
INDEPENDENT LITHUANIA
Authorized as second class mail, Post Office Dept., Ottawa

♦ * ♦

Už išlaisvinimą Lietuvos!
Už ištikimybę Kanadai!

♦ » ♦

FOR LIBERATION OF LITHUANIA!
FOR LOYALTY TO CANADA!

Nr. 16 (82) KAINA 10 ct. MONTREAL, 1948 M. RUGSĖJO (SEPTEMBER) MEN. 9 D. PRICE 10c. VIII METAI

LIETUVAITĖS TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS PROGRAMOJE
MONTREALIECIU MENININKES 

I' ST. DONAT
Lordas Mountbatten Atidaro Kanados Tautine Paroda

St. Donat, Que. vasarvietėje 
š.m. rugsėjo mėn. 11-12 d. įvyks 
trisdešimt pirmoji metinė In
ternational Association of Pub
lic Employment Service Uni
ted States and Canada konfe
rencija. Jos meninę programą 
užpildyti pakviesta Montreal o 
lietuvaičių meno mėgėjų gru
pė, vadovaujama p-lės Janinos 
Vienožinskaitės.

Jos buvo pakviestos šiai 
programai išpildyti jau net 
birželio mėnesyje. Konferenci
jos rengėjai per Darbo D-tą 
išgavo leidimus grupės daly
vėms išvykti iš darboviečių. 
Programa bus išpildyta rugsė
jo mėn 11 d., šeštadienio vaka
re. Dalyvės išvyksta tos dienos 
rytą ir grįš sekmadienio va
kare. Sekmadieni jos dalyvaus 
ekskursijoje po kalnus.

Kadangi konferencijoje da
lyvauja Jungtinių Valstybių ir 
Kanados atstovai, tai šis lietu
vaičių meninis pasirodymas ne
abejotinai nuskambės po visą 
Amerikos kontinentą. Tai pir
mas tokio masto lietuvių me
nininkų laimėjimas Kanadoje.

Programoje dalyvaus:

REIKALAUJA KONFERENCIJOS
Nevietų Rusija oficialiai pa

siūlė Amerikai, Britanijai ir 
Prancūzijai sušaukti Keturių 
Didžiųjų konferenciją Italijos

NETEISINGAS KALTINIMAS
Rugsėjo mėn. 2 d. vsuose di

džiuosiuose Kanados laikraš
čiuose tilpo pranešimas, kad 
Darbo Ministeris Mitchell iš
vyksta į Europą, kur atlankys 
DP stovyklas ir įsitikins ar pa
kankamai gerai dirba Kandos 
imigracinės misijos aparatas 
“raudonųjų” atsijojimui. Kar
tu su tuo įrodinėjama, kad su 
DP transportais atvyksta daug 
išmokslintų “raudonųjų” agi
tatorių ir kad ryšium su tuo 
DP imigracija į Kanadą būsian
ti žvmiai susiaurinta.

Žinoma, sunku kalbėti apie 
kitas tautybes, kurių žymi da
lis atvyko į Vokietiją jau ka
rui pasibaigus iš arba per ru
sų zoną, bet nesąmonė būtų 
Šiuos kaltinimus taikyti pabal- 
tiečiams. Net jeigu vienas 
antras “raudonųjų” šnipas ir 
atvyktų prisidengęs tremtinio 
vardu, tai dėl to nereikėtų už- 
aimerkti ir užmiršti tūkstan
čius aršių komunizmo priešų, 
kurie šimteriopai anuos atsve
ria. Pagaliau šnipai ir agitato
riai randa ir kitus kelius, jei

Vienožinskaitė Janina — dai
nuos solo 4 lietuviškas, 2 pran
cūziškas ir vieną anglišką 
dainą.

Šimaitienė Galina — pašoks 
penkius šokius, kurių vienas 
jos pačios improvizuotas. 
Abiems akompanuos p-lė Ju- 
dzentavičiūtė Vanda.

Tautinių šokių grupė pašoks 
šešius šokius, jų tarpe visai 
naują “Jūrininkų šokį”, ku
riam kostiumus nupirko K.L. 
C. Taryba. Grupėje dalyvauja: 
Gečaitė Milana. Selenytė Vik
torija, Narbutaitė Genė, Pu- 
žauskienė Marija. Jakimavičiū- 
tė Regina, Ratavičiūtė Aldona. 
Pauliūtė Janina ir Liesunaity- 
tė Regina. Akordeonu tauti
niams šokiams gros Vaišvilai
tė Rūta.

Programos užbaigai visos 
dalyvės suvaidins simbolini pa
veikslą “Lietuva Motinėlė”.

Linkime mūsų jaunosioms 
menininkėms geriausio pasise- 
kmo šiame svarbame pasirody
me ir naujų jėgų tolimesniame 
Lietuviu Tautos vardo garsini
me. Pr. R.

kolonijų likimui išspręsti.
Rusai kaltina amerikonus, 

kad jie naudoja Libiją milita- 
rinių bazių įrengimui.

gu jie šiame krašte gauna už
davinį.

Į šitokius neteisingus kalti
nimus pabaltiečiai ir jų orga- 
zaeijos turėtų atsakyti protes
tais ir atatinkamais memoran
dumais. Kas, jei ne atvykėliai, 
yra aršiausi kovotojai su ko
munistų agentais, kuriuos iš
augino ne Europa, o pati Ka
nada?

RUSAI UŽDARO KONSU
LATUS

MASKVA. SSSR reaguoda
ma į jos gen. konsulo Lomakin 
N.Yorke ištrėmimą nutarė už
daryti savo konsulatus N.Yorke 
ir San Francisko, uždaryti USA 
konsulatą Vladivostoke ir nu
traukti sutartį su USA dėl ati
darymo konsulato Leningrade. 
USA pareigūnai dėl šios akcijos 
nėra nustebę.

SSSR notoje atmeta Ameri
kos užs. reikalų m-jos kaltini
mus ir pateisina visus konsu
lo Lomakino veiksmus.

Baltoje Karališko Laivyno uni- ' midus Tautinę Parodą, Toron- gaikštienė Mountbatten kalba-
formoje kunigaikštis Mount- te. Jo sumlis markizas of Lor- - si .»u vienu iš St. .John Ambu-
batten of Burma an 1 Romney ne atidarė pirmąją tokią pa- lance inspektorių,
oficialiai atidaro 65-tąją Ka- rodą 1879 metais. Jis ir kimi- i

Sudarytas Naujas Kabinetas Prancūzijoj

Robert Shuman

Vos mėnesį išsilaikęs Andre 
Marie kabinetas prieš savaitę 
atsistatydino. Naują kabinetą 
pavesta sudaryti buv. premje
rui R. Shuman, bet po nenusi
sekusių bandymų įtraukti į 
kabinetą socialistus, Shuman 
buvo nuo to uždavinio atsisa
kęs.

Pagaliau rugsėjo mėn. 5 d. 
iš autro karto Shuman'ui pa
vyko kabinetą “sulipdyti”. Jis 
netrukus prisistatys parla
mentui.

Didžiausia Prancūzijos silp
nybė — socialistų baimė, kad 
dedantis su dešiniaisiais ir vi

duriu. nepraradus žymios da
lies rėmėjų darbininkų tarpe, 
kurie yra palinkę į komunis
tus.

JULIJANA I OLANDIJOS 
SOSTĄ

Rugsėjo mėn. 4 d. senoji 
Olandijos karalienė Wilhelmi
na pasirašė nuo sosto atsisaky
mo aktą. Tą pat dieną jos pa
reigas perima jos duktė Juli- 
jana, 39 m. amžiaus. Wilhel
mina valdė Olandiją visą pusę 
šimtmečio.

Julijana 1940 m., vokiečiams 
užėmus Olandiją, ilgesnį lai
ką gyveno Kanadoje.

ČEKŲ POGRINDIS

Čekų pogrindžio vyrai ir 
moterys veikia intensyviai, 
kad apeiti pasienio policiją ir 
padėti pabėgti asmenims, 
įtrauktiems į valdžios “juodą
jį sąrašą”. Jau yra pabėgę 
virš 13.000; jtl tarpe antikomu
nistinių partijų vadai, kurių 
nespėjo suimti komunistai. Jie 
renkasi Londone.

“LAIKYK ARMIJĄ 
STIPRIĄ”

Maršalas Montgomery pa
reiškė, kad pasaulis yra labiau 
paliaubose, negu taikoj ir rei
kalavo rezervų palaikyti britų 
gynybai.

Rezervus — teritorinę ar
miją dabar sudaro 56.000 as
menų, jis reikaavo pekelti iki 
150.000.

SUSITARTA DĖL BĖK LINO

Po mėnesio darybų Maskvoj 
keturi didieji susitarė dėl Ber
ibio, nors dar ne visos blokados 
nuėmimo detalės aptartos. 
Vienas iš pagrindinių punktų 
— Berlyne bus viena valiuta, 
rusų išleista markė.

Berlyniečiai nekantriai lau
kia blokados, pabaigos.

RUSIJOJE GALIMA TURĖ
TI NAMUS

Sovietų AukšČ. Tarybos Pre
zidiumas paskelbė dekretą, ku
riuo “leidžiama” sovietų pi
liečiams pasistatyti ir turėti 
nuosavus namus: tačiau kyla 
klausimas, kaip jie statys, nes 
SSSR neturi privačių statybi
ninkų. Galbūt šis dekretas yra 
tik propaganda užsieniečių 
akims.

DP KANADOJE

Į Kanadą esą atvykę jau 
30.785 DP. Jų tarpe 11.358 Ka
nados gyventojų giminaičiai. 
3.599 miško darbininkai, 2.244 
farmų darbinikai. 3.433 tarnai
tės ir t.t. Pagal tautybę emi
grantai suskirstomi: lenkų 
7.385, žydų 3.782, lietuvių 
3.508.

SOCIAL CREDIT PARTIJA 
ALBERTOJ

Albertos parlamento rinki
mus laimėjo “Social Credit” 
partija gaudama 46 vietas iš 
57.
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RUGSĖJO AŠTUNTOJI I Paruoštas Naujas K.LT. Statutas SKAITYKITE IR

Rugsėjo 8 diena yra mūsų tautos šventė. Lietuvių tauta, 
atstačiusi savo nepriklausomą valstybę, šią dieną pasirinko 
savo tautine švente pagerbti senosios Lietuvos valdovui 
Vytautui Didžiajam. Didysis kunigaikštis Vytautas turėjo 
vainikuotis Lietuvos karaliumi rugsėjo 8 dieną. Lenkų ponų 
klasta sutrukdė genijaliam senosios Lietuvos valdovui įvyk

dyti šį siekimą, kuris būtų turėjęs Lietuvos valstybiniame 
gyvenime labai didelės reikšmės. Jeigu karūnacijos aktas 
būtų anuomet įvykęs, Lietuva būtų išlikusi savarankiška, ne- 

susirišdama unijos ryšiais su Lenkija. Mes žinome, kiek daug 
žalos padarė lietuvių tautai jos valstybinė unija su Lenkijos 
karalija. Nesusirišdama su anuometine Lenkija, Lietuva būtų 
greičiausiai išvengusi tų tragediškų pasėkų, kurių susilaukė 
unijinė vaalstybė. Lenkų ponų ir bajorų sauvaliavimas, val
dančiųjų sluoksnių intrygos, piktam naudojama veto teisė 
priimant krašto įstatymus, ginkluoti tarpusavio vaidai ir sve
timųjų intervencija renkant unijinės valstybės karalių. — sun
ku čia ir išvardintj visas tas pragaištingas priežastis, kurios 
pagaliau privedė XVIII šimtmečio pabaigoje prie Lenkijos— 
Lietuvos valstybės padalinimo. Virš 120 metų iškentusi sunkų 
Rusijos jungą, lietuvių tauta savo geriausių sūnų pasišventi
mo ir kraujo auka vėl atgavo laisvę, pirmoje pasaulinio karo 
pabaigoje paskelbdama atstatanti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę.

Vytauto Didžiojo siekimas vainikuotis Lietuvos karalium 
sutapo su vieningu lietuvių tautos noru būti laisvai nuo sve-. 
timų įtakų ir atsipalaiduoti nuo svetimųjų viešpatavimo. Ta 
pati lietuvių tautos valia yra išreikšta Vasario 16 dienos akte. 
Vieningas ir nepalaužiamas lietuvių tautos noras vėl būti lais
vai ir nepriklausomai reiškiasi ir toliau, kovojant prieš raudo
nąjį okupantą, kuris sulaužęs savo tarptautinius įsipareigoji, 
mus, pasinaudodamas persvaros jėga, neteisėtai užgrobė mūsų 
kraštą

Jau paruoštas K.L.T. statu
tas, kuris tuojau pat bus 
išsiutinėtas skyriams apsvars
tyti ir įnešti papildymu.

Statutą paruošė p. Balys 
Sakalauskas, K.L.T. Toronto 
skyraus narys, bendradarbiau
damas su skyriaus valdyba ir 
kitais nariais. K.L.C.T. už tą 
didelį darbą jam pareiškė 
nuoširdžią padėką.

Statuto projekte siūloma K. 
L.T. vardą pakeisti į Kanados 
Lietuvių Sąjungą.

* * *

So\ ietų zonos policijai duo
dama premijos maistu, teksti
lės gaminiais ir pinigais už su
gavimą darbininkų, bėgančių 
iš priverčiamo darbo Saksoni
jos urano kasyklose.

Netrukus bus paskelbta Ka
nados lietuvių atstovų visuoti
no suvažiavimo data, vieta ir 
atstovų į suvažiavimą rinkimo 
tvarka.

PLATINKITE
“NEPR. LIETUVA'

DAR DĖL SEIMU.
Department of Alines and 

Resources į L.T.G.K.K. įgalio
tinio užklausimą dėl atvyku
siųjų pagal sutartis šeimų at
vežimo atsakė sekančiai:

“Gerb. Pone,
Gavau Tamstos rugpiūčio 

mėn. 2 d. laišką, kuriame nu
rodote, kad gaunate daug už
klausimų ir nusiskundimų iš 
nesenai Į Kanadą atvykusių 
lietuvių emigrantų, kad jiems 
buvo pažadėta jų šeimas atga-

BALFO SUTARTIS SU I.R.O.

Šiais siekimais vadovaujantis lietuvių tauta švenčia rug
sėjo aštuntąją, savo tautinę šventę. Lietuvių tauta yra darbš
ti ir taikinga tauta. Šventai pildydama tarptautinius pasiža
dėjimus, siekdama taikaus ir gero sugyvenimo su kitomis tau
tomis. lietuvių tauta neturi jokių imperijalistinių siekimų. 
Lietuvių tautos vienintelis troškimas gyventi savo protėvių 
žemėje laisvai ir nepriklausomai, jaustis savo žemėj^j^vu 
šeimininku. Ne iš svetimo grobio, bet iš savo darbo \mapra- 
tu.si gyventi lietuvių tauta. Savo krašto dvasinės ir materia
linės kultūros kėlimas, lenktyniavimas su kitomis tautomis 
kuriant žmonijai reikalingas gėrybes, tai yra svarbiausi taikin
gos lietuvių tautos uždaviniai.

Pastarasis karas, o su juo kartu užplūdusios mūsų Tėvynę 
nelaimės, skaudžiai palietė lietuvių tautą. Tūkstančiai lietu
vių tapo raudonojo teroro auka. Žudymai, kalėjimas, masinės 
deportacijos į Sibirą ir kitus tolimus Rusijos kraštus žymiai 
praretino lietuvių eiles. Ir nemažas jaunųjų lietuvių skaičius 
žuvo ir tebežūsta garbingose partizanų kovose.

Didelė dalis mūsų tautiečių ryžosi palikti savo tėviškės 
namus, išsiskirti su artimaisiais, pasirinkti vargingą ir bevil
tišką tremtinio dalią. Ne nusikaltimas savo kraštui mūsų tau
tiečius padarė tremtiniais. Bėgdami nuo raudonojo siaubo 
grėsmės, norėdami išsaugoti savo asmens laisvę ir vildamiesi 
galėsią vėliau Įsijungti į išlaisvinimo kovą laisvose sąlygose, 
tremtiniai ryžosi pasirinkti benamio klajūno likimą. Tik maža 
jų dalis galėjo persikelti į užjūrio kraštus ir atsidurti nor
malesnėse gyvenimo sąlygose. Tūkstančiai mūsų tautiečių te- 
beskursta karo nualintuose Europos kraštuose, kęsdami badą 
ir šaltį.

Nežiūrint ištikusių nelaimiu, lietuviu tauta išliko gyvy, 
binea, atspari ir vieninga. Visa tauta kaip vienas kovoja su 
priešu, kuris kėsinasi ją sunaikinti. Jau aštuoneri metai kaip 
lietuvių tauta veda kovą su bolševizmu visuose frontuose. Ko
va vyksta mūsų Tėvynėje, kur šimtai vyrų žūsta garbingose 
kovose su raudonuoju okupantu, kova vyksta ir už Tėvynės 
ribų, vadovaujant Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui. Par
tizaninė kova Lietuvoje nėra beprasmiška. Didvyriškai pra
lietas kraujas stiprina lietuvių tautos pasiryžimą kovai, stipri
na jos viltį tą kovą laimėti. Nūdienė politinė padėtis, galu
tinai išryškėjus bolševikų grėsmei prieš kultūringąjį pasaulį, 
teikia lietuvių tautai gaivinančių vilčių, kad jos vedama išsi
laisvinimo kova nėra beviltiška. Jos resistencinės kovos tiks
lai sutampa su kultūringojo pasaulio siekimais išlaisvinti pa
vergtas tautas. Šiai lietuvių tautos išlaisvinimo kovai sėkmin
gai vadovauja VLIK-as, kuris yra apjungęs visas nepriklau
somos Lietuvos politines grupes ir rezistencinės kovos organi
zacijas. Išlaisvinimo kovoje aktingai dalyvauja ne tik trem
tiniai. bet ir lietuviai išeiviai, Įsikūrę Amerikoje ir kitose pa
saulio šalyse. Neskaitlingi yra tie lietuviai, kurie dirba išda
vikišką darbą bernaudami raudonajam okupantui ir remdami 
jo siekimus galutinai pavergti mūsų kraštą ir sunaikinti lie- 
Tač'cu yra ir tokių, kurie yra parsidavė visa savo siela bolše- 
tuviu tautą. Nemaža jų tarpe yra tokių, kurie nesąmoningai 
ir aiškiai nesuprasdami bolševikinės klastos pateko i pinkles, 
vikų siekimams arba už judošišką grašį bendrauja liletuvių 
tautos naikinimo darbe. Neverti jie lietuvio vardo nekaltai 

pralietas lietuvių kraujas paženklins juos amžiams išdaviko 
vardu

švęsdami savo Tautos Dienu kuri tain nat sutampa su šv. 
Mergelės gimimo švente, mintimis nvklvskime i tobmo mūsų i 
Tėvynę, į mūsų garbingą sostinę, kur randasi Vytauto Didžio- i

Liepos 22d B ALF Įteikė me
morandumą \V. Hallman Tuck, 
Executive Secretary, PC IRO, 
Genevoj, Šveicarijoj.

Šiame m unorandume BALE 
išdėstė :

L Savo finansinį stovį,
2. Vaikučiams šalpą ir naš

laičiams globą.
3. Teikiamą pagalbą studen

tijai ir mokslus einančiai jau
nuomenei,

4. Imigracijos ir apgyvendi
nimo darbus.

5. Informacijų teikimą trem
tiniams ir pagalbą surasti gi
mines.

Tremtiniams imigruoti ir 
Amerikoje apgyvendinti reika
lais BALF pasiryžęs, kiek są
lygos leis, gelbėti vykti ne vien 
i Jungtines Valstybes, bet Į 
Kanadą, Argentiną ir kitas 
valstybes.

Numatyta, svarbiausia, tar
nautojai Amerikos. Britu ir 
Prancūzų karo zonoms Vokie
tijoje ir Austrijoje: generalinis 
įgaliotinis. padėjėjas, gėry
bėms išdalinti ir prižiūrėti ir 
emigracijos reikalams asme- 
nvs. Atsakingoms pareigoms 
iie turi būti Amerikos pilie
čiai. antraeiliai tarnautojai ga
li būti kviečiami tremtiniai. 
BALF-as sutiko kooperuoti su 
IRO. vadovautis jų bendrais 
principais, teikiant šalpos ir 
emigracijos pagalbą tremti
niams.

Mr. W. TIallam Tuck. Execv 
tive Secretary, PC IRO. savo 
rašte pranešė, kad IRO pa
teiktą sutarties plana BALF 
veiklai tremtiniams gelbėti pa
tvirtino. drauge informavo, kad 
jie pasiuntė pranešimus karo 
valdžioms: Britų. Amerikos ir 
Prancūzų zonose Vokietijoje ir

PADĖKA

Š.m. rugpiūčio mėnesyje K.L. 
C.T. Montrealyje gavo iš Vai 
d’Or K.L.T. skyriaus $50 ir iš 
Rolphtono K.L.T. skyriaus $50. 
I ž šią didelę ir šiuo K.L.C.T. 
dar kūrimosi momentu taip 
brangią paramą, K.L.C.T. nuo
širdžiai dėkoja virš minėtiems 
K.L.T. skyriams ir linki jiems 
sėkmingai tęsti taip gražiai 
ju pradėta ji tautini darbą.

K.L.C.T.

Austrijoj, kad jie iš savo pu
sės, oficiaiai patvirtintų ir ka
ro apsaugą suteiktų BALF 
veiklai tremtinių tarpe.

BALF Įgaliotinė p-lė Izabe
lė Rovaitė, baigusi formalumus 
su 1RG, Genevoj, Šveicarijoj, 
išvyko Į Vokietiją. BALF Cen
tras Europoje bus Muenchen- 
Munich, Vokietijoje. BALF 
veiklos skyriai bus kiek viena j 
zonoj Vokietijoj, Austrijoj ir 
Italijoj tik emigracijos reika-
lams.

benti kelių mėnesių laikotar 
pyje.

Šitas klausimas mūsų de
partamento buvo išdiskutuo" 
tas su IRO ir atrodo, kad kai 
kurie tos organizacijos atstovai 
Vokietijoje padrąsino į Ka
nadą parinktus darbams D P’s, 
kad jų šeimos atvyks paskui 
juos netrukus. Tačiau šito
kiam patikinimui, dėl atvyki
mo pirmenybių toms šeimoms, 
nebuvo oficialaus pagrindo. 
Kas liečia šeimų atsikvietimą, 
tai naujai atvykę DP’s yra ly 
giai tokioje pat padėtyje, kaip 
ir kiekvienas kitas Kanados 
gyventojas. Jie turi bendra 
tvarka paduoti pareiškimus dėl 
šeimų atkvietimo ir Įrodyti, 
kad pakankami pasiruošimai 
atlikti jų priėmimui. Kai pa
reiškimas patenkinamas, jų 
sąrašai persiunčiami į užjūrį 
ir jie iškviečiami eilės tvarka.

Kelionės išlaidų reikalu aš 
galiu tik tiek pasakyti, kad jos 
priklauso grynai nuo IRO ir 
tik ji gali išspręsti tą klausi
mą susitarusi su pareiškimo 
davėju.

Pasirašęs C. E. S. Smith, 
Commissioner of Immigration.”

Pr. R.

SUGLAUSKIME EILES
“Nepriklausoma Lietuva”

vėl žengė žingsnį į prieki. 
Viena iš didžiausių kliūčių re
guliariam ‘‘N.L. ” pasirodymui 
buvo laikraščio surinkimas. 
\ ienintelė Allied Press spaus
tuvė Montreale turėjo lietuviš
kus akcentus. Būdama užversta 
kitais stambesniais darbais, 
ypač iš I NO, Lake Success, ji 
mūsų laikrašti rinko tik atlie
kamu laiku. Rankraščiai turė
jo būti patiekti spaustuvei dvi 
savaites iš anksto. Vasaros 
atostogoms prasidėjus rinki
mas visai pašlijo ir jau gręsė 
pavojus tolimesniam laikraš
čio leidimui vien dėl techniš
kų priežasčių.

Dabar šita kliūtis nugalėta. 
Šis numeris rinktas jau p. K. 
Rusino, nesenai atvykusio iš 
“The Sudbury Daily Star.” 
Pakeistas ir laikraščio šriftas, 
kurį nesenai Įsigijome ir kuri, 
mes tikimės, sutiks su pasi
tenkinimu. ypač senieji kana
diečiai lietuviai. Šiuo metu ne
bėra kliūčių reguliariam laik
raščio pasirodymui. Sekantis 
numeris išeis už dviejų savai
čių. Perėjimas prie savaitinio 
leidimo daugiausiai priklausys 
nuo prenumeratorių skaičiaus 
ir nuo lėšų savos spaustuvės 
organizavimo užbaigimui. Laik* 
raščio sukūrimas Kanados są
lygose nėra lengvas dalykas. 
Užtat reikia suglausti eiles ir 
vieningai eiti užsibrėžtu keliu, 
nekreipiant dėmesio Į visokius 
gandonešius, kurie tik sunki
na ir taip jau nelengvą laik
raščio ir spaustuvės organiza-

jo palaikai, kur taip pat iš Aušros Vartų gailestingai žvel
gia Dievo Motina į mūsų tautiečius, kenčiančius raudonojoje 
vergijoje. Dr. S. Daukša.

vima.
Laikraščio pagrindu yra 

prenumeratoriai, užtat atliki
me savo pareigą lietuviškos 
spaudos Kanadoje atžvilgiu—- 
užsiprenumeruokime visi “N. 
L.” Tšpildykime savo pasiža
dėjimus Šerų pirkimo reikalu, 
nes kol nėra minimalaus kapi
talo. tol maža nauda ir iš to, 
kas jau investuota, nes neuž
baigta įmonė neduoda naudos. 
Dalis šio laikraščio rinkta jaW 
ant savo linotipo, nors jis da? 
nėra pakankamai išreguliuo- 
tas, tačiau spausdinimas atlik
tas dar svetimoje spaustuvėje. 
Tačiau ir tatai laikraščio le:di- 
mą jau žymiai atpigina Nors 
ir ne taip sparčiai kaip dau
gelis to norėtų, ‘ N.L.” žengia 
tvirtu žingsniu Į ateiti ir ne
abejotinai taps >.<sų lietuviu 
laukiamu savaitiniu svečiu.

“N.L.” Redakcija kviečia 
savo bendradarbius duoti kuo 
daugiau žinių iš lietuvių gyve
nimo Kanadoje, judinti vietos 
organizacinius reikalus, teikti 
informaciją apie darbu gavimo 
galūnybes ir 1.1., nes šitie da
lykai ypač Įdomūs šiuo metu 
sutartis bebaigančiam lietuvių 
jaunimui.

Visi skelbimai ir rankraš
čiai kiekvienam sekančiam nu
meriui turi pasiekti redakciją 
bent savaitę prieš laikraščio 
pasirodymą.

Redakcija, jausdama tą di
delę atsakomybę už vedamą 
Lietuvos išlaisvinimo kovą ir 
Kanados lietuvių suorganiza
vimą, kviečia visus dar stip
riau susiburti apie “N.L.” ir 
visomis pajėgomis prisidėti 
pre lietuviškos spaudos išugdy
mo Kanadoje.

Redakcija.
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KANADOJE IR PASAULYJE
MIRE BUV. PREZIDENTAS 

E. BENEŠĄS

Trumpos Žinios

Rugsėjo mėn 3 d. mirė bu
vęs Čekoslovakijos prezidentas 
Eduardas Benešąs. Jis buvo 
65 m. amžiaus.

Negalėdamas eiti pagal ko
munistų programą, birželio 
mėn. jis atsisakė nuo preziden
to pareigų ir gyveno netoli 
Pragos savo namuose. Jis pir
mas su Sovietų Rusija sudarė 
draugiškumo paktą dar karui 
tebesitęsiant, tačiau ir jo pro
sovietinis nusistatymas nebuvo 
pakankamas Maskvai.

Benešąs susirgęs nuo saulės 
smūgio, gauto liepos mėn. po
grindžio kovotojų parado me
tu. Jis bus palaidotas valsty
bės lėšomis. Iškilmės įvyks 
Pragoję. Po to jis bus nuvež
tas atgal i savo namus Sezi- 
movo Usti ir ten palaidotas.

Tai buvo vienas iš gabiausių 
netik čekų, bet ir visos Euro
pos politikų.

TEISIAMAS HITLERIS

Muencheno denacifikavimo 
kamera teis Adolfą Hitlerį ir 
jo žmoną Evą Braun. Byla 
yra vedama jų turto likimo iš
sprendimui. Teismas turės pir
miausia išspręsti ar Hitleris ir 
Eva tikrai yra mirę.

27 SOVIETU VETO

Naujas sovietų atstovias Sau
gumo Taryboj Malik pradėjo 
“veto” karjierą ir pareiškė 
veto prieš Ceilono priėmimą į 
TNG. Priėmimas buvo nubal
suotas 9 balsais prieš 2 (SSSR 
ir Ukraina).

Kaip žinoma. Ceilonas atsi
skyrė nuo Britų imperijas ir 
paskelbė savo nepriklausomy
bę. tačiau Malik tos nepriklau
somybės nepripažįsta.

RYTŲ-VAKARŲ karas

NEW YORK. Prof. dr. May. 
modernios Europos istorijos 
profesorius Ročesterio univer
sitete, grįžo iš penkius mėne
sius užtrukusios kelionės po 
Europą.

Jis pareiškė, kad ten yra 
bendra nuomonė, jog Rytų-Va
karų karas yra neišvengiamas. 
Šis jausmas yra ypač stiprus 
Vokietijoj ir Prancūzijoj.

KIAUŠINIAI Į WALLACE

H. A. Walace laike priešrin
kiminės kelionės po pietinės 
USA valstijas buvo apmėtytas 
kiaušiniais ir pomidorais, ta
čiau tas jo nesulaikė nuo toli
mesnės jo kelionės po North 
Carolina.

BLOGIAU NEGU BUCHEN- 
WALDE

LONDONAS. Buvęs čekų 
min. pirmininko pavaduotojas 
atvykęs į Londoną davė pasi
kalbėjimą spaudos atstovams. 
Jis pareiškė, kad paskutiniai 
šeši mėnesiai, kuriuos jis pra
leido tėvynėje, buvo blogesni 
negu šeši metai praleisti vo
kiečių Buchenwaldo koncentra
cijos stovykloje. Jo gyvybė 
nuolat buvo pavojuje. Laisvės 
nebėra Čekoslovakijoje, bet ji 
turi vėl sugrįžti.

KONTR. TARYBA VĖL 
DIRBA

B5RLYNAS. Alijantų Kontr. 
Taryba, susidedanti iš “ketu
rių didžiųjų” karišku guber
natorių Vokietijoj po penkių 
mėnesiu pertraukos vėl susi
rinko posėdžiui. Dienotvarkėje 
buvo vienos valiutos Berlyno 
mieste klausimas.

Posėdžiai buvo nutraukti nuo 
kovo mėn. 20 d., kada sovietų 
gubernatorius Sokolovskis de
monstratyviai išėjo iš posėdžio.

MIRE GEN. A A. ŽDANO- 
VAS

Rugpiūčio mėn. 31 d. Mask
va paskelbė, kad mirė Gen. A. 
A. Ždanovas. Penki daktarai 
konstatavo širdies priepuolį ir 
arterijų sukalkėjimą.

Ždanovas buvo artimas Sta
lino draugas ir spėjamas Sta
lino įpėdinis po pastarojo mir
ties. Jis buvo 52 metų. Pasku
tiniuoju laiku buvo daug gan
dų. kad jis patekęs į “nema
lonę”. ypač dėl jo užsispyri
mo suvesti sąskaitas su Tito, 
kas sovietams sudarė labai ne
malonią situaciją Balkanuose. 
Ryšium su tuo daugelyje už
sienio laikraščių klausiama, ar 
tikrai Ždanovas mirė savo mir
timi ’

SOVIETŲ AKCIJA

VAŠINGTONAS. USA įstai
gos praneša, apie pagreitintą 
sovietų piliečių evakuaciją iš 
šio krašto ir prilygina šią 
1941. kai ji ruošėsi pradėti ka
rą.

Rusijos piliečiai šaukiami na
mo netik iš USA. bet ir iš Ber
lyno ir visos Vak. Europos tuo 
laiku, kai konferencijos Mask
voj turi išspręsti ar susitari
mas tarp SSSR ir Vakarų iš 
viso yra dar galimas.

Tekstilės fabrikai už geleži
nės uždangos dirba viršvalan
džius uniformų gamyboj; rau
donoji armija esanti pareng
ties stovyje; kariuomenė iš 
Azijos perkeliama į Europą: 

daromi įstiprinimai išilgai vi
sos Rytų—Vakarų sienos.

SSSR štabai ir agentūros su
mažintos 30 proc., šeimos ir 
vaikai sovietų valdininkų iš- 
siučiami, mokyklos uždaromos, 
mokytojai išvežami ir invento
rius išparduodamas. Vien iš 
New Yorko išvežta virš 500 
rusų specialistų-inžinierių, tech
nikų ir kitu, kurie čia išgyveno 
po daugelį metų.

Sovietų valdininkų prieš du 
metus Amerikoje buvo virš 
1.100, dabar beliko 300.

Prancūzų ministerių kabine
tas nutarė aktyviai paremti 
“Europos parlamento” suda
rymą. NAUJI K.L.T. SKYRIAI
TRYS NAUJI KLT SKYRIAI

Kuo toliau tuo labiau Kana
dos lietuviai įvertina organi
zuoto darbo reikšmę. K.L.T. 
skyriai baigia apimti visą Ka
nadą. Paskutiniu laiku vėl įsi
steigė trys nauji skyriai: Rod- 
Sault Ste. Marie Ont. Tuo bū- 
ney. Ont.. Moor Lake, Ont.. ir 
du K.L.T. šiuo metu jau turi 
15 skyrių. Turime žinių, kad 
nauji skyriai organizuojasi 
Vancouver. B.C. ir kt.

Rugpiūčio mėn. 8 d. pas su
sipratusius tabako farmerius p. 
St. Zavadskį ir Alfonsą Nace- 
vičių, ten gyvenančio p. A. 
Miškinio iniciatyva ir rūpesčiu, 
įvyko susirinkimas įsteigimui 
Kanados Lietuvių Tarybos Rod
ney. Ont., skyriaus ir Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 320 
kuopos. Ypatingai gausiai da
lyvavo naujieji tremtiniai, ku
rie parodė didelį susidomėjimą 
šiomis abiejomis organizacijo
mis. Su šių organizacijų pro
grama ir kitais tikslais susi
rinkusius supažindino p. A. 
Miškinis.

Į Kanados Lietuvių Tarybos 
Rodney, skyriaus valdybą iš
rinkti: p.p. P. Kovelis. A. Miš
kinis ir A. Paleckis.

Į SLA 320 kuopos valdybą 
išrinkti: p.p. E. Šneideris, A. 
Miškinis, A. Kaveckas, J. Vin
gilis ir P. Paleckis.

Įsitraukus į organizacinį 
darbą stipriomis, energingomis 
jėgomis, reikia manyti, aukš
čiau minėtų organizacijų veiki
mas bus našus. Ypatingai ten
ka džiaugtis, kad į mūsų apy
linkę pateko Kauno teatro ope
ros solistas p. Kovelis. Be abe
jo mūsų skyriaus taut, meno 
programa, dėka jo energijai ir 
gabumams, pakils aukščiau. 
Linkime p. Koveliui našaus 
darbo.

Šių organizacijų skyrių orga
nizatoriui p. A. Miškiniui pa
sisekė užmegsti glaudžius san
tykius su Lietuvių Amerikos 
Misijos draugija Chikagoje ir 
jau trumpu laiku susitarta vie
ni kitiems padėti bendrame lie
tuviškame kultūros bare.

Tad neapsnūskime, o auko
kime savo patyrimus ir savo 
jaunatviškas jėgas ir entuzi
azmą šių organizacijų labui, 
lietuvių kultūros labui, dabar 
naikinamos mūsų tautos labui ir 
savo tautiečių nesusipratimams

Korėjos sovietiškoj zonoj 
parlamento rinkimuose komu
nistai “laimėjo” 97 proc. bal
sų.

* * *

Berlyno aprūpinimas lėktu
vais kainavo 260.000 dol kas- 
ien.

* * *
Čilė ir Rusija galutinai nu

traukė diplomatinius santy
kius ir jų ambasadoriai išva- 
važiuoja namo.

* * *
Rusų angliakasiai “prižadė

jo” premjerui Stalinui padvi
gubinti akmens anglių produk
ciją.

* * *
Argentina atmeta I SA pa

siūlymą Įrengti tarptantinę 
administraciją Antarktikai.

ir nesugyveniniams pašalinti.
Tad už ištikimybę Kanadai 

ir už Nepriklausomą Lietuvą.
Rodnietis.

MOOR LAKE, ONT.

Š.m. rugpiūčio mėn. 18 d. 
įvyko Atlas Constr. Co. Camp 
lietuvių steigiamasis Kanados 
Lietuvių Tarybos skyriaus susi
rinkimas. Įžangos žodį tarė Br. 
Katilius, vienas iš iniciato
rių.

Susirinkimas į valdybą iš
rinko Bronių Katilių. Vaitie
kų Kazlauską ir Kostą Meš
kauską. kurių pirmajam teko 
pirmininko, antrajam — iždi
ninko ir trečiajam sekretoriaus 
pareigos. Skyriaus adresas: 
Br. Katilius, e.o. Atlas Con
struction Co.. Moor Lake. Ont.

Į Revizijos Komisiją išrink
ti : Juozas Rastapkevičius. Edu
ardas Daaniliūnas ir Jonas 
Astra.

Buvo nusistatyta įmokėti 
skyriaus kason po $1.00 įstoja
mojo mokesčio, paminėti rugsė
jo mėn. 8 d. — Tautos šventę, 
paskirti korespondentą ir kt.

Skyrius žada surengti meni
nių pasirodymu, pasikviesda
mas meninių jėgų ir iš kitų 
artimiausių skyrių.

Tap pat svarstvti Kanados 
Lietuvių Centru Tarybos. “N. 
Lietuvos” rėmimo ir kiti orga
nizaciniai reikalai.

Linkėtina naujam skyriui 
suburti visus lietuvius svar
biam tautiniam darbui.

L.

SAULT STE. MARIE, ONT.

Prie pat didžiųjų Amerikos 
ežerų prisiglaudusiam Sault 
Ste. Marie miestelyje prieš 
1948 metus gyveno tik vienas 
lietuvis, senas emigrantas. Tie
sa. yra dar berods du vyrai, lie
tuviškos kilmės, bet su parsi
davusią dvasia, raudonųjų gar
bintojai. Šiaip apylinkėj lietu
vių nėra ir jie retai Čia užklys
davo. Bet 1948 metų pradžioje 
čia esanti Algoma Steel Corp, 
parsigabeno iš Vokietijos apie 
200 DP, kurių tarpe buvo ir 12 
lietuvių. Pavasarėjant lietuvių 
skaičius ėmė daugėti, nes dir
bantieji miškuose bei aukso 
kasyklose baigė sutartis ar ga
vę atleidimą vyko į šį miestą 
kur tiek darbo, tiek uždarbio 
sąlygos yra vidutinio lygio. Ir 
taip per pusmetį prisirinko virš

Britanija nesutinka priimti 
Izraelį į UNO dėl neaiškios pa
dėties Palestinoj.

* * *
Javai surinkti iš vokiečių 

ūkių sovietų zonoj siunčiami į 
Berlyną su užrašu “auginti 
Rusijoj”.

Javai pirmiausia pasiunčia
mi į Drezdeną, kur vagonai 
perantspauduojami ir siunčiami 
Į Berlyią.

* * *
USA neįsileidžia į Ameriką 

anglų Canterburio dekano 
Johnsono, vadinamojo “raudo
nuoju dekanu” dėl jo simpatijų, 
rusų komunizmui. Jis buvo pa
kviestas amerikiečių - sovietų 
draugiškumo s-gos laikyti pra
kalbas.

50 žm. Lietuviai dirba dau
giausia plieno liejykloje.

Sekant spaudą ir matant nau
jųjų ateivių jungimąsi į K.L.T. 
skyrius, jau senokai ir Čia bu
vo kilusi mintis įsteigti K.L.T. 
skyrių. Tuo labiau, kad kiek
viena diena šiame mieste mū
sų šeima didėja. Tą mintį pa
vyko įgyvendinti rugpiūčio 
mėn. 22 d.

Tam tikslui gautoje Ukrai
niečių salėje kelių iniciatorių 
iniciatyva buvo sušauktas susi
rinkimas.

Susirinkimą atidarė ir platų 
paaiškinimo žodį organizaci
niais reikalais tarė R. Galinis. 
Padaręs pranešimą apie K.L.T. 
tikslą hei užduotį, dalyviams 
pritariant, pakvietė susirinki
mui pirmininkauti p. B. Krau- 
čeliuną ir sekretoriauti p. V. 
Akelaitį.

Susirinkimo pirmininkas, 
perskaitęs K.L.C.T. aplinkraštį 
Nr. 1 ir veikimo gaires atsi
klausė susirinkusiųjų nuomo
nės dėl skyriaus įsteigimo. Su
sirinkimas vienbalsiai prtarė.

Pusiau slaptu balsavimu buvo 
išrinkta skyriaus valdyba: D. 
Virbickas. R. Galinis. V. Skar- 
žinskas. V. Akelaitis ir B. 
KrauČeliūnas. Į Revizijos Ko
misiją: Aukštikalnis. Grigalai- 
tis ir Skardžius.

Susirinkimas nutarė laikinai 
nario mokestį nustatyti $0.50 
mėnesiui, kurio dalį siųsti C. 
Tarybai.

Susirinkimo pirmininkas pla
čiai palietė “Nepriklausomos 
Lietuvos” užsi prenumeravimą 
ir spaustuvės Šerų platinimą. 
Tikimąsi, jog “N. Letuva” 
lankys kiekvieną narį.

Baigiantis susirinkimui daly
vavusieji sudėjo “N. Lietuvai” 
$13.50 aukų. Nutarta susirin
kimus šaukti ne rečiau, kaip 
kartą į mėnesį.

Tarp kitko norėtųsi pastebė
ti, kad čia susirinkimų sąly
gos yra labai sunkios, nes dir
bam įvairų darbą ir skirtingos# 
pamainose, taip pat ir šventa
dieniais. Bet gerą norą turin
tieji į susirinkimą atvyko net 
tiesiai iš darbo. O visgi didelė 
dalis, ypač iš moteriškos pu
sės, nors būdami laisvi neat
vyko, motyvuodami, kad nega
vę raštiško pakvietimo ir pa
našiai. Bet tikimąsi, jog čia 
nebus nei vieno lietuvio nepri
klausančio skyriui, o visi vie
ningai eis organizaciniu keliu.

Dalyvis.
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LIETUVIAI KANADOJE
VANCOUVER. B C.

Pasibaigė 10 rnėn. sutartis 
ir vėl pasipylė nemažas būrys 
naujų kanadiečių po visus Ka
nados kampus. Žinoma, daugu
mai tiesus kelias Į Montreal! 
ar Torontą, nes ten jau iš 
anksčiau Įsikūręs koks nors gi
minaitis. o jei ne, tai bent ti
kimasi tarp daugelio lietuvių 
greičiau darbą surasti bei jaus
ti dalį savo tėvynės tautiečių 
tarpe.

Mūs keletą kaž kodėl trau
kė vakarai. Su skaudančia šir
dimi atsiskyrėme nuo draugų 
ir pasukome į Vancouver.

Jau pakely laužėm galvas, 
kaip reiks ten įsikurti, nes nei 
draugų, nei pažįstamų ten ne
turėjome. Be to, dar anksčiau 
buvome skaitę apie Japonų iš
varymą bei įvairias darbininkų 
unijas, kurios įvairiausius rei
kalavimus darbininkams sta
tančios.

Atvažiavome. Ilgai negalvo
ję pasižiūrėjom į fabrikų ka
minus ir leidomės darbo ieškoti1 
Barbą gavome pirmame fabri
ke. Nežinau, ar tai mūsų lai
mė buvo, ar stiprūs, miške 
iš dirbti raumenys bei saule 
įdegę veidai imponavo.

Dar dai r sesių bei brolių, 
nebaigė sutarčių, randasi įvai
riose darbovietėse ir galvas 
laužo, kur po sutarties važiuo
ti. Daugelis bijo, kad Montre- 
V- ar Toronte naujiems emi
grantams gali ir vietos pri
trūkti. todėl truputi parašysiu 
anie darbus, uždarbius bei įsi
kūrimo galimybes Vancouvery

Daugiausia darbų galima 
gauti miškuose, lentpiūvėse, 
j opierio ir šiaip fabrikuose. 
Paprasto darbininko uždarbis 
i valandą nuo 95 et. iki 1 dol. 
Specialistų bei amatininkų nuo 
J,25 dol. iki 2.00 dol.

Moterų uždarbiai nuo 60 iki 
80 <-t. Į valandą. Didelė jų pa
klausa kaip žuvies fabrikuose. ■ 
taip ir kitose įvairiose įmonė 
se.

Miškuose dirbama skirtingai, 
kaip Ontario provincijoje, bū 
tent po tris kirtėjus vienoje 
grupėje, dažniausiai su motori
niais piūklais. kuriuos firmos 
duoda nemokamai. Medžius 
reikalinga tik nuplauti ir su- 
piausfvti. Suvelka juos specia
lūs vilkikai. Taip pat šakų 
genėti nereikia, nes medžiui 

^bekrentant šakos pačios nusi
daužo. Uždarbis miškuose dir
bant akordu nuo 12 iki 30 dol. 
dienai. Dirbant pavieniui — 
nuo 1,25 dol iki 1.50 dol į va
landa. Gvvenama stovyklomis, 
kambariukuose po 2 arba 3 
žmones. Lovos su skalbiniais, 
visuomet šiltas vanduo, labai 
mras maistas. Pragyvenimas 
d'enai kainuoja 2 dol. Šešta- 
(* cniais ir sekmadieniais nei 
f brikuose, nei miškuose ne
dirbama. Miškuose darbas čia 
t unutį pavojingesnis, nes kal- 
i’im-e. pavojaus atveju sunku 
r. ’.A<rfi Be fo. daugumas senu 
l:-fikn nenori su motoriniais 
T Jir’.t, pf,s jootoro
r. o ’/ij įei<rn g°ka ar
ba medis iš šalies krenta.

Darbo galima gauti lengvai 
ir kai kada darbdaviai samdo 
mieliau naujus atvykėlius ne
gu senus kanadiečius. Tik 
viena sąlyga — reikia nors 
truputį angliškai susikalbėti 
Šiaip, be gerų rekomendacijų, 
sunku darbo gauti.

Tokiu būdu dar daug kam 
čia yra gerų sąlygų įsikurti. 
Žiemos visai nėra ir puiki ap
linkuma: iš vienos pusės kal
nai su snieguotomis viršūnė
mis, iš kitos pusės Ramusis 
vandenynas su daugybe mau
dyklių, bei pats Vancouver is 
peskendęs gėlėse ir parkuose.

Čia ankščiau gyveno virš 
Šimto lietuvių. Veik visi labai 
gerai įsikūrę ir mus naujuo
sius labai nuoširdžiai priėmė, 
nežiūrint to. kad politinėse 
pažiūrose yra kai kurių skirtu
mų. Ateityje ir senieji ir nau
jieji lietuviai tikimės gerai su
gyventi. Iki š’o laiko Į Vancou
ver i yra atvyko apie 10 nau
jų lietuvių ir dvi lietuvaitės. 
Pradedama organizuotis ir 
greitu laiku įkursime K.T.T. 
skyrių.

Todėl sesės ir broliai, jeigu 
kam nors pritruks vietos Mon- 
trealy ar Toronte, neužmirš
kit. kad jus mielai sutiks se
nieji ir naujieji lietuviai. Ka
nados ('alifornijoje — Vancou
very je.

Vancouverietis.

ST. CATHARINES. ONT. 
Nepatenkinti darbininkų 

pasitraukimu

Špižo liejyklos administra
cija labai nepatenkinta, kad 
darbininkai apleidžia minėtą 
darbovietę ir darbą susiranda 
pagal savo norą.

Šiomis dienomis. minėtos 
darbovietės du darbininkai 
lietuviai, — Ragauskas ir Mi
kalauskas. nuėję į liejyklos di
rekciją pareiškė, kad jų dar
bo sutartys pasibaigusios ir jie 
radę darbą daug palankesnė
mis sąlygomis, kaip kad šioje 
įmonėje. Todėl nuo šios die
nos jie pereiną į naują darbo
vietę.

Įmonės direkciją toks dar
bininkų vizitas nenudžiugino. 
Kilo triukšmas. Įmonė skam
bino į darbo įstaigą. Darbo 
įstaigos atsakymas įmonės vy
riausybę galutinai pritrenkė. 
Darbo įstaiga pareiškė: jei su
tartis baigta, darbo pasirinki
mas laisvas.

Minėtoje špyžiaus liejykloje 
darbo sąlygos yra sunkiai pa
kenčiamos: įmonės įrengimas 
primity viškiausias, viskas at
liekama per jėgą. Atlyginimas, 
kiek teko patirt . menkiausias 
iš visų tos rūšies Įmonių.

Darbininkai, kurie gyvena 
Įmonės barakuose privalo mai
tintis Įmonės valgykloje. Už 
maistą i dieną išskaitoma po 
ši.40. Maistas prastas. Prave- 
dus bandymą, panašia maisto 
produktų sudėtimi maitintis 
patiems kainuoja tik apie $0.80 
dienai. Dėl nepakenčiamų dar

bo sąlygų ir kitų priežasčių 
šioje įmonėje vietiniai darbi
ninkai keičiasi, kaip pas Čigo
ną arkliai. V. Venckus.

WELLAND. ONT.
Lietuviška gegužinė

Neseniai čia įsteigtas K.L.T. 
skyrius, uoliai pradėjo dirbti.

Liepos 4. d. nežiūrint kai ku
rių trukdančių aplinkybių, sky
riaus pirm. p. Povilo Tamulė- 
no gražiomis pastangomis, p. 
Ašminskienės ūkyje, buvo su
ruošta tikrai lietuviška gegu
žinė.

Gegužinė praėjo linksmoje 
nuotaikoje ir lietuviškoje dva
sioje.

P. Ašminskienės miškelis 
pirmą kartą išgirdą mažosios 
didvyrių Žemės — Lietuvos — 
sūnų ir dukrų sklindantį, ma
lonu lietuvių dainos ritmą.

Pasigėrėti gegužine buvo at
vykę apsčiai svečių iš Toronto. 
Hamiltono, St. Catharines, net 
iš Amerikos ir kitu vietų, o 
taip pat latvių ir estų.

Pašokus, pasilinksminus, pa
vilgius šaltu alučiu karščio ke
pinamas lūpas, graži ir gausi 
lietuviška šeimynėlė išsiskirs
tė į savo gūžteles.

Vac. Venckus.

TIMMINS, ONT.
Timminso lietuviai

Reikia neužmiršti, kad Tim 
minse gyvena apie 100-tas 
naujų em’grantų — lietuvių, 
kurie daugiausia dirba aukso 
kaskylo.se.

Kadangi daugumą sudaro, 
prieš kelias savaites, atvyku
sieji tai dar neturi tampraus 
ryšio su kitose vietose gyve
nančiais lietuviais, taigi nepa
sižymi savo dideliu kultūri
niu veiklumu, kas galėtų kelti 
lietui 'o vardą. Negalvokit, kad 
jie taip ir gvvena visiško ap- i 
snūdimo ženkle.

Prieš kurį laiką p. Sergalio 
pastangomis buvo suruoštas 1 
lietuviškas piknikas, kuris pra- ' 
ė'o gražiai ir sklandžiai. Mū
sų jaunimas susilaukė didž’au- 
sit’ simpatijų iš prancūzu mer
gaičių. nes lietuvaičių Čia be- į 
veik nėra.

Be to krepšininkai turi gerą 
komanda, kuriai vadovauja se- | 
nas krepšinio žinovas St. Mac
kevičius Jo pastangomis buvo 
suruoštos kelios krepšinio 
rungtynės, kurias mūsiškiai 
laimėjo užtikrinta pergale 
Tarp kitko reikia paminėti, 
kad mūsų krepšininkai gina ir 
IIolin"er aukso kasyklų spal
vas. Žaidžia: Duliūnas. Igna
tavičius. Kaunas. Kasiūlevi- 
čius. St. Mackevičius. Miekū- 
nas. Naras. Br. Mackevičius ir 
Parancevieius.

Dabar mūsų krepšininkai 
smarkiai treniruojasi, nes rni- 
šiasi vasaros turnyrui. Mū
siškiai sudarė dvi. beveik vie
nodo pajėgumo, komandas ir 
žaidžia. “ Litbuanicos” vardu. 
Sekančiame tirnvre vėl žais 
už ITolinger aul'*o kasyklas.

Timminsietis.

CHAPLEAU, ONT.

Vadinkimės ne "DP's”, bet 
“DCs”

Rugpjūčio 2 d. Chapleau 
miestas šventė savo tradicinę 
šventę “Big Beach Day”. 
Šventės programoje šalia vie
tinių sportininkų dalyvavo 
trys lietuviai, kurie pasiekė 
gerų pasekmių ir susilaukė gra
žaus vietinės publikos įverti
nimo.

Štai keletas ištraukų iš vie
tinio savaitraščio “The Chap
leau Post” rugpiŪČio 5 d.:

“Šią savaitę aš norėčiau pa
girti vietinius DP, kurie pri
sidėjo prie The Beach Day pro
gramos išpildymo. Be jų eilė 
programos numerių nebūtų bu
vusi išpildyta, nes būtų trū
kę rnngtyninkų.

Pirmiausia, nebūtų buvę 5 
mylių bėgimo, toliau — vienos 
mylios plaukimo, kūjo metimo 
ir kt Bet kai programa baigė
si. atsirado balsų, kad reikėjo 
neleisti DP dalyvauti rungty
nėse ir laimėti tiek pinigų, ku-

IŠ PERON GOLD MINES

Peron aukso kasyklų lietuviai pasiruošę darbui požemiuose. 
Jie greitai baigia savo darbo sutartį.

Laikas bėga skubiu tempu 
ir štai atvykusių lietuvių gru
pė baigia atlikti savo sutartį 
kasyklose. Po to dalis pasiliks 
dirbti kasykloje, o dalis pa
trauks į miestus darbo ieškoti. 
Būtų labai gerai, kad miestuo
se dirbantieji lietuviai ir ži
nantieji. kur galima gauti 
darbo painformuotų ir kitus 
kaip pav. buvo pranešta kores
pondencijoje iš Hamilton.

Mūsų Peron lietuvių grupė 
yra didžiausia 20 asmenų, len
kų ir ukrainiečių yra 19. Be
veik visi priklausome Vai d’Or

CRANK GRINDING CYLINDER BORING
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR KBUILDERS j
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS

MOTORS REBUILT & EXCHANGED
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St. Catherine

Į S. MAZULAITIS 
o Lietuvis siuvėjos

Priimu vyrų ir moterų drabužių užsakymus iš 
savos ir klijentų medžiagos. Vėliausios Europos ir 

° Kanados mados. Kaina prieinama.
° 6820 Monk. Blvd. Ville Emard Montreal.
° Telef. TR. 3363. Tramvajus 36.
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riuos turėję gauti vietiniai 
jaunuoliai.

Kokios rūšies triukas tatai 
būtų? Tie vyrai gyvena šiame
krašte, o mes norime sudaryti 
tribunolą, kuris nuspręstų, kas 
turi laimėti prizus! Gestapo ir 
jiems panašūs elgiasi pagal 
šią schemą, bet mes nesame ir 
nenorime tokiais būti. Aš as
meniškai buvau laimingas tais 
jaunuoliais, kurie taip gražiai 
pasirodė.

Ar ne gražus dienos prisimi
nimas, kai vienas DP — J. Jo
naitis. dalyvavo 5 mylių bėgi
me ir atbėgo antruoju. Po to 
nuėjo prie įlankos ir dalyvavo 
vienos mylių niaukime ir vėl 
baigė antruoju Vakare i s 
metė kūii ir vėl laimėjo antrą 
vieta. Po viso to jis dalyvavo 
šokiuose miesto salėje ir šoko 
iki no dviejų!

Aš galvoju, kad po to, kaip 
šie vyrai laikėsi nuo savo atvy
kimo, jau būtu laikas nustoti 
juos vadinus DP's (Displaced 
Persons) ir pradėti vadinti 
DCs (Decent Citizens —'su
brendusiais piliečiais) ”.

J.J.

K L.T. skyriui. Grupės atsto 
vas J. Adomonis mus atstovais 
ja skyriaus valdyboje. Skai
tom ir prenumeruoja m “N. 
Lietuva“, nes pereina 10 egz. 
Taip pat šėrų platinime visam 
skyriui stovim pirmoj vietoj, 
nes išplatinom už $250. o nig- 
piūčio pabaigoj visi įnešėm pi
nigus. Prie visų skyriaus dar
bu nuoširdžiai prisidedam kiek 
tik sąlygos ir jėgos leidžia. Sa
vo tarpe tiek ir su kitais dir
bančiaisiais gražiai sugyve
nau!. Jul.

kaskylo.se
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O koks platus
Giedra patvindytas dangus 
Kaip mano žemės tolimos 
Bekraštės, mielos lygumos!

Kai aš žiūriu i jį, 
Alan norisi dainuot 
Manosios žemės tolimos 
Nutilusias dainas — 
Manųjų lygumų 
Bejėgę graudulingą raudą, 

f
Nes aš žinau — dabar tenai 

tylu, 
Tartum išniekintuos kapuos 

tylu: 
Dainuojančius kareiviai gaudo 

svetimi 
Jr neria vergo grandines 
Ant mano brolio daininko 

rankų 
Ir mano seseris — godotojas 

išmėto iš namų . . .

DR. JONĄ ŠLIUPĄ LAIDOS 
SPALIŲ MEN. 10 D.

Dr. Jonui Šliupui Laidoti 
Komitetas Lithuanian Audito
rium, 3133 South TIalsted 
Street. Chicago 8. III., praneša, 
kad Dr. Šliupo palaikai nu
tarta laidoti š.m. spalių mėn. 
10 d.

Į Komitetą garbės nariais 
jena Dr. Aldona Šliupaitė. 
Grasilda Šliūpienė ir buv. 
Lietuvos Prezidentas Dr. Ka
zys Grinius. Laidotuvių pasi
ruošimuose dalyvauja visų 
Chicago* lietuvių organizacijų 
atstovai.

Vienoje pamiškės trobelėje, 
kur pirmiau buvo įrengtas par
tizanų štabas, stovėjo jauna 
mergina. Ji bu\o smulkutė, ne
šiojo ilgas, juodas kasas ir 
ant krūtinės turėjo prisisegusi 
Raudonojo Kryžiaus ženkliuką. 
Už sienos, pastogėje, kur buvo 
kraunamos malkos, gulėjo sun
kiai sužeisti trys partizanai. 
Ji savanoriškai pasiliko su 
jais, kai partizanų būrys, kuris 
buvo išsidėstęs kautynėms miš
ke. netikėtai didelių jėgų buvo 
išblaškytas, net negalėdamas 
pasiimti savo sužeistųjų.

—Aš pasiliksiu su jais, mei
lė Tėvynei brangesnė už mano 
gyvybę,—taip ji pasakė būrio 
vadui, kuris buvo pasiryžęs, 
kokia kaina nekainuotų, iš čia 
priešą išmušti.

—Sesut Ramona,—pasigirdo, 
balsas už sienos, — vandens, 
vandens . . .

Ji paėmė ąsotėlį iš tuščių 
namų lenynos, pripylė jį van
dens, priėjo prie lango ir apsi
dairė. Kai aplinkui nieko Įtar
tino nesimatė, išėjo laukan ir, 
žengusi keletą žingsnių, grei
tai įėjo pas sužeistuosius.

—Ramona, Ramona, tu esi 
mūsų visa viltis ir gynėjas,— 
sunkiai atsidusdamas kalbėjo 
leitenantas Šalna. — Ramona, 
dėl visko paimk ši mano re
volverį, nes kareiviai kiekvie
nu momentu gali užeiti. Mes 
turime dvi granatas: viena 
jiems, antra mums. Drebančia is 
pirštais jis pats padavė ginklą 
ir stipriai suspausdamas jos 
ranką tarė:—Kol mūsų tėvynė 
bus laisva, nešiok jį, paskiau,

viskas telieka mūsų dienų pri
siminimu.

Ji netarė nė žodžio, tik jos 
akys pasruvo ašaromis. Vie
nam iš jų perrišusi žaizdas, ji 
atgal sugrįžo į namą.

Kambaryje ant lubų zirzė 
keletas musių. Ant kabančio 
prie sienos Paskutinės Vaka
rienės paveikslo, voras savo 
tinklu baigė uždengti kelių 
apaštalų veidus. Ramona, atsi
rėmusi į sieną, ėmė žiūrėti į 
besileidžiančią saulę. Jai dar 
labiau suspaudė širdį gimtų 
laukų grožis, už lango tyliai 
šlamantys berželiai ir tolumoje 
banguojanti rugių jūra, kur 
bręstančias varpas vėl mindė 
atėjūnų batai.

—Maža, maža, esi mano tė
vynė Lietuva, ir kas tave ne
skriaudžia?—Tuos žodžius ta
riant, iš jos akių, kaip deiman
tai biro ašaros. Jos vaizduotė
je iškilo sesrs paveikslas, kuri 
niekad jos nesuprato. Ji daug 
ką pavydėdavo Ramonai, nes 
anos širdis buvo šalta. Ji buvo 
viską pasiryžusi atleisti, jei ga
lėtų vėl pamatyti savo mielą 
seserį.

Neramus Ramono* žvilgsnis 
skrido nuo xieno taško prie 
kito. Kampe ant staliuko gu
lėjo keletas knygų: Vilija Sa- 
raja ‘ Išpirktas kraštas”, — 
kokia graži knyga — galvojo 
ji ir su Įnirtimu ėmė ją varty
ti. Nors jau buvo skaityta, bet, 
ten aprašomi dalykai atitinka 
laiko momentui, būva dar įdo
miau*. ‘‘Taip. Jų kraštas iš
pirktas vien krauju. Tūkstan
čiai to krašto sūnų žuvo, šim

tas su laisve jų grįžo namo.” 
Staiga ji pametė knygą ir 

pribėgo prie lango: per laukus 
prisidengdami krūmais slinko 
priešo kareivių būrys.

—O Dieve, kad tik jie pra
eitų pro šalį, visa drebėdama 
savy galvojo Ramona,—aš vie
na neatsiginsiu, o jie taip gink
luoti . . . Jos laimei, kareiviai 
palengva praėjo. Ji tuoj nu
skubėjo pas sužeistuosius ir 
viską papasakojo. Po ilgų pra
šymų ji sutiko, kai sutems, ap
leisti juos, nes čia užėjus prie
šui jai būtų dar blogiau. Ji 
žadėjo nuvykti pas žmones ir 
prašyti, kad naktį iš čia iš
gabentų.

Jau buvo sutemę, kai ji juos 
užrakino ir ruošėsi išeiti. Stai
ga į kiemą įjojo penketas j>rie- 
šo raitelių. Ji šoko prie durų 
Visas penketas karių paruoš
tais ginklais atitrenkė namo 
duris ir pusgirčiai suvirto į 
vidų. Ji nepastebėta, iš už du
rų išbėgo laukan. Atsirišusi 
vadeles šoko ant arklio ir pa
sileido tiesiai per laukus miš
ko link. Kol girti kareiviai su
siorientavo, ji buvo gana toli, 
bet vienas iš jų sušuko, kad 
reikia sugauti. Tuoj šoko ant 
likusių arklių ir ėmė vytis. Tą 
pamačiusi, ji dar labiau Įtempė 
vadeles. Kareiviai, matydami 
kad nebepasiseks pagauti, pa
leido visą eilę šūvių. Staiga 
ji susvyravo, pasvyro šonu ir 
nugriuvo nuo arklio. Kai ka
reiviai prijojo, ji buvo jau ne
gyva.

Sekanti rytą, pavykus at
mušti priešą, partizanai vėl pa
siekė pamiškės trobelę. Iš trijų 
sužeistųjų, leitenantas Šalna 
buvo miręs. Jo sustingusiose 

I rankose buvo raštelis su užra

šu :
’’Ramona, lik laiminga, aš 

dėkingas Tau ...” 
Montrealas, 1948.

IŠ SKAUTŲ GYVENIMO 
KANADOJE

Jau sudarytas Tautinis Skau
tų Komitetas (National Com
mittee) iš pirmininko — skaut. 
V. Šarūno, pavaduot.—psk. J. 
Dambaro, reikalų vedėjo — V. 
sktl. V. Morkūno, informacijos 
skyr. — paskt. P. Enskaičio, 
tiekimo skyr. — v. psktl. J, 
-Matulaičio, jūrų skaut. skyr.— 
pskt. B. Stumdžios, sk. vyčių 
skyr. pskt. P. Čeponio.

Komiteto tikslas skautiškam, 
veikimui koordinuoti ir ryšiui 
palaikyti su Kanados skautų 
s-ga. Adresas: Sktn. VI. Šarū 
nas. c.o. II. James, H.E.P.C., R, 
R. 2, Clayton, Ont.

* * *
Picle Crow, Ont. Gold Mines 

įsisteigė pirmas Kanados skau
tų vyčių būrelis “Dariaus ir 
Girėno” vardu. Būrelio vadas 
sktl. L. Kalinauskas. Winni- 
pege jau padaryta užuomazga 
jūrų skautų vieneto įsteigimui.

Skautai veikia Montrealyje 
ir organizuojasi Toronte.

* * *
Tarptautinei skautų espe

rantininkų Lygai (centras Ang
lijoje) atstovauja lietuvis skau
tininkas P. Enskaitis. Jis yra 
atstovas visiems skautams Ka
nadoje ir skautams lietuviams 
visame pasaulyje.

* * *
Australijoje jau nuo pereito 

rudens veikia keli skautų ko- 
respondeneiniai vienetai. Iš 
karto ten yra nuvykę visas 
skautų vyčių būrelis (12 vy
rų). Jie rengiasi dalyvaauti

LIETUVAITES Į VAL D OR MUSŲ JUOSTOS
Kanadoj Lietuvių Tarybos 

Vai d’Or skyrius rugsėjo mėn. 
26 d. ruošia Tautos šventės 
proga didelį vakarą. Programo
je dalyvauti pakviesta p-lės 
J. Vienožinskaitės vadovauja
ma meno mėgėjų grupė. Kelio
nės išlaidas apsiima padengti 
Vai d’Or skyrių®.

Didelių sunkumų sudaro iš
vykimas iš darboviečių. Tuo 
reikalu menininkėms padeda 
rūpintis K.L.C.T. ir pats Vai 
d’Or skyrius. Tikimasi, kad vi
si sunkumai bus nugalėti ir už 
50 mylių nuo Montreal© Auk
so Slėnyje” pirmą kartą įvyks 
lietuvaičių koncertas.

į Seniausias raštuotas audinys 
yra juosta. Juostos lietuvių

1 tautoje yra ne tik praktiška 
drabužio dalis, bet ji turi ir 
apeiginės reikšmės. Gimusį kū
dikį juosdavo juosta. Nešant į 
krikštą, krikšto močia savo sū
nui n ua lįsdavo plačią juostą, 
kur į galus įausdavo jo gimimo 
metus, arba metus pažymėdavo 
kutais (kasmet būdavo įriša
mas naujas kutelis, kuris reikš
davo metą). Mergaitė savo my
limam berneliui ausdavo pilną 
ilgesio, ilgą, raštuotą juostą. 
Per vestuves pamergės juostas 
dovanodavo pabroliams per ves- 

' tuvių apeigas. Pabroliai jomis

susi juosdavo. Marti atėjus į 
vyro namus, mesdavo juostą už 
pečiaus, tokia juosta buvo va
dinama “ pripečkinė”. Berniu
kai eidavo prie pirmos komuni
jos būdavo susijuosę gražio
mis rinktinėmis juostomis. Net 
ir mirusio karstas buvo pri
dengtas juosta.

Siauros juostelės būdavo au
džiamos vyrų marškiniams po 
kaklu surišti, moterų ir mergai
čių galvos papuošaalams, pri
juostei susijuosti ir kt.

Piemenaitės beganydamos 
gyvulius, merginos atspėjamos 
nuo laukų ir grįčios darbų ir 
net senutės buvo nuolatinės

VAL D’OR LIETUVIAI KVIEČIA
š.m. rugsėjo mėn. 26 d. sek

madienį 15 va. Vai d'Or (Que
bec provincija) vietinis K.L.T. 
skyrius ruošia didžiuli koncer
tu, kuriame dalyvauja rinkti
nės naudai atvykusių lietuvių iš 
val d'Or, Montreal. Cadillac ir 
Neranda meno jėgos. Progra
mme: vvru choras, merginų, 
v—n ir mišrūs tautiški šokiai. 
V'lodeklamaci’os. V. Dargio vy 
r-’ kva "t eta s. muzika, '•olo dai- 

i’* etc. Koncerto 
r----- “;mai lietuviu ir anglu

^’on’-'s Kanado- lletivia’ 
kurie nori pamatyti lietuviš-

I kąji meną ir pagyventi jaukia 
nuotaika tarp jaunų vyrukų, 
atliekančių darbo prievolę auk
so kasyklose, prašomi užsuk
ti Į šį Aukso Slėnį.

Po koncerto ruošiama vaka
rienė ir pasilinksminimas su šo
kiais.

Praleistos valandos su vieti
niais ir iš JAV atvykstančiaais 
svečiais bus Jums pilnos gra
žių įspūdžių.

į Atvvkimo atveju prašome 
pranešti: Lithuanian League 
of Canada. Vai d'Or Branch, 
P.O. Box 794. Vai d’Or Que.

juostų audėjos. Seniau juostas 
vertė austi pats gyvenimas — 
jas nešiojo vyrai, moterys, mer
gaitės ir vaikai, todėl kiek
viena mergaitė ir moteris jas 
mokėjo austi.

Juostose ornamentas buvo 
gyvenimo ritmas, toks pat, kaip 
dainoje, kuris eina iš kartos į 
kartą. Juostose matome mū
sų žmonių kūrybą. Kiekvienos 
juostos dugne vis naujas pa
bertas raštas. Juostų raštų ug
dymas tekėjo iš kartos į kar
tą ir kūrybos šventoji ugnis 
buvo kurstoma ir sunkiausiais 
tėvynės metais.

Juostą laikome papuošalu ir 
liaudies menu. Senovėje juostų 
audėjos nesigailėjo nei laiko, 
nei vargo, nei išlaidų juostų

medžiagai. Jos viską aukojo 
savo menui, savo kūrybai. Ma
tome, kad juostos yra mūsų 
senas kultūros padaras. Kaip 

i tokios, jos yra mums brangios. 
Jos ypatingai brangios mums 
dėl savo raštų gausumo ir spal
vų suderinimo. Juostose pasi
reiškė mūsų liaudies įgimtas 
pamėgimas grožio ir sugebėji
mas jį pasiekti paprasčiau
siomis priemonėmis.

Seniausiomis juostomis lai
kome tas. kurios austos pačiu 
paprasčiausiu būdu, kurių pats 
primityviškiausias raštas, nes 
tai lengviausiai buvo galima iš
rinkti. Juostos yra skirstomos 
į rinktines, kaišytines, austi
nes, pintines ir vytines.

Pačios gražiausios ir įvai
riausios juostos yra rinktinės
ir kaišytinės. Prie jų ilgiausiai 
ir apsistosim. Jom austi pa- 
tieksim įvairiausių raštų.

Juosta, kaklaryšiai ir juos
telės šiandie yra pati geriau
sia, gražiausia ir puošniausia 
dovana savo artimiesiems ir 
svetimtaučiams. Jom išausti 
nereikia įrankių, siūlų labai 
mažai, o malonu Žiūrėti, kai iš 

\ po audėjos rankų baltame dug
ne sužiba mėlynos arba raudo
nos žvaigždutės arba išrenkami 

: sudėtingi raštai.
Daug juostų audėjų jau gy

vena Čia. jos ieško naujų raš
tų. naujoms juostoms. Čia pa
sistengsime duoti nuo siauriau
sių iki plačiausių juostų rinki
mams ir kaišvmams raštu.

A. Tamošaitienė.

kaip lietuviai būsimoje austra
lų jambore ir įrengti lietuviškų 
daiktų parodėlę.

* * *
Belgijoje Chatolele (Charle 

roi apylink.) įsteigta skautų 
“Šarūno” draugovė, kuriai 
vadovauja psktl. Skimbiriaus- 
kas. ' P.E.

ĮSIGYKITE VERTINGŲ 
LEIDINIŲ APIE LIETUVĄ’

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Sekretoriate — 1739 So. Hals’ 
ted St.. Chicago 8. Ill. Tel Ca* 
nal 8500 galima įsigyti šių ver 
tingų veikalų :

Constantine R. Jurgėla. Hr 
story of the Lithuanian Na
tion, 1948 m.. 544 psi. stori 
viršai — $5.00.

Thomas G. Chase. The Story 
of Lithuania, 1946 in.. 392 psi.
— $3.50.

Lithuania Country and Na* 
tion (informacinis leidinys)
— $0.50.

Pirkėjams duodami dar trys 
nemokami priedai. Pardavė’ 
jams skiriama 20 proe. nuolai* 
da. Jei nenorite sau palaikyti, 
galite šias knygas puikiausiai 
panaudoti, kaip dovaną.

Pažymėkite ženkliuku pa* 
geidaujamą knvgą. parašykite 
savo pavardę ir adresą ir at* 
siųskite šią iškarpą mums. 
Mes Jums tuojau pasiųsime 
knygą išpirktinai (COD .

Adresas

Varda®, pavardė
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KANADOJE
ROLPHTON, ONT.

Ši vietovė, kurios nerasite 
žemėlapyje, randasi apie 140 
mylią Į vakarus nuo Ottawos 
ir 60 mylių nuo artimiausio 
Pembroke miestelio. Čia Hydro 
Electrical Power Commission 
stato vieną iš didžiausių elek
tros stočių (480.000 a.j.). Dir
ba Čia virš tūkstančio darbi
ninkų, iš jų 400 buvę DP. Lie
tuvių yra 80. Pagrindinis mū
sų ginklas — kastuvas, o prie
šas — žemės ir akmenys. Atly
ginimas 60 et. į valandą. Po 
4 mėn. darbo didesnioji dalis 
išsiskirstė prie kitų darbų, 
prie dailidžių, akmens gręži
mo. mašinų ir 1.1. Jų atlygini
mas dabar svyruoja apie 72 et. 
į vai.

Š.m. liepos mėn. 6 d. Įsteig
tas K. L.T. skyrius.

Daugumas čia esančių tautie
čių savo šeimas yra palikę Vo
kietijoj. Jas kuo greičiausiai Į 
Kanadą atsigabenti — didžiau
sias šio meto rūpestis. Dalis 
vyrų butus rado pas apylinkės 
farmorius. o vienuolika vyrų 
stato namukus šeimų apgyven
dinimui. Toks kuklus namukas 
dviem šeimoms kainuoja apie 
700 dol. neskaitant idėto dar
bo. Romulis.

WINNIPEG. MAN. 

nustebti čionykščių lietuvių ga
jumu ir energija. ,Tegu toji 
energija didėja ir nenustoja 
būti tautinio gyvenimo gai
vintoja ir augintoja.

* *

Halifax'o uosto stotyje lie
tuviai dairosi savųjų. Tačiau 
ne visuomet Čia jų galima ras
ti. Dabar kiekvieną laivą su
tinka jaunas lietnvis. kuris da
lina geležinkelių b-vės trauki
nių tvarkaraščius ir brošiūrė
les. Klausiame jo ar jis netu
rįs parduoti lietuviškų laikraš
čių, atsako, kad “N.L.” jis vie
ną egz. tegalinąs ir tą palikęs 
namuose. Plaukiant per At
lantą spaudos negaunant, no
rėtųsi jos nors Kanadoje gau
ti. Todėl “N.L.” administraci
ja turėtų turėti savo atstovą 
stotyje (tą patį jaunikaitį) ir 
pardavinėti atskirais nr.nr. 
savo laikrašti. Jis niekuomet 
nepasentų, o naujai atvykę 
tuojau susipažintų su Kanados 
lietuvių laikraščiu, kurio Vo
kietijos stovyklose retai gali
ma matyti.

Keletą egz. “N.L.” reikėtų 
siusti i tranzitine stovyklą Vo
kietijoje kun. Šarkos vardu. 
Jis ten greit kolonistus pain
formuotų apie gyvenimą Kana
doje. St. But.

P.S. Lietuvis iš Halifaxo 
kviečiamas atsiliepti, nes jo 
adresu pasiųsti laikraščiai grį
žo. Red. 

lėmis papuoštoje lietuvių baž
nyčioje, laike pamaldų buvo 
tikras religinis koncertas: baž
nytinis choras, vadovaujamas 
p. Dvariono, sugiedojo keletą 
gražių naujų dalykų; torontie
čių jau žinomas ir mylimas ok
tetas su p. Variokaičiu pry- 
šakyje, meistriškai lietuvių ir 
lotynų kalbomis užpildė ir 
nuoširdžiai nuteikė tikinčiuo- 
sus. Ypatinga pagarba tenka 
solistui p. Marijošiui. kuris sa
vo išlavintu griausmingu balsu 
jau ne prmas kartas suvirpina 
ne tik nedidukę bažnyčiukę, 
bet tuo labiau pamaldžių da
lyvių širdis pamilti vis labiau, 
kas lietuviška. Prieš palaimi
nimą po mišių buvo recituota 
malda už tėvynės laisvę prie 
Vilniaus Aušros Vartų Merge
lės Tikinčiųjų entuziazmas tiek 
pakilo, kad pasibaigus pamal
doms spontaniškai staiga pra
siveržė meliodingi Tautos Him
no akordai: Lietuva. Tėvyne, 
mūsų! Himno metu ne vienas 
iš dalyvių nusišluostė iš susi
jaudinimo džiaugsmo ašarą.

Tą pačią dieną po pamaldų 
Kunigų seminarijos parke įvy
ko Toronto “Dainos” moterų 
šalpos draugijos skoningai su
ruošta gegužinė. Joje dalyvavo 
labai daug lietuvių, kurių tar
pe buvo nemaža net iš USA. 
Gegužinėje suirnktas pelnas, 
kaip ir iki šiol, yra skiriamas 
“Dainos” moterų grupės siun
čiamiems maisto pakietukams 

į Vokietiją mūsų vargstantiems 
tremtyje tautiečiams. Vakare 
šios iškilmingos dienos progra
ma buvo baigta niekada nepa
vargstančio lietuviškojo jauni
mo parapijos svetainėje šokiais.

VAL D OR

Iš Aukso Slėnio padangės
—Š.iA. liepos mėn. 12 d. at

vykus naujiems lietuviams į 
vak.-šiaurės Quebec, mūsų tau
tiečių šeimyna gerokai padi
dėjo. Kadangi jie. atrodo, yra 
paskutiniai auksakaliai, tai da
bar lietuvių skaičius artimose 
Vai d'Or apylinkėse siekia iki 
150 žminių. kurių 90 proc. pri
klauso vietiniam K.L.T. sky
riui. Likusi dalis negali dau
gumoj įsijungti į bendrą veik
lą vien dėl didesnio atstumo ir 
nepatogių susisiekimo sąlygų.

Skyrius dabar su naujai at
vykusiais turi 130 narių ir jei 
į jį įsijungs tolima Cadillac 
O’Brien kasyklos grupė, atvy
kusiųjų lietuvių dalyvavimas 
Kanados Lietuvių Tarybos or
ganizacijoje sieks beveik visu 
100 proc. Šitas tautiečių susi
pratimas lengvina skyriaus 
darbą ir jo užsidėtieji uždavi
niai, kaip vajus sukelti spaudos 
b-vei 1000 dol., žymiai padidin
ti prenumeruojančių “Nepr. 
Lietuvos“ skaitytojų skaičių, 
atrodo, bus sėkmingai įvykdy
ti. Nežiūrint sunkokų darbo są
lygų ir rūpesčių dėl artimųjų 
likusių Vokietijoje parėmimo. 

naujieji kanadiečiai idealiai re
mia tautinį darbą.

l’o pa vyk ūso Lietuvos oku
pacijos ir trėmimo minėjimo—- 
koncerto vietinėje anglų i” 
prancūzų spaudoje tilpo visa 
eilė gražių atsiliepimų. Vai 
d'Or angliškasis organas ''The 
Star“ ta proga atspausdino il
gą straipsnį apie Lietuvą, jos 
garbingą praeitį ir dabarties 
kančias. Jis tarp kitko pabrė
žė, kad jau 3 metai po karo pa
baigos ir nežiūrint, kad Atlan
to Charta užtikrino visiems 
žmonėms laisvę, lietuviai, kaip 
jokia tauta pasaulyje ken
čia po nuožmiu komunizmo 
jungu. Jie prarado terore ir 
trėmimuose 20 proc. savo gy
ventojų skaičiaus. Apibudinda
mas ištremtųjų Sibiran dalią, 
rašo, kad pradedant buvus:u 
prezidentu iki paprasčiausio 
darbininko, nuo senelio iki kū
dikio, didelė jų dalis mirė, 
neišlaikę darbo stovyklų sąly
gų ir persekiojimų.

Už gautą minėjimo—koncer
to pelną, kurį sudarė svečių 
aukos, š.m. liepos mėn. pabai
goje Vai d’Or skyrius per b-vę 
’’Help“ pasiuntė lietuvėms 
našlėms Vokietijoje kurių vy
rai žuvo ar tapo ištremti Si
biran, maisto siuntinėlių už 40 
dol. Kiekvienas sušelpiamas 
asmuo painformuotas apie šį 
reikalą ir kartu įvertinta jo 

(Perkelta į 7 psl.)

K. L.T. Winnipeg’o skyrius 
š.m. birželio mėn. 13 d. mi
nėjo dvigubas sukaktuves: Pa
baltijo užgrobimo ir didžiojo 
lietuvių, latvių ir estų deporta
vimo į Sibirą. Ta proga suren
gė komunizmo teismą. Minėji
me dalyvavo latviai ir estai.

Š.m. liepos mėn. 25 d. vi
suotiname K.L.T. Winnipego 
sk. susirinkime nutarta suorga- 
nzuot chorą. Chorui vadovauti 
sutiko p. L. Kasalkauskas. ku
ris jau ėmėsi pasirengimo dar
bo. Tikimasi, kad choras jau 
galės pasirodyti per Tautos 
dienią, kuri nutarta minėti 
rugsėjo 5 d.

J. Dambaras pasiėmė tvar
kyti studentų reikalus.

Netolimoje ateityje, mano
ma, ir krepšinio komanda išeis 
Į aikštę.

Linkime jiems gero pasise
kimo. V. J.—a.

TORONTO, ONT.

HALIFAX, ONT.

Kanadon atvykus . . .
Kai perplaukęs vandenyną, 

keli koją Kanados žemėn, pa
sijunti gana nejaukiai. Hali
fax'as nėra Vakarų Europos 
miestų pavyzdys. Galvoji, kad 
šalia vakariečių kruopštumo 
sunku suderinti dolerini tempą. 
Vykstant geležinkeliu Į krašto 
gilumas kolonistų veidai patys- 
ta ir viršugalviuose pasirodo 
dideli klaustukai. Juk vietos 
niekur nesiskiria nuo tokių pat 
vietų apie Zarasus . . . Arčiau 
Montrealo vaizdas darosi jau 
kiek ryškesnis ir kolonistai 
pradeda juokauti. Po to apsi
pranta ir paskęsta ateities pla
nų sūkuriuos . . .

Kanados lietuviai kolonis
tams sudaro gana jaukius pir
muosius Įspūdžius. Kitą kartą 
net Amerikos lietuviai galėtų

Atvyko astuonios vienuolės
Torontiečių lietuvių publiką 

paįvairino neseniai iš Vokieti
jos atvykusios aštuonios lietu
vaitės—seselės. Jųjų atvykimu 
Į Kanadą rūpinosi Toronto 
kardinolas. Jo Eminencija Ja
mes C. McGuigan. Šiuo laiku 
lietuvaitės seselės apsistojo 
didžiuliame Loretto Abbey vie
nuolyne. Greitu laiku jos per
eis darbuotis Į vieną vaikučių 
prieglaudą, kurią joms pavedė 
Toronto kardinolas.

Atvykusios seselės priklau
so Nekalto Prasidėjimo seserų 
Kongregacijai, kuri yra gry
nai lietuviška. Jos Įsteigėjas 
yra amžinos atminties žymusis 
arkivyskupas Jurgis Matulis. 
Lietuvoje šios seselės gyveno 
Marijampolės mieste. Nekal
to Prasidėjimo seserys turi ke
letą lietuviškų namų ir Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. 
Linkime seselėms lietuvaitėms 
nepamiršti ir Toronto lietuviš
kosios parapijos.

Vedybų Įkarštis

Besibaigiant naujai atvyku
sių Į Kanadą lietuvių darbo su
tartims, ir įgaunant laisvus 
sparnus į bendrą visuomeninį 
gyvenimą, daug kas iš “dipu
kų” nejuokais susirūpino “su
rimtėti”, atseit, vestis. Pasku
tiniu laiku Toronte rengiamą- 
si penkioms vedyboms. Toron- 
tiečiai džiaugiasi padidėjimu 
naujoms lietuviškoms šeimoms.

Gražiai atšvęsta Žolinė

Torontiečiai lietuviai Lietu
vos pavyzdžiu, Žolinę (Šv Ma
rijos dangun ėmimo šventę) 
apvaikščiojo su ypatingai pa
kilia nuotaika. Skoningai gė

Maistas i Europa per
VIENA SAVAITE

® ‘ C

įM SH SAVE A FRIEND IN EUROPE, Inc.

Montrealo skyrius — 1410 Stanley Street, Montreal, P.Q., Canada. — Tel.: 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.
Jeigu gavėjas pats negali nuvykti į Paskirstymo Centrą, jis gali 
įgalioti kitą, padėdamas savo parašą antroje orderio puseje.
Be visiems gerai žinomo standartinio siuntinio 21 sv. už 
$10.05, mes turime sandėliuose Vokietijoje ir Austrijoje 
siuntinius po

1) 11 sv. rafinuoto cukraus už............. $ 2.45
2) 16% sv. grynų taukų už..................$12.55

Papildomas mokestis Berline ir Rusų zonoje:
Standartiniam siuntiniui ....................... $1.00
Cukraus ir taukų siuntiniams po ....$0,50

Užsakydami visada nurodykite zoną
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

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

4 
1
5 
1
2

sv. margarino 
sv. Kavos, 
sv. kviet. miltų 
sv. marmalado, 
sv. aviž. maisto, 

1 sv. pieno

Paruošti siuntiniai 
didesniuose

2 sv. mėsos,
2 sv. ryžių,
2 sv. cukraus,

l/2 sv. kakavos,
1 sv. kond. pieno 

šokolado.

gaunami visuose 
miestuose

VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE

Tariamasi ir su kitais kraštais.

Speed Vouchers

Please print YOUR name and address

NAME

STREET AND NUMBER

CITY AND STATE

DO NOT WRITE HERE

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

Please check Country and Zone below:

AUSTRIA - ALL ZONES

GERMANY
BERLIN (all sectors)

AMERICAN ZONE

□ BRITISH ZONE

FRENCH ZONE

Or print name of City and Country here S Į
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Iš Aukso Slėnio 
(Tąsa iš 6 psl.) 

auka bendroje lietuvių kovoje 
dėl savo krašto laisvės.

Nežiūrint sunkių europiniam 
sportui sąlygų Vai d’Ore mū
sų vyrukai nenuleidžia rankų 
ir didelėmis pastangomis kartu 
su vietiniais gyventojais sukū
rė krepšinio aikštę, kur š.m. 
liepos mėn. 18 d. .vyko pirmo
sios žaidynės tarp lietuvių ir 
vietinių jugoslavų komandų. 
Pastarieji buvo sustiprinti po
ra geresniųjų anglų ir pran
cūzų žaidėjų. Rungtynės, ne
žiūrint mūsiškių treningo sto
kos, baigėsi užtarnauta lietu
vių pergale rezultatu 25:16. Už 
lietuvius žaidė ir pelnė taškus 
šie asmenys: Markauskas 7, 
Ostrauskas 10, Žemaitis 1, Tė
velis 1, Šinkūnas 6.

Dabartinis skyriaus sekreto
rius Ig. Žalys jau Lietuvoje ir 
Vokietijoje pasireiškęs kaip 
gabus šachmatininkas, užmezgė 
ryšus su kanadiečiais šachma
tininkais ir rungtyniauja su 
jais korespondenciniu būdu. 
Eilei Moutrealo ir Toronto 
šachmatininkų teko kapitu
liuoti prieš jo užtikrintą žai
dimą.

Alg. Pulkauninkas.

PAIEŠKOJIMAI

KIRKLAND LAKE

Į birželio 13 d. Kirkland 
Lake ir apylinkės lietuvių 
tremtinių susirinkime primtas 
ir Kanados vyriausybės nariams 
pasiųstas rezoliucijas gauti at
sakymai. Užs. Reikalų Min. pa
vaduotojas rašo:

“Min. Pirmininkas prašo 
pranešti, kad jūsų birželio 24 
d. raštą, kuriame jūs atkreipia
te jo dėmesį į peticiją, priimtą 
1948 m. birželio mėn. 13 d. 
Kirkland Lake lietuvių susirin
kime prašant užtarimo Lietuvai 
per JTO ir kitas instancijas, 
jis gavo.

Tiek jūsų raštas Ministeriui 
Pirmininkui, tiek jo nuorašas 
T'žsenio Reikalų Ministerijai 
perduoti valdininkų dėmesiui, 
kurie yra atsakingi už šiuos 
reikalus”.

Į Senato Speaker’s Cham
bers vardu pasiųstą petieiją- 
šiais žodžiais atsakė senato 
kalbėtojas p. J. II. King:

“Aš gavau jūsų birželio mėn. 
24 d. raštą ir aš suprantu bei 
atjaučiu jūsų susirūpinnmą 
Lietuvos reikalais.

Jūs lietuviai daug iškentė
jote, bet reikia tikėtis, kad 
Europoje padėčiai 
jus, pagaliau bus 
taika ir Lietuva tos 
siais pasinaudos.

Tankiu pasisekimo Kanadoje 
jums ir jūsų tautiečiams”.

as.

nusistovė- 
užtikrinta 
taikos vai-

PRANEŠIMAI
SERŲ PLATINTOJŲ DĖMESIUI

išvardintais nurody- 
pageidavimais: 
K.L.T. skyriai 

asmenų grupės
arba 

netu- 
kny-

sąrašus, įrašant vardą, pavar
dę, pilną adresą, kvito numerį 
ir paimant asmeninį parašą, 
kadangi netolimoje ateityje 
pagal tuos sąrašus bus išsiun
tinėjami šėrai.

Kvitų knygutės pasilieka to
limesniam šėrų platinimui

Sp. B-vė “Nepriklau. 
soma Lietuva”.

TEISINGAI ADRESUOKITE
* PINIGUS

“Nepr. Lietuvos adminis- 
su banku 
ir netiks- 

Pra 
j some ateityje pinigus adre-

Spaudos bendrovė “Nepri
klausoma Lietuva” pageidau
ja šėrų platintojus vadovautis 
žemiaus 
mais bei

1. Visi 
pavienos
rinčios šėrų platinimui 
gučių. ar jausdamos ių stoką, 
kreipiasi į Spaudos Bendrovę 
“Nepriklausoma Lietuva” 
Montreale.

2. Siunčiant sąrašinį šėrų 
pirkėjų pranešimą, reikalinga 
pridėti kvito numerį.

3. Siunčiant “money order tracija turi sunkumų 
ar čekį vardyti ne asmens pa- dėl labai nevienodai _ 
varde, bet bendravęs, atseit liai adresuojamų pinigų. 
‘‘Independent Lithuania’’.

4. Siunčiant čeki iš kitų pro- suoti: 
vincijų į Quebec’o (Montrea- j 
lį), reikalinga pridėti 15 et. 
pašto ženklais, nes Quebec’o 
bankas čekius persiunčia atgal 
ir atskaito persiuntimo išlaidas 
iŠ bendros šėrų pirkėjų pini
gų sumos, tokiu būdu palieka 
nepilni Šerai.

5. Visi šėrų platintojai ne
delsiant turi prisiųsti pirkėjų

INDEPENDENT LITHUANIA 
3-4th Ave, Ville Lasalle, 

Montreal, Que.
Be to, laikraščio adminis

tracija maloniai prašo gerb. 
skaitytojų, siunčiant laiškus į 
administraciją, aiškiai rašyti 
savo adresus su pilnu vardu ir 
pavarde. Neaiškūs adresai la
bai apsunkina laikraščio siun-

: timą ir jis dažnai grįžta atgal. 
Pilni vardai reikalingi skaity
tojų kartotekos sudarymui.

Administracija.

U.P.R. linija už White River) 
popiermalkių kirtimas prasidė- 
jo nuo rugpjūčio mėn. 15 d. ir 
dabar darbas eina pilnu tem
pu. Šiame sezone dirbs 25 sto
vy k os.

Oras darbui gana paankus, 
uodų nėra.

Darbas — akordinis. Atly
ginimas priklauso nuo darbini- 
ko, miško ir oro. Miškakirtys 
skaito, jei neuždirba 10 dol. 
dienai - neverta miške sėdėti. 
Nu.) rugsėjo mėn. 1 d. atlygi
nimas bus pakeltas 10-20 proc. 
Tuo pačiu bus pabrangintas ir 
pragyvenimas, kuris dabar kai- 

: nuoja dienai 1.20 dol.
Atrodo, kad grynai lietuviš- 

j kos stovyklos nepasiseks su- 
j kurti.

Lietuviai yra telkiami Aho 
Camp 46 — vienoje iš geriau
sių stovyklų. Ateityje, jei tik 
stovykla nebus perpildyta — 
lietuviai be jokių trukdymų iš 
Regan bus skiriami čia.

Važiuojant paimti iš gele
žinkelio stoties kvitą. Bus grą

Gyvenantiems Kanadoje pa
ieškojimų kaina—50 et. Ga
lima siųsti ir pašto ženklais.

— Kas turi kokių nors ži
nių apie Stasį Urniežą, kilusį 
iš Varnių valsč., maloniai 
prašau pranešti V. Stankūnui. 
4878 Parthenais, Montreal, 
Que.

PARDUODAMI

PADĖKA

— Jonas Paškevičius, kadai
se Montreaale turėjęs kepyklą, 
vėliau išvykęs į Amer. Jungt. 
Valstybes. Paieško Petras Pet* 
rutis, 24 Robinson Street, To
ronto, Ont.

— Jankauskas Zigmantas. 
Delnickų km., Šeitokų v., Ma
rijampolės apskr.. į Kanadą iš
vykęs maždaug 1926-27 m.

— Eičytė Pranciška. Šaka
linės km., Gaurės v.

♦
— Joneliūnas Petras, Mari- 

ginių km., Jėzno v.

Už suruoštas, mano išvyki
mo Montreal in proga, išleistu
ves, mieliems Sudburio lietu
viams: poniai Veronikai Juš
kienei, p.p. J. Valaičiui, A. La
pienių). Pr. Kraujeliui ir K. 
Narbutui tariu nuoširdų ačiū.

Taip pat mano padėka pane
lei Aldonai Juškaitei ir jos 
broliui Simonui už koncertine 
dali.

Išleistuvių metu “N. Lietu
vai” buvo suaukota 17 dol.

Karolis Rusinas.

Du akordeonai firmos Ilohner. 
vienas 80. antras 120 bosų.

Kreiptis: 2453 Coleraine Str., 
Montreal 22, Tel. WT. 0485. MIŠKO DARBŲ REIKALU

— Šuoždinys Kazys. Augli
ninkų km.. Jėzno v.

— Voveriutė Marytė, atvy
kusi Kanadon 1948 m.

— Daubartas Pranas, atvy
kęs Kanadon 1926 m.

— JLaskeviČius Vincas, nuo 
Marijampolės, 1926 m. mokęsis 
Kaune, Aukšt. Technikos Mo
kykloje.

— Lengvenis Juozas, Šilalės 
v.. Tauragės apsk.

— Naujavičiūtės: Pranciš
ka ir Antanina, Juškų km.. 
Žaliosios v.

— Jonas Legas, gyv. Lietu
voje. Dauneikių km.. Svėdasų 
v.. Rokiškio apskr.. išvažiavo 
Į Kanadą 1913 m., ieško Roza
lija Gugelytė-Frankienė, gyve
nusi Anykščių v., Šepetiškių 
km.

— Kazimieras Prunskus, gi
męs Berniukų km.. Kaltinėnų 
valsč.. Švenčionių apskr.. išvy
kęs Į Kanadą 1931 m., ieško 
Juozas ČPponas.

— Juozas Makštelė. atvy
kęs Kanadon prieš 15 metu, 
Kupiškio valsč.. Šalteuių km.

IESKO-SIULO

NORIU SUSIRAŠINĖTI 
buvusios Seedorfo D1 
los ir kitais pažįstama is-pažįs- 
tamoins. Rašyti: Vytas Simniš- 
kis, Yalourn North. Victoria. 
Australija.

su 
stovyk-

Abitibi Power & Paper Co 
Ltd. Regan Depat. (Ontario-

žino metu Aho Camp 46 yri- 
13 lietuvių. Ką čia turime, ne
galima nei girti nei peikti.

Neteikiu daug šviesių vilčių. 
Norint uždirbti—reikia dirbti.

Sezono pabaiga 1949 m. ba
landžio mėn. 1 d. Numatoma, 
norintieji ilgiau pasilikti —- 
galės dirbti prie popiermalkių 
plukdymo.

Petras Adamonis, 
Abitibi Power & Paper Co Ltd.

Regan Ont. Aho 46

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

gausite TEISINGĄ ir SĄŽININGA patarnavimą.

i

DP LIETUVIAI, atvykę į 
Halifax liepos 6 dieną laivu 
“Marine-Marlin”, gali pas ma
ne gauti foto nuotraukas, da
rytas Bremenburg stotyje, be
dainuojant 4 pozos ir ant de
nio sekmadienį 2 pozos. Išėjo 
pusėtinai. Formatas 6x6 kai
nuoja 10 centų, o formatas 9x9

DIRBU LIETUVIŠKO MENO kainuoja 20 centų. Užsakant 
prašyčiau pridėti ir pašto iš
laidas 4 et. Mano adresas: 
Petras Česnulis, Penmarvian 
ITonte. Paris. Ont. Canada.

Albertas J. Norkeliunas

IŠDIRBINIUS. — skulptūras, 
lėkštes, stilizuotus kryžius, 
koplytėles ir t.t. Ieškau, kas 
mano rankdarbius platintų 
Kanadoje. Atsiskaitymas siun
tiniais arba pagal susitarimą.

Rašyti: Kazys Kačinskas. 
Augsburg-1 laeunsteten. Flachs 
Str. 42 1 U.S. Zone, Germany.

ATSILIEPKIT 
GERAŠIRDŽIAI!

Kas sutiktų paimti mano 
pusbroli iš Vokietijos bet ko
kiam darbui. Kelionę apmo
kės pusseserė gyvenanti Kana
doje 4 mėn. Iš anksto dėkoju.

Rašyti: Ksteher White—lie
tuvaitei, 270 Dufferin Avė.. 
Brantford. Ont.

IEŠKO GYVENIMO 
DRAUGES

išsi-Esu 25 metų amžiaus, 
lavinęs, gerai positurintis. tvir
tos valios, negeriąs svaiginan
čių gėralų. Ieškau rimtos gy
venimo draugės, bei susiraši
nėjimui, ne senesnės, kaip 25 
metų amžiaus. Laišku pri
siųsti foto ir atsakymui pašto 
ženkliuką.

Rašvti šiuo adresu: Jonas 
Kritučiūnas. 181 Guolvais Avė., 
Sault Ste.. Marie. Ont. Canada.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
1 H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0691

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 — Tek: PLateau 1871

HELP REG D. KANADOJE
VALDŽIOJ REGISTRUOTA EKSPEDICINE 

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

1 FRANCI ZIJA, ITALIJA, BELGIJA, OLANDIJA, DANIJA 
ANGLIJA1R

SIUNTINYS Nr. 1 
Tik $10.00

ęsu įpakavimu 20 svarų)

svarai kiaulinių TAUKŲ 
svarai KAVOS (pupelių) 
svarai CUKRAUS 
svarai kenuotos MĖSOS 
svaras
svaras RYŽIŲ 
svaras KAKAVOS.

2
5
2
1
1
1

GRIETINĖS

Visi produktai aukščiausios 
už taip žemas kainas tik iš
HELP Patarnauja Kanados 

siunčiami greičiausiu

SIUNTINYS Nr. 2 
Tik $6.00 

(su įpakavimu 10 svarų) 
4’svarai kiaul. ‘TAUKŲ 
1 svaras KAVOS pupelių 

svaras valg. ALYVOS 
svaras CUKRAUS 
svaras KAKAVOS.

1
1

7
'l ik $6 

svarai kiaul. 'f'A ŪKŲ 
svaras valg. ALYVOS

švieži. Šios rūšiesrūšies ir
Kanados tegalima išsiųsti.
ir J. A. Valstijų žmonėms. 
Kanados pašto laivininkystės

siuntinius

Siuntiniai 
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 antį.Gus HELP neatsakys.)

HELP Reg’d P.O. Box 777 Place D’Armes, 
MONTREAL 1, QUE., CANADA.
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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Š.m. rugsėjo mėn. 11d. (šeš

tadienį) 8 vai. vakare įvyks 
Lietuvių parapijos salėje Iškil
mingas Tautos šventės Minė
jimas.

Minėjimą ruošia Kanados 
Lietuvių Centro Taryba.

Programoje :
Iškilmingas aktas, kurio me

tu bus nesenai atvykusio iš 
Austrijos Dr. St. Daukšos tai 
dienai pritaikyta paskaita.

“Lietuva dabar” — p. Vlado 
Joco vieno veiksmo vaidini
mas A’aidina Montrealo lietu
viu meno mėgėjų grupė.

Tautiniai šokiai. Išpildo šo
kėjų grupė.

Laisva kūryba — Jonas Ne- 
vardauskas.

Solo — dainuoja p-lė Stra- 
vinskaitė.

Melo deklamacijos — išpildo 
Montralo skautės.

Gyvasis paveikslas — išpildo 
Montrealo skautės.

Po programos — šokiai, bu
fetas ir 1.1.

Įėjimas laisvas.
Visi Montrealo lietuviai kvie

čiami skaitlingai dalyvauti.
Prašoma nevėluoti: prasidės 

punktualiai.
Kanados Lietuvių
Centro Taryba.

Nors jau rugsėjo mėnuo, bet 
gegužinės K.L.C .T. ankštelėje, 
Ville Lasalle, tebevyksta su di
džiausiu pasisekimu. Čia atė
jęs sutikti ir visus tuos, kurių 
kartais per visą savaitę negali 
surasti.

Gegužinių pasisekimui daug 
prisideda vilasaliečiai senieji 
ir naujieji lietuviai, kurie pa
sirūpina muzika, bufetu ir 1.1. 
Programą užpildo lietuviai 
tremtiniai meno mėgėjai. 
Daug triūso tuo reikalu įdeda 
Jonas Gudas, programos orga
nizatorius. Negalima užmiršti 
ir p. J. Leknieko, kuris visą 
vasarą už savikainą teikia ge
gužinių bufetui gėrimus ir kt. 
ir dar dažniausiai savo tran
sporto premonėmis juos atve
ža.

Jau laikas pagalvoti, kur ir 
kaip orgnizuoti panašius pobū
vius žiemos metu.

2.

3.

4.

Lithuanian League of Ca
nada, 2576 Sheppard Street, 
Montreal 24, Que. 
“•Nepriklausoma Lietuva” 
(redakcija, administracija 
ir bendrovė). 3 
Ville Lasalle, 
Que.
Julius Jurėnas, 
kasininkas, 3 4th
Lasalle, Montreal, Que. 
Juozas Kupris, “Nepriklau
somos Lietuvos” kasininkas, 
7695 Lasalle Blvd., Ville 
Lasalle, Montreal. Que.

4th Avė, 
Montreal,

K.L.C.T.
Ave. Ville

ATVYKO P. K. RUSINAS

Ilgai lauktas linotipistas p. 
K. Rusinas, dirbęs “The Sud
bury Daily Star”, atvyko į 
Montrealą ir pradėjo darbą 
“Nepr. Lietuvoj”.

MONTREALO LIETUVIU DAILĖS STUDIJA
Ponios A. Tamošaitienės rū

pesčiu jau suorganizuota Mon
trealo Lietuvių Dailės Studija. 
Patalpas ir stakles maloniai 
sutiko duoti YMCA. Studiją 
lanko didelis skaičius lietuvai
čių. Dirbama ketvirtadieniais 
nuo 4 iki 11 vai.

Iškilmingas Dailės Studijos

atidarymo aktas įvyks rugsėjo 
mėn. 11 d. vakare Lietuvių 
Parapijos salėje tuojai pat po 
Tautos Šventės minėjimo akto.

Studijos adresas: Montrealo 
Lietuvių Dailės Studija, YMCA 
183 St. Catherine East, Mon
treal, Que.

Į darbą vieningą, į darbą 
brolau,

Jei nori gaut laisvę tėvynei 
ir sau!

Į darbą jei norim, o broliai, 
visi

Matyt, kad mūs tautai šviest 
saulė šviesi.

Šitos gražios ir patriotiškos 
dainos, kurią parašė mišriam 
chorui K. žižiūnas, Čia paduota 
tik pradžia. Visa daina yra iš 
trijų posmų. Antra daina, — 
SPINDULĖLIS — liaudies dai” 
na, parašyta taip pat mišriam 
chorui. Ir dar trečia daina —■ 
MAN GYVENIMAS SALDUS 
— yra duetas, arba dvibalsiam 
chorui su piano pritarimu. 
Šioji daina yra linksma ir gra
ži. kurioje atsispindi rašytojo 
sielos jausmai.

Visos šios trys dainos gau
namos prisiučiant vieną dole
ri, o chorams perkant didesnį 
kieki, duodama didelė nuolaida.

Užsisakyti: K. Žižiūnas, 
6387 Dės Erables Street, 
Montreal 36, Canada.

“Victoria” Hospital, Alontrea
le, lietuvaitės, kurios netru
kus baigia savo sutartį poilsio 

metu ligoninės parke.

IŠSIŲSTI TREMTINIAMS

MAISTO PAKIETĖLIAI

K L.C.T. sudarytoji komisija 
maisto pakietėliams į Vokietiją 
išsiųsti savo darbą užbaigė. 
Buvo pasiųsta tremtiniams 45 
pakietai. Kiekvientme pakiete 
po 6 sv. taukų ir 2 gabalėliu 
muilo. Išsiuntimas buvo atlik
tas talkos būdu, kurioje daly
vavo vilasalietės moterys ir 
naujai atvykusios lietuvaitės. 
Visi pakietėliai buvo apsiūti 
geraširdžių moterų suaukota 
medžiaga. Pakietėliams pro
duktus užsakė ir savikaina pa
tiekė p. Jenas Leknickas.

ATVYKO DR. ST. DAUKŠA

Montreale žada apsigyventi 
nesenai iš Austrijos atvykęs Dr. 
St. Daukša. Jis yra Sorbonos 
u-to Paryžiuje teisių daktaras. 
Linkime jam sėkmingai čia Įsi
kurti ir sustiprinti Alontrealo 
kultūrininkų eiles.

Netrukus laukiama atvyks
tant Prof. Dr. Šapokos su šei
ma, kurie taip pat apsistos 
Alontreale.

Lietuvaitės Išleido Darbo Minister! I Europą
Kanados Darbo Ministerio p. 

Humphrey Mitchell garbei, jo 
išvykimo į Europą proga, 
rugpjūčio mėn. 24 <1. buvo su
ruoštas Montreale, Ville La
salle golfo klube. išleistuvių 
vakaras. Išleistuvėse dalyvavo 
ir 5 lietuvaitės, kurios buvo 
pakviestos didelio lietuvių 
bičiulio ir šio vakaro iniciato
riaus, Parlamento atstovo ir 
Darbo Ministerio parlamenta
rinio patarėjo darbo reikalams 
p. Paul Emil Gote. Pobūvyje 
dalyvavo apie 170 svečių, dau
giausia iš National Service De
partment ir Regionai Commi- 
ss’on d’Assuraanee ITommage 
tarnautojai.

Lietuvaitės. pasipuošusios 
tautiniais rūbais, buvo prista
tytos p. M misteriui ir jo šei
mai. Ponas Ministeris maloniai 
su jomis pasikalbėjo ir apgai
lestavo, kad Kanadai trūksta 
laivų spartesniam DP atgabe
nimui.

Toliau p. Gote pristatė sve
čiams dainininkę p. Vienožins
kaitę. išversdamas į anglų ir 
prancūzų kalbas jos dainų 
pavadinimus. Tikriausiai pirmą 
kartą tokia proga praskambėjo 
“Kur bakūžė samanota” ir 
“Alano sieloj šiandien šventė”. 
P-lė Vienožinskaitė dar padai 
nago po vieną anglišką ir pran 
cūziŠką dainą, pastarąją pagal 
p. Gote prašymą. Jai baigus, 
jis viešai pareiškęs savo nusi
stebėjimą. kad lietuvaitė 
esanti Kanadoj tik keletą 
mėnesiu, taip puikiai mokėjo 
išreikšti savo dainoje prancū
zų dvasią.

Po to p. Gote pristatė pub
likai išraiškos šokių šokėją p. 
Šimaitienę. Ypač didelio susi
domėjimo sukėlė jos pačios 
improvizuotas šokis pagal 
Griego “Aze’s mirtis” muziką. 
Jai pašokus valsą, groteską 
bei čigonės šokius, ji pavadi
nama “our distinguished dan-

cer .
Daininkei ir šokėjai akom

panavo p. V. Judzentavičiūtė, 
kuri paskambino ir porą daly
kėlių solo, iš kurių vienas bu
vo pagal p. Al misterio pagei
davimą.

Po programos p. Gote pasa
kė pritaikytą kalbą, į kurią p. 
Alinisteris atsakydamas pareiš
kė, esąs laimingas būdamas 
tarpe šių visų tarnautojų. 
Taipogi pabrėžė, kad jam buvo 
labai įdomu pasikalbėti su DP

mergaitėmis, nes Kanada ža
danti priimti dar apie 10.000 
DP. Išreikšdamas savo pasi
tenkinimą programa, p. Minis- 
teris užsirašė šių 3 lietuvaičių 
Vokietijoje likusių giminių 
adresus, žade.lamas jų atvyki
mą pagreitinti.

Po programos buvo šokiai, 
kuriuos pradėjo p. Gote išves
damas p. Vienožinskaitę. Ki
toms taip pat teko apsisukti su 
aukštais pareigūnais.

Atsisveikindamos su p. Ali* 
nisteriu lietuvaitės prašė nu
vežti jų linkėjimus likusiems 
lietuviams Vokietijoje ir sir 
daryti galimybes kuo didesniam 
lietuvių skaičiui atvykti į Ka
nadą.

Išvykstant jos buvo nuste
bintos dar vienu malonumu, kai 
p. Gote pasiūlius, visi svečiai 
sušuko: “Lai gyvuoja laisva 
ir nepriklausoma Lietuva”.

Lankydami gražiąją Montrealo vasarvietę Ville Lasalle aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
Edward St. 7682, Montreal

{vairūs užkandžiai, šilti ir šalti gėrimai, lietuviška muzika.

Tel: C H. 5020

Dr. Leon Carpentier
B

DANTISTAS

Daro peršvietimus (X-Rays)

2540 SHERBROOKE EAST, MONTREAL
(Ant Frontenac Kampo)

)

Į

/

)

Tel: Ofiso — CH. 5020

” Res. — AM. 9324

Dr. E. Andrukaitis

2540 Sherbrooke East, Montreal 
(Ant Frontenac Kampo)

2820 ALLARD ST 
Montreal 20.

Tel. TRenmore 1135

VICTORIA
CLEANERS & DYERS CO.

Mes valome ir dažome įvrairius, kaip vyriškus, taip moteriškus 
drabužius. Taip pat išvalome nuo lietaus apsiastus, dėl kurių 
uždedame “Drex”, kas neperleidžia vandens ir duodą graženę 
išvaizdą.

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

Kiekvieną orderį paj imame iš namų ir pristatome J namus.

Už musu atliktą darbą garatuoj'ame.
Dėl informacijų prašome telefonuoti TRenmore 1135 (galimą 

pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
A. Majauskas J. Matulaitis

't
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