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MASKVOS PASITARIMAI VĖL ĮSTRIGO
ARTINASI TAUTOS DIENA

Kasmet Lietuvoje buvo iškilmingai 
švenčiama rugsėjo men. 8 d. — 
TAUTOS ŠVENTE. Nors Tėvynė 
mindžiojama svetimųjų, nors rytai 
tebėra aptemę, tačiau Lietuvių Tauta 
tebėra gyva ir bus gyva. Dabartinė 
pasaulinė padėtis verčia mus dar la
biau suglausti savo eiles kovai už

VAKARAI SU MASKVA 
NESUTARIA

Vakarų Demokratijų diplomatai 
jau trečia savaitė prakaituoja Mask
voje, tačiau rezultatų jokių. Kaip 
paprastai, Maskvos konferenciją gau
bia visiškas paslaptingumas, kokį tik 
rusiškoji policija ir cenzūra tegali 
sukurti. Tačiau iš daugybės vizitų 
pas Molotovą —Molotovo pas Sta
liną ir tt., jau galima spręsti, kad 
perspektyvos susitarimui labai men
kos. Tatai patvirtina ir kiti faktai, 
įvykę derybų metu. Rusai pasiūlė 
aprūpinti Berliną maistu ir per savo

RUSIJOS DIPLOMATAI 
GROBIA ŽMONES

Rusijos šnipų byla Amerikoje kuo 
toliau, tuo labiau plečiasi. Tačiau be
ne įdomiausias numeris įvyko su viena 
rusų mokytoja Oksana Stepanovna 
Kosenkina. Ji turėjo stoti teisme, kaip 
liudytoja. Tačiau paaiškėjo, kad jos 
rasti nebegalima. Pėdsakai vede į ru
sų konsulatą. Teisėjas pareikalavo 
konsulą Lomakin ją pristatyti į teis
mą, tačiau tas tik nusijuokė. Laimei 
Lomakino kalinė, matyt, pabūgusi 
kad neišeitų dūmais pro kamina, iš
šoko iš konsulato trečio aukšto, gero
kai apsilaužė, bet pateko į amerikonų 
policijos rankas. Dabar ji yra ligoni
nėje po stipria policijos sargyba.

Kosenkinos išsilaisvinimas buvo di
delis smūgis pačiam Molotovui, ka
dangi kaip tik tuo laiku jis buvo 
įteikęs aštrią notą Amerikai, kad 
priešsovietiniai agentai su valdžios 
pagalba buvo ją ir dar vieną moky
toją pagrobę. Taigi, lazda kartais 
atsisuka prieš patį puolėją. Pasirodo, 
ne amerikonai buvo “žmonių grobi
kai”, o paties Molotovo diplomatai 
Amerikoje.

Žinovai tvirtina, kad Maskva šito 
žioplumo savo Generaliniam Konsului 
Lomakin tikrai nedovanos ir kad jis 
bus laimingas, jeigu pakaks druskos 
kasyklų Sibire. Amerika taip pat 
žada reikalauti jo atšaukimo.

JAUTIENA PABRANGS

Ottawa nuėmė draudimą jautienos 
mėsos ir jos produktų eksportui. Sa
koma, kad reikia laukti jautienos mė
sos produktų pabrangimo 15-25 et, 
svarui. Reiškia, kainų kėlimo galo 
nematyti.

laisvę, dar didesniu balsu kalbėti pa
sauliui apie Lietuvių Tautos skriaudą 
ir reikalauti jos atitaisymo.

Visi Kanados Lietuvių Tarybos 
Skyriai, tautinio nusistatymo lietuvių 
klubai ir kitos organizacijos kviečia
mos iškilmingai tą dieną paminėti.

kontroliuojamus laikraščius varo ak
ciją už Sąjungininkų iškraustymą iš 
Berlino. Nuolat grąsinama nutraukti 
telefono susisiekimą su Vakarinėmis 
zonomis. Amerikonai su Britais kal
tinami už dažną oro karidoriaus sienų 
pažeidimą ir tt.

jau pačioje pradžioj. De
mokratijos pareiškė, kad Berlino 
klausimas turi būti išspręstas be jė
gos, tai nėra ko ir stebėtis Maskvos 
atkaklumu, kuriai tik jėga ir teim- 
ponuoja.

KARAS AR TAIKA
LONDON. Bevinas kalbėdamas 

netiesioginiai pasiūlė Stalinui pasi
rinkti: karas ar taika. Jis pasakė: jei 
Berlyno blokada nebus atšaukta, si
tuacija gali vesti prie jėgos panau
dojimo. Bet kuriuo atveju, Britanija 
sulaikysianti savo nusiginklavimo pro
gramą (demobilizaciją) ir patikrin
sianti savo stiprumą ir ginkluotų 
jėgų politiką.

Vakarų valstybąs stovį prieš blo
giausią krizę nuo Muncheno konfe
rencijos (1938) ir nusprendę nenusi
lenkti net jei tas reikštų ir karą.

SPĄSTAI PABĖGĖLIAMS
WIESBADEN. Čekų slaptoji po

licija įrengė spąstus pabėgėliams. Jie 
pastate postus miškuose, persirengę 
U.S. armijos uniformomis ir groja 
U.S. siųstuvu radio programą.

Pabėgėliai mano esą peržengę sieną 
ir kreipiasi į juos. Pabėgėliai papra
šomi surašyti pabėgimo priežastis. 
Tada jie suareštuojami ir su raštišku 
prisipažinimu perduodami teismui.

QUEBEKO NAUJAS 
PARLAMENTAS

QUEBEKAS. Liepos 28 d. įvyko 
naujo Quebeko provincijos parlamento 
rinkimai. Juose absoliutinę dauguma 
laimėjo dabartinio premjero Duples
sis partija vad. “Union National”, 
kuri pravedė 82 atstovus iš 92.

ATVYKO FORRESTAL
OTTAWA. — Amerikos Krašto 

Apsasgos ministuras Forrestal atvyko 
į Ottaa dviems dienoms tartis del 
bendrų priemonių Siaurės Amerikos 
kontinentui apsaugoti. Svarbiausia 
vieta — šiarinė Kanados dalis ir 
Siaurės polius.

Naujas Liberalu Partijos Padas p. Louis St. Laurent, dabartinis užsienio reikalų ministeris, kartu su savo 
partijos konvencijos nirtti, O'.tawoje.

NAUJAS LIBERALU
VADAS

OTTAWA.—Liberalų konvencija 
vienbalsiai išrinko partijos naujuoju 
vadu dabartinį užsienių reikalų mi
nistrą Louis St. Laurent. Nuo 1919 
metų partijos vadu buvo W. L. Mac
kenzie King.

ITALIJA UZ JUNGTINE 
EUROPA

ROMA.—Italijos užsienių reikalų 
ministras Carlo Sforza pareiškė, kad 
Italija sutiktų atsisakyti dalies savo 
suverenumo, jeigu būtų kuriamos 
Jungtinės Europos Valstybės. Did
žiausias Europos unijos šalininkas 
yra Britanijos buvęs Ministras Pir- 
minkas Churchill’is.

RUSAI DARO 
SUSTIPRINIMUS

BERLIN.—Pranešama, kad rusai 
daro sustiprinimus Vokietijoje prieš 
Vakarines Vokietijos zonas. Kasami 
apkasai ir įtvirtinami sunkieji ginklai 
iki rakietų siųstuver imtinai. Darbas 
vykdomas rusų kariuomenės dalinių 
su dideliu įkarščiu.

ALBANIJA — RUSU BAZE

LONDON. Britų expertai praneša, 
jog daugėja ženklų, kad sovietai, ap
supdami Jugoslaviją, paverčia Alba
niją į Egėjaus jūros bazę. Rusai pa
laipsniui užima kariškas ir ekonomiš
kas pozicijas, kurias anksčiau turėjo 
Jugoslavija. Vyksta albanų — rusų 
kariški ir ekonomiški pasitarimai.

Rusai perims Jugoslavų akcijas al
banų naftos bendrovėse ir gaus teisę 
eksploatuoti albanų naftą. Taip pat 
rusai siunčia kultūrines delegacijas 
savo įtakai plėsti.

RUSU PLANAS ŽYGIUI 
I VAKARUS

FRANKFURTAS. N.Y. Herald 
Tribune biuras gavo dokumentus, ku
rie rodo kaip sovietų armijos nori 
užkariauti Vokietiją. Dokumentas yra 
sovietų Leningrado karo akademijos 
planas, kuris yra naudojamas akade
mijoj karininkų pratimams.

Planas numato užimti visą Vak. 
Vokietiją nepažeidžiant Prancūzijos 
ir kitų valstybių sienų.

Veiktų 3 armijų grupės: Šiaurinė 
žygiuotų iki Olandijos, centrinė į 
Rūro kraštą ir užimtų amerikiečių 
centrą Frankfurte, pietinė — iš Čeki
jos per Austriją ir Bavariją iki 
Reino.

Armijų uždavinys: 1) suimti oku
puojančias armijas, jų štabus ir do
kumentus, atsargas ir amuniciją; 
2) suimti svarbiausius vokiečių val
dininkus ir jų ištaigas, ypač policiją 
ir jos dokumentus; 3) užimti kariš
kus bei civiliškus įrengimus, kurie 
naudingi sovietų armijoms, juos iš
gabenti į Rusiją arba sunaikinti vie
toje; 4) surinkti visas transporto 
priemones sovietų armijai arba išga
benti į Rusiją; 5) pasitraukimo at
veju — visas ryšio priemones sunai
kinti ; 6) surinti visus specialistus ir 
technikus. Visi buvę vokiečių armijos 
ir oro laivyno svarbesnieji asmenys 
turi būti išsiųsti iš Vokietijos pir
muoju traukiniu; 7) pagaliau turi 
būti nustatytas terminas pašalinimui 
visų asmenų galinčuų naudoti ginklą, 
nežiūrint lyties skirtumo.

5-toji KOLONA U.S.A.

VAŠINGTONAS. L. Budenz. bu
vęs komunistų laikraščio “Daily 
Worker” leidėjas senato komisijai 
papasakojo apie komunistų įtaka 
U.S.A, vyriausybėje.

Komunistų aprtija esanti SSSR 
penkta kolona. Partijos kontrolinė 
komisija veikianti labai slaptai. Jos 

galva esąs Jacob Golos, turėjęs ryšių 
su sovietų šnipe Bentley.

Pinigus gaudavę iš turtingų auko
tojų Holyvude ir taip pat iš užsienio.

Kontrolinė komisija turėjo pilną 
informaciją apie savo narius ir tuo 
juos spaudė, neleisdama niekam iš 
partijos pasitraukti.

Kompartija susidedanti iš 3 dalių:
1) šaknys — pogrindis, kuris turi 
tiesioginius ryšius su Maskva,
2) liemuo, kuriam priklauso vieši 
partijos pareigūnai, pav. Fosteris, 
partijos pirmininkas, ir
3) šakos, asmenys, kurie yra komu
nistai, bet neprisipažįsta jais esą.

70% partijos reikalų atliekami slap
tuose susirinkimuose. Partijos, kaip 
5 — tos kolonos padėtį apibudina:

1. Kompartija niekad nerado ydų 
rusų politikoj ir jos vadai visada vei
kia kaip Kremlius įsako;

2. Partija visada gavo tiesioginę 
finansinę parama iš Maskvos.

3. 80 - 90% partijos vadų seą 
Maskvos auklėtiniai.

RAUDONIEJI
KONTROLIUOS

DUNOJU
B E L G R A DAS. — Jugoslavijos 

įvykiai dėl Tito buvo davę Vakarams 
vilčių, kad Dunojaus konferencijoje 
Belgrade gali būti staigmenų. Tačiau 
visos viltys nuėjo niekais: Jugosla
vija atsistojo Raudonųjų pusėje. 
Konferencijoje dalyvauja dešimties 
kraštų atstovai: Amerikos, Britani
jos, Prancūzijos, Rusijos, Sovietų 
Ukrainos, Čekoslovakijos, Jugoslavi
jos, Vengrijos, Rumonijos ir Bulgari
jos. Visuose balsavimuose santykis 
balsų susidaro 3:7 Vakarų nenaudai.

Konferencijos paskutinis nutarimas 
— Dunojaus administracijoje gali 
dalyvauti tik Dunojaus krantus val
dančios valstybės. Vakarų valstybės 
dėl 1921 m. konvendijos panaikinimo 
žada skųstis Tarptautiniam Tribuno
lui Hagoje.
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"NORS JI PASVEIKINT TAU IR BAISU” DARBO D-TAS DEL SEIMU
“Liaudies Balsas” ilgai keiktiems ir visokiais biauriausiais vardais 

pravardžiuotiems tremtiniams lietuviams vis daugėjant, radikaliai pakeitė savo 
liniją. “L.B.” No 876 “Vargo paukštelis “DP” verkia dėl vargingo jo 
gyvenimo. “Draugai” po savo koncertų jau gieda “Lietuvos Himną”, o 
kur tai įvyksta pirmą kartą, kaip pav. Montreale, tai dar ir pamoko, kad 
giedant reikia atsistoti ir kepurę rfusiimti. Nebevengiama ir tautinių ženklelių.

Pasiklauskte, ką “draugai” apie tai kalbėjo Kanadoje prieš metus ir 
kas gręsia už tokius dalykus “L.B.” garbinamoje Tarybų Lietuvoje?

Dalykas labai paprastas ir aiškus. “L.B.” gerai žino mūsų amžinojo 
poeto Maironio dainos žodžių teisingumą:

“Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint ji eitų sau pamažu, 
Nebsustabdysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint tau ir baisu”.

Reikia taikytis. Reikia taikytis prie naujai bręstančios lietuvių nuotaikos, 
reikia taikytis prie valdžios politikos, reikia taikytis prie bendros pasaulinės 
situacijos.

Jeigu Maskva karo metu likvidavo kominterną, paskyrė patriarchą, 
uždėjo antpečius karininkams ir Lt, kad apmulkinti kapitalistinį pasaulį, tai 
kodėl “draugams” nepagiedoti “Liet. Himno”, neužsidėti ženkliuko ir nepabė- 
doti dėl anksčiau fašistais ir smetonininkais pravardžiuotų dypukų?

Matėme nemaža pasaulio, perejome per kelių režimų ugnį, įgavome 
patyrimo, Žinokime, kad Maskvos agentams leistina apsivilkti ir kunigo 
rubais, jeigu tik tas patarnauja jų tikslui atseikti.

AR VERTA TREMTINIAMS ISSISKIRTI ?
------------------J---------------------------------

Kiekvieną savaitę vis nauji tremtinių būriai pasiekia Kanadą. Jie 
išblaškomi po visą didžiulį žemyną nedidelėmis grupėmis ar net visai pavieniui. 
Tačiau žmogus, išplėštas iš savo tėvynės, negali taip greitai užmiršti savųjų. 
Užtat ir atvykę tremtiniai tuč tuojau ieško lietuvių ir jų organizacijų. 
Reikia džiaugtis, kad senieji lietuviai visur nuoširdžiai sutinka naujuosius. 
Net ir tuo atveju, kai jų politiniai nusistatymai nesutinka. Dar daugiau. 
Bendravimas senųjų su naujaisiais jau daug kam atidarė akis ar bent 
sukėlė abejojimų dėl Tarybinės Lietuvos “rojaus” ir del tariamų pabėgėlių 
“prasikaltimų”.

Stipriausiai naujųjų ir vietinių lietuviu bendradarbiavimas reiškiasi 
Kanados Lietuvių Tarybos organizacijoje, kuri šiuo metu jau turi 12 skyrių 
ir kelius įgaliotinius. Čia, šalia dar caro laikais atvykusio imigranto, dirba 
nepriklausomos Lietuvos laikų imigrantas ir šalia šių abiejų — naujai 
atvykęs tremtinys. Kanados Lietuvių Taryba sukurta senųjų lietuviu, dau
giausiai Kanados piliečių, todėl jos balsas išklausomas kaip Kanados piliečių 
balsas. Susibūrusiems jos organizacijoje tremtiniams atsidaro platūs keliai 
ne tik bendradarbiauti su Kanados vietiniais lietuviais, ne tik vykdyti Lie
tuvos laisvės kovą Kanados piliečių organizacijos vardu, bet ir sėkmingai 
ginti savo teises šiame krašte panaudojant visuotinos Kanados lietuvių 
organizacijos vardą. Jeigu šiandien K.L.T. organizacija tais visais klausimais 
dar nėra pilnai išnaudojama, tai tik dėlto, kad ji tebėra organizacinėje 
stadijoje.

Nežiūrint visų šitų pirmenybių burtis bendroje visu Kanados lietuviu 
organizacijoje, tai vienur, tai ktur vis keliami balsai už atskiros tremtinių 
organizacijos kūrimą. Ką ji naujo duotų? “Naujienų” Nr. 167 P. Išeivis 
bando įrodyti jos naudą, tačiau be bendrų visoms patriotinėms organizaci
joms tikslų ir priemonių suminėjimo, nieko naujo nenurodo. Tuo tarpu 
priemonės tiems tikslams siekti atskiroje tremtinių organizacijoje (Kanados 
akimis — svetimšalių organizacijoje), bus dar daug silpnesnės. P. Išeivis 
teisingai pats pripažįsta, kad atskira tremtinių organizacija tik išryškins 
tas “Jus” ir “Mes” grupes ir neabejotinai sumažins teigiamus bendradarbia
vimo vaisius.

Pagaliau, jei Amerikoje ir yra atskira tremtinių organizacija, tai 
nebūtinai visa gera, kas Amerikoje. Britanijoje tremtiniai, nors ten nuvyko 
tik kaip darbininkai vieniems metams, tačiau nuėjo kartu su senaisiais lie
tuviais ir įsteigė Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungą. Tuo keliu eina 
ir Kanados lietuviai tremtiniai.

Arba vėl tūlas S. Jakubickas pradėjo platinti Kanadoje mašinėle 
atsispausdintą “Atsišaukimą į visus lietuvius”, kviesdamas dėtis į Lietuvių 
Vienybės Sąjūdį.” Tai būsianti “visų lietuvių politinė ir kovos organizacija, 
pagrįsta tautiniai-demokratiniais, krikščioniškais ir socialinio teisingumo 
pagrindais, vienijanti visus lietuvius įvieningą tautinę bendruomenę”. Visa 
atsišaukimo išmintis ir visa programa ir telpa tame sakinyje. Prieš tai eina 
ilgi lietuvių tautos kančių ir netolimos istorijos aprašymai, kuriuos visi 
žino. Gale siūlo steigti skyrius, organizuoti sporto vienetus, chorus, vaidintojų 
grupes ir tt.

Kas tai per sąjūdis? Kas jį atstovauja? Ar. p. Jakubickas vienas ar 
dar yra kiti steigėjai — nežinia. Atrodo, atsišaukimo platintojas yra tos 
nuomonės, kad esamos organizacijos NEKOVOJA UZ LIETUVOS 
LAISVE, todėl jis pasišovė įkurti organizaciją, kuri kovos...................Tai
piktas žaidimas. Nežinia, ko visu tuo siekiama: lietuvių visuomenės skaldymo 
ar bendrai kenkimo jau vedamai kovai. Atsišaukime kliedama apie partijų 
kovas, tūpčiojimą ir tt., partijų, kurių Kanadoje šiuo metu visai nėra ir 
gal nebus. Kova su “vėjo malūnais”. . . .

Vienybės kelias yra vienintelis, kuris veda prie stipresnės organizacijos 
ir geresnio sugyvenimo. Tokia organizacija Kanadoje yra Kanados Lietuvių 
Taryba, į kurią visi gali į tilpti, jei tik nori dirbti.

TREMTINIAI I AMERIKA
Valdžia jau paskyrė 6 laivus trem

tinių transportacijai ir dar 11 laivų 
greitu laiku paskirs. Pirmieji laivai 
su tremtiniais atvyks rugsėjo mėn. 
pabaigoje. Darbui pagreitinti, panai
kinama notariniai patvirtinimai buto 

ir darbo pasižadėjimams. Gražindami 
formas BALFui nesiųskite aplikacijų 
kitoms panašioms organizacijoms, kad 
nebūtų dublikavimo.

Kun. Dr. J. B. Končius, BALF 
Pirmininkas.

Darbo departamentas, užlaustas dėl 
šeimų atvežimo tų imigrantų, kurie 
atvyko pagal sutartis, LTGKK emi
gracijos įgaliotiniui pranešė:

“Gerb. p. Rudinskas,
Dėl šeimų atgabenimo į Kanadą 

kai kurių imigrantų tarpe jaučiama 
didelio sumišimo ir klaidingo dalykų 
supratimo.

Kai imigrantas, turįs šeimą, būdavo 
komisijos priimamas į kurią nors 
darbininkų grupę vykimui į Kanadą, 
jo šeima būdavo mediciniškai patik
rinama, kad išvengus, jei dėl sveikatos 
kiti šeimos nariai į Kanada būtų nei- 
sileistini, visiško šeimos išskyrimo.

Kai kurie imigrantai, kurių šeimos 
nariai praėjo imigracinį patikrinimą 
ir jų įvažiavimas į Kanada buvo 
leistas, padarė išvadą, kad jie atvyks

I.R.O. DEL SEIMU
Daugeliui teiraujantis del jų paliktų 

šeimų atkvietimo iš Vokietijos, tuo 
reikalu buvo kreiptąsi į I.R.O. Ot- 

I tawa, Department of Labour, Ottawa 
ir Immigration Branch of the De
partment of Mines and Resources.

I.R.O. buvo užklausta: 1) Ar tiesa, 
kad visiems tiems, kurie turi darbo 
sutartis Kanadoje žemės ūkyje ar 
kitose šakose, kelionės išlaidas iš 
Vokietijos į Kanadą apmoka I.R.O. 
ir 2) Gal Tamstos galėtute mums 
pranešti, kada ir kuriomis sąlygomis 
bus atgabentos šeimos tų imigrantų, 
kurie čia atvyko pagal kontraktus ir 
kuriems jų šeimų atgabenimas buvo 
pažadėtas ?

I.R.O. Ottawoje, direktorius James 
Colley, savo laiške iš rugpiūčio mėn.

DIRBANTIESIEMS ŽEMES ŪKYJE
Gaunu daug užklausimų apie dar

bo valandų ilgį, laisvas dienas, atlygi
nimo dydį ir tt., iš dirbančiųjų že
mės ūkyje lietuvių tremtinių. Pasi
teiravus atitinkamose įstaigose gauta 
sekančiu paaiškinimų:

1) Darbo valandų skaičius žemės 
ūkuje nėra nustatytas oficialiais dar
bo įstaigų nuostatais, tačiau esą 
įprasta, kad vasaros metu ž.ū. dir
bama nuo 6 vai. ryto iki 7 vai. vakaro 
su pietų pertrauka. Kai užpuola sku
būs darbai, pav., artėjant lietui, 
užpuolus derlių parazitams ir pn., gali 
būti dirbama ir daugiau, bet tada 
darbininkas turi gauti ilgesnį poilsį 
kitą kurią dieną.

2) Atlyginimas nustatytas tik ma
žiausias : Quebec provincijoje $45.00 
menesiui ir priedu išlaikymas ir bu
tas. Jeigu tas minimumas mokamas, 
del atlyginimo dydžio nėra prasmes 
kelti skundų. Koks minimumas ki
tose provincijose, neteko patirti. Ta 
gali nurodyti žemiau paduoti parei
gūnai rajoninėse darbo įstaigose.

3) Visais neaiškumais, skundais 
dėl išnaudojimo, dėl vietos pakeitimo 
ir tt., reikia kreiptis į sekančias ra
jonines darbo įstaigas, kurių kiek
viena turi pareigūną žemes ūkio dar
bininkų reikalams:

Dirbantiems Nova Scotia, Prince 
Edward Island ir New Brunswick 
provincijose:

AFFIDEVITAI I U.S.A.
Nemažas skaičius atvykusiųjų į 

Kanadą lietuvių turi giminių Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, kurie yra 
prisiuntę affidevitus jų atkvietimui 
pas save. Kokios galimybės tokiam 
persikėlimui ?

Pagal naująjį įstatymą atvykusiems 
tremtiniams į Kanadą persikelti į 
Ameriką negalima, nes įstatymas lie
čia tik gyvenančius Vokietijoje, Aus
trijoje ir Italijoje. Lieka tik persi
kėlimas bendra tvarka, kaip ir visiems 
Kanados lietuviams. Gavus affidevitus 

per tam tikrą laiką. Taip nėra.
Pagal esamus patvarkymus, nesenai 

atvykęs darbininkas gali paduoti pa
reiškimą savo šeimos atkvietimui, bet 
jis turi turėti įrodymų dėl savo darbo 
pastovumo ir užtikrinti butą savo 
šeimai.

Tvarka šeimų atkvietimui yra se
kanti : darbininkas turi užpildyti Im
migration Form 55 ir pridėti darbda
vio užpildytą Endorsation Form (tur 
būt, Imm. Form. 55a — Red.). Šitas 
formas galima gauti kiekvienoje ra
joninėje imigracijos įstaigoje (Im
migration Offices) ir Immigration 
Branch, Ottawa, Ont”

Pasirašęs: W. W. Dawson, Super
visor, Immigration & Farm Place
ments.

4 d. Liet. Tremt. Gelb. Koomiteto 
įgaliotiniui pranešė:

“Gerb. p. Rudinskas”,
Aš labai apgailestauju, kad negaliu 

duoti Tamstai tiesioginio atsakymo 
į T/laišką iš š/mėn. 2 d.

Visa, ką aš galiu pasakyti, kad 
kiekvienas atsitikimas sprendžiamas 
individualiai ir kuo palankiausioje 
dvasioje, kai tik artimųjų pervežimo 
klausimas iškyla.

Mes turime didelius uždavinius ir 
darome ką tik galime. Mūsų pastan
gos yra skiriamos visų tremtinių in
teresams. Jeigu jūs norite mums pa
gelbėti, padrąsinkite savo tautiečius, 
kad jie turėtų kantrybės ir užtikrin
kite, kad mes darome, viską, kas tik 
galima jiems pagelbėti”.

National Employment Service, 
Regionai Office,

Employment Adviser-Agriculture, 
Moncton, N.B.

Dirbantiems Quebec provincijoje: 
visas adresas tas pats, tik vietoje 
Moncton, N. B., reikia rašyti — 255 
St. James W., Montreal, Que. Visai 
analogiškai ir su kitomis provinci
jomis: dirbantieji Ontarijo provin
cijoje rašo — Toronto, Ont., dir
bantieji Albertoje, Saskatchewan ir 
Manitoboj — Winnipeg, Man. ir 
dirbantieji British Columbia provin
cijoje ir Vancouver saloje — Van
couver, B. C.

Norint darbą pakeisti, geriau pa
čiam susirasti vietą ir pasiūlyti Sa
koma, kad pagristus skundus ištirs 
vietoje Darbo įstaigų pareigūnai.

Žemės ūkyje dirba nemaža agrono
mų. Jie teiraujasi dėl darbo savo 
specialybėje. Deja, į valdiškas įstai
gas atvykusiems agronomams kelias 
uždaras kaip ne Kanados piliečiams. 
Privačios žemės ūkio įmonės į atvy
kėlius žiūri su nemažais abejojimais 
dėl jų sugebėjimų Kanados ūkinin
kavimo sąlygose. Utat specialesnį 
darbą galima gauti tik bandymų sto
tyse, didelėse ž ik produktų perdirbi
mo įmonėse ir pn., tačiau ir tai 
dažniausiai tenktų pradėti eiliniu 
darbininku.

Pr. Rudinskas.

reikia kreiptis pas artimiausį Ameri
kos Jungtinių Valstybių konsulą ir 
paduoti nustatytos formos pareiškimą 
(Registration for immigration visa). 
Pareiškimų formos gaunamos konsu
latuose. Įsiregistravus konsulatas pats 
iškviečia apklausimui.

Konsulatai pareiškimus įtraukia į 
savo sąrašus eilės tvarka. Norinčių 
persikelti į Ameriką yra gana daug, 
todėl eilė nemaža ir didelių vilčių 
persikėlimui artimoje ateityje neverta 
turėti. Mat, visi Lietuvoje gimusieji, 

net ir turį Kanados pilietybę, įskai
tomi į Lietuvos kvotą.

Amerikos Jungtinių Valstybių kon
sulatai (Consulate of the United 
States) Kanadoje yra šiuose mies
tuose :

Ottawa, Ont., Calgary, Alberta, 
Edmonton, Alberta, Fort William, 
Ont., Port Arthur, Ont., Halifax, 
N.S., Fredericton, N.B., Niagara 
Falls, Ont., Quebec City, Que., Re
gina, Sask., St. Stephen, N.B., Sar
nia, Ont., Toronto, Ont., Vancouver, 
B.C., Victoria, B.C., Windsor, Ont., 
Winnipeg, Man.

Laiškus adresuojant užtenka pažy
mėti tik miesto pavadinimą ir pro
vincija, nebūtina žymėti gatvę.

Pr. R.

KAIP SUDARYTI 
KARTOTEKA

Kuo toliau, tuo labiau “Nepr. Lie
tuva” apverčiama paieškojimais ir 
laiškais persiuntimui Kanadoje gyve
nantiems lietuviams. Anksčiau vyravo 
senųjų Kanados lietuvių paieškojimai. 
Dabar palaipsniui vis daugėja paieš
kojimai naujai atvykusi jų tremtinių 
arba prašymai persiųsti jiems laiškus. 
Jeigu būtų pilna lietuvių kartoteka, 
reikalas būtų labai lengvas. Dabar 
tam reikalui reikia aikvoti laikraščio 
skiltis ir po to vesti susirašinėjimą.

Kartotekos sudarymas yra didelis 
darbas. Senieji lietuviai prie to ne
pratę ir savo adresų nesiųs. Them- 
tiniai, tiek kartų registruoti Vokieti
joje, taip pat didelio džiaugsmo nau
jai registracijai neturės. Tatai pat
virtino ir bandymas darytas Mont
reale: “Nepr. Lietuvos” Nr. 11 buvo 
paskelbta Montrealo žiniose, kad už
siregistruotų visi naujai atvykę 
Montrealan lietuviai. Užsiregistravo 
vos keletas iš kelių šimtų. Tame pat 
numeryje tilpo pranešimas, kad siųstų 
sąrašus visi grupėmis Kanadoje gy
veną naujieji lietuviai. Šis kvietimas 
turėjo didesnį pasisekimą, tačiau irgi 
toli gražu nepakankamą.

Kas žino Kanados darbo ir gyveni
mo sąlygas, tas nesunkiai gali su
prasti, kad kartotekos sudarymas vien 
susižinojimui tarpusavyje, dalykas 
negyvenimiškas. Jei kurie ir susiregis- 
truotų, tai dar didesni sunkumai bus 
su pranešimais apie adresų pakeiti
mus. O jie naujiesiems lietuviams kei
čiasi neretai net kelius kartus per 
metus. Kad kartoteka nepasentu, rei
kia tuos pasikeitimus atžymėti ir vesti 
didelį susirašinėjimą. Prie dabartinių 
K.L.T. išteklių, net ir vieną žmogų 
tam reikalui laikyti, būtų per didelis 
liuksusas.

Bene praktiškiausias būdas išspręsti 
Kanados lietuvių kartotekos proble
mą, yra “Nepr. Lietuvos” laikraščio 
prenumeratorių kartoteka. Praktiškai 
tik ja šiuo metu ir naudojamąsi. 
Daugumas tremtinių ją prenumeruoja. 
Prenumeruoja ir nemažas skaičius 
senųjų lietuvių. Prenumeratorių skai
čius kas savaitė auga. Adresų pakei
timais šiuo atveju suinteresuoti patys 
skaitytojai, todėl kartoteka pasenti 
negali. Kartoteka reikalinga laikraš
čiui, todėl jos išlaikymas nereikalingas 
specialaus žmogaus. Visa bėda susi
daro tik su tais, kurie laikraščio ne
nori prenumeruotis. Tačiau šitokiais 
atvejais galima pagalvoti ir kitaip: 
jeigu tas asmuo nenori laikraščio pre
numeruoti, tai ar laikraštis tada įpa
reigotas persiuntinėti jam laiškus, 
arba dėti jo paieškojimus, jeigu jie 
neapmokami ?

K.L.C.T. svarsto atskiros kartote
kos sudarymo reikalą, tačiau ar jis 
būtų įgyvendinamas, sunku pasakyti. 
Greičiau, kad ne. Būtų įdomu, jei tuo 
reikalu pasisakytų kas nors daugiau.

Leonaitis
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KANADOJE IR PASAULYJE TR UMPOS ŽINIOS
KANADOS KOMUNISTU 

PARTIJA
Komunistų partija Kanadoj buvo 

uždrausta karo pradžioje ir daugelis 
narių internuota. Bet partijos vadas 
Tim Buck pabėgo. 1944 m. jis pasi
davė, bet greitai buvo paleistas. Ko
munistų partija tada buvo legalizuo
ta. Tuo metu Tim Buck suformavo 
L.P.P. (Labour Progressive Party) 
ir tapo jos vadu. Tačiau naujas var
das nepaslėpė partijos tikslo.

SOVIETU PROPOGANDA
BERLYNAS.—Sovietai pasisiūlė 

aprūpinti Berlyną maistu ir tuoj 
pasiųsti į miestą javų kurie busią 
parduodami tik už sovietiškas markes.

Tačiau Berlyno prekybos ir pra
mones komisija pareiškė, kad Rusija 
dar skolinga maisto Berlynui sutarto 
1946 ir 1947 metais už pramonės ga
minius.

Berlyniečiai į rusų pasiūlymą žiuri 
skeptiškai, nes rusų sektoriaus gyven
tojai negavo dar savo normų už ba
landžio mėn., nes “maistas buvo 
išvežtas į Rusiją”.

Vokiečiai sako, kad Rusų zonoje 
mėsos pagal korteles neduoda jau 
keletu mėnesių, vietoj to duota sepa- 
ruoto sūrio.

Anglija ir U.S. užpirko maisto 
Berlynui Lenkijoj ir Čekijoj, bet ru
sai jo nepraleido per savo zoną.

SNIPE IŠDUODA
VAŠINGTONAS. E. T. Bentley, 

buvusi laike karo sovietų šnipe 
U.S.A, ir laike 1945 m. atsisakiusi 
to darbo, išdavė atatinkamos įstai
goms sovietų šnipinėjimo sistemą. Ji 
gaudavo svarbias informacijas iš auk
štų valdžios pareigūnų ir perduodavo 
sovietams. Įpainiota apie 50 pareigūnų 
— iš Armijos, Užsienio reikalų mis- 
nisterijos, karo, prekybos ir kitų 
ministerijų.

2 MILIJONAI DOLERIU 
DP REIKALAMS

VAŠINGTONAS. Prezidentas Tru- 
manas paprašė paskirti 2 mil. dol. 
DP programai pradėti. Kartu paskyrė 
DP komisiją, kuri tvarkys DP emi
graciją į U.S.A.

RAKIETOS 3,000 MYLIU
Canberra. — Vidurinėje Australi

joje, dykumose, vyksta paslaptingi 
bandymai. Prie Muont Elbo yra Bri
tų Imperijos rakietų bandymų stotis, 
kuri dabar gali bandyti rakietas iki 
1,000 mylių tolumo. Trijų metų lai
kotarpyje būsią pasiruošta bandymams 
3,000 mylių. Rakietos būtų leidžiamos 
per visą kraštą ir kristų Ramiajam 
Vandenyne apie Christmas Island.

Praeitas karas parodė, kad Britų 
apsaugos punktai Tolimuose Rytuose 
nebuvo pakankamai stiprūs, todėl da
bar daromi bandymai įeina į naujų

Toks plačių poilsis tęsiasi 5-6 
menesius po 10 valandų į dieną. “Plie
ninių plaučių” šiuo metu yra 20 devy
niuose U.S.A, miestuose.

TEGUL JUZE PATS 
IŠSIKRAUNA LAIVA'’

— Tai yra Juzės portretas. Na, ge
rai, tegul jis pats ateina ir išsikrauna 
laivą.

Tokia scena įvyko Brooklyn’© uoste, 
kai atplaukė vienas jugoslavų laivas ir 
uosto darbininkai pastebėjo jo kajutėse 
Juozapo Stalino ir maršalo Tito por
tretus.

Britu olimpinis jojikas treniruotes metu.
Britanijos Krašto apsaugos ministerija Olimpinėms arklių lenktynėms 

Anglijoje pasiruošti buvo atleidusi 7 karininkus 22 savaičių laikui, pradedant 
kovo mėnesiu. Paveiksle matome puikų Mr. H. M. Llewellyn ant “Fox
hunter” šuolį per dvigubą kliūtį.

300 LAUKINIU ARKLIU 
PARDAVIMUI

Sable Island, Nova Scotia, bus 
parduota 300 laukinių “poni” arklių 
banda. „Spėjama, kad šie retos veis
lės arkliukai buvo atgabenti į tą 
salą naujakurių iš New England 
aštuonioliktame amžiuje.

Kanados vakaruose taip pat yra 
laukinių arklių, bet jie visi yra kilę 
iš naminių arklių, kurie pabėgo nuo 
savo savininkų.

Arklių skaičius Kanadoje visą 
laiką mažėja, bet vis dar siekia ne
toli dviejų milijonų. Daugiausiai 
arklių prerijų provincijose, pav., vien 
Saskatchewan yra 486,000 arklių. 
Arklius kuo toliau, tuo daugiau pava
duoja motorai.

DP’s PATENKINTI
Darbo Departamento daviniais dau

gumas DP patenkinti savo darbu Ka
nadoje. Iš 370 DP dirbusių Spruce 
Falls rajone 65% nutarė ir toliau 
pasilikti prie miško kirtimo, nors jie 
galėjo ieškotis kitokio darbo. Spė
jama ,kad dalis išvykusiųjų tap pat 
dar grįš.

Pranešimai, gaunami Darbo Depar
tamente rodo, kad daugumas DP vi
sai patenkinti savo darbovietėmis ir 
jiems rodomu draugiškumu.

RUMUNIJA — SSSR 18 — 
toji respublika

Rumunų pabėgėliai Turkijoje pra
neša, kad šį mėnesį jų krašte bus 
daromas plebiscitas nuspręsti prisi
jungimui prie SSSR. Tai reiškia, 
SSSR pradeda savo satelitų į jun
gimą į Sovietų Sąjungą. Rumunijai 
prisijungus prie SSSR jos parla
mentas bus paleistas ir paskirti dele
gatai į Maskvą. Tada Rusija galės 
siųsti savo kariuomenę į Rumuniją 
nesiklausdama nei tautos nei kitų val
stybių protestų.

Kad užtikrintų plebiscito pasiseki
mą — 4 rusų divizijos jau yra apsupę 
Rumunijos sostinę Bukareštą Taippat 
sustiprintos įgulos kituose miestuose. 
Reiškia — “laisvas plebiscitas” . . .

Nėra abejonės, kad Rusija tą bū
tų jau seniai įvykdžiusi, kaip padarė 
su trimis mažomis Pabaltės respubli
komis, tiktai iki šiol susilaikė, kad 
liečia didesnes valstybes ir nori iš
laikyti legalumą ir neišgązdinti būsi
mų jų aukų.

Dabar gi Maskva skuba dėl au
gančio nepasitenkinimo satelitų kraš
tuose.

DVEJOPA POLICIJA 
BERLYNE

BERLYNAS. — Berlyno miesto 
valdyba atleido iš pareigų Berlyno 
policijos šefą Markgrafą ir įsakė 
perduoti pareigas jo pavaduotojui. 
M. buvo paskirtas policijos šefu 1945 
m. sovietų valdžios. Markgrafas 
atsisakė klausyti šio įsakymo ir per
sikėlė į rusų zoną, kur rusai dabar 
jį paskyrė savo zonos policijos vadu, 
tuo suskaldydami Berlyno policiją į 
dvi grupes.

Dabar šios dvi grupės pradėjo tarp 
savęs kivirčytis ir aręštuoti vie
na kitos pareigūnus.

“U N" — 
“ŠNIPU AGENTŪRA”

VAŠINGTONAS.—Užs. reikalų 
ministerija painformavo kongresą, 
kad alarmuoj antis skaičius užsienio 
agentų į šį kraštą per U.N. ir vyr
iausybė negalinti to sukliudyti. Jų 
tarpe — Maskvoj lavinti teroristai, 
šnipai ir kiti išlavinti pogrindinei 
veiklai. Jie yra:

1. Tūli U.N. sekretariato valdi
ninkai, vertėjai ir patarėjai,

2. Užsienio spaudos, radio ir im- 
formacijų agentai,

3. Asmenys pakviesti U.N. į jo 
štabą.

SENATAS ATMETA DP 
ĮSTATYMO PAKEITIMA
VAŠINGTONAS. Respublikonų 

kandidatas į prezidentus Dewey as
meniškai kreipėsi į kongreso spec, 
sesiją pakeisti DP įleidimui tinka
mumo datą iš 1945.12.27 į 1947.4.21, 
bet senato juridinis komitetas pakei
timą atmetė.

Įstatymas numato, kad į U.S.A, 
įvažiuoti gali tie DP, kurie atvyko į 
Vokietiją Austriją ir Italiją prieš 
1945.12.27 d. Ta data sulaiko daugelį 
žydų nuo emigracijos į U.S.A.

♦ ♦ *
Vengrijos prezidentas Tildy, prik

lausąs vengrų smulkiųjų ūkininku 
partijai, po virš metų laiko komu
nistų spaudimo, atsistatydino. Jo 
žentas apkaltintas špionažu ir valsty
bės išdavimu ir suimtas. Jis buvo 
Vengrijos pasiuntiniu Egypte.

♦ ♦ ♦
Australijos saugumo policija areš

tavo 16 baltų ir lenkų DP emigrantų 
kaipo įtariamų komunistų agentų, 
profesionalių agitatorių. Jie prisi
dengę DP vardu emigravo Austra
lijon.

Atrasti didžiuliai titano rados 
sluogsniai Quebec provincijoje. Du
plessis, provincijos premjeras, pa
reiškė, kad numatoma rūdos išnaudo
jimui investuoti 25 mil. dolerių. Rūda 
rasta netoli Lake Allard ežero, apie 
400 mylių į šiaurės rytus nuo Quebec 
miesto. Lig šiol to reto metalo mono
polį laikė Indija. 

* * ♦
Kanados Ministeris Pirmininkas 

Mackenzie King išvyko į Amerikos 
Jungt. Valstybes vienai savaitei atos
togų.

* ♦ *
UNO tarpininkas Bernadotte pa

reiškė, kad jis turi vilties sutaikyti 
žydus su arabais, jeigu pasiseks iš
laikyti paliaubas dar 6 savaites.

♦ » ♦
Amerikoje šįmet laukiama didžiau

sio javų derliaus visoje to krašto is
torijoje. Jis sieksiąs 6,731 milijoną 
bušelių prieš 5,381 mil. praeitais me
tais.

* * ♦
4100 čeką perbėgo į Amerikiečių 

zoną Vokietijoje per birželio mėn. 
Nuo komunistų perversmo jau per
bėgo į Vokietiją 12,000 čekų.

♦ * *
Italija siunčia prekybos delegaciją 

į Maskvą, kurios Rusija buvo pra
šiusi jau prieš metus. Italija ir dabar 
bijosi, kad Sovietai pareikalaus 100 
milijonų dolerių reparacijų, kuriuos 
Italija turi sumokėti pagal taikos su
tartį. 

♦ ♦ ♦
Amerika duos radijo transiliacijas 

(Voice of America) ne tik rusų, 
bet ir ukrainiečių kalba. Transilia- 
cijos labai praplečiamos: dabar buvo 
transiliuojama 22 kalbomis, dar pri
dedama 10 kalbų. Valstybės Departa
mentas paskelbė, kad Sovietai tas 
transiliacijas trukdo.

# * »
Maža vilties sudaryti Jungtinių 

Tautų (UNO) armiją, kadangi nuo
monių skirtumai tarp Rytų ir Vakarų 
viską ardo. 

* * *
Newfoundlanders įsijungs į Kanadą 

ne anksčiau 1949 m. kovo mėn. 31 d. 
Šitą datą pasiūlė Kanados vyriausybė.

* * *
Mr. Jones, Prince Edward Island 

Ministras pirmininkas, liberalų kon
vencijoje reikalavo kuo didžiausios 
žemės ūkio darbininkų imigracijos 
kadangi jų trūkumas stabdąs Kana
dos ž.ū. produkciją.

♦ * ♦
Vokietijos kancleris Bruening (1930 

-32), lig šiol gyvenęs emigracijoje 
Amerikoje, netikėtai sugrįžo į Vokie
tiją. Manoma, kad jis gali būti su
jungtos Vakarinės Vokietijos galva.

♦ * *
Daugelis čeku sportininką, numa

tytų Londono olympiadai, bus palikti 
namie, nes vyriausybė bijo, kad po 
olympiados jie negrįš namo.

♦ * ♦
Gen. A. B. Hasal čeku armijos 

štabo šefo pavaduotojas pabėgo į 
Vokietijos U.S. zoną. Jo pabėgimą 
Vašingtonas laiko svarbiu plyšimu 
geležinėj uždangoj, be to jis žinąs 
daug svarbių kariškų žinių, reika
lingų U.S. saugumo organams.

♦ * *
75 U.S. rakietiniai lėktuvai nuvežti

į Angliją, iš čia jie skris į Berlyną.
♦ ♦ ♦

7?M5U ortodoksą bažnyčios vadai 
Maskvoje priėmė rezoliuciją kalti
nančią Vatikaną kaipo centrą “fašiz
mo ir karo kurstymo”.

♦ ♦ *
Vokiečiu komunistą SĖD partija 

Sovietų zonoje bus valoma nuo narių, 
kurie prieštarauja partijos ideologijai 
ir paralyžuoja partijos darbą. Par
tijos narių skaičius busiąs apribotas.

Sovietai nesutinka taikintis su Tito. 
Ir po jugoslavų kompartijos suvai- 
žiavimo, kurs patvirtino Tito politiką, 
sovietų radio ir spauda tebepuola 
Tito. 

♦ * ♦
6000 vokieviu mirė sovietą koncen

tracijos lageryje Muhlenberg, Sak
sonijoj laike 18 mėnesių dėl ligų ir 
blogo užlaikymo, praneša “Neue Zie- 
tung”.

♦ ♦ ♦
L.P.P. vadas Tim Buck, laike prieš

rinkiminio mitingo pagerbti Gui Ca
ron, Montrealio komunistui Nr 1, 
pareiškė, kad komunistiškas sugriaušto 
kumšties saliutas yra jam šventas, 
kaip katalikams kryžius.

♦ » ♦
U.S.A. Armija paskelbė specialius 

bandymus paruošti sunkvežimiams, 
tankams ir kitiems vežimams greitam 
transportui į Arktiką. Pagamintas 
naujas tepalas, kuris tinka tepti maši
nas arktikos speiguose ir dykumų 
karštyje.

♦ » ♦
Tass praneša, kad rusų pareigūnai 

areštavo 21 asmenį “pagrindinės tero
ristų grupės”, kurie veikė Vokietijos 
sovietų zonoj. Jie buvo nubausti iki 
25 m. kalėjimo.

* * ♦
U.S.A, komunistai viešai remia 

Wallace. Kompartijos suvažiavime 
ju pirmininkas Foster garbino Wal
lace kaipo “vienintelį” demokratijos 
gynėją. Jis reikalavo Amerikos ko
munistus remti Wallace laike rin
kimų. 

♦ ♦ ♦
U.S.A, stato 16 naujų karo laivų, 

daugiausia povandeninių arba tinkan
čių palorinėms kelionėms.

* ♦ *
Kanada įsileis apie 1.000 čekų pa

bėgėlių, kurie pabėgo iš Čekijos po 
karo dėl politinių priežasčių. Duotas 
įsakymas Europoj esančioms Kana
dos komisijoms daryti jų atranką. 
Darbo jiems parūpins Darbo Minis
terija. 

♦ * ♦
Suomija neišleidžia turistų į tarp

tautinę sporto olimpijadę, kuri įvy
ksta šiais metais Londone.

* ♦ ♦
Čekoslovakijoj pradėtas sakalų 

sporto organizacijos valymas nuo 
“reakcijonierių”. 

♦ * ♦
Tūkstančiams čeką, pabėgusią iš 

komunistų užvaldytos tėvynės, paža
dėta amnestija, jeigu jie sugrįš per 
tris mėnesius namo. Vienas tokių pa
bėgėlių lagerio pareigūnas atsakė 
konsului: “Nedaugelis jų tegrįš. Jie 
perdaug nekenčia komunizmo”.

* * *
Sovietiškoj Vokietijos zonoj išleisti 

nauji pinigai, kurie keičiami vienas 
prieš vieną, iš senų štampuotų mar
kių. Markės buvo antspauduotos prieš 
mėnesį laiko po reformos vakarų zo
nose. Vakarų alijantai naują valiutą 
pripažįsta.

ĮSIDĖMĖTINI adresai

1. Lithuanian League of Canada, 
2576 Sheppard Street, Montreal 
24, Que.

2. “Nepriklausoma Lietuva” (re
dakcija, admisistracija ir ben
drovė), 3 4th Ave, Ville I^asalle, 
Montreal, Que. Kartu ir Pr. Ru- 
dinsko adresas emigracijos ir 
organizaciniais reikalais.

3. Julius Jurėnas, K.L.C.T. kasinin
kas. 3 4th Ave. Ville Lasalle. 
Montreal, Que.

4. Juozas Kupris, “Nepriklausomos 
Lietuvos” kasininkas, 7695 Lasal
le Blvd., Ville Lasalle, Montreal, 
Que.
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LIETUVIAI KANADOJE
VAL D’OR, QUE.

Is Aukso Slėnio
Liepos 18 d. įvyko K.L.T. Vai d'Or 

skyriaus narių visuotinas susirinki
mas, kuriame iš 106 narių dalyvavo 
73. Susirinkimai įvyksta gana retai- 
kas trys mėnesiai, todėl lietuviai, iš
siskirstę septyniose apylinkės kasy
klose, gausiai atsilanko į susirinkimus 
bei skyriaus parengimus.

Laikinosios valdybos vardu apys
kaitą padaro pirmininkas St. Bakšys, 
pažymėdamas, kad vos tik skyriui 
susiorganizavus buvo pradėta Kana
diečių tarpe kelti komunistų padarytas 
skriaudas mūsų tėvynei. Gegužės 2 d. 
Vai d’Or įvykusioj antikomunistinėj 
demonstracijoj aktyviai dalyvavo lie
tuviai, kas rado atgarsį ne tik vietos, 
bet tolimesnių miestų spaudoj. Pa
darytas trėmimų ir Lietuvos okupa
cijos paminėjimas, paskaityta keletas 
paskaitų kanadiečiams, suorganizuo
tas choras ir tautinių šokių grupė. 
Tas viskas buvo atseikta tik visų 
nuoširdžiu darbu ir pritarimu, tik 
visų parama įgalino valdybą atlikti 
tuos visus darbus — baigė savo pra
nešimą pirmininkas St. Bakšys.

Revizijos komisijos vardu prane
šimą daro VI. Šurkus, perskaitydamas 
revizijos komisijos aktą. Skyriaus 
kasa per trijų menesių laikotarpį 
turėjo pajamų $206,40, išlaidų $117,- 
40. Kasoje yra likę $89.00. Pajamų 
didžiausią dalį sudarė nario mokestis, 
o išlaidų-demonstracijos ir minėjimo 
suruošimas.

į šį susirinkimą turėjo atvykti 
K.L.T. Centro atstovas, bet negalė
damas dėl laiko stokos atvykti, at
siuntė laišką, kuris susirinkime pers
kaitomas. Šiame laiške Centro Taryba 
sveikina Vai d’Or skyriaus narius ir 
duoda daug aktualių informacijų.

Toliau sekė valdybos rinkimas. 
Vienbalsiai skyriaus garbės pirminin
ku išrenkamas J. Didžiokas. Skyriaus 
valdybą nutarta rinkti iš trijų as
menų, o kiekvienos kasyklos lietuviai 
vietoje išsirinks kasyklos atstovą, 
kuris įeis į valdybą sprendžiamuoju 
balsu. Slaptu balsavimu į skyriaus 
valdyba išrinkti St. Bakšys, Alg. Pul
kauninkas ir Ig. Žalys. Kandidatais 
liko Rutkauskas, Staškevičius ir Ig- 
notavičius. Revizijos komisijon išren

kami Šurkus VI., Adomonis Ton., 
Kukta St. Kandidatais lieka Sprink- 
leris ir Draudyila.

Toliau buvusieji valdybos nariai 
kalba įvairiais aktualiais reikalais. 
Rutkauskas kalba nario mokesčio rei
kalu, pabrėždamas, kad tik nario mo
kestis pastoviai papildo kasą ir leidžia 
įvairius reikalus atlikti. Siūlo mokestį 
palikti $2.00 trims menesiams, tik 
Centrui siųsti 25%. Tas klausimas, 
pastačius balsavimui, dauguma baisu 
priimamas.

J. Adomonis kalba Šerų platinimo 
ir pirkimo reikalu skatindamas visus 
nors po vieną Šerą įsigyti ir tuo 
padėti besikuriančiai spaudos bendro
vei. Atskirose kasyklose šėrų pasi
žadėjo pirkti: Perron 18 narių $250.- 
00, Sigma 8 nariai $110.00, East 
Malartic 8 nariai $50.00, Sullivan 9 
nariai $50.00, East Sullivan 15 narių 
$50.00, Golden Manitou 7 nariai 
$40.00, Visai šėrų nepirko didžiau
sioji skyriaus grupė Malartic Gold 
Field, kur yra 40 narių.

A. Pulkauninkas kalba spaudos pla
tinimo reikalu ragindamas kiekvieną 
prenumeruotis “N. Lietuvą”. Ir tikrai 
kartais net gėda, kai kasjkloj iš ke
liolikos asmenų vos vienas kitas 
egzempliorius “N. Lietuvos” ateina, 
o gautas naujas numeris eidamas iš 
rankų į rankas pavirsta tik suglam
žytu popiergaliu.

Ig. Žalys supažindina su profesinėm 
sąjungom ir jų tikslais.

Mūsų globėjas p. Didžiokas, kalbė
damas iškelia kai kurias mūsų gyve
nimo neigiamybės, pabrėždamas, kad 
tai liečia ne visus.

Pabaigoje naujosios valdybos vardu 
Bakšys išsitaria apie ateities planus, 
kurių svarbiausias-pasiruošti tinkamai 
paminėti Tautos Šventę rugsėjo 8 d. 
ir išsirūpinti nuolatinį radio pusva
landį Vai d’Or radiofone. Susirinki
mas užsitęsęs tris valandas ir išnagri
nėjęs visus klausimus, baigiamas Tau
tos Himnu.

Vakare lenkų svetainėje įvyko lie
tuvių šokių vakaras, kuris svečių 
gausumu buvo rekordinis. Vakaras 
paįvairinamas bufetu, loterija, gra
žiausiai šokančios poros premijavimu 
ir kitkuo.

Pasilinksminimas praėjo jaukioj 
ir linksmoj nuotaikoj.

Jul. St.

PIRKO SERUS
K.L.T. Vai d'Or skyrius anksčiau 

jau yra prisiuntęs §80.00, o dabar 
vėl prisiuntė $150.000 “Nepriklauso
mos Lietuvos” Šerams pirkti. Pini
gus įmokėjo šie asmenys:

1. Bakšys Stasys $20. ,2. Pavilėnas 
Madas 10., 3. Didžiokas Jonas 50., 
4. Verykis Petras 10., 5. Vaikutis 
Simas 10., 6. Astrauskas Borisas 20., 
7. Kavulskis Kazys 10., 8. Ignatavičius 
Jonas 10., 9. Rutkauskas Jonas 10., 
Viso $150.

Visiems Šerų pirkėjams nuoširdžiai 
dėkojame.

Nepr. Lietuva

TORONTO

Garsėja vyru oktetas
Iš tremties atvykęs lietuvis p. Va- 

riokaitis savo kuklumu, o kartu ir 
nepaprastu darbštumu paskutiniuoju 
laiku ypač atkreipė į save dėmesį. 
Būdamas nuoširdus lietuviškosios 
dainos mėgėjas, p. Variokaitis suor
ganizavo iš aštuonių gerais balsais 
vyrų oktetą, kuris suskubo daugelyje 
įvairių progų save kuo gražiausia 
užsirekomenduoti. Ypač jo vadovau
jamas oktetas per keletą sekmadienių 
puikiai pasirodė Toronto lietuvių 
bažnyčioje. Jaunajam darbuotojui ir 
jo sėkmingai vadamam oktetui tenka 
ilnkėti gražios ateities ir ypač iš
tvermės !

Atvyko žurnalistas 
Pr. Alsenas

Į Torontą atvyko prieš trumpą lai
ką žinomas iš Vokietijos plunksnos 
mėgėjas, ponas Pranys Alšėnas. Ne
priklausomoje Lietuvoje ir tremtyje 
Vokietijoje jis daug yra rašęs į 
įvairius lietuviškuosius laikraščius. 
Vos jam atvykus į Torontą, jau aš- 
tuoniuose laikraščiuose teko užtikti 
įdonių jo straipsnių ir malonių prisi
minimų iš kelionės į Kanadą ir pir
mųjų įspūdžių lietuviu tarpe Toronte. 
Išsikalbėjus su p. Alšėnu, netenka 
abejoti, kad šis plačių užsimojimų ir 
labai energingas visuomeninkas atei
tyje daug gražių dalykų parašys į 

USA ir Kanados patriotinę lietuvių 
spaudą, prisidėdamas prie Toronto 
lietuvių vardo, o taip pat ir iš viso 
Lietuvos, kėlimo. Poną Alšėną su 
žmona į Torontą išsikvietė jo švo- 
geris, žinomasis torontiečių tylus 
darbuotojas p. Al f. Augutis.

ST. CATHARINES, ONT.

Ir gražu ir liūdna
St. Catharines mieste ir jo apylin

kėje dabar priškaitoma virš septy
niasdešimt lietuvių. Iš senųjų lietu
vių gyventojų, keli yra parsisamdę 
Maskvai. , . Tačiau didesnė dalis te
bėra patriotinės dvasios ir mielai pri
sideda prie bendro mūsų tikslo — 
nesugriaunamos vienybės ir kovos už 
nepriklausomą mūsų tėvynę Lietuvą. 
Tuo žvilgsniu, vaizdas gražus ir ma
lonus. Tačiau šai antras vaizdas — 
gana liūdnas ir apgailėtinas. Du me
nesiai ar daugiau, praėjo, kol pagaliau 
buvo įsteigtas K.L.T. skyrius. Tuo 
reikalu daug kartų buvo kreiptųsi į 
visus tautiečius, (žinoma, išskyrus 
“stalinecus”). Bet rezultate, tas krei
pimasis gerų vaisių neatnešė. Atsi
rado ir “dypukų” (tikriau — “tipu- 
kų”), kurie į šį svarbų reikalą at
sakė neigiamais, net pašiepiančiais, 
išsireiškimais, nors lietuviškų orga
nizacijų veikime jie turėtų būti pa
vyzdžiu visiems kitiems.

Girdi, “vis tos niekad nesibaigian
čios organizacijos ir organizacijos...” 
“vis pinigai ir pinigai..Atrodo, kad 
tie tautiečiai, sumokėję keletą centų

„CUDAI” MENKIAUSI
“Keleivio” Nr. 30 aprašyta K.L.- 

C.T. suruošta gegužinė lietuviams 
tremtiniams Vokietijoje maistu, remti. 
Matyt, korespondentas retai į gegu
žines lankosi, nes iš kasdieniško daly
ko surado “cūdus negirdėtus”.

Dalykas labai paprastas. Nors Mon- 
treale, kaip ir visur, yra visokiausių 
nusistatymų lietuvių, tačiau jie visi 
kuo gražiausiai sutilpsta vienoje ge
gužinių aikštėje. Programą paprastai 
išpildo tremtiniai, o skaniai pasijuokia 
ir pašoka visi. Tuo labiau, kad dauge
lis iš korespondento suminėtų taria
mų aršių “bimbininkų” yra atsikvietę 
savo giminaičius tremtinius ir trem
tinių vargus pilnai supranta.

Nenorime mes teisinti tų, kurie at

nario mokestį bendriems organizacijos 
reikalams, jau taps elgetomis...

Jei per savaitę ant alaus, kino ir 
kitų panašių prabangų išleidžia ne 
centus, bet dolerius — tai negaila, o 
kovai už tėvynės laisvę, už lietuvybės 
išlaikymą paaukoti vieną kitą centą, 
tai neįmanoma. Jei tokie tautiečiai dėl 
piniginių išskaičiavimų baidosi įsi
jungti į patriotinį darbą, tai kiek
vienas padorus lietuvis tokį jų žygį 
turėtų ne teisinti, bet smerkti.

Juk negana tėvynės ilgesį linksniuoti 
vien lūpomis — dirbtina ir tuščia 
užuojauta arba jam skirti tik mažą 
savo sielos kamputį.

Lietuvą mes apleidome, kad gal— 
tume svetur būdami kovoti su jos 
prispaudėjais. Ar ne per greitai už
mirštame šį paskutinį mūsų tremties 
tikslą.

B.—

Rimtai susirgo teisiu 
dr. Ant. Norvaiša

Dr. Ant. Norvaiša prieš šešis mė
nesius su grupe lietuvių, atvyko į 
Kanadą, špižo liejyklos darbams. Neį
prastas, sunkus darbas dr. Norvaišą 
privertė atsigulti į ligoninę. Gydytojų 
buvo pripažintas kojų raumenų pa
tempimas. Dr. Norvaiša po ilgo gydy
mosi šiek tiek sustiprėjęs vėl stojo 
į darbą. Bet neilgai. Teko antrą kartą 
išvysti ligoninės palatas. Dabar pri
pažinta kepenų liga. Dr. A. Norvaiša 
yra K.L.T. St. Catharines skyriaus 
valdybos narys — sekretorius.

V. Venckus.

sikvietę giminaitį pakiša jam Trum
pąjį komunistų partijos kursą, o kai 
tas skaityti atsisako — meta jį lau
kan. Yra ir tokių. Tačiau jei dalis 
iš jų jau prasižiūrėjo ir suprato 
“Liaudies Balso” fabrikuotų tremti
niams “nusikaltimų” vertę arba tegu, 
sakysim, ateina ir iš įdomumo, tai ko 
čia rašinėti ir terlioti pavardes po 
laikraščius? Tai pačios prasčiausios 
rūšies advokatūra bendram lietuvių 
susiartinimui ir susipratimui.

Montrealas yra užėmęs gerą liniją 
lietuviškame darbe ir čia rasi žymiai 
daugiau vienybės ir sugyvenimo, kaip 
kitose vietose. Užtat neverta kaišioti 
pagalių į savus ratus.

Leonaitis.

"LIAUDIES BALSAS"
JUOKDARIO ROLĖJ

Po miestus vandravojautieji 
silpanprociai

Savo 870-tame numeryje “L. B.” 
žodis į žodį rašo: “Šiuo metu Kana
doje yra 50,000 silpnapročių ligoni
nėse, neskaitant tų, kurie vandravo- 
ja po miestus. 1930 metais buvo 
tiktai 30,000. Silpnapročių skaičius 
auga, kaip ekspertai nurodo dėl 
dviejų priežaščių. Viena iš jų yra 
neramūs laikai, o kita — nedasimai- 
tinimas” . . .

Atrodo, pasaulis bus sumaišęs ba
daujančių kraštų pavadinimus — 
maistą, užuot siuntęs į Kanadą, siųs
davo į Vokietiją, Prancūzija, Italiją 
ir kitas Europos valstybes. Tačiau 
po tokio aliarmuojančio “L.B.” pra
nešimo, tikėkime, katastrofiška Ka
nados maitinimosi padėtis bus išgel
bėta. Neoficialiomis žiniomis į To
rontą — “L.B.” redakcijai-Vokietija 
jau pasiuntė 10 laivų kviečių. Pran
cūzija — 5 greitlaivius jautienos, 
Italija lėktuvais gabena bekonus, o 
gen. Franco “L.B.” kolektyvą žada 
aprūpinti kondensuotu gulbės pienu 
ir konservuotais lakštingalų liežuvė
liais . . .

Tikra tiesa — Kanadoje yra po 

miestus vandravojančių silpnapročių, 
kurie, apsibarstę galvą pelenais, pil
na burna garbina raudonąjį savo tė
vų žemės okupantą, giria brolių ir 
seserų deportacijas į Sibiro mirties 
stovyklas. Tačiau ir jungtinės Euro
pos pastangos neišgelbės šių silpna
pročių nuo visiško išprotėjimo. Jeigu 
pagal “L.B.” ekspertų teorijas protas 
silpnėja dėl nedasimaitinimo, Europa 
jau turėtų būti vieni dideli bepro
čių namai. Deja, tokios išvados ne
padaro net ir labai išradingi “L.B.” 
ekspertai. Vadinasi reikia ieškoti ki
tokių proto suminkštėjimo priežas
čių — ir bene pati tikriausia iš jų: 
svetimų (ne kanadiškų) dievų gar
binimas . . .

Nauja poete seni eilerasciai
Drg. J. Y. džiaugiasi suradęs 

naują poetę pažangiųjų “L.B.” poetų 
kadrui papildyti — ir dar gi naujai 
atvažiavusiųjų D.P. merginų tarpe 
Čia pat jis talpina jos pirmą eilė
rašti — “Nežinomam kariui” (L. B. 
nr. 874), kuris, deja, pasirodo esanti 
populiari ir visiems, išskyrus “L.B.” 
redaktorių, gerai žinoma daina . . .

Komedija tuo dar nesibaigia. Pui
kiai lietuvių literatūrą pažįstantis 

“L.B.” redaktorius kitame laikraščio 
numeryje įdeda antrą tos pačios 
“poetės” eilėraštį — “Gyvenimo ma
no saulutė”, nors kiekvienam prad
žios mokyklos lietuviukui yra aišku, 
kad šį eilėraštį prieš eilę metų sukūrė 
poetas Pr. Vaičaitis. Draugai “L.B.” 
redaktoraiai ir leidėjai kas antrame 
numeryje kalba apie lietuviškos kul
tūros ugdymą, o patys neišmano net 
tiek, kiek pradžios mokyklos ketvirto 
skyriaus mokinukas.

Ar negeriau būtų vietoj visokių 
sovietinių “Ramybės drumstėjų” tal
pinti lietuvių autorių kūrinius? Tada 
tikrai tokiu nesusipratimų su nau
jais “poetais" nepasitaikytų: pasimo
kytų “L. B.” skaitytojai, pramoktų 
korektūras betaisydami ir patys re
daktoriai . . .

A. Venclovo pasaka apie 
lordą, D.P. ir sunis

A. Venclova “L.B.” puslapiuose 
duoda reportažą “Žmonės grįžta iš 
vakarų". Reportažas parašytas pasa
kos stiliumi. Todėl ir visu savo po
būdžiu jis yra tik graudi pasaka su

(Perkelta į 7 pusi.)

44 G Y V IS ” Vasarnamis
Praleiskite atostogas Random Que., kalnuose, tyra — 

me ir sveikame ore, 55 mylios nuo Montreal©.
Puikios maudykles, smėlynai, šokiu sales ir kinas.
Kreiptis po 6 vai vakaro — TRenmore 5702

CRANK GRINDING CYLINDER BORING
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

comer St. Catherine

J. S I L I C K A S
GROCER — BUTCHER 

BEER & PORTER

5275 Ch. St. Paul. — FI. 0006
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MIRĖ LATVIJOS MINISTERIS
WASHINGTONE

Pranys Alsenas

DIPUKO VARGAI
(LAIC, New York) — Liepos 26 d. 

4 vai. ryto staiga mirė Dr. Alfred 
Bilmanis, Latvijos Įgalintas Minis- 
teris ir Nepaprastas Pasiuntinys 
Jung. Valstybėms. Tas garbingas ir 
atsakingas pareigas velionis Wash
ingtone ėjo nuo 1935m. Tai buvo 
vienas iš žymiausių Latvių politikų, 
diplomatų ir mokslininkų.

Dr. A. Bilmanis gimė 1887m. va
sario 2d. Rygoje. 1908m. jis baigė 
aukštuosius mokslus Maskvoje ir 
1925m. gavo istorijos mokslų daktaro 
laipsnį, Vilniaus Universitete. Pačioj 
jaunystėj velionis ėmėsi žurnalisto 
plunksnos. Kurį laiką redagavo did
žiausią latvių dienraštį “Briva Žeme”, 
buvo Latvijos Spaudos Biuro Direk
torium. 1925m. jis buvo pakviestas 
dėstyti istoriją Rygos Universitete.

1927m. Dr. Bilmanis pereina į dip
lomatinę tarnybą. 1929m. jis skiria

Po trumpos staigios ligos mirus

MARIJAI VISOCKIENEI
Jos vyrui, dukterims ir sūnums reiškiu nuoširdžią užuojautą

P. Kvietkauskas

Mielą tautietį

ZIZA IGNĄ
mirus mylimai žmonai Vokietijoje, 

broliškai užjaučia liūdesio valandoje

K.L.T. Vai d’Or skyriaus Valdyba ir nariai

mas, kaip įgaliotas ministeris, Lat
vijos delegatu prie Tautų Sąjungos. 
1932m. Dr. Bilmanis siunčiamas Lat
vijos pasiuntiniu į Maskvą, o 1935m. 
perkeliamas į Washingtoną.

Dr. A. Bilmanis parašė visą eilę 
politinių ir mokslinių veikalų, kaip 
tai: Žemes Ūkio Problemos Latvijoj 
(1921) Švedijos Istorija (1925), Lat
via in the Making (1928), American 
Geography (1932) The Baltic States 
and the Baltic Sea (1943), Baltic Es
says (1945) ir Lt. Velionis visą gyve
nimą neišleido iš rankų gabios mok
slininko ir žurnalisto plunksnos.

Latviją okupavus Sovietams, Mi
nisteris Bilmanis su reta energija ir 
nepaprastu atkaklumu kovojo už savo 
Tėvynės ir visų Baltijos kraštų iš
laisvinimą. Jo mirtis pakirto didelę 
pajėgą toj sunkioj ir dar nebaigtoj 
mūsų visų bendroj kovoj.

(Neva feljetonas)
Nors neseniai graikų laivas “Nea 

Heilas” mane atitempė per mares iki 
Hallifax uosto ir ten, Kanados muiti
ninkams (ar fariziejams) uždėjus 
pailgą pečentę ant mano paso, su 
užrašu: “Landed immigrant”, išbloš- 
kė į Kanados krantą, bet kiek, o kiek, 
vis dėlto, toj žemėj mano pergy
venta.

Ir vis dėl tos angielskos kalbos 
nemokėjimo, kad ja kur Niagaro 
krioklio srovė būt nunešus — daugiau 
nebesikeikiant.

Gal netikėsite? — Na, tai paklau
sykit. Čia savo vargus jums išklosiu 
kaip ant delno.

Einu, žinote, kartą Toronto gatve, 
atseit lyg ir pasivaikščioti išklydęs, 
o tos gatvės pavadinimo — taip ir 
nebeprisimenu. Ji primena kažkokį 
dundėjimą ir vadinasi “Dundas 
Street”, ar kaip panašiai.

— Užeisiu — manau sau — į pir
mą pasitaikiusią “shop’ą” (mat, an
glikonai taip iškreipė gražų lietu
viškos krautuvės pavadinimą) ir nusi
pirksiu kramtomos gumos porcija.

Užėjęs, žinoma, padarau saldžią 
miną (pardavėjas į mane taipogi 
žiūri šypsodamasis) ir, spausdamas 
rankoj keletą kanadietiškų “dime’iu”, 
laikausi kaip čia pradėti kalbą, “na 
ščiot” kramtomos gumos.

Pagaliau, kiek pasirausęs savo pa
sąmonėj, džiaugiausi prisiminęs žo
dį “kramtyti”. Angliškai tai bus “to 
shew” ... Kaip angliškai vadinasi gu- 
mato nebegalėjau susigaudyti. Bet, 
manau sau, kai užsiminsiu apie kram
tymą — pardavėjas ir taip supras.

Na, ir pradėjau. Iš saujos ant bu
feto krašto pildamas rankoje turėtuš 

kanadiškus dešimtcenčius (mat, tai 
yra patogiau: kai daugiau papili pi
nigų, tai, pardavėjas, atsirenka kiek 
jam reikia, o kitus pastumia tau at
gal. Tada netenka klausti kiek 
kainuoja), pradėjau vapalioti.

— Shew ... Shawe ... ir t. t. (O 
liežuvis neklusnus: jį spaudžiu ir prie 
gomurio ir prie lūpų, gi jis, tartum 
nevažinėtas arklys, piestu stojasi ir 
jokiu budu neišduoda angliškų gar
sų...)

Mane išmušė prakaitas ...
Bet, o Praamžiau. — pamaniau 

sau. — Koks gi “supratlyvas” tas 
krautuvės pardavėjas. Jis, kiek žvilg
terėjęs į mano truputį prasikalusią 
barzdą, nusisuko už bufeto ir ėmė 
ieškoti.

— Suprato... — dingterėjo man 
galvon mintis.

Atsigręžęs — paduoda man paku
tį.. . barzdai skusti peiliukų ...

Ir kas man beliko daryti, sakykite?
Aš tik:
— Thank you, thank you... ir, 

prie durų dar pridėjęs “very much”, 
sprukau į gatvę. Juk negi pasisakysi, 
kad toks nesusipratimas įvyko ...

Ach, toji nelemta barzda — per 
ją ir gumos negavau ...

Arba vėl:
Žengiame sau kartą keletas dipukų 

luomo būtybių “street’u” ir susidū- 
mojame:

— Užeisime valgy klon užsival- 
gyti...

Ir užeinam.
Pasirodo, papulta į kiniečio lai- 

laikomą “eating — hous’ą”. Savinin
kas, tartum vyksva praplautomis aki
mis, mirkčioja į mus žiūrėdamas, o 
padavė j a-mandagiai pakiša mums 

valgių sąrašą ir — nieko nesupran
tam ...

Bet, dipukai — nebūtų dipukai, jei 
jie nerastų išeities.

Kaip susitarę, visi pasukam pirštus
— Kur papuls — gerai bus. — ma

nom sau. Būrimo budu__
ir duriame sąrašam

Matėme, kad padavėja bent kiek 
šypterėjo ir nuėjo bufeto link. Mes 
manom sau:

— Jei tau patinka linksmai būti — 
tai gali juoktis, bet atnešk kas mūsų 
užsakyta...

Ir, žinote, atnešė:
Man ... žalių sraigių porciją, vie

nam iš draugų — marinuotu gyvačių 
dozę, o trečiam — berods, buvo kon
servuoti sliekai...

Ot, papuolėm, tai papuolėm. — 
Ant pačių puikiausių kinietiškų de
likatesų ...

Na, o tie senieji mūsų lietuvinin
kai — kanadiečiai kai ima kalbėti — 
taipogi nelengva mums ir besusigau- 
dyti. Jie geri, vaišingi ir nuoširdūs 
žmonės. Taigi, vienas man ir sako:

— Šiūr... einam į “karą” ir va
žiuosim __

— Į kokį karą tamsta mane tempi?
Bet neiti — ir vėl napatogu ...

— Aš tik taikos norėčiau. . .
Išsitempia jis mane už rankovės į 

gatvę ir kemša į puikų savo limu
ziną. Tik tada tesupratau, kad “karu” 
jis pravardžiuoja savo puikų automo
bilį ...

Važiuojant buvo išsikalbėta smul
kiau ir aš sužinojau, kad mano gera
sis prietelius statosi sau naują “build- 
ing’a”, kad jis, turėdamas nuosavą 
“car’ą”, niekad nevažiuoja “street
car’iu”, kad jo vaikai lanko “school’ę” 
ir t. t. ir t. t. Žodžiu, buvo išsikalbėta 
kaip reikiant smulkmeniškai...

Tai, va, kokių nuotykių ir kokių 
vargų “šlapi” dipukai užtinkam toj 
išgarbintoj Kanadoj ...

PUSPIPIRIS APSITVARKO
Puspipiris gimė Pipirausku. Jį pa

mačiusi, motina sušuko: “Tu mano 
brangiausias, gražiausias, geriausias 1” 
Tą patį visos motinos pirmagimiams 
sako. Bet jau anglas rašytojas Charles 
Dickens stebėjosi, kodėl kasdien gim
sta brangiausi ir gražiausi kūdikiai, 
bet pasaulis neina nei geryn nei gra
žyn.

Tėvas tada skaitė senovės graikų 
poeto Homerio Iliadą ir susižavėjo 
ten garsiu didvyriu Achilla. Sako, 
tegul mano pirmagimis tą vardą ne
šios! Viena, niekas Lietuvoje jo ne
turi ; antra, bus proga su kunigu pa
sibarti. Ir, ištikrųjų, kunigas pyko, 
nes šventųjų sąrašuose ir kalendoriuo
se vardo nerado. Tačiau, po keptos 
vištos pietų ir vyno bonkos iš tezės — 
antitezės prieita sintezė: berniukas 
pakrikštytas geru šventojo Ipolito var
du. Bet tėvas jį vadino Achilla, ištar
damas Akyla.

Žmonės pasakoja, gimsta kūdikių 
su dantimis, bet neteko girdėti gimusio 
su kalba. Tokiu būdu, Pipirauskutis 
buvo bebalsis vardą parenkant. Ta
čiau, matyti, jo sielutė nujautė ką 
tokio negero, nes motina sakydavo, 
kito su tokia didele gerkle kūdikio 
visoje parapijoj nebuvo.

Vos pienas ant lūpų išdžiūvo, tuo
jau pareiškė: jam nemeilus nei Akylo 
nei Ipolito vardai. Skundėsi, net pie
menys tokių neturį. Pusberniu, tėvui 
atvirai prikišdavo: “Užrioglinai tuos 
vardus man, kaip velnią ant pinigų 
puodo, “arba: “Virei man, išvirei 
šuniui”.

Tėvas bloznam sūneliui aiškino var
do garbingumą. Sako, tai garsiausio 
senovės didvyrio vardas, karaliaus 
Pelėje ir daivės Tetidės sūnaus. Achil- 

lo vaidas su karalių Agamenonu tai 
ašis, apie kurią sukasi garbingos Ilia
dos įvykiai. Lietuva didvyrių žemė. 
Kodėl jos sūnai negali didvyriškų 
vardų nešioti ? Be to, senovės graikų 
jaunimui Achilla buvo vyriško grožio, 
narsumo ir kilnios jaunatvės idealas. 
“Ko gero, ir tu ateityje tapsi Lietuvos 
jaunimui idealu” — tėvas kalbėdavo.

Tokios kalbos kuteno Pipirauskučio 
jauną širdį, bet nepatiko Iliados pir
mos knygos pirmoji eilė, skelbusi: 
“O, palaimintoji dainiaus įkvėpimo 
deivė! Padainuok apie Achillo pyktį, 
šaltinį biaurių bėdų graikams!” Idea
las idealu, bet šaltinis biaurių bėdų — 
kitas dalykas.

Buvo ir kitas skirtumas. Deivė mo
tina jauną Achilla pamerkė į Stykso 
upę, ir tos upės stebuklingas vanduo 
padarė jį ginklais nepažeidžiamu, iš
skyrus kulnį, už kurios motina laikė 
pamerkdama, ir kurios gyvybės van
duo neapšlapino. Ta silpna vieta vėliau 
Achillą pražudė, kai priešas ją patyrė 
ir per ją suteikė mirtiną žaizdą. Pi
pirauskučio silpnoji vieta buvo ne 
kulnis, bet iš kur kojos dygsta. Per 
čia jam atėjo ke'etas pažeidžiančių 
pamokų!

Vėliau, pasiskaitęs Basanavičiaus 
raštų, Pipirauskutis ėmė savo vardu 
didžiuotis. Tautos patriarka teigė, 
Iliada ne apie senovės graikus, bet 
apie mūsų protėvius kalba. Mikėnai 
ir trojėnai buvę mūsų prabočiams 
artimi, o Achilla išvestinas iš žodžio 
“akylas”. Juk dar ir dabar turime 
Akelių ir Akelaičių. Todėl, Pipiraus
kutis pradėjo didžiuotis: sako, tegul 
kiti nešiojasi su savo Jurgiais ir Jo
nais, — mano vardas senesnis, nes 
pirm Kristaus laikų žinomas. Jaunas 

Pipirauskutis, reikia, pasakyti, gimė 
senu tautininku: kas tautoje seniausia, 
tas jam būdavo brangiausia.

Atėjo mada pavardes lietuvinti. 
“Avičiai” ir “auskai” buvo kertami 
kaip usnys. Pakėlė dalgę ir Pipirau
skutis. Sako, neisiu per gyvenimą kaip 
pasakos ožys: pusiau skustas, pusiaus 
luptas, pusiau graikas, pusiau slavas. 
Pirmą vardą, kaip matėme, su Ba
sanavičiaus pagelba, laimingai padarė 
lietuvišku. Su pavarde kiek kebliau. 
Slavų uodegaitę nukirpus, lieka Pi
piras. Žodis, rodos, lietuviškas, bet 
patarlė sako: “Nebūk per kartus, nei 
per saldus”. Pipirauskutis iš motinos 
pasisavino didelę pagarbą liaudies dai
noms, pasakoms ir patarlėms.

Kodėl nepasivadinti Puspipiriu? Ir 
avis sveika, ir vilkas sotus; ir pro
tėvių išmintis pagerbta, ir kartumo tik 
pusė. Be to, lietuviai, būdami ne kraš- 
tutinybių žmonės, tą “pus” mėgsta. 
Lietuvis ne tezės, ar antitezės, bet 
sintezės ir tvarkos kūrėjas, kaip pro
fesorius Šalkauskas savo “Sur les 
Confins des deux ondes” tvirtino. Pus- 
gudžiai, Pusbaubliai, Pusbėdžiai, Pus- 
bačkiai, Pusilgiai, Puskepaliai, Pus- 
dešriai — tai vis Lietuvos kaimų var
dai. Prie Puskunigio kodėl ne Puspi- 
pirio pavardė ?

Tokiais keliais savo vizitinę kortelę 
į žmones sutvarkęs, Puspipiris pasiju
to tinkąs į platųjį lietuvišką pasaulį 
žengti.

Lietuvis, sakoma, savo širdį slepia. 
Tą pramoko daryti, per amžius ne 
draugų, bet priešų apsuptas. Sykį ca
ras panoro padaryti tvarką Lietuvoje, 
ir Zarasų krašte įsakė kiekvienam 
ūkininkui prie namų, gatvės pusėje, 
prikalti lentelę su savo pavarde ir 
turimos žemės kiekiu. Save slepiąs 
lietuvis gudriai atsiliepė. Lentelė skel
bia čia gyvena Bemotavičius, bet apy

linkė tik Traukalą čia pažino. Jei 
lentelėje Gasperavičius, tai kaimynų 
lūpose buvo Galinis. Taip lietuviai ko
vojo prieš caro tvarką.

Mada patiko rusų revoliucionie
riams. Uljanovas prasiminė Leninu, 
Bronšteinas — Trockiu, Džugašvili — 
Stalinu, Mickevičius — Kapsuku. Pa
leckiui prasiminti nereikėjo, nes skam
bėsiu tiek arti “padleckio” kad pa
vardė žmogui pilnai atitiko.

Toronto Liaudies Balsui netaip se
kasi. Išvietinti jį “liūdnu,” dvasiškiai 
“kliauzės” balsu vadina. Puspipiris 
mano, geriausia tiktų sapnininkučio 
vardas, nes didysai sapnininkas Mask
voje. Visgi, įdomu: štai eina laik
raštis liaudies balsu, o liaudies balsą 
užgniaužęs laiko! Tačiau, ir pas Ame
rikos lietuvius tas pats: eina laisvės 
neturinti laisvė, ir ant maskvinės uolos 
suakmenėjusi vilnis.

Dostojevskio raštuose Raskolniko
vas, seną moterį nužudęs, tikėjo, ta
pęs Napoleonu. Mūsų bolševikai, su 
Stalinu, tiki, lietuvių tautą sunaikinę, 
Lietuvoje sukurstą rojų “tautiniu pa- 
vydalu, socialistinio turinio”. Sveiko 
proto lietuviui nesuprantami tokie 
slavų galvoj imai!

Aną dieną Puspipirį radome Pe- 
tronies mėsos krautuvėje, ragaujant 
naujausios gamybos dešrą.

— Kaip patinka Nepr. Lietuvos 
raidės? — paklausėme.

— Be akinių, brolau, neįskaitau — 
Puspipiris atsiliepė. — Matyti, Ameri
kos ir Kanados klimatas akis gadina. 
Mano senelis, 80 metus turėdamas 
puikiai grybus nuo šungrybių atskir
davo, bet dabar turime jaunų, kurie 
gero rašto nuo melo nebeatskiria. Ta
čiau, ir tarp tų, kurie gerą atskiria, 
pamėgdžiojama Baranausko Anykščių 

Šilelis: “Akys akiniuotos, pakaušiai 
nuplikę: mažos raidės mūsų akims 
jau netikę.”

— Reiškia, raides reiktų didinti ?
—Skaitytojai pasitenkintų, nes stam

bus dalykas būtų iš toliau pamatomas. 
Filosofo akims, svarbu ne raidžių, bet 
minčių didumas. Iš didelio rašto, juk 
sakoma, išeinama iš krašto. Didelės 
raidės gali dideles kvailybes skelbti, 
kaip Toronte, o mažos — didelę iš
mintį. kaip Basanavičiaus Aušroje. Jei 
nuo diduoma eitų, tai karvė zuikį pa
vytų. Vienas amerikonas poetas sako, 
amerikonai todėl didelius dangoraižius 
stato, kad neturi didelių sielų į dangų 
kopti. Jų tik dideli nagai doleriams.

— Bet spaudos technikai reikia lėšų 
— pastebėjome.

Puspipiris tarė: — Jau sykį sa
kiau : pas lietuvius, tik, Dieve, duok 
bėdos, o pinigų bus. Vydūnas rašo: 
“Kiekvienas žmogus, kad ir nejučio
mis, linksta trokšti kad pasaulyje vis 
ryškiau iškiltų gerumas.” Didesnės 
raidės, geresnė spaudos technika, be 
abejojimo, ryškiau reikštų pagrindinį 
N. Lietuvos gerumą. Svarbu, viską 
savo rankomis kurti. Simanas Dau
kantas apie mūsų prosenolius rašė: 
“Visa senovės aukštaičių ir žemaičių 
gudrybė buvo, visa, ko tik reikėjo, sau 
steigti, idant svetimo nereikalautų. 
Moterys verpė, audė ir dažė savo 
drobes ir milus, įvairiomis spalvomis, 
niekieno nemokomos, pačių dažais, sa
vo prasma. Vyrai, taip pat, statė sau 
visus trobesius, svetimo meistro ne
reikalaudami, dirbosi ratus, važius, 
šlajas ir roges.”

— Jei negalime būti už protėvius 
gudresni, būkime bent lygaus gudru
mo. Šulnis kasti nelengva, bet jo van
duo — koks gardus!

Vyt. Sirvydas.
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TEVYNEJE KAS VALDO RUSIJA NEKALTINKIME
PRIEVARTAUJAMŲJŲ 

sunkiai galime suprasti ir jų dabar
tinę “veiklą”. Žmonių būdas labai 
įvairus; vieni nepalaužiamai tiesūs ir

KARAS PAS VLADA 
k SUMAUSKA

Vilniaus mieste, Užupio gatvėje, 
gyvenąs aukštas tarybnis pareigūnas 
Vladas Šumauskas (LTSR Aukšči
ausios Tarybos Prezidiumo Pirminin
ko pavaduotojas) turi dvi žmonas. 
Viena jų yra santuokinė, o kita tokia, 
kokių aukšti tarybiniai pareigūnai 
turi pagal reikalą ir norą. 1946 m. 
VIII. 15. žmonos susimušė už pir- 
menbę. Tuo metu į jo butą atvažiavę 
kiti Aukšč. Tarybos prezidiumo na
riai rado ten didžiausią “karą”, ku
riame buvo naudojamasi indais, sam- 
šiais, pogalvėlėmis ir Stalino konsti
tucijos vadovėliais kietais odiniais 
apdarais. (BDPS, Nr. 4/5)

SUNKUS
DEMOBILIZUOTO

MAJORIO KELIAS

1947 m. liepos 15 d. pas vieną Kauno 
miesto gyventoją užėjo apiplyšęs elge
ta ir pasisakė esąs Raud Armijos 
demobilizuotas majoras. Paklaustas, 
kodėl jis taip skurdžiai atrodąs, at
sakė: “Kariavau, kiek galėjau, val
giau, kiek pavogiau, medalių nega
liu panešti, nes nuo bado kojos link
sta, o už tuos medalius nieko negau
nu, nes apie kokį nors atlyginimą 
rašo tik laikraščiai”.

(BDPS, Nr. 4/5)

DAŽNOS
SEIMOS LIKIMAS
„PERGALES METAIS“

1945 m. liepos 17 d. Aukšt. Pane
munės valsčiuje, Šilėnų kaime, pas pil. 
X. atėję ginkluoti enkavedistai pa
darė kratą. Nieko įtartino neradę, 
jie norėjo išprievartauti šeimininko 
dukterį, bet tėvai šoko ginti. Sužvė
rėję rusai tėvą įmetė šulinį, o mo
tiną ir dukterį išprievartavę nušovė.

(BDPS, Nr. 4/5)

SAFE PASKIRSTYMO PUNKTU TINKLAS

BRITISH ZONE:
Aachen, Arnsberg, Bielefeld, Bonn, 

Braunschweig, Bremen, Dusseldorf, 
Essen, Flensburg, Goettingen, Eagen 
i/W., Hamburg, Hamm i/Wr., Han
nover, Holzminden, Kiel, Koeln, Kre
feld, Luebeck, Minden, Muenster, 
Oldenburg, Osnabrueck, Paderborn, 
Siegen, Soltau, Uelzen.
FRENCH ZONE:

Baden-Baden, Bad Kreuxnach, Bi- 
berach-Riss, Freiburg-Breisgau, Ko-

SOVIETU AVIACIJOS 
PRAMONE EUROPOJE

Washington. — “World Aviation 
Annual” knygoje paduodama įdomių 
davinių apie Sovietų aviacijos pra
monę. Priešingai įsigalėjusiai nuo
monei, kad Sovietų aviacijos pra
monė yra už Uralo, knygoje nurodoma, 
kad svarbiausias tos pramonės centras 
buvo ir tebėra Maskva. Toliau nuro
doma, kad šiais metais Rusija pasiga
minsianti apie 1000 keturmotorių B- 
29 tipo bombonešių ir po 200 į menesį 
“Jet” tipo naikintuvų.

Civilinis susisiekimas Rusijoje esąs 
plačiai naudojamas, kadangi kitų susi
siekimo kelių didelis trūkumas. Vidu
tinis to susisiekimo greitis 118-133 
mylių į valandą, kai tuo tarpu Ame
rikoje 200 mylių į vai.

DVASINIS KANKINTOJU 
PASITENKINIMAS

Iš Rusijos atvykusi bolševike Lebe
deva Anna 1945 m. birželio mėen. 
12 d. Veiveriuose visokiais būdais 
tyčiojosi iš partizanų lavonų, spardė 
juos kojomis, spiaudė į kruvinus vei
dus, šaukdama: “Ką tau davė lietu
viškas ženklelis?” Pripuolusi nuplė
šė ji nuo vieno lavono rankovės lie
tuviškų spalvų vėliavėlę.

Pil. Vladas Jankauskas, gyvenąs 
Veiveriuose, 1947 m. vasario 5 d. 
žuvusių partizanų lavonus tašė už 
plaukų, spardė ir koliojo šlykščiau
siais “plačiosios tėvynės” žodžiais. 
(BDPS Nr. 4/5).

KAIP MIRŠTA 
LIETUVAITES

1946 m. birželio 7 d. jungtinės 
NKVD jėgos, siautėdamos Kauno, 
Šakių ir Marijampolės apskrityse, 
Pagraižvio miške, Šilavoto valsč., 
užklupo būrelį kovotojų ir nelygiose 
kautynėse juos išžudė. Parvežę į Ši
lavotą paguldė viešai gatvėje ir, nuo
gai išrengę, visokiais būdais tyčio
josi. Ypač žiauriai- ir gyvuliškai ty
čiojosi iš sanitars Laimutės. Iš Šila
voto jau dvokiančius lavonus nuve
žė į Prienus, kur, vėl sumetę gatvėn, 
niekino, o po to suvertė priemiesty 
į sąšlavų duobes. (BDPS Nr. 4/5).

IS TAUTINES VĖLIAVOS 
— PLAKIMO VIRVE

Marijampolės apskr. Gudelių valsč. 
NKVD-istai, vadovaujami leitenanto 
Germano, 1946 m. vasario 16 d. to 
pat valsčiaus Budnykų kaime nušovė 
vieną laisvės kovotoją ir jo lavoną 
atvežė į Gudelius. Tą Nepriklauso
mybės šventės dieną netoli Gudelių 
ant telefono stulpo buvo iškelta Lie
tuvos trispalvė vėliava. Enkavedistai 
tą vėliava nuplėšė ir iš jos susukę 
virvę mušė lavoną. (BDPS Nr. 4/).

blanz, Konstanz, Lindau, Loearrach, 
Mainz, Offenburg i/B., Ravensburg- 
Wrttbg., Rottweil, Sackingen, Saar
bruecken, Sigmaringen, Singen, Spe
yer, Trier, Tuebingen, Ueberlingen, 
Waldshut a/Rhein.
AMERICAN ZONE:

Ansbach, Amberg Ob.Pf., Augs
burg, Aschaffenburg, Bad Kissingen, 
Bamberg, Frankfurt a/Main, Fulda, 
Heilbronn / Neckarsulm, Ingolstadt. 
Karlsruhe, Kassel, Kempten, Landau/ 
Isar, Landshut/Bay, Mannheim, Mar
burg, Memmingen, Muenchen, Nuern
berg, Pforzheim, Regensburg, Rosen
heim, Stuttgart, Ulm, Weisbaden, 
Wuerzburg.
RUSSIAN ZONE:

Chemnitz, Cottbus, Dresden, Er
furt, Halle, Leipzig, Magdeburg, 
Zwickau.
AUSTRIA:

Breganz, Graz, Innsbruck, Klagen
furt, Linz, Wien, Salzburg.

Rusu zonoje prašome nu
rodyti Paskirstymo punktą 
paj<al pasirinkimą.

Pilni punktu adresai ir 
darbo valandos nurodyti an
troje Skubos Orderio puseje.

SAUGOKITE ŠITA PASKIRS
TYMO PUNKTU SARAŠĄ, NES 
JIS NEBUS LAIKRAŠTYJE 
KARTOJAMAS!

Kaip žinome, ryškiausiai taip vadi
namos “rytų demokratijos” sričiai ten
ka priskirti pirmoj eilėj visą Sovietų 
Sąjungą, kurioje šiuo metu priskai- 
toma du šimtai su viršum milijonų 
gyventojų. Tačiau, jei kiltų klausi
mas kas valdo tą didžiulę masę žmo
nių — reikėtų, žinoma, pasakyti, kad 
“politbiuras” su Stalinu priešaky ir 
NKVD pagelba, bet galima tai išplės
ti tos “demokratijos” naudai ir pažy
mėti, kad visą Rusiją valdo 6 milijonai 
komunistų. Taigi, turint galvoje, kad 
tuose milžiniškuose plotuose gyvena 
per 200 mil. žmonių, tai vienam 
komunistui tenka apie 35 valdinius — 
vergus. Šia tiesą patvirtino, kalbėda
mas Vilniuje, 1 gegužės proga ir da
bartinės Lietuvos "prezidentas” Jus
tas Paleckis. Jis, tarp kita ko, pa
reiškė : “Šiuo metu komunistų parti
jų narių skaičius siekia 20 milijonų 
žmonių, iš kurių apie 14 milijonų už 
Tarybų Sąjungos sienų”.

Taigi, todėl čia ir norisi klausti 
Amerikos “bimbininkų”, “mizarininkų” 
bei Kanados “liaudžiabalsininkų” ir 
kitokių raudonųjų — kaip jie mano 
“Ar viskas tvarkoj tokiame krašte, kur 
tokia mažuma valdo ir ar toks valdy
mas turi ką nors bendra su demokra
tijos sąvoka?”...

SAVE FRIEND EUROPE

HA. 4276

Please print YOUR name and address Please check Country and Zone below

NAME

STREET AND NUMBER AMERICAN ZONE

BRITISH ZONE
CITY AND STATE FRENCH ZONE

DO NOT WRITE HERE

Jeigu gavėjas pats negali nuvykti į Paskirstymo Centrą, jis gali 
įgalioti kitą, padėdamas savo parašą antroje orderio puseje.

margarino 
Kavos, 
kviet. miltų 
marmalado, 

aviž. maisto,
1 sv. pieno

GERMANY
BERLIN (all sectors)

AUSTRIA - ALL ZONES

Montrealo skyrius — 1410 Stanley Street, Montreal, P.Q., Canada.

SAFE maisto siuntiniai jau ten vietoje ir laukia jūsų užsakymų! Apie šimtą Paskirstymo Centrų 
Vokietijoje! Rašykite sekantį užsakymą (angliškai arba vokiškai):

SAFE, Inc., 1410 Stanley Street, Room 903, Montreal, P.Q., Canada — Phone: HA. 4276

CARITAS (Šveicarų Labdaros 
Centro) Atstovai.

SIUNTINIO TURINYS 
(21 sv. virš 40.000 kalorijų)Kaip veikia SAFE? Už kiekvienus $10.05 kuriuos prisiusite, SAFE 

pasiųs jums vieną Skulbos Orderį. Jame jus įrašysite siuntinio gavėjo 
vardą ir adresą ir pasiųsite oro paštu į Europą. Gavėją jis pasieks 
per vieną savaitę ar greičiau. Orderio gavėjas kreipsis į vieną iš 
Paskirstymo Centrų Vokietijoje, kurie surašyti antroje orderio pusėje, 
ir jam tuojau pat bus išduotas SAFE pakietas.

gaunami visuose 
miestuose

Maistas i Europa per

VIENA SAVAITE

Enclosed is □ Money Order for 
for which please send me ........
conditions.

2 sv. mėsos,
2 sv. ryžių,
2 sv. cukraus,
/2 sv. kakavos,
1 sv. kond. pieno 
šokolado.

Paruošti siuntiniai
didesniuose

VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE
Tariamasi ir su kitais kraštais.

...... -.......................................... -.... Dollars ($...................... )
Speed Vouchers at $10.05 each, subject to usual SAFE

Mes kartais lengvabūdiškai linkę aš
triais žodžiais kritikuoti kitus; kriti
kuojame už jų veiklą, kritikuojame ir 
už neveiklumą. Neužmirštame pakri
tikuoti ir pasilikusiųjų tėvynėje, už 
jų neva komunistinę veiklą. Pirmiau
siai turime prisiminti, kad retas kuris 
pasiliko Lietuvoje dėl to, kad būtų 
prijautęs sovietams. Pasiliko dėl įvai
rių aplinkybių; vieni pabijojo skelbia
mo Vokietijoje bado, kiti nežiūrėdami 
laukiamų baisumų nenorėjo apleisti 
savo gimtųjų namų, o daugelis buvo 
staigiai užklupti įvykių ir nespėjo 
pabėgti.

Žmogaus gyvenime brangiausia yra 
jo gyvybė. Koks gyvenimas dabar yra 
Lietuvoje, siaučiant komunistiniam te
rorui, kiekvienam, pažįstančiam so
vietišką rėžimą yra labai gerai su
prantamas. Žmogus patekęs į teroro 
rankas, gyvena vienintele viltimi, su
laukti teroro galo ir sulaukti laisvo 
šviesesnio rytojaus. Jam belieka vie
nintelis tikslas, saugoti dar likusį jo 
brangiausią turtą-gyvybę, arba laukti 
mirties bei kankinimų. Dėl savo gyvy
bės turi atsižadėti savo nuomonės, 
savo įsitikinimų ir net sąžinės.

Žinodami mūsų tautiečiaų pasiliku
siųjų tėvynėje gyvenimo sąlygas, ne

atviri, kiti užsidarę, treti būdami be 
jokių įsitikinimį bei nusistatymo, iš
naudoja kiekvieną progą prisitaikinti 
prie aplinkumos. Šios paskutinės gru
pės žmonės galima būtų dar skirti į 
prisitaikančius — nepavojingus ki
tiems, ir pataikūnus, kurie kelią sau 
skina, dėl garbės bei skanesnio kąsnio, 
per kitų lavonus.

Kaip žinome, Sovietų Sąjungoje 
negali būti kitaip veikiančių, kaip tik 
pagal komunistų partijos nurodytą li
niją. Todėl jei mes matome, buvusius 
priešiško nusistatymo, pasilikusius tė
vynėje tautiečius, tarnaujančius dabar 
komunizmui, nereiškia, kad jie nusi
kalsta savo tautai, nes jie yra prievar
taujami teroristinėmis priemonėmis. 
Norš jie dirba komunizmui, bet jie 
vistiek dvasioje tebėra nepalaužti ir 
mintyje yra priešingų įsitikimų. Kri
tikuoti galima tik tuos “liaudies veikė
jus” kurie atsidavę atėjūnų atneštoms 
“idėjoms” ir tokius prisiplakėlius, ku
rie siekdami geresnio gyvenimo, ko
pia per savo brolių lavonus bei kan
čias. Šie parsidavėliai turi susilaukti iš 
savo tautiečių netik pasmerkimo, bet 
ir vienodo likimo su atėjūnais, te
rorizuojančiais mūsų kraštą.

Uknolis.
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„L.B.” JUOKDARIO ROLEJE
Atkelta tš 4 pusi.

daugybe ašarų ir atsidūsėjimų.
Tūla repatriantė dėsto savo bėdas: 

“Kaip gaila, kad su manim nėra bro
lio. Jisai pateko į Angliją. Aš iš jo 
neseniai gavau laišką. Jis rašo, kad 
tarnauja pas kaž kokį lordą ir še
ria jo šunis. Valgo jis, kaip rašė, 
tą patį, ką lordas duoda šunims”... 
(L. B. nr. 874)

Argi tai ne pasakiškas elementas 
tiems D.P., kurie dabar randasi An
glijoje? Žinoma, pasaka būtų išėjusi 
dar graudesnė, jei drg. A. Venclova 
D.P. gyvenimą Anglijoj būtų ,itaip 
charakterizavęs: — Valgo jie tai, kas 
atlieka nuo šunų ir gyvena šuns bū
doje kartu su lordo šunimis. Tokios 
eilutės būtų dar daugiau prajuokinu
sios Anglijoj įsikūrusius D.P. o 
tėveliui Stalinui ir jo VKP (b) jos 
būtų išspaudusios viena ašara dau
giau.

Pavogtas Maskvos laisves ir 
nepriklausomybes simbolis
LTSR Aukščiausios Tarybos Pre

zidiumo Pirmininko Pavaduotojas 
drg. Junča-Kučinskas, papraščiau ta
riant — tėvynės duobkasio Justo 
Paleckio dešinioji ranka, apžvelgda
mas aštuoneris tarybinės valdžios

PADĖKOS
PADĖKA

Paskyrimas lietuvio kunigo į To
ronto lietuvių šv. Jono Krikštytojo 
parapiją, plačioje lietuvių visuome
nėje susilaukė gyvo atgarsio ir dži
augsmo. Naujasis lietuvių parapijos 
klebonas laiškų formoje yra gavęs 
labai daug iš įvairiuose kraštuose 
gyvenančių lietuvių nuoširdžiausių 
sveikinimų ir linkėjimų parapijos 
ateities suklestėjimui.

Nekalbant apie pačių torontiečių 
lietuvių nuoširdžiai sutiktą pasikeiti
mą parapijos vadovybėje, ypatingai 
daug simpatijų susilaukta iš myli
mųjų mūsų Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse gyvenančių brolių lietu
vių. Pasirodo, kad jie su dideliu ati
dumu ir susirūpinimu per ilgus metus 
sekė Toronto lietuvių religinę ir pa- 
trijotinę eigą ir šiandieną ypatingai 
viso geriausio jie linki šiai grynai 
lietuviškai parapijai Kanadoje.

Dideliam mūsų džiaugsmui, nuo
širdžių simpatijų šia proga pareiškė 
ir iš Vakarų Europos daug kas iš 
tremtyje esančių lietuvių, pareikšda- 
mi viltį kada nors taip pat asmeniš
kai priklausyti torontiečių lietuvių 
šeimai!

Savo ir savo parapijos vardu 
nuoširdžiai dėkoju visiems mus 
sveikinusiems. Kiekvienas patirtas 
šiltas žodis teikia mums ypatingai 
daug džiaugsmo ir dvasinės paramos, 
pradedant naują darbą. Nuoširdus 
ačiū mūsų broliams lietuviams trem
tyje. Ir mes linkime jiems iš visos 
širdies, kad kuo greičiau išsibaigtų 
jųjų tremties kančios ir artimiau
sioje ateityje jie, jei jau ne į laisvą 
tėvynę, tai pas mus į Amerikos kon
tinentą atvyktų, kur jus būsite mūsų 
kuo nuoširdžiausiai sutikti.

Mano giliausia padėka, o kartu ir 
aukšta pagarba šia proga tebūna 
leista pareikšti ir visiems mieliesiems 
Toronto lietuviams, kurie, sėkmingai 
išlaikę įvairius bandymus, ištikimi 
liko savo tėvų religijos ir tautiniuose 
idealuose. Tarpusavis vieni kitų su
pratimas ir, kaip kultūringiems žmo
nėms priderama, tolerancija tebūna 
mūsų ateities laidas ir lietuviškosios 
vienybės suklestėjimas.

Galiausiai, nuoširdi mano asmeni
nė padėka priklauso torontiečių lie
tuvių p.p. Sofijos ir Mykolo Uže- 
meckų šeimai, kurių iniciatyvos ir 
energingumo dėka, buvo pralaužti 
pirmieji ledai lietuvio kunigo reikalu 
Toronto lietuvių parapijoje, padarant 

metus sovietų okupuotoj Lietuvoj, 
džiaugiasi: “Viršum senosios lietuvių 
sostinės Vilniaus vėl suplėvesavo 
raudona vėliava — lietuvių tautos 
laisvės ir nepriklusomybės simbolis”. 
(L. B. nr. 878).

Įdomu, ką pasakys sovietinė Mask
va, kada jos laisvės ir nepriklauso
mybės simbolį drg. Junča-Kučinskas 
pavagia ryškiausioje dienos šviesoje 
ir laikraščių puslapiuose dovanoja 
lietuvių tautai? Atrodo, Maskvai sa
vo simboliu teks apskelbti lietuvišką 
trispalvę.

Enkavedistinio bizūno 
stebuklai

“L. B.” pranešimu iš anapus gele- 
jines uždangos — s. m. birželio mėn. 
20 d. į Vilnių atvyko didesnis lietu
vių transportas iš vakarinių Vokieti
jos zonų. Grįžusieji labai domėjosi 
dabartiniu Lietuvos gyvenimu ir 
juodžiausiomis spalvomis pieše savo 
vargus kapitalistų nevalioj. Kadangi 
čia pat stovėjo NKVD atstovai (apie 
tai “L. B.” neužsimena nei vienu 
žodžiu), kai kurie iš grįžusiųjų savo 
fantazijos lakumu pralenkė visus lig 
šiol egzistavusius fantastinių roma

žygius prie bažnytinės vadovybės.
Nuoširdžiausiasis lietuvių troški- 

mas-turėti savo parapijoje lietuvį 
kunigą-pagaliau yra įsikūnijęs. Kukli 
šv. Jono Krikštytojo bažnytėlė pa
mažu lieka Toronto lietuvių nuošird- 
žu tikėjimo ir lietuvybės žydiniu. 
Belieka Aukščiausiąjį melsti Jojo 
palaimos mūsų bendro visų ateities 
darbo žygyje. Kun. P. Azubalis

Toronto, Canada,
941 Dundas St. W.

PADĖKA 
Širdinga padėka gerb. 

tautiečiams
Už taip įspūdingai suruoštą staig

meną 1948 m. birželio 12 dieną.
Pirmiausia tenka padėkoti gerb. 

O. J. Kuprevičiams už jų rūpestį 
to vakaro tvarka ir vaišingumų, gerb. 
A. Vilimams už patalpas, gerb. K. 
K. Jesučiams, M. J. Leknickams, 
kurie pirko taip išdidžias, gražias do
vanas ir bendrai visoms to vakaro 
paruošimo šeimininkėms.

Suprasti buvo sunku kuomet atvy
kom į Ville Lasalle, būk tai visai 
kitu reikalu — išleistuvių priedanga, 
o prie durų mus jau pasitiko p. Lek- 
nickas ir L. Gudas ir paprašė eiti į 
vidų. Žengiant laiptais žemyn pama
tėm pilnutėlę salę bendradarbių ge
raširdžių tautiečių. Tuomet supra
tom, kad čia visai kitas reikalas, o 
ne išleistuves. Gerb. O. Kuprevičienė 
prisegė mums abiems po gėlę, o gerb. 
tautiečiai sutartinai uždainavo “Il
giausių Metų”. Bandžiau po “Ilgiau
sių Metų” ištarti žodi,' bet negalėjau, 
nes buvau sujaudintas to vakaro ne
tikėtumu.

Po to sėdome prie rūpestingai ir 
skoningai paruoštų stalų. Su primų- 
jų stikliukų pakėlimu prasidėjo 

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT 

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

nų rašytojus: “D. P. kempėse viskas 
buvo daroma, kad lietuviai užmirštų 
savo tėvynę, savo kalbą ir kultūra”. 
(L. B. nr. 874)

O palaiminta enkavedistinio cizūno 
baime, daranti tikrus stebūklus. Išeitų, 
kad tremties mokyklose ir gimnazijose 
mokslas dėstomas žydų kalba, mūsų 
ansambliai su Mikulskio “Čiurlio
niu” pryšakyje dainuoja eskimų liau
dies dainas, tautinių šokių trupes šo
ka negrų pilvo šokius, o visa mūsų 
tremties spauda — leidžiama zulų kal
ba ragina dypukus išsižadėti vilties 
gr šti į nepriklausomą Lietuva. . . .
Žmones užmiegotomis akimis

Baigiant reikėtų atkreipti dėmesį į 
“L.B.” vinjetę ketvirtame puslapyje. 
Nesinorėtų jumorą mėgstančio “L. 
B.” kolektyvo apšaukti melagiais, bet 
gi, dievaži, ten juodu ant balta dar 
tebėra užrašyta — “vienintelis Kana
dos lietuvių laikraštis”. Laikas būtų 
prasikrapštyti mieguistas akis. Ne
veltui sakoma — keičias rūbai margo 
sovieto.

Jeigu jau taip sunku atsisakyti 
žodelyčio “vienintelis”, galima būtų 
antgalvį palikti tą patį, tik atatin
kamai papildyti: vienintelis Kanados 
lietuvių Maskvos garbintojų laikraš
tis. Šiuo atveju nei kiek nebus prasi
lenkta su tiesa. Išeis kaip toj pasakoj 
— ir vilkas bus sotus ir ožka išliks 
gyva. Taigi, laukiame.

Vyt. Kastytis.

sveikinimų ir linkėjimų kalbos, ku
rias pasakė: W. Kiškis, P. Rudin- 
skas, M. Arlauskaite, J. Juškevičiene, 
J. Jurėnas ir eilė kitų.

Mes neturime žodžių jums visiems 
atsidėkoti už taip neapsakomai gra
žų surengimą ir brangias dovanas 
arba suminėti visų jūsų pavardes. 
Taip pat dėkojame Kanados Lietu
vių Centro Tarybai už suteiktą do
vaną. Bendrai jūsų dovanos, sveiki
nimai ir linkėjimai liks kaip neišdil
domas prisiminimas mūsų gyvenime.

L. A. Navickai.
PADĖKA

Sergant sunkoje ir ilgoje, lankiu
siems ir suteikusiems paguodos žodį 
p. Kun. Tėvui Viktorui, už nuošir
dų ir rūpestingą gydymą p. Dr. J. 
A. Carle, tėvišką globą parodžiusiems 
“Palace Theatre” savininkams p. p. 
J. Didžiokui ir K. Didžiokienei, 
broliškai slaugiusiam stud. Vytaliui 
Gyliui, daug rūpesčio padėjusiems 
aiškintis su darbovietės įstaiga, p. 
inž. Br. Kostuik ir p-nei B. Kostuik, 
už patarimus ligoje p. A. Želviui, už 
lankymą bei įteikimą kuklios dova
nėlės p. Ed. Gailer ir visiems kitiems 
atjautusiems mane ligoje, tariu šir
dingą lietuvišką ačiū.

J. ADOMĖNAS,
P. O. Sullivan Mines, 

Abitibi, P. Que.

PADĖKA
Ponams Verutei ir Jonui Samule- 

vičiams gyv. 135 Gorevale avė, To
ronto, už širdingai malonų priėmimą 
į savo namus, pirmoms dienoms mums 
atvykus į Kanadą ir taip didelį rū
pestį, bei mūs kaip tremtinių padė
ties gilų supratimą, suteikiant mums 
visu kuo taip didelę paramą, reiškia
me nuoširdžiausią padėką ir liekame 
neužmirštamai dėkingi.

RINKEVIČIŲ SEIMĄ
363 Euclid Ave.,

Toronto 3, Ont.

PRANEŠIMAI
TEISINGAI ADRESUOKITE 

PINIGUS
“Nepr. Lietuvos” administracija 

turi sunkumu su banku del labai 
nevienodai ir netiksliai adresuojamu 
pinigu. Prašome ateityje pinigus 
adresuoti:

INDEPENDENT LITHUANIA,
3 - 4th Ave, Ville Lasalle, 

Montreal, Que.
Kartu primename, kad apie 400 

prenumeratorių tebera neuzsimo- 
keje. Labai prašome savo skola 
išlyginti.

Administracija.

RAŠYTI AIŠKIAI
Laikraščio administracija maloniai 

prašo gerb. skaitytojų, siunčiant laiš
kus į administraciją, aiškiai rašyti 
savo adresus su pilnu vardu ir pa
varde. Neaiškūs adresai labai apsun
kina laikraščio siuntimą ir is dažnai 
grįžta atgal. Pilni vardai reikalingi 
skaitytojų kortotekos sudarymui.

Administracija.

PRANEŠIMAS
Abitibi Power & Paper Co. Ltd. 

R.egan Dept, popiermalkių kirtimas 
ir su tuo susiję darbai nuo rugpiūčio 
1 d. nukelti tolimesniam laikui.

Apie darbo pradžią pranešiu.
Norintieji gauti darbą tuojau turi 

važiuoti į Sault Ste. Marie, Ont., 
Abitibi Power & Paper Co. Ltd., 
Sault Ste. Marie Division.

Petras Adamonis,
Abitibi P. & P. Co. Ltd.

Regan, Ont., Road.

Jeigu norite apdraustą namą, baldus, automobilį, langus, biznį, 
gyvastį ir Lt. 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

HELP BEGI). KANADOJE
VALDŽIOJ REGISTRUOTA EKSPEDICINE

BENDROVE. HELP
PRIIMA MAISTO SIUNTIMU UŽSAKYMUS I VISAS VOKIE
TIJOS IR AUSTRIJOS ZONAS, IŠSKIRIANT U. S. S. R. TAIPGI

I FRANCUZIJA, ITALIJA, BELGIJA, OLANDIJA. DANIJA
IR ANGLIJA

SIUNTINYS Nr. 1 
Tik $10.00

(su įpakavimu 20 svarų)

5 svarai kiaulinių TAUKŲ
2 svarai KAVOS (pupelių) 
5 svarai CUKRAUS
2 svarai kenuotos MĖSOS
1 svaras GRIETINĖS
1 svaras RYŽIŲ
1 svaras KAKAVOS.

Visi produktai aukščiausios rūšies ir švieži. Šios rūšies siuntinius 
už taip žemas kainas tik iš Kanados tegalima išsiųsti.
HELP Patarnauja Kanados ir J. A. Valstijų žmonėms. Siuntiniai 

siunčiami greičiausiu Kanados pašto laivininkystės keliu.
HELP pilnai garantuoja už siuntinio pristatymą adresatui; kiekvienu 

atveju persiunčia Tamstai pakvituotą orderį.
SIUSKITE LAISKA SU UŽSAKYMU ŠIANDIEN: 

(Pageidaujama, kad pavardės ir antrašai būtų parašyti aiškiai, dru- 
kuotom raidėm. Už klaidingai paduotus antrašus HELP neatsakys.)

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

LTB CENTRINE
KARTOTEKA PRANEŠA

Lietuvių Tremtinių Centrinė Kar
toteka Vokietijoje praneša, kad po 
valiutos reformos tremtinių organi
zacijų, o kartu ir kartotekos, finan
sinė padėtis labai pasunkėjo. Kas 
kreipiasi į kartoteka del paieškoji
mų, prašomi prisiųsti kartu ir tarp
tautinio pašto kuponų (Coupon-re- 
ponse Internationale) atsakymui. Be 
jų į kreipimąsi nebus atsakyta.

Kartotekos adresas:
LTB Centrine Kartoteka,

(16) Wiesbaden, 
Frankfurterstr, 14a

Germany, U.S. Zone.

LAIŠKAI
“Nepriklausomos Lietuvos” admi

nistracijoje randasi laiškai šiems 
asmenims: J. Dalmotas, John W. 
Skudra, Lesevičius, Racevicas Liu
das, kun. Antanas Traškevičius ir 
Motiejus Krusas.

IEŠKO- SIŪLO
PARDUODAMI

Du Akordeonai firmos Hohner, vie
nas 80, antras 120 bosų.

Kreiptis: 2453 Coleraine Str., 
Montreal 22, 
Tel. WI. 0485.

NORI SUSIRASINETI. Nesenai 
Kanadon atvykę jauni ir rimti lie
tuviai Spiritavicius Valerijonas ir 
Kirvelaitis Jonas norėtu susirasi- 
neti su lietuvaitėmis. Adresas: 
Pickle Crow, Ont.

SIUNTINYS Nr. 2 
Tik $6.00 

(su įpakavimu 10 svarų) 
4 svarai kiaul. TAUKŲ 
1 svaras KAVOS pupelių 
1 svaras valg. ALYVOS 
1 svaras CUKRAUS 
1 svaras KAKAVOS.

SIUNTINYS Nr. 3 
Tik $6

7 svarai kiaul. TAUKŲ 
1 svaras valg. ALYVOS
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MONTREALO ŽINIOS
TAUTOS ŠVENTEI 

MINĖTI KOMITETAS

Tautos Šventes paminėjimui Mont
real ruošti K.L.C.T. posėdyje buvo 
pakviesti sekanti asmenys į komitetą: 
J. Kuprevičius, T. Gudas, A. Tamo
šaitienė, I. Kemežytė, L. Girinis, V. 
Šaltenis, V. Sabalys, J. Nevardauskas, 
J. Vienožinskaitė, O. Lukošienė. L. 
Gudas, M. Leknickienė ir J. Lek- 
nickas.

Šventę siūloma ruošti rugsėjo mėn. 
5 d., kadangi 8 d. yra šiokiadienyje.

SKAUCIU LAUŽAS

Š. m. liepos mėn. 25 d. K.L.C.T. 
gegužinių aikštėje įvyko pirmasis 
skaučių laužas.

Laužą atidarė psktn. I. Kemežytė, 
prašydama ir laužo svečius mintimis 
nuskristi į mieląją Tėvynę Lietuvą, 
į Tautine stovyklą Vokietijoje. Laužą 
uždegė K.L.C.T. vicepirmininkas p. 
Rudinskas.

Pirmąjį laužą pagerbė savo atsi
lankymu dvi prancūzės vienuolės ir 
gražus kanadiečių skaučių būrelis.

Viešnių atstovėms, kun. Kulbiui ir 
p. Rudinskui skautės įteike skautiškus 
albumus trimis kalbomis ir tautines 
juosteles.

Laužą paįvairino dainos, šūkiai ir 
pora vaizdelių. Vyt. Sabalys ir Ag. 
Stravinskaitė inscenizavo liaudies dai
nelę “Oi, grybai, grybai”. Ig. Gorčiū- 
nas su p. Birute inscenizavo “Palan- 
kėj, palankėj”. M. Lukošiūte su D. 
Bobenaite pašoko komišką polką. 
Visus skaniai prijuokino V. Sabalys. 
pavaikščiodamas . . . žemėje patiesta 
virve. D. Bobenaite padeklamavo ei
lėraštį “Skautei”. A. Stravinskaitė 
padainavo solo “Oi, kas sodai”. R. 
Dėdėnaitė ir D. Bobenaite suvaidino 
komišką vaizdelį: “Receptas sveikai 
sielai išlaikyti.”

Viešnios kanadietės taip pat padai
navo keletą prancūziškų dainų.

Nors ir kuklia programa, skautės 
pralaužė pirmuosius ledus. Reikia ti
kėti, kad skaučių būrys ir pasirody
mai augs.

Sk -te

TEIKIASI TREMTINIAMS

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

Prieš tai pas juos lankėsi p. Kuprio 
puseserė p. Stella Ready, jos vyras, 
mažas sūnelis ir dėdienė p. Joseph 
Kupris, visi iš Dorchester, Mass.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“N. LIETUVĄ”

"NEPR. LIETUVOS” GEGUŽINE
Rugpjūčio 1 d. Ville Lasalle gegu

žinių aikštėje K.L.C. Tarybos pas
tangomis buvo suruošta gegužinė su 
programa, loterija ir aukomis, kurios 
pelnas buvo skirtas “Nepr. Lietuvai” 
paremti. Esant palankiam orui į ge
gužinę atsilankė daug Montrealiečių 
ir svečias Mr. Beaudet, Department 
of Labour pereinamosios stovyklos 
St. Paul d’Hermit direktorius. Sve
čias su įdomumu sekė gegužinės pro
gramą, fotografuodamas iš eilės visus 
programos dalyvius.

Gegužinės rengėjų komiteto pir
mininkas p. L. Girinis, atidarydamas 
gegužinę, apibudino “N.L.” nueitą 
kelią. Po to buvo pakviestas žodį 
tarti dabartinis “Nepr. Lietuvos” re
daktorius p. P. Rudinskas. Jis trum
pai nupasakojo spaudos reikšmę, ra
gindamas visus paremti “Nepr. Lie
tuvos” leidimą. Programą, paruoštą 
p. J. Gudo, atliko: Trio — J. Gudas, 
V. Sabalys ir L. Markūnas, sudainuo
dami “Havajų dainą”, “Neprižadėk” 
ir “Blusą”. Su akardeonu L. Mar
kūnas ir šaukštais V. Sabalys išpildė 
“Tarantela”. Eilėraštį “Poeto noras” 
— Maironio — padeklamavo J. Gu
das. P-lė A. Stravinskaitė padainavo 
tris liaudies dainas: “Karvelėlis” — 
Šimkaus, “Nuo tos dienos” ir “Pamy
lėjau vakar” — Šimkaus. Ypatingai 
daug linksmo juoko sukėlė p. P. 
Kvietkausko šokis su pasiskelbusia 
“Liaudies Balse” naujai į Kanadą at
vykusia “dypuke,” kuri dėl nepake
liamo vargo, norėtų grįsti į dabartinę 
Lietuvą. Pašokus p. Kvietkauskui su 
ja paskutinį šokį, ji pasiųsta vykti 
iš kur atvyko.

SKAITYTOJAMS
“Allied Press’’ nebenori daugiau 

“Nepr. Lietuvos” spausdinti, kadangi 
turi per daug darbo. Kiekvienas “NL” 
numeris išleidžiamas tik per didelį 
vargą. Jau greitai galėsime laik
raštį perkelti į savo spaustuvę, ka
dangi mašinos paruoštos, o rinkėjas 
— linotipininkas p. K. Rusinas paža
dėjo atvykti iš Sudbury, kur jis 
dirbo “The Sudbury Daily Star” 
spaustuvėje. Tai bus didelis mūsų 
visų bendrų pastangų laimėjimas. Dar 
kiek kantrybės ir visi didieji sunku
mai bus nugalėti.

■ Svarbiausias “Nepr. Lietuvos” rū
pestis — sudaryti lėšas mašinų ap
mokėjimui ir įvairių smulkesnių 
spaustuvės reikmenų įgyjimui. Visi 
laikraščio prieteliai prašomi nedelsti 
su pasižadėjimų Šerams pirkti įmokė- 
jimu. B-ve jau įregistruota, Šerai 
ruošiami.

“Nepr. Lietuvos” Redakcija šia 
proga atsiprašo savo bendradarbius, 
kad dėl vietos stokos ne visa vertinga 
medžiaga galėjo būti panaudota, ta
čiau tikisi, kad žymi jos dalis bus 
panaudota vėliau, kai laikraščio lei
dimas įeis į normalesnes vėžes.

Redakcija.

Montrealiečiams gerai pažįstamas 
trio (iš kaires į dešinį) : Jonas Gudas, 
Leonas Markūnas ir Vladas Sabalys 
dainuoja gegužines metu.

Publikai pageidaujant, buvo pak
viestos padainuoti pelės M. Paužėnaitė 
ir B. Mikalauskaitė, kurias publiką 
privertė kartoti. Tenka pastebėti, kad 
p. M. Paužėnaitė ir B. Mikalauskaitė 
jau ne pirmą kartą žavi montrealie- 
čius savo gražiais balsais. Po to p. 
Kveitkauskui atlikus kelis akrobatiš- 
kus numerius, programos vedėjas p. 
J. Šaltenis kvietė paremti “N.L.” 
laikraštį, kuris šiuo metu Kanadoje 
yra vienintelis ginklas kovoj su da
roma skriauda mūsų tėvynėje.

Programa baigta Šukiu: — “Lai 
nelieka Kanadoje nei vieno lietuvio, 
kuris neskaitytų” Nepriklausamos 
Lietuvos”. Gegužinė davė $170.10 
gryno pelno.

I. S.

KOMISIJA PAKIETAMS 
ISSIUSTI

K.L.C.T. posėdyje buvo sudaryta 
komisija maisto pakietams į Vokie
tiją badaujantiems tremtiniams iš
siųsti. Komisijon pakviestos: p.p. G. 
Rudinskienė, O. Matulienė, O. Kupre- 
vičienė. Z. Vilimienė, O. E. Salalytės, 
B. Stanionytė ir A. Gaurienė.

Nutarta siųsti tik taukus po 6 sva
rus kiekvienam pakiete ir muilo. Viso 
bus išsiųsta pakietų už $173.17. Tą 
sumą sudaro Winnipegiečių auka 
$51.00 ir K.L.C.T. gegužinės pelnas 
tam reikalui $122.17. Apskaičiuota, 
kad už tuos pinigus bus pasiųsta apie 
50 pakietų.

IEŠKANTIEMS
KAMBARIU

Kas nori apsigyventi Ville Lasalle, 
Montreal, ir neturi kambarių — pra
šomi kreiptis telefonu TR4320 nuo 
8 vai. iki 6 vai. po pietų.

SOVIETAI “MELŽIA” 
VOKIETIJA

BERLYNAS. Tuo metu kai Mar
šalo plano milijonai skiriami ekono
miniam Vak. Vokietijos atstatymui, 
sovietai padidintu mastu “melžia” sa
vo zoną.

Alijantų Berlyno komendantūros 
posėdyje britų komendantas darė tuo 
klausimu pranešimą. Jis patiekė so
vietų zonos statistiką apie sovietų 
exploataciją finansuose, pramonėje, 
statyboj ir t.t.

Rusai tiek nugyvendino viešuosius 
finansus, kad jie priklauso nuo alko
holio mokesčių, gi alkolholis gami
namas iš bulvių, kurios turėjo būti 
sunaudotos maistui.

Pramonėje esančia bedarbe prisi
dengę rusai siunčia tūkstančius vokie
čių į urano kasyklas.

Reparacijų srityje ima gaminius iš 
einamosios produkcijos. Išgabena 
maistą ir vartojimo reikmenis, kurių 
patiems vokiečiams trūksta.

Geležinkelių išardymas sovietų 
zonoj yra gerai žinomas.

Fabrikai esą perkelti į Rusiją arba 
sujungti į sovietiškas akcines ben
droves.

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

Dr. E. A ndru kailis
LIETUVYS 

GYDYTOJAS
2540 Sherbrooke East, Montreal 

(Ant Frontenac Kampo)

NAUJOS
DAINOS
Į darbą vieningi, į darbą brolau, 
Jei nori gaut laisvę tėvynei ir sau! 
I darbą jei norim, o broliai, visi 
Matyt kad wūj tautai šviest saule 

šviesi.

Šitos gražios ir patriotiškos dainos, 
kurią parašė mišriam chorui K. Ži- 
žiūnas, čia paduota tik pradžia. Visa 
daina yra iš trijų posmų. Antra daina 
— SPINDULĖLIS — liaudies daina, 
parašyta taip pat mišriam chorui. Ir 
dar trečia daina — MAN GYVENI
MAS SALDUS — yra duetas, arba 
dvibalsiam chorui su piano pritarimu. 
Šioji daina yra linksma ir graži, 
kurioje atsispindi rašytojo sielos 
jausmai.

Visos šios trys dainos gaunamos 
prisiunčiant vieną dolerį, o chorams 
perkant didesnį kiekį, duodama didelė 
nuolaida.

Užsisakyti: K. Ziziunas, 
6387 Des Erables Street, 
Montreal 36, Canada.

VISISKAS PLAUČIU 
POILSIS GYDO DŽIOVA

Neseniai išrasti “plieniniai plaučiai” 
bandomi pritaikinti tuberkuliozės gy
dymui. New York’e buvo padaryti 
bandymai, kurie davė gerų rezultatų. 
Iš 22 — jų pacientų, laikytų nepagy
domais, keturiolika jau sugrįžo į dar
bą, o penkioliktas greit grįš. Sugedę 
plaučių ląstelės buvo pagydytos, arba 
užkalkintos.

“Plieniniai plaučiai” turi cilinderio 
pavidalą ir yra tokio dydžio, jog 
žmogus jų viduje gali pakankamai 
laisvai judėti. Jis ten gali skaityti, 
kalbėti ir normaliai kvėpuoti, bet už
tenka tik paspausti mygtuką, kad sus
tabdyt raumenų judesius, skirtus kvė
pavimui. Tada “plieno plaučiai” pa
laipsniui spaudžia paciento organizmą 
ir patys prisipildo oro. Suspaustas oras 
pats vaikšto plačių indeliuose, jų 
nesuplėšydamas, nes, tuo pačiu metu, 
plaučiai yra spaudžiami tokia pat jėga 
iš oro pusės. Pacientas visai nejaučia 
oro spaudimo. Per keletą dienų jis 
išmoksta nebekvepuoti, tačiau jis gau
na pakankamai deguonies, kadangi 
suspaustas oras turi deguonies tiek pat, 
kiek jo gaunama normalaus kvėpavimo 
metu.

Liepos mėn. 30 d. Darbo Departa
mento pereinamoje stovykloje, St. 
Paul d’Hermit, per kurią paskirstomi 
siuvėjai ir tarnaitės, atsilankė ir 
“Liaudies Balso” platintojai p. Bend- 
žaitienė, p. Jokubka (abu iš Montrea- 
lo) ir vienas asmuo iš Toronto. Jie 
dalinėjo naujai atvykusioms lietuvai
tėms “Liaudies Balsą”. Pasirodžius 
anksčiau atvykusioms tremtiniams, 
kurie tą dypukų draugą gerai pažįsta 
iš Kauniečio, Tauragiškio, Kilikevi- 
čiaus ir kitų fabrikatų, “Liaudies 
Balso”, platinėjai pasijuto nekaip ir 
išsinešdino. Be reikalo jie nusigando, 
juk čia “laisva kantrė”!

Tremtinys.

Lankydami gražiąją Montrealo vasarvietę Ville Lasalle aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
Edward St. 7682, Montreal

Įvairūs užkandžiai, šilti ir šalti gėrimai, lietuviška muzika.

KUPRIAI ATOSTOGAVO

‘Nepr. Lietuvos” kasininkas Juozas 
Kuprys su žmona ir dukrele buvo iš
vykę pas gimines Amerikoje atostogų.

Tel: CH. 5020

Dr. Leon Carpentier
DANTISTAS

Daro peršvietimus (X-Rays)
2540 SHERBROOKE EAST, MONTREAL

(Ant Frontenac Kampo)

2820 ALLARD ST., Tel. TRenmore 1135 į
Montreal 20.

• T7 • • •
I Victoria
• CLEANERS & DYERS CO. ;
į Mes valome ir dažome įvrairius, kaip vyriškus, taip moteriškus /
i drabužius. Taip pat išvalome nuo lietaus apsiastus, dėl kurių Į
: uždedame “Drex”, kas neperleidžia vandens ir duodą graženę )
• išvaizdą. t
( Taipgi valome visokiausios rūšies karpetas ir fotelius (Chester-
/ fields), gardinus lengvus ir sunkius. :

Kiekvieną orderį paj imame iš namų ir pristatome į namus. į

Už musu atliktą darbą garatuojame. J
Dėl informacijų prašome telefonuoti TRenmore 1135 (galimą j

• pašaukti lietuviškai. j
j Lietuviai savininkai: ž
; J. Kriaučeliunas A. Majauskas J. Matulaitis
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