

HELP Reg’d
PRIMA MAISTO SIUNTINIU UŽSAKYMUS I VISAS VOKIETIJOS 

OKUPACINES ZONAS IŠSKIRIANT U.S.S.R.

Siuntinys Nr. 1. 
Tik $10,

Siuntinys Nr. 2 
Tik $5,

Kiaulinių taukų .....................
Kavos ......................................

.... 4 sv.

.... 2 sv.
Kiaulinių taukų ...................
Mėsos ....................................

...... 2 sv.

...... 1 sv.
Cukraus ................................... .... 5 sv. Kavos ................................... ..... 2 sv.
Mėsos ..................................... .... 3 sv. Cukraus ................................ ..... 1 sv.
Grietienės .............................. .... 1 sv. Kakava .................................. ..... 1 sv.
Ryžių....................................... .... 1 sv. Visi produktai yra aukščiausios rū-
Kakavos .................................. .... y-z sv. sies ir šviežus. Šios rusies siuntimus
Džiov. Vaisių........................... .... 1 sv. už taip žemas kainas tik iš 

tegalima išsiųsti.
Kanados

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. 

-

Kaminskai Bronius — Kazimieras, 
Aleksandras ir Jonas, Valatkiškių 
km., Šiluvos v., išvykę Kanadon tarp 
1924-30 m.; ieško — Ant. Kazlauskas, 
(16) Kassel-Oberzwehren, Mattenberg 
DP Camp, Germany.

IEŠKO-SIŪLO
Smulkių skelbimų kaina: iki 15 

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

Noriu susirašinėti su bendraamžė
mis Kanados lietuvaitėmis. Ernestas 
Šraderis, Murrhardt Wuertt., Karlstr. 
41, Germany, U.S. Zone.

* ♦ *
Vedybų tikslu. Tremtinis, lietuvis, 

39 m.a. nevedęs vidut. ūgio, blondinas, 
ūkininko sūnus, nori susirašinėti su 
lietuvaitėmis gyvenančiomis Kanadoj, 
susipažinti, atvykti ir vėliau apsivesti. 
Rašykit, visoms atsakysiu. Pageidau
tina foto. Adresas: Krivickas Tadas, 
Radwinter E.V.W. Hostel, Saffron 
Walden, Essex., Great Britain.

♦ * ♦
Lietuvaite! Jei pavargusi Jūsų siela 

neranda paguodos ir nieks nesupranta 
skruostais riedančių žiauraus gyveni
mo išspaustų Jūsų deimantinių ašarū, 
leisk tą skausmą pusiau pasidalinti ir 
kartu grumtis su gyvenimo audromis.

Rašyk virš 30 metų amžiaus ramaus 
būdo lietuviui norinčiam sukurti am
žiais žydinčiu pavasariu šeimos džiaug
smą. Profesija ir turtas nesvarbu. 
Mūsų turtas bus — mūsų laimė. Ra
šant laišką pageidautina fortografija, 
kurią pareikalavus grąžinsiu.

Rašyti Jonui, L, Imperial Iron 
Corporation, Ltd., St. Catharines, Ont.
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POMIRTINE PENKTU
METU KAZIMIERO 

JUŠKEVIČIAUS
SUKAKTIS

Š.m. birželio mėn. 22 d. sukanka 5 
metai kaip mirtis pakirto nenuilstamą 
visuomenės veikėją A -j- A Kazimierą 
Juškevičių. Nors tie metai praėjo, bet 
veliono vardas tebėra pagarbiai mini
mas kiekvieno Montrealiečio lietuvio.

Birželio mėn. 21 d. 8 vai. Šv. 
Kazimiero Lietuvių Bažnyčioje bus 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Ponia M. Juškevičienė, sūnus Jonas 
ir marti kviečia gimines ir draugus 
dalyvauti.

S.m. birželio men. 20 d. 4 vai. Parapijos 
Komitetas ruošia

Parapijos salėje

IŠKILMINGA VAKARIENE
Gerb. Parapijos Klebono kun. Jono Bobino vardo dienos 

ir devyniolikos metu klebonavimo ir 
kunigystes paminėjimui.

Visi Montrealiečiai ir Montrealietės kviečiami kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. Gausi vakarienė su gėrimais, bufetu, etc.

įėjimas $1,25

MONTREALO ŽINIOS
VISUOTINAS SUSIRINKIMAS

Kanados Lietuvių Centro Taryba š. m. liepos mėn. 11 d., tuojau pat 
po pamaldų, Lietuvių parapijos salėje kviečia visuotiną pusmetinį Montrealie- 
čių susirinkimą. Programoje: pranešimai organizaciniais, spaudos, parengimų, 
numatomų suvažiavimų, revizijos komisijos ir kitais svarbiais klausimais.

Visi kviečiami kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Kanados Lietuviu Centro Taryba

TREMTINIU
SUSIRINKIMAS

įvairiems speciniams naujai atvyku
sių lietuvių tremtinių reikalams ap
svarstyti Kanados Lietuvių Centro 
Tarybos iniciatyva birželio mėn. 26 d., 
šeštadienyje, 8 vai. vakare punktualiai, 
Ville Lasalle, 10th Ave, K.L.C.T. 
piknikų aikštėje, šaukiamas visų Mon- 
trealo lietuvių tremtinių susirinkimas.

Kviečiami visi kuo skaitlingausiai 
dalyvauti. Bus aptarta daug svarbių 
klausimų.

Jeigu lytų, susirinkimas atidedamas 
į kitą šeštadienį.

ANTANINIU VAKARIENE 
KLUBE

Montrealo Lietuvių Klubas "Vytau
tas” birželio mėn. 13 d. surengė kun. 
Antano Vilkaičio vardinių paminė
jimą. Sveikinimo kalbą Klubo vardu 
pasakė p. Sharkis, po jo kalbėjo iš 
Ottawos atvykęs svečias Prof. Dr. 
kun. Razutis, kun. Stankūnas ir pa
galiau pats solenizantas kun. A. Vii 
kaitis.

Pagerbimo vakarienė įvyko tuoj pat 
po Pabaltijo Užgrobimo ir Deporta
cijų minėjimo Ville Lasalle. Liūdnos 
lietuvių tautai sukakties paminėjimas 
ir nepatogus sekmadienio vakaro lai
kas daugelį sulaikė nuo dalyvavimo vi
sų gerb. kun. Vilkaičio pagerbime. 
Tenka tik apgailestauti, kad Klubo 
vadovybė nerado galimu čią vakarienę 
padaryti antaninių išvakarėse, kaip 
kad šerininkų susirinkime buvo siū
lyta.

Klubietis

NAUJAS K. L. C. T. 
KASININKAS

K.L.C.T. kasininkui p. J. Dunčikui, 
kuris išsikelia į Torontą, atsisakius, 
naujuoju kasininku išrinktas p. Julius 
Jurėnas, 3 4th Ave, Ville Lasalle, 
Montreal, Que. Aukas ir pinigus 
Tarybai siųsti jo vardu.

Julius Jurėnas yra.veiklus K.L.C.T. 
narys ir reto idealisto — visuomeninin
ko pavyzdis.

NAUJAS
“NEPR. LIETUVOS”

KASININKAS

Lietuvos” administracija, atsižymėjusi 
knygose, pinigus perduoda kasininkui.

J. Kupris visiems Montrealiečiams 
žinomas kaip veiklus visuomeninkas ir 
turi visuotiną žmonių pasitikėjimą.

VEDA BUVĘS K.L.C.T. 
PIRMININKAS

“Nepriklausomos Lietuvos” būsimos 
spaustuvės patalpoje, Ville Lasalle, 
birželio, mėn. 12 d. susirinko gražus 
būrelis prietelių ir suruošė staigmeną 
buvusiam Kanados Lietuvių Centro 
Tarybos Pirmininkui p. A. Novickui 
ir jo būsimajai žmonai Liucijai Kri- 
paitei, naujai atvykusiai lietuvaitei.

Jauniesiems sugiedota “Ilgiausių 
metų”, gražias sveikinimo kalbas pa
sakė p. Kiškis, p. Jurėnas, p. Lek- 
nickas ir p. Rudinskas. Ponios įteikė 
gražių vestuvinių dovanų. K.L.C.T. 
vardu dovaną įteikė pirmininkas J. 
Juškevičia. Vestuvės įvyks kitą sa
vaitę.

Pobūvio metu paaiškėjo, kad day- 
vauja dar viena pora besiruošiančių 
šeimyniniam gyvenimui — Kazimieras 
Butkevičius ir Regina Šalūnaitė. Jiems 
dalyviai sukėlė dideles ovacijas.

Į pobūvio galą buvo pasveikinti 
dalyvavusieji Antanai, kurių atsirado 
net keturi.

Vyriausiai šio pubūvio organizato
riai — p. p. Kuprevičiai. Jiems daug 
padėjo p. Jasutienė, p. Leknickiene, p. 
Vilimienė, p. Dunčikienė, p. Kinde- 
rienę. ir kitos ponios.

PIKNIKAI KAS SEKMADIENI
Kanados Lietuvių Centro Tarybos piknikų aikštėje, Ville Lasalle, 

10th Avė, kiekvieną sekmadienį po pietų, jei tik oras geras, įvyks linksmi 
piknikai su šokiais, bufetu, ir tt. Kas turi, programos paįvairinimui dalyviai 
kviečiami atsinešti savo muzikos instrumentus.

Piknikas su paįvairinta programa, tautiniais šokiais, de
klamacijomis ir pn., ivyks birželio men. 27 d.

Visi Montrealiečiai, o ypač jaunimas, kviečiami skaitlingai dalyvauti 
Geriausa proga sutikti prietelius, pasišnekučiuoti, pakvėpuoti tyru laukų oru 
ir pasigėrėti vasaros žalumynais.

Kanados Lietuviu Centro Tarybos 
Parengimu Komisija.

GEDULINGOS PAMALDOS
Pranešame gerbiamajai lietuvių 

visuomenei, kad birželio mėn. 21 d. 
pirmadienį, 7 vai. Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje įvyks gedulingos pa
maldos už mūsų sesutės Jadvygos 
Raubaitės sielą, kuri prieš penkius 
metus buvo vokiečių nacių nužudyta 
už dalyvavimą lietuvių pogrindžio 
veikloje.

Šipelią ir Rukšėnų
Šeimos.

PABALTIECIU MINĖJIMO 
PAJAMOS

Pabaltijo užgrobimo ir deportacijų 
minėjimo metu gauta $262.00 pajamų, 
iš kurių $76,07 surinkta už ženklelius, 
ir $119,73 aukomis. Pinigai skiriami 
Lietuvos laisvės kovai remti.

Aukotojų sarašą paskelbsime kitame 
numeryje.

K.L.C.T. nuoširdžiai dėkoja visiems 
duosniesiems aukotojams.

MAISTO PAKIBTAI 
BADAUJANTIEMS 

TREMTINIAMS
Kanados Lietuvių Sąjunga, tradi

cinio “Motinos Dienos” minėjimo pel
ną, kaip ir praėjusiais metais, pas
kyrė tremtinių pagalbai. Maisto pa- 
kietėliai našlėms su vaikučiais, gau
sioms šeimoms ir šiaip reikalingiems 
pagalbos jau plaukia. Viso bus pa
siųsta arti 80 pakietėlių.

Montrealyje yra ir daugiau organi
zacijų, kurios daro įvairius parengi
mus, iš kurių dažnai turi gražaus 
pelno. Tam pelnui sunaudoti, tiesa, 
yra daug ir labai gražių tikslų, bet 
pagelbėti badaujančiam ar nebus tik 
visų gražiausias.

Kaip atrodytų gražu, kad kiekviena 
Montrealio lietuvių organizacija, per 
metus, bent vieno parengimo pelną 
tam paskirtų. Šimtai išbadėjusių vai
kučių ir išvargusiu brolių-sesių, at
sidėkodami minėtų jus geriausiais 
vardais.

Vytas.

MINĖJIMAS MONTREALE
(Tąsa iš 1 pusi.}

p. Saks, latvių — p. A. Caunitis ir 
lietuvių — p. Dr. A. Šidlauskaitė.

Paskutiniuoju punktu eina vaizdelis 
lietuvių kalboje “Tėvynė — Motina”, 
kurį suvaidina lietuvaitės. Vaizdelyje 
simboliškai daina ir šokiu pavaizduotos 
trys pavergtos Pabaltijo tautos ir jų 
prsikėlimas.

Po vaizdelio susijaudinusi publika 
savaime, be jokio kvietimo, plačiai 
užtraukia “Lietuva Tėvynė mūsų.. 
Neatsilieka ir latviai su estais. Jų 
tautiniai himnai taipgi nuskamba Ville 
Lasalle miškais. . . .

Programa baigėsi. Tačiau susirin
kusieji dar ilgai aikštėje dalinosi 
įspūdžiais. “Pirmas toks minėjimas 
Montreale”. . . “jis turėtų virsti tra
diciniu. . .” “kaip gražu matyti visus 
likimo draugus pabaltiečius drauge...” 
ir tt.

Tarybų Lietuvos garbintojų organi

DIDELIS LIETUVIŠKOJO MENO LAIMĖJIMAS
Susižavėję lietuvaičių dažnais pasi

rodymais, tuoj po Pabaltijo užgrobimo 
ir deportacijų minėjimo aukštieji sve
čiai jas užkvietė savo praplėstą pro
gramą parodyti St. Paul D’Hermit 
pereinamoje imigrantų stovykloje. Po 
minėjimo programos jos buvo nuvež
tos į St. Paul D’Hermit ir laimėjo 
didžiau?} kviestinių svečių įvertinimą.

Koncerto klausė Parlamento atsto
vas ir Darbo Ministro parlametarinis 
padėjėjas p. E. Cote, National Em
ployment Service atstovas "Prefontain, 
Selective Service spaudos skyriaus ve
dėjas p. R. Parent, Verduno miesto 
majoras p. E. Wilson, Emigracijos 

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

Dr. E. Andrukaitis
LIETUVYS 

GYDYTOJAS
2540 Sherbrooke East, Montreal 

(Ant Frdntenac Kampo)
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j 2820 ALLARD ST., Tel. TRenmore 1135 (
( Montreal 20.

Victoria j 
CLEANERS & DYERS CO.

j Mes valome ir dažome įvrairius,\aip vyriškus, taip moteriškus 
j drabužius. Taip pat išvalome nuo lietaus apsiastus, dėl kurių
• uždedame "Drex”, kas neperleidžia vandens ir duodą graženę j 
: išvaizdą. j
: Taipgi valome visokiausios rūšies karpetas ir fotelius (Chester- •
t fields), gardinus lengvus ir sunkius.
/ Kiekvieną orderį pajiniame iš namų ir pristatome į namus.
( Už musu atliktą darbą garatuojame.

Dėl informacijų prašome telefonuoti TRenmore 1135 (galimą t 
/ pašaukti lietuviškai. •
i Lietuviai savininkai: •
( J. Kriaučeliunas A. Majauskas J. Matulaitis t 
J (

zuotas piknikas galutinai suįro. Bū
relis jų, žingeidumo ar noro pademon
struoti vedami, su daina pasuko į 
minėjimo aikštę. Tačiau priartėjus su
sikaupę minėjimo dalyvių veidai grei
tai ir juos paveikė rimties ir tylos 
linkme. Kaip gaila, kad tokios mūsų 
tautai tragiškos sukakties proga vieni 
liūdime, o kiti einame šokti, gerti ir 
dainuoti. ... Ir taip per visą Kanadą, 
pagal raudonos lazdelės mostelėjimą.

Po programos K.L.C.T. iniciatyva 
įvyko aukų rinkliava Lietuvos laisvės 
kovai remti.

Šis minėjimas labai aiškiai parodė, 
kad lietuvis širdyje tebėra nepasikeitęs 
ir kad visos pastangos nutraukti jį 
kitomis pramogomis nuo šios susikau
pimo valandos, nedavė jokių vaisių. 
Kanados lietuviai apleidžia maskoliš
kus šunkelius ir suka lietuviškuoju 
keliu.

skyriaus vedėjas p. Beaudet, daug 
ponių ir kitų aukštu pareigūnų.

Programoje garbingai Lietuvos var
dą atstovavo ir K.L.C.T. dėkingumą 
nusipelnė lietuvaitės: J. Vienožihštai- 
tė, M. Gečaite, A. Jakimavičiūtė, 
R. Jakimavičiūtė, A. Ratavičiūtė, V. 
Selenytė, J. Pauliūtė, V. Šližaitytė, 
V. Juzentavičaitė ir p. Šimaitienė.

Koncerto pasisekimui daug prisidėjo 
Montrealiečiai veikėjai p. p. Juškevi- 
čiai, p. J. Vaškys ir p. L. Girinis.

Platesnis šio koncerto aprašymas 
tilps kitame numeryje.

Tėvynainis.

Birželio mėn. 15 d. Jungtiniame 
K.L.C.T. ir "Nepr. Lietuvos” b-ves 
steigėjų posėdyje ' išrinktas Jonas 
Kupris, 7695 Lasalle Blvd., Ville La- 
salle, Montreal, Que., naujuoju lai
kraščio ir Šerų kasininku.

Visi pinigai už Šerus turi būti per
vedami jo vardu, o už prenumeratas 
ir aukas laikraščiui — ir toliau “Nepr. 
Lietuvos” vardu — 6642 Third Ave., 

Rosemount, Montreal, Que. “Nepr.

Tel: CH. 5020

Dr. Leon Carpentier
DANTISTAS

Daro peršvietimus (X-Rays)

2540 SHERBROOKE EAST, MONTREAL 
(Ant Frontenac Kampo)
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