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BERLYNAS SAUGUMO TARYBOJE

INDEPENDENT LITHUANIA Į
Xuthoi ized as second class mail, Host Office Dept., Ottawa

Už išlaisvinimą Lietuvos!
Už ištikimybę Kanadai!

FOR LIBERATION OF LITHUANIA!
FOR LOYALTY TO CANADA!

Spalių mėn. 5 d., po aštrių

taravimo, devyniais balsai 
prieš .du (Rusija ir I kraina 1 
buvo nutarta

iioje. A. Višinskis tuojau

m u.
tuo klausi

padarė ir Ik rainos
D. Manuilsky. Šį ka

tik nedali v avimu

vauja. e
Tuo būdu Berlyno krizis, po 

ilgų derybų Maskvoje ir Ber
lyne, perkeltas į Jungtinių 
Tautų institucijas. Nėra abe
jojimo kad rusų tėzė Ims pa
smerkta. tačiau kad dėl to pa
sikeistų rusų politika Berlyne, 
maža vilties.

Rytų ir V a karų susikirtimas 
Berlyne vis dar aštrėja. Ber
lyno savivaldybės 
rusų sektoriuje 
Transporto lėkt u vų, 
Čių maistą, 
trukdomas 
Raudonosios

rinkimą i

judėjimas nuolat

Armijos nianiev- 
rais. Pranešama apie didelį 
rusų kariuomenės judėjimą ir 
naujus sustiprinimus tarp Ber
lyno ir Baltijos jūros. Rusų 
spaudimas Vienoje gręsia pa
versti ją antruoju blokuojamu 
miestu.

UNO TRECIOJO KARO ŽENKLE
Vyksta viena iš dramatišs 

kiaušių Jungtinių Tautų sesi
jų. Viso pasaulio dėmesys nu
kreiptas į Paryžių, kur spren
džiamas karo ar taikos klau
simas. Tačiau jau pačios pir
mosios Didžiųjų kalbos tą pra
rają, kuri skiria Vakarus ir 
Rytus, tik dar labiau išryški
no ir naujo karo grėsmę dar 
laibiau padidino.

Ameriką ruošiant 
rą prieš Sovietų

apkalt.ino 
atominį ka- 
Sąjungą ir 
atijas”. Ša-

I ž naujo

lia neg’irdėtų ginklavimosi 
lenktynių ir planų užpulti 
Sovietus, Amerika stiprinanti 
prieš ją vakarų Europą ir at
statanti Vokietiją, 
karo ruošimą esą 
Amerikon karo v 
pav. krašto apsaugos ministe-

D. Leathy, Armijos ministras 
Kenneth Royall ir kiti.

Amerikos užsienių reikalų 
ministras G. (.’. Marshall savo 
kalboje nurodė, kad dabartinė 
generacija grasi nanua nauju 
karu. Jis kaltino tautas, ku
rios užsibarikadavo nuo liku-

principus. Beris no klausimas 
rduotas .Jungtinėms 
Jis įspėjo, kati “ Bū- 

tragiška, jei kitų 
būtų paskaityta silp-

Tautoms, 
tų laibai 
kant rybė 
nybe”.

Aštriausiai puolė rusus D.
Britanijos užsienių reikalų tm|i‘ 
nistras E. Besiu. Jis, apkaltin
damas 

neapskaičiuojama naujo
. katastrofa nusileis ant mūsų, 

tai už tai bus atsakinga tik 
viena vienintelė didžioji vals
tybė”. Jis pabrėžė, kad Brita-

PRICE 10c. vili M E i’A t

Ii atskirus pokarinės Europos

Itingt. Amerikos Valsty- 
is pareiškė Was’iingto- 

I Britanija numato pi
li su Amerika 300 mil.

300

metuToronbo lietuvių šokėjų grupė allieka tautini šokį ‘Linagėlė” Tautų 
Kanados Tautinėje Parodoje, Toronte.

MILIJONŲ PASKOLA
K .1 n 11 !■ >s Brit u ū k io mi

perkamos mašin >s 
pramonei atstatyt i ii 
įtinti. Paskola įeitų 1 I tuopos

NERAMUMAI VOKIETIJOJ

Vokiečių 
kad 5000 
policijos, sunkiai 
kulkosvaidžiais r 
džiais išsiuntinėta 
burgo provinciją

Policija specialiai 
padalinta į viene- 
vyrų ir paskirstyta 

provincijos miestus.

spauda praneša, 
is sovietų 
ginkluotos

po Branden- 
ranXinti ne

ramumus, 
apmokyta, 
lūs {to 300 
j atskirus

puolimą ir
vietų UZ- 
ga I imybė

-Jungtinių Tautų 

gandinę tribūną 
šaulio opinijai 
į instituciją.

Į propa-

laimėti, kaip 
kuri turėtų 

ias pasaulio

•Janglinių Tautų posė-

PRANCŪZIJA SUSVYRAVO
Prancūzijos v idujiirmi 

kūmai jau kelintą karui 
kiai pastebimi stiprinant

va 1st y bill

ininisterių
V ISll 
bu -

Gaule

įminimas.

apsigynimo politikos klau- 
priemonės

gynimo centras turi būti

suprantamų
priešingi b
Europos stiprinimo politikai, o

Gaule š'.dininki
Komunistai turį 

net 
Komunistai
priežasčių 
kokiai \

nepritaria
Jie

tų Sąjunga.ginkluotų pajėgų vadu.

Britų 
viršininkas, 
isl.l penkių

MARGARINAS TEISME
Spaliu 8 d. pasibaigė mar-

I i.iiua sekančią savaitę.
Buvo sprendžiama ar dar 

■alio ia įstatymas, di audžias 
importuoti margariną, išleistas 
prieš 62 metus.

Juo norėta apsaugoti žmonių 
sveikatą, tačiau dabar jį var
toja milijonai žmonių ir nė 
vienas dėlto nėra susirgęs.

ko karo ministrai, timpai 
Ti.wuti apsisaugojimo ip] 
I.Ilsimo karo atveju ir 1.1.

ruo-

met ns neibu v o
juntama trečiojo ka 
niė, kaip dabartinėje 
nių Tautų sesijoje.

sun- jam įgy vendini i.

< tone, 
tiko.
iškėlė

□ paskui susvyravo ir 
rimtų abejojimų dėl 1> 
įvykdj ino.

riausybės silpnumo priežastis 
stiprus komunistų ir l)e 

spaudimas, 
e 30 proc., 
i 40 protu 

dėl

tačiau paskutinėmis Z(inip- 
s prisi.h-i'im.is prie Vakarų 
įropos bloko Amerikos ir 
mados vyriausybių jau 
.■irstomas. Tatai labai sustip

rintų Europos padėtį ir tei
giamai atsilieptų į Prancūzi

jos negalavimus.

SUVARŽYMAI UŽSIENIE 
(TAMS

lau- uždramlė užsienie-
čiams l»e 
liau, kaili

dipl

ei jų.

50 km. nuo Mask- 
draudimas liečia ir 

; vyriausybė parei
davo ^pasiuntinio 

smuike ii i ij int'orma- 

kad trukdytų pasiuntiniui 
likti
s v aršiom i s pasiuntiniu 
kimo klausimas.

tai būtų 
atšau-

vietų diplomai i trio 
Kanadoje taip pa 
pareikalauta kiekvienu išvy
kimo toliau mm savo reziden
cijos atveju, prinešti atatin
kamiems Kanados organams.

personalo 
gali būti

SACHSENHAUSEN DIRBA
BERLYNAS. “Neue Zei- 

tung” praneša, kad garsiąja- 
me nacių Sachsenhauseno lage- 
m.vje per pirmus sovietų okupa
cijos metus mirę 1.500 vokie

ti. Jie buvo palaidoti masi- 
n’ame kape. Rusai bandė lik
viduoti kapo, esančio miške, 
žymes, bet be pasisekimo.

Dažni pranešimai apie sovie- 
zonos koncentracijos lage- 
aukštą mirtingumą yna ru- 
uepa neigiami.

tų 
rių 
sų

SOVIETAI ATMETA
Sovietai atmeta Kanados Atom inės Energijos Kontrolės Planą 

luoti, išduoti atomines paslap
tis ir tik tada kalbėtis apie 
kontrolės įvedimą.

Sovietai Jungtinių Tautų 
Politinėje Komisijoje atmetė 
Kanados ipasiūliytą Atbmjinės 

rėtų būti pirmiausia padary
si tarptautinė inspekcija turi
nt jos atsargų ir įrengimų, 
o to sudaryta tarptautinė 
teminės energijos kontrolė ir 

įbom'bllatominiu

tuojau 
sunaikinti atominių bombų at
sargas. uždrausti atominį ka
rą ir tik tada įvesti Atominės 
energijos kontrolę. Jie užgin
čijo, kad Amerika turi atomi
nių ’bomlbų monopolį, duodami
suprasti, kad jų turi ir Sovie-

1 4.11 ,

DREW PROGRESISTU KON
SERVATORIŲ VADAS

Ontarijo provincijos minist
ras pirmininkas George Drew 
Prog resist ų Konservatorių 
konvencijoje, Ottawoje, buvo 
išrinktas nujuoju paartijos

UŽGIRIA TREMTINIUS
“Tlie Sudilau v Daily Star” 

šio mėn. 1 <1. numeryje savo 
v eda<m:i jaune energ ingai puola 
komunistų pastangas diskredi
tuoti tremtinius atvykusius į 
Kanadą dail-ams. Laikraščio 
teigimu, Kanados kasyklos jau 
turi 2.30(1 darbininkų iš Vokie
tijos ir paprašė atgabenti dar 
700. Jie esą ne tik geri darbi
ninkai, bet ir sparčiai ruošt asi 
tapti .gerais Kanados piliečiais. 
Nors ir sunkiai dirbdami, dau
gelis lanko anglų kalbos kur

tai prisitaiko prie šio krašto 
gyvenimo sąlygų.

IR VĖL FRANKO
Spalių mėn. 8 d. naktį G. 

Marshall iš Paryžiaus išskri ’o 
į Was’hingtoną, kur turės svar
bų pasitarimą su prezidentu 
Trumą n u.

IŠ gerai informuotų slouk- 
nių pranešama, kad ryšium 
su naujo karo grėsme galinti 
pasikeisti Jungtinių Tautų | o- 
litikn Ispanijos atžvilgiu.

KALENDORIUS 1949 M

Numatomas išleisti Kanados 
lietuvių kalendorius 1949 m.

Jei kas turėtų informacinės 
medžiagos apie Kanada, jos 
geografinės, ūkinės, sociali
nes. darbo ir kt. sąlygas a a 
atatinkamų straipsnių, naudin
gų Kanados lietuviams, pia- 
šoma kuo skubiausiai prisiųs
ti “N. Lietuvos” adresu.

Kadangi laiko liko nedaug, 
tali visi straipsniai turi pa
siekti redakciją nevėliau š.m.
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KOVA DEL LAISVES
Kur šiandien lietuvis bebūtų, kiekvienas pergyvena di

džiąją taujos tragediją. Laisvės paragavusi tauta be jos nu
rimti negali. Bet laisvės niekas nedovanoja. Ji iškovojama 
kančiomis ir kraujo aukomis. Ir šiandien ta kova vyksta visu 
atkaklumu. Kovojama nuo pat pradžios ir visais frontais. Buvo 
kovojama pogrindy jau per pirmąją bolševikų ir vokiečių 
okupaciją, o ypatingai dabartinės okupacijos metais. Pačioje 
Lietuvoje nuo pat to momento .kaip tik įžengė bolševikinis 
okupantas, prasidėjo net atviros kovos su ginklu rankoje. 
Kovojančių partizanų aukos buvo didelės tačiau savo didvy
rišką kovą jie tebetęsia ir šiandien. Dėl švento laisvės reika
lo jie aukoja viską ir net gyvybes.

Kitą, nekruviną kovą, neša ant savo pečių lietuviai už 
tėvynės sienų. Čia nėra tols didelės rizikks, nereika kraujo 
aukų, bet ir ši kova yra reikšm inga. Čia svarbiausia yra 
palenkti Lietuvos naudai pasaulio viešąją nuomonę ir sudo
minti jos likimu demokratinių kraštų vyriausybes. Kaiku- 
riuose kraštuose, jų tarpe ir U.S.A, ir D. Britanijoje, šitą dar
bą dirba ten tebepripažįstami nepriklausomos Lietuvos spe
cialūs diplomatiniai atstovai. įgalioti ministerial. Negalė
damos išlaikyti didesnio personalo, trūkdainos lėšų patiems 
reikalingiausioms uždaviniams, atstovybės betgi visos naštos 
nešti negali. Juo laibiau, kad ir jų veikimo laisvė protar
piais yra varžoma. Ji yra priklausoma nuo to krašto vyriau
sybės santykių su Maskva. Juk visi atsimenam, kaip Švei
carijos vyriausybė, norėdama įsiteigti .Maskvai, net visiškai 
panaikino Lietuvos atstovo diplomatines proregatyvas. Pagaliau 
net ir mūsų reikalui palankiuose kraštuose diplomatiniam ats
tovui ne visada yra patogu ir galima atlikti tokius veiksmus', 
kurie tuo momentu tikrai būtų naudingi. Diplomatai yra 
suvaržyti nusistovėjusių veikimo formų bei protokolo. Tė
vynės meilė įpareigoja įsijungti į šią kovą visus plačiajam 
pasauly išsisklaidžiusius lietuvius. Kiekvienas, kam brangi 
laisvė, privalo įnešti savo įnašą į šią kovą.

Tauta paskelbė kovą dėl laisvės, ji visa ir kovoja. Anks
čiau funkcionavusieji valstybiniai organai už visą tautą šito 
darfbo atidirbti nebegali. Dabartinėse sąlygose tai yra visos 
tautos uždavinys. Jam nuveikti ir visų pastangoms sude
rinti, dar Lietuvoje buvo sudarytas vadovaujantis kovos or
ganas — Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, trum
pai vadinamas VLlK’u. Veikdamas jau penktus metus, ap
jungdamas visas politines sroves ir pripažįstamas visų plačiai 
po pasaulį išsiblaškiusių lietuvių, VLIK’as jau daug nuveikė 
Lietuvos bylos reikalui. Jis turi sukūręs net vykdomąjį or
ganą, va»l. Vykd. Tarybą, kuri tinkamu momentu galėtų pra
dėti eiti vyriausybės funkcijas. Pastaruoju metu VLIK’ui 
pasisekė 'užmegzti ryšius ir su Lietuva, su ten veikiančios 
kovos organizacijos vadovaujančiu organu, kurio atstovai net 
formaliu aktu visą vadovybę užsieny pripažino V LIK ’ui. Va
dinasi dabar visos tautos laisvės kova yra suderinta, yra vie
nos vadovybės rankose. Lietuvoje kovai vadovauja parti
zaninis organas, vad. Bendro Demokratinio Pasipriešinimo 
Sąjūdžio — BDPS vadovybė, o už jos ribų — VLIK’as. 
kuris diplomatinėje dirvoje veikia bendrai su tebeveikian
čiais nepriklausomos Lietuvos atstovais. Kiekv ieno lietuvio 
Šventa piirriirii šitą kovą visomis savo jėgomis remti. Karo 
Muziejui dovanotume Laisvės varpe buvo gražus įrašas:

. . Kas laisvės nemyli, tas nevertas jos.’’ O mus išeivius 
tam dar įpareigoja Lietuvos giriose liejamas brolių kraujas 
ir Sibiro tremtyje vargstančių kančios. Jų sumokamos kai
nos iš mūsų niekas nereikalauja. Reikia tik paramos jau 
veikiantiems organams, reikia susidrausminimo. Tegul mū
sų nedaug, bet mūsų pusėje teisė. Vieną kartą ji visdėlto 
laimės. A. š.

ĮREGISTRUOTA 
LIETUVOS”

Prieš porą dienų įregistruo- t 
ta Quebece “Nepr. Lietuvos” t 
bendrovės konstitucija. Ne
trukus įvyks pirmas oficialus 
b-vės konstituciją pasirašiu
siu steigėjų posėdis, po to — 
šėrininkų susirinkimas ir val
dybos rinkimai,

Atsitiktinai spaustuvės dar
bo pradžia sutapo su formaliu 
bendrovės įsikūrimu. Nors il
su didžiausiais sunkumais, bet 
tikslas pasiektas, Ncpasla pl is. 
jog netrūko pranašų. kurie 
skelbė, kad iš to nieko neiš
eis. Kai kuriose vietose tie gau
dai labai pakenkė šėrų plati
nimui .o Ino pačiu ir greites
niam spaustuvės siiorga niza v i - 
mui. Dar ir dabar, spaustuvei 
pradėjus dirbti. bendrovė ir 
laikraštis turi didelių pinigi- 
nių sunkumų ir negal tobulė
ti. nes pasidarė nemaža skolų. 
Didžiausi b-vės rėmėjai šėrų 
platinime yra Montrealo ir Vai 
d’Or K.L.'P. skyriai. Reikia ti
kėtis. kad dabar ,kai jau ma
tosi apčiuopiami darbo vaisiai, 
pagyvės šėrų platinimas ir 
kitose vietovėse. O jų reikia iš-

BALFO SEIMAS
Š.m. spalių mėn. 15 ir 16 , 

dienomis, Morrison. Chicago, 
III., įvyks BALFo seimas.

Po seimo bus bankietas ,ku
riame be seimo dalyvių, kvie- ( 
čiama įžymių svečių ir lietu- 
v ių tautos draugų.

ATLANKĖ VAL D OR K.L.T. 
SKYRIŲ

Š.m. rugsėjo męn. 25-27 die- j 
nomis. kartu su koncerto prog- Į 
nimos dalyvėmis, Vai d Or 
K.L.T. skyrių atlankė Kanados 
Lietuvių Centro Tarybos kasi
ninkas Julius Jurėnas.

Ta proga aptarta eilė or
ganizacinių reikalų.

IMIGRACIJOS ĮSTAIGOS
“Nepr. Lietuvos” reda loci

ja gauna daugybę laiškų su 
prašymais nusiųsti imligraei- 
jos pareiškimų blankų (Imm. 
Form 55 ir 55a), nurodyti ar- 
tliunliausią imi igracljos įsUaigą 
ir 1.1.

Norėdami patarnauti vi- į 
siems savo skaitytojams, arti-J 
niųjų atkvietimu besirūpinan
tiems. dedame šį pilną imi- i 
gracijos įstaigų (Immigration 
Office) sąrašą. Mažose vieto-j 
vėse nenurodytas tikslus adre
sas. bet ten jas surasti ir be 
adreso lengva, o laiškams taip 
pat užtenka tik pažymėti “ I.m-i 
migration Office” ir vietovės 
vardą .

PRINCE EDWARD ISLAND
CHARLOTTETOWN;
SUMMERSIDE AIRFIELD.

NOVA SCOTIA
HALIFAX: Pier 21, Tel.: 3-7691 ir 3-7692. 
SYDNEY: 195 Charlottv St., TeL: 5489 

ir 5189.
NEW BRUNSWICK

ANDOVER: c.o. Customs Office;
EDMUNDSTON: International Bridge, 

Tel. 677;
McADAM: Tel 23 McAdam, IN. B.; 
MONCTON AIRPORT: Moncton, N. B. 
ST-JOHN: Tel. 3-2872, St-John, N. B. 
ST-LEONARD: International Bridge,

Tel. 49;
ST-STEPHEN: International Bridgr,

Tel. 208;

“NEPR. 
BENDROVE

platinti ne mažiau 10 proe. nuo 
įregistruoto šėrų kapitalo 
($.>0.000) kad b-vė pagal Ka
nados įstat.vmus galėtų pradė
ti veikti, taigi už $*>.000. Tiek 
maždaug reikia turimoms sko
loms apmokėti ir papildomoms' 
mašinoms pirkti. Tuo tarpu lig 
šiol išplatinta šėrų dar tik už. 
nepilnus $3.000.

\’isi šėrų platintojai prašo
mi nedelsiant prisiųsti šėrų 
pirkėjų sąrašus. įrašant var-Į 
dą .pavardę, pilną adresą iri 
kvito numerį. Tikrieji šėrai 
jau spausdinami ir netrukus 
pagal tuos sąrašus bus išsiun
tinėti šėrų pirkėjams. Taip 
pat prašomi visi tie, kurie dar 
neprisiuntė už išplatintus Še
rus pinigų, skubiai juos pri
siųsti. Pinigus siųsti ‘‘Inde-! 
pendent Lithuania ” vardu.

Kvitų knygutės, iki bus pa
siųsti šėrai. paliekamos toli
mesniam platinimui.

‘‘Nepr. Lietuva” kviečia vi
sus, kurie dar nespėjo paremti 
šios naujos lietuviškos kultū
rinės tvirtovės, prisidėti joe 
užbaigimui. i

WOODSTOCK ROAD: Woodstock, N.B., 
Tel. 5300-3.

QUEBEC
ARMSTRONG: Armstrong, P. Q.
HUNTINGDON: Huntingdon, P. Q. 
LOCOLLE: Lacolle, P. Q. 
MONTREAL: 1162 St-Antoine St., 

Ma 4955;
QUEBEC: Quebec. P. Q., Tel. 27840.
ROCK ISLAND: Rock Island, P. Q., 

Tel. 316;
PHILLIPSBURG: R. K. No 2 Phil

lipsburg. P. Q., TeL 521;
STANHOPE: Stanhope, P. Q.
SUTTON: Sutton, P. Q.

ONTARIO
OTTAWA: Woods Bldg., Slater and 

Elgin Ste., Ottawa, Ont., TeL 9-3198;
BROCKVILLE: Brockville, Ont., Tel. 

2043;
COBOURG: Cobourg, Ont., TeL 809;
CORNWALL: Cornwall, Ont., lei. 3305; 
FORT ERIE: Fort Erie, Ont., TeL 555; 
HAMILTON: 4 Hughson St., South 

TeL 2-1250;
KINGSTON: Kingston, Ont., lei. 8513; 
LANDSDOWNE: Thousand Islands

Bridge, Landsdowne, Ont., TeL 91-4;
LONDON: 291 Dundas St. East, lei. 

Fairmount 2276;
NIAGARA FALLS: Federal Bldg., Quee 

St., Tel. 358;
PRESCOTT: Prescott ,Ont, Tel. 10; 
SARNIA: Sarnia, Ont., lei. 1372; 
SAULT STE. MARIE: Sault Ste Ma

rie, Ont., TeL 508;
SUDBURY: 4 Durham St., North Room 

221, Tel. -2214;
TORONTO: 170 Bay St., I el. Waverly 

6160;
WINDSOR: Imigration Bldg., Maiden

Lane, Tel. 33-8374;
FORT FRANCES: International Bridge, 

Highway no 71, TeL 148;
FORT WILIAM: Post Office Bldg., TeL 

South 164;
PIGEON RIVER: Highway no 61, Pi

geon River;
PORT ARTHUR: Customs Bldg., I el. 

North 2054 ;
RAINY RIVER: Rainy River, lei. 11. 

MANITOBA
WINNIPEG: Immigration Haff, Maple 

St., TeL 95-919;
BOISSEVAIN: International Peace Gar

dens ;
EMERSON: Emerson, Man., tel. 35; 
GRETNA: Gretna, Man.;

PIRMAS NUMERIS 
SAVOJE SPAUSTUVĖJE

Išleidžiame pirmąjį “.Nepri
klausomos Lietuvos numerį 
rinktą ir spausdintą savoje 
spaustuvėje. Retas tegali įsi 
vaizduoti, kiek rūpesčių ir dar
bo teko padėti, kol tatai buvo 
pasiekta. Nereikia užmiršti, 
kad “Nepr. Lietuvos” redaga
vimas, spausdinimas ir Žymi 
dalis viso K.L.T. organizaci
nio darbo guli ant vieno re
daktoriaus pečių. Atvykus li
nui ipistui K. Rusinu), paleng
vėjo techniškas laikraščio iš
leidimas. bet prisidėjo įvai
riausi rūpesčiai susiję su sku
biu savos spaustuvės organiza- 
v iin'o užbaigimu. Jis dar ne

SASKATCHEWAN 
NORTHGATE: Northbate, Sask. lei. 

504; 
NORTH PORTAL: North Portal, Sask 

Tri. 32; 
REGINA: 316-17 Post Office Bldg.. 

Tel. 8188; 
SASKATOON: 3321 Federal Bldg., lei. 

5223. 
ALBERTA 

CALGARY: 520 Public Bldg., lei. M-2773 
CHIEF MOUNTAIN: Watertown Park; 
COUTTS: Coutts, Alta, lei 28; 
EDMONTON: 10534 100th Street, tel. 

22-017; 
LETHRIDGE: 402 Public Bldg., Tel. 

3145; 
BRITISH COLUMBIA 

KINSGATE: Kingsgate, B. C.; 
VANCOUVER: Vancouver, B. C. lei. 

Pac. 7371; 
ALDERGROVE: Highway Aldergrove,

B. C. TeL Lynden 1111; 
CASCADE: Cascade, B. C.; 
DOUGLAS: White Kock, B. C., lei.

Blaine 952; 
HUNTINGDON: Huntingdon, B. C.,

Tel. Abbotsford 49 L; 
NEW WESTMINSTER: New West

minster, B. C., Tel. New Westminster 
2160; 

OSOYOOS: Osoyoos, B. C.; 
PATERSON: Paterson, B. C.; 
PORT ALBINI: Port Aibini, B. C.; 
PRINCE RUPERT: Prince Rupert, B.

C. , Tel. 375;
VICTORIA: 40 Dallas Rd., lei. Em

pire 5111; 
SIDNEY: under Victoria. 

YUKON TERRUUKY 
WHITE HORSE: White Horse, Yukon;

IS SKAUTU GYVENIMO
SKAUČIŲ KONFERENCIJA

Š.m. rugpiūčio 13-23 dieno
mis buvo pasaulinė skautų-Čių 
konferencija < boperstovvne l . 
S.A., kurioje dalyvavo 26 vals
tybių atstovai.

Iš lietuvaičių pusės buvo pa
siųstos vadės laiškas iš Vokie
tijos su atatinkamais pageida
vimais.

Lietuvaitės skautės Kanadoje 
pasiuntė konferencijai pasvei
kinimą su tautiniais ornamen
tais ir juostele. Ten buvusioje 
parodoje lietuvaites atstovavo 
prof. Tamošaitienės audiniai 
ir mezginiai. Ypatingai Žavėjo 
suvažiavusias skautes mūsų 
margos raštuotos pirštinės.

lietuvaičių ir bendrai DP 
skaučių reikalus kelti ir ginti 
maloniai sutiko sktn. Moreau 
iŠ .Montrealo. L.S.S. Seserijos! 
įgaliotinė Kanadoje ją supa
žindino su skaučių gyvenimu 
Nepr. Lietuvoje, su vargu ir 
nenuilstamu darbu tremtyje. 
Per sktn. Moreau pasaul. kon
ferencijai buvo įteikti 3 pa
grindiniai prašymai: L kad 
būtų paskirta atstovė DP skau
tėms Vokiet i joj*’, 2. kad lais
vų kraštų skautės globotų mo
raliai ir materialiai DP skau
čių vienetus Vokietijoje ir 3. 
kad laisvų kraštų skautininkės 
užniegstų ir palaikytų ryšius 
su DP skani ininkėm Vokie
tijoje.

Visi šie pageidavimai pasaul. 
skaučių konferencijos buvo pri
imti be jokios opozicijos. Sktn. 
Moreau nuomonę pasaulinio sk. 
biuro atstovė jau turėtų būti

baigtas, bet pasiekta bent to, 
kad šis numeris yra jau sa
vos spaustuvės darbo vaisius. 
Nugalėjus techniškąias kliū
tis. kurios lig šiol buvo di
džiausiu “Nepr. Lietuvos” to
bulėjimo stabdžiu ir kurioms 
nugalėti buvo skiriama dau
giau energijos .kaip pačiam 
laikraščio redagavimui, dabar 
bus galima atkreipti didesnį 
dėmesį į laikraščio turinį ir 
bendradarbių sutelkimą. Ta
čiau vieno redaktoriaus ir li
no! ipisto per maža laikraštį iš
tobulinti. Žmonių būtų, bet 
trūksta lėšų. Nepaslaptis, kad 
ir dalį kuklių prenumeratų ir 
aukų sumų teko investuoti į
spaustuvę. Spaustuvės ir “N. 
Lietuvos” reikalai tie patys. 
Kas prenumeruoja laikraštį.
perka Šerus ar duoda aukas, 
lygiai reuria “Nepr. Lietu
vą”.

(Jauname nusiskundimų dėl 
netvarkingo “Nepr. Lietuvos” 
siuntinėjimo. Klaidų pasitai- 
taiko. stengiamės jų išvengti. 
Tačiau nereikia užmiršti, kad 
anksčiau administracijos dar
bą drbo p-lė M. Arlauskaitė, 
o dabar dirba K. Toliušis be 
jokio atlyginimo po ilgų ir 
sunkių savo tiesioginių dienos 
darbo valandų. Laikraštis 
lankstomas ir išsiunčiamas tal
kos būdu, daugiausiia'j ligo
ninėse ir namų ruošoje dir
bančių mergačių ir kito nau
jai atvykusio lietuvių jaunimo. 
Šitoks darbo išblaškymas la
bai palengvina įsvelti klai
doms.

“Nepr. Lietuva” tebėra tik 
didelio idealizmo ir visų jos 
draugų pastangų vaisius. Rem
kime ją straipsniais, korespon
dencijomis, neužmirškime jos 
platinimo. Artinasi metų ga
las. Numatomas “ Nepr. Lietu
vos” platinimo vajus. Neliki
me be laikraščio ir pasiūly
kime jį kitiems, nes tik bend
romis pastangomis jį išūgdy- 
sime ir susi iprnsiine.

Pr. Rudinskas.

išvykusi pradėti savo darbą 
Vokiet i joje. Taip pat kanadie
čių skaučių vienetai jau teirau
jasi lietuvaičių skaučių adre
su Vokietijoje ir Kanadoje.

S. K.

BRANGŪS BROLIAI SKAU
TAI VYČIAI!

Pagal 11 Tarpt. Skautininkų 
Konferencijos Moissone 1948 
m. nutrinių Nr. 14, išemigra
vusiems skautams leidžiama 
burtis į vienetus, vadovauja
mus savų vadovų. Šis nutari
mas yra labai svarbus mums 
organizaieinliu ir tautiniu at
žvilgiu. Susibūrę po Lelijos 
ženklu mes būsime atsparūs 
prieš visus blogumus, išlaikysi
me savo originalų lietuvišką 
charakterį ir dar tvirčiau pri
sidėsime prie pagrindinių lie- 
1 u vių tautos aspiracijų.

Junkimęs į darnią vyčių šei
mą .kurios neskirtų atstumai 
ar kontakto neturėjimas.

Visi skautai ir skautai! vy
čiai, kurie dar nėra užsiregis
travę, skubiai siunčia savo ži
nias broliui Vladui Morkūnui. 
Cons. Mines Ltd., M at ache wan. 
< >ntario.

Ilgai nedelskime.

Pr. Čeponis,
Sk. vyčių skyriaus vedėjas, 
Skautų atstovo Kanadoje 

pavestas.
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KANADOJE IR PASAULYJE Trumpos Žinios
LANKVSIS BRAZILIJOS

LIETUVIAI
Rugsėjo 20 <1. iš Santos į 

JAV’ išvyko skaitlinga Brazi 
lijos pramonininkų ekskursija. ! 
Pakeliui apsistojo Rio de Ja
neiro ir Recife. Neivv Yorką 
pasieks spaliu 4 <1. Spaliu 10 
d. išvyks į Kanadą Lankysis 
Montrealyje, Ųuebeee, Ottavvo- 
je, Toronte. Spaliu 17 aplan
kys Niagaros krokliu* ir, grį
žus į JAV, spalių 18-20 bus 
Detroite, Ohicagą lankys 21-22, 
Wa8hingtoną 22-2Ū, IThila- 
Jelphią — 27, vėl grįš į New 
Yorką 28, o iš čia lapkričio 4 
d. išplauks į Braziliją.

Ekskursijoje dalyvauja tarp 
Šimto Brazilijos industrijos at
stovų ir Kazimieras Naruše- 
viičiius, S. l’aulo priemiestyje 
Vila Belą esamo stambaus ge
ležies išdirbinių fabriko ‘In-i 
dustria ('asimiro Naruševi
čius” savininkas.

Greta bendrų ekskursijos 
tikslų susipažinti su JAV in
dustrija, K. Naruševičius tu
rės ir grynai savų. .Lis nori 
pasimatyt i su giminėmis. J A V 
turi dėdes Kazimierą ir Mo
tiejų Naruševičius, Kanadoje 
— pusbrolį Aleksą Nariiševi- 
Čių. Nori susitikti su jais. Ir, 
kiek laikas ir apvstovos leis, 
stengtis pažinti Amerikos ir 
Kanados lietuvius, jų ekono-
minį progresą ir kultūrinę 
veiklą. Politika, kaip pareiš
kė redakcijoj per atsisveikini
mo vizitą, visai nedomina.

(“žinios”)

VANCOUVER

Ruošia susipažinimo vakarą
Š.m. rugsėjo mėn. 19 d. įvy

ko K.L.'f. Vanvituv erio sky
riaus susirinkimas. Nors Van- 
couveryje lietuviai gyvena la
bai išsisklaidę, be to kaip tik 
pasitaikė labai gražus oras, bet 
daug kas atsisakė nuo išva
žiavimų, o atvyko į susirinki
mą. Tokiu būdu skyrius net 
septyniais nariais padaugėjo ir 
susilaukė daug susidomėjusių, 
kurie, reikia tikėtis, ateityje 
irgi prie skyriaus prisidės.

Susirinkimo metu, skyriaus 
iždininkas J. Urbonas padarė 
pranešimą apie Lietuviškos 
spaustuvės steigimą Montrea- 
lyje. Po jo pranešimo sekan
tieji susirinkimo dalyviai nu
pirko po vieną šėrą: St. Bo
rus, A. Ivanauskas ir F. Bal- 
chunas. Pasižadėjo iki spalių 
mėn. po vieną šėrą nupirkti: 
E. Sm.ilgys, J Macijauskas, J. 
Janeliūnienė, D. 1 Jaunytė ir 
Pr. Judickas.

Jju malonumu tenka paste
bėti, kad E. Smilgys, būda
mas su nemaža šeima ir vos 
aštuntas mėnuo Kanadoje, per 
tą laiką įsigijęs namą išsimo- 
kėjimui, vieną kambairį užlei
džia K.L.T. skyriaus susirin
kimams. Jis taip pat pirmas 
padarė pasižadėjimą nupirkti 
vieną šėrą.

Taip pat nupirko po vieną 
šėrą J. .Macijauskas, kuris tik 
Šeši mėnesiai Kanadoje ir per 
tą laiką įsigijo ūkelį prie Van
couver ir D. I Jaunytė, kuri tik 
prieš Irs mėnesius atvyko na
mų ruošai ir nuolat šelpia 
paliktus \ okietijoje tėvelius.

Pasirodo, Va ncou.v erio lietuj 
viai, nors ir toliausiai nuo lie-, 
tuviškų centrų Kanadoje gy
vendami, lieto vybės reikalus 
visa širdimi atjaučia ir net 
paskutinį centą aukoja.

Susirinkimo metu nutarta 
spalio mėn. 9 d. surengti Van- 
eouverio lietuvių kolonijos 
vardu susipažinimo vakarą, 
kuris įvyks 29th Avė ir Main 
St. kampo svetainėje.

ŠIURPUS ĮVYKIS

Paris, Out., lietuviai pergy
veno šiurpią tragediją. Anta
nas Virbickas. 38 m., dirbęs 
kaip stalius Brant.lorde. Out., 
piršosi Stasei Stonkutei, dir
busiai ligoninėje. Paskutinius 
du mėnesius A. Virbickas at
kakliai siekęs St. Stonkutė* 
rankos, bet ši nutarusi už jo 
netekėti. Jų meilės romanas 
prasi*lėjęs dar Vokietijoje 
I J P st o v v k lo ję.

Rugsėjo mėn. 23 d. A. Vir
bickas įėjęs į Stasės Stonkų-
lės kambarį, kuri, kaip pasa
koja su ja gv venusi Eugenija 
Stasilikev ičiūtė. jį pamačiusi, 
šokusi at gal pi ie lovos iš- 
skėsdama rankas. Tada jis iš-

I Visi lietuviai, kurie dirba ne 
per toli miško stov yklose arba 
kurie toliau ir turės progos 
atvykti, prašomi atsilankyti.
Bus progos siisipažihti su se
niau gyvenančiais, bei naujai 
atvykusiais lietuviais ir letu- 
vaitėmis. Be to, smagiai pasi
šokti, padainuot ir praleisti 
vakarą lietuviškoj šeimoj.

Pasibaigus susirinkimui, ku- 
i rie dtar neskaitė, užsiprenume
ravo “ Ncpriklatisoiną Lietu
vą”.

Susirašinėjimui K.L.T. Van- 
eouverio skyriaus adresas: J. 
Urbonas, 1 <M>1 Kingsway, Van
couver. B. ('.

Vancouverietks

WELLAND, ONT.

Prieš Lietuvos pavergėjus
Energingo lietuvių visuome

nininko Stepono Jakubicko 
ciatyva, Welland. Ont. ir apy- 
iniciauy va. Welland. Ont. ir 
apylinkės lietuviai buvo su
kviesti į pasitarimą iškilmių-* 

, gai paminėti Lietuvių Tau- 
I tos Šventę rugsėjo 8 dieną.

Pasitarimo metu išrinktas 
komitetas: Steponas Jaktlbic- 
kas. Skaistienė. Staškevičius. 
P. Budnikas ir P. Stankevičius, 

j Komiteto vieningu ir darniu 
I darbu, rugsėjo mėn. 18 d., 12 
[vai. St. Mary bažnyčioje, iš
kilmingomis pamaldomis pra
dėtas 'Tautos Šventės minėji- 

i mas. Pamaldas laikė ir gražų 
patriotinį pamokslą pasakė 
iŠ Toronto atvykęs lietuvis 
kunigas Ažubalis. Pamaldų 

metu labai įspūdingai giedo
jo 'Toronto lietuvių oktetas ve- 

i damas p. Verikaičio ir solistai 
p. Cepavičienė ir p. Marijo- 
šius.

Vakare vengrų salėje. 18 vai. 
da I y va uja nt per 4ll0 lietuvių, 
kitų tautų atstovams ir anglų 
reporteriams prasidėjo Tskil- 

■ alingas šventės minėjimas. 
.Minėjimą atidarė komiteto 

,’Ai rminin kas Steponas Jakidiic- 
I kas pakviesdamas į garbės 
, prezidiumą lietuviškų organi-

traukęs revolverį ir šovęs į 
ją. Po »o ,jis atsukęs revolverį 
į save.

Stasė Stonkutė, 33 metų, 
mirė vietoje, o A. Verbickas 
po šešių valandų ligoninėje.

Laidotuvės įvyko Brantford, 
Gut., rugsėjo mėfi. 25 <1. 11 
vaJ. ryto da-lyvaujnt kun. 
Tadarauskui iš Hamilton, <>nt.

7000 I AMERIKA

Paveiksle anglų sukausi ruki no 
kuri bulves surenka iš Žemės

Nation-al Employment Ser
vice gavo iš Jungtinių Ameri
kos \ alstybių 7.000 darbinin
kų ipareikalav imą Maine vals
tybės bulvių derliui nuimti. 'Tai 
didžia usnis vienkartinis dar
bininkų pareikalavimas per 
paskutinius 7 metus .

Numatoma 1.800 darbininkų 
surinkti iš Quebeeo provinci- 

zaeijų atstovus ir visuomenės 
veikėjus: kun. Ažubalį. Norkų, 
Taniulėną, Radvilą, Monkie- 
nę. Joku.bėną ir Erenzelį.

Atidarymo kalbą pasakė ir 
Šventei pi įtaikytą paskaitą 
skaitė komiteto pirmininkas 
Steponas -lak ui tiekas. Jakubie- 
kas savo paskaitoje “Lietuvių 
tautos kelias į nepriklausomy
bę” apžvelgė Vytauto Didžio
jo Lietuvos galybę ir dabarti
nę lietuvių tautos tragediją.

Po to Stepono Jakubick-o pa
siūlyta ir 400 lietuvių vienin
gai priimta protesto rezoliuci
ja. Rezoliucijoje protestuoja
ma prieš neteis«Rigą Lietuvos 
okupavimą, prieš smurtą, prieš 
brutalų lietuvių tautos naikini
mą ir prašoma užtarimo su
stabdyti lietuvių tautos naiki
nimą ir pašalinti iš Lietuvos 
okupacines bolševiku pajėgas 
ir duoti lietuvių tautai laisvai

Virš 5 mil. darbininkų su
streikavo I ‘ra miizijoje protes
tuodami dėl pakeltų mokesčiu 
ir pakliūsiu pragyvenimo kai
nu.

* * *
Kad užtikrinti kanadiečių 

..prūpinimą sviestu Kanados 
vyriausybė sudarė sutartis su 
Danija ir Australija pirkti iš 
jų 15 milijonų svarų sviesto.

* * *
I SA įteikė rusams protestą 

lėl rusų priešlėktuvinės arti- 
'erijos šaudymo oro korido
riuje. kuriuo vyksta oro tran- 
tportas j blokuojamą Berly
ną.

* * *

Australų komunistų vadas 
Gilbert Burns bus teisiamas 
kaip valstybės išdavikas pagal 
Australian ('rimes Art. Jis 
viešoje kalboje pareiškė, kad 
australai komunistai kovosią 
už SSSR, jeigu rusai pradėtų 
ka rą su I SA i r brit ais.

* * *
20.000 čekų jau yra paspru- 

i kę iš komunistų užvaldytos 
Čekoslo va kijos.

* * *
Lenkų karo atašė Vašingto

ne atsisako grįžti Lenkijon. Jis 
pareiškė, kad lenkų armija yra 
kontroliuojama sovietų kari

t?i nauja bulviakasė mašina, 
ir supila stačiai j maišus.

jos ir Amerikos posienio kai
mų darbininkų, UiOO iš Que- 
beco miestų ir tioo iš New 
Brunswick provincijos. Ap
skaičiuojamu! ,kad tie 7.000 
darbininkų derliaus nuėmimo 
metu uždirbs $1.700.000.

Darbininkų surinkimo ir 
perkėlimo sidiemą tvarkys the 
National Employment Service.

ir nepriklausomai spręsti sa
vo likimą. Rezoliucija pasiųsta: 
Kanados Ministrui Pirminin- 

1 kui. Aiglijos Ministrui Pirmi
ninkui, J A \ Užsieniu Reikalų 
Se1< istorini. Jungtnių 'Tautų 
Sekrei >riui ir Šventam 'Tėvui.

Pasirašius rezoliuciją, buvo 
siigimlolas Tautos Himnas ir 
iškilmingas šventės minėjimas 
t įlomi baigtas.

Po iškilmingo minėjimo buvo 
j meninė dalis, kurią atliko 'To
ronto lietuvių oktetas veda
mas Verikaičio, tautinių šo
kių grupė ve lama Bacevičiaus 
ir solistai: p. <'epą vičienė. Ma- 

KIEKVIENAM pranešusiam savo adresą bus oro paštu 
iš X'okielijos atsiųsti trmntyje išleistų ir dabar gaunamų lie
tuviškų knygų ir kitos spaudos sąrašai su kainomis.

Rašykite: E. Gedgaudas, Fellbach, b. Stuttgart, Bahnhof- 
str. .147, U. S. Zone, Germany.

ninkų. Politinės partijos esan
čios likviduotos ir dabar puo
lama paskutinė nepriklausoma 
instancija — Bažnyčia.

* * *
Polyomyelito epidemija Ka

nadoj pamažu plinta. Alber
tus prov inci.i >je jau užregist
ruota 201 susirgimas, mirė 11. 
Manitobos prov. 93, praeitais 
metais 544.

* * *
T'ito laimingai išvengė aten

tato: buvo užminuotas tiltas, 
per kurį jis turėjo pravažiuo
ti jam lankantis Dalmatijoj.

* * *
Graikų partizanų vadas 

Markos sužeistas ir gydosi 
Tiranijoj (Albanijos sostinėj; 
karo ligoninėj.

* * *
SSSR protestuoja prieš suo

mių šaulių klubus, kurie daro 
šaudymo pratimus.

* * *
Grenlandijoj rasta sluoks

niai švino ir urano rūdos, ku
ri turi didelį radio-aktyv urną.

* * *
Burtuos sukilėliai nukerta 

savo žuvusioms kariams galvas 
ir jas nusineša, kad lavonai ne
būtų pažinti.

* * *
Gaisrai Quebece 1947 metais 

padarė nuostolių 17 mil. dol. 
sumai.

Vašingtone gaunami slapti 
pranešimai rodo, kad pietry
čių Azijos Kominformas vei
kia. Jo centras yra Siamu 
sostinėj Bangkoke, SSSR pa
siuntinybėje. Jo veikla apima 
Siamą, Burmą. Malajus, In
dokiniją ir Olandų Indiją. 
Daugumoje tų sričių jau yra 
komunistų sukeltos riaušės.

* * *
Ginkluoti rusų kareiviai vėl 

įsiveržė į Berlyno amerikie
čių sektorių ir grąsino auto
matais amerikiečių karo po
licininkams. Amerikiečiai iš
varė juos atgal.

* * *
Turkai išėję iš karinės tar

nybos amžiaus ribų registruo
jami priešlėktuvinės apsaugos 
lavinimui, o Juodosios jūros 
pajūrio sričių gyventojai ir 
priešių vazinės apsaugos tar
nybai .

* * *
USA dokumentų rinkinys 

apie derybas Maskvoje dėl 
Berlyno, vadinamas “baltąja 
knyga . spausdinamas anglų, 
prancūzų ir italų kalbomis, vi
so JO.000 egzempliorių, kad 
plačiau supažindinti europie
čius su Maskvos laikysena.

* * *
USA pakartotinai reikalau

ja SSSR sumokėti 1 1 milijar
dų dolerių skolą už karo me
džiagas. SSSR į reikalavimą 
neatsako .

rijoėiius ir jauna pianistė p. 
< ’vpav ičiutė.

Šventė praėjo labai gražioje 
ir pakilioje nuotaikoje. Tokiu 
gražiu lietuviškų dainų ir 
tautinių šokių pasirodymu ta
po sužavėti ne tik seni lietu
viai, bet ir svetimtaučiai. Pav. 
lenkų kolonijos pirmininkas, 
meninės dalies metu, atsikėlęs 
nuoširdžiai padėkojo lietu
viams menininkams už tokį 
gražų pasii o I v iną lietuviška 
daina ir lietuvišku menu, o 
vietos angliška spauda para
šė labai palankų lietuviams 
straipsnį. S. Musaitis.
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LIETUVIAI KANADOJE
UPSALA, ONT.

Negailestingos mirties auka
Š.m. rugsėjo mėn. 1!) d. Ex

tra Gang geležinkeliečių lie
tinių būrelis pergyveno šiur
pią nelaimę del savo bendra 
darbiu Stasio Ketvirčio mir
ties.

Stasys Ketvirtis buvo už
muštas lengvos mašinos, kuri 
itlideliu greičiu užvažiavo iš 
užpakali'). Velionis yra gimęs 
1912 m., I k mergės apskr.,
Panoterių v.. Kančiškių km.. 
Ūkininko šeimoje. Jis, kaip ir 
daugelis lietuvių, vengdamas 
žiaurių Tėvynės užgrobikų, 
pateko j Vokietiją. Š.m. ba
landžio mėn. 2b d. apleido Vo
kietiją ir gegužes mėn. 5 d. 
pasiekė Kanadą .kurioje tikė
josi rasti laimę ir 1< ii-zviau pra
leisti sunkias tremtinio dienas, 
kol galės sugrįžti i Laisvą Tė
vynę. Tačiau, nesulaukęs tos 
laimingos dienos, išsiskyrė su 
Šiuo pasauliu, palikdamas nu
liūdusius bendradarbius, pa
žįstamus Vokietijoje, kuriuos 
rėmė materaliiai ir gimines -I. 
A. V. bei pavergtoje Tėvynė
je, kuriuos vėliau pasieks ši 
liūdna žinia.

Stasys Ketvirtis buvo ramaus 
būdo ir visų mėgiamas. Jo 
viltys išvysti laisvą Tėvynę 
kartu su draugais, pražuvo su 
šia diena. Taip mažėja kiek
vieną dieną įvairiuose kraš 
tuose išblaškytų mūsų broliu 
eilės. J. Demikis.

ST. CATHARINES, ONT.

Grįžo iš ligoninės Dr. A.
Norvaiša

Šiomis dienomis po ilgos, tri
jų mėnesių ligos. išėjo iš li
goninės teisių dr. Antanas 
Norvaiša ir taiso savo sveikatą 
namuose.

Šiek tiek silsiiprėjęs. Dr. A. 
Norvaiša žada pagyvinti sky
riaus veiklą.

Vac. Venckus. ,

Baigiantiems darbo sutartis
Baigiantieji darbo sutartis 

arba jas baigusieji rašo savo 
draugams ir pažįstamiems 
laiškus .teiraudamiesi apie 
darbo gavimo ir įsikūrimo ga
limumus. Keletą lokių laiški! 
teko gauti kai kuriems lietu
viams gyvenantiems Si. ('ai bė
rius mieste. <>nt. Kadangi gali 
atsirasti tautiečių ir daugiau, 
kurie galvotų apie šią vietovę, 
tail bent trumpais bruožais su
pažindinsime su darbo gavi
mo galimumais šioje vietovėje.

St. ('at barines miestas nėra 
didelis, apie 40.001) gyventojų.! 
Fabrikų jame nemažai. bet 
gauti darbo be galo sunku, 
ypač nemokantiems anglų kal
bos. Šiuo metu darbo gavimą 
labai apsukino “General Mo
tor” fabrike streikas, kuria
me dirbo aipie 3.000 darbinin
kų. Šis streikas tęsiasi jau ket
virtas mėnuo ii galo dar nesi
mato.

Minėto fabriko streikininkai 
daibar spraudžiasi į kitus fab
rikus kol unija atšauks streiką.

Vienintelis fabrkas. kuris 
galima pavadinti "kiauru mai
šu”, yra “Anl'lies Imperial Li
mited“ (špižo gaminių lie
jykla). Jame darbo galima g.ui

ti kiekvienu metu. Darbiuitikų 
pertek liaus čia niekad nebuvo. 

, ir kaip atrodo nebus. Darbinin- 
j kai čia keičiasi kasdien
I vieni išeina, kiti ateina. Pa 
stoviausi, tai vargo užgrūdinti 
" <l.v pūkai ’'. Jie gerai žino, kad 
svetimšalio čia niekas su bal- Į 
tom pirštinaitėm ir ilgais skel
tais švarkais nesutiks, o lau
kia tik sunkus ir purvinas dar- Į 
has. kitaip tariant, ’‘muskulų 
kultūra ”,

“Ant.bes Imperial Limited“ 
darbas įvairus: padienis ir 

lakordinis. Disciplinos nėra. Pa
dieniams mokama nuo $(>.85 iki 
$1.20 į valandą. Padieniams 

i darbininkams. išskyrus for
muotojus, darbas visiškai leng
vas. Dirbant akordiuiai, mo
kama ne už kiekybę, bet už 
kokybę. Kitaip sakant, pagal 
kiekybę darbininkas uždirbtų 
dvigubai, bet patikrinus koky
bę išeina per pusę mažiau. 
Kokybės kritimui daug yra 
priežasčių, kurias sunku dar
bininkui išaiškinti.

Jei akordiniam darbininkui 
pagal kokybės apskaičiavimą 
išeitų tik iki $.">.00 i dieną. tai 
tuomet jam sumokam.is padie- 

j ni<> darbininko at lyginimas 
Į $7.6.>. Toks atsitikimas būna 
labai retas. Dažniausia tos 
rūšies darbininkai uždirba 
$ 1 1.00— 1 8.00 į dieną, išdirb- 

| darni lik 0-7 vai. dienoje. Iš 
tiesti, atrodo, gražus pinigėlis, 
bet gaila, kad ne visiems pa
siekiamas. Norint to pasiekti, 
reikia turėti arklio sveikatą. 
Tokį pasipinigautoją po darbo 
valandų niekas daugiau nebe
vilioja .kaip lovytė. Tie gra
žūs dolerėliai m* v ieną suvi
lioja. bet daugumas patbandę. 
po keleto dienų nenori nė pa
žiūrėt į fabriko pusę.

\ kordinm uis darbininkams 
darbo valandų ilgumas nenu
statytas. Padieniai dirba 9 vai. 
per dieną.

Kaip padieniai taip ir akor
diniai darbininkai dirba vie
ną savaitę ."> dienas, kitą 
(i dienas. Šešta darbo diena 
skaitoma viršvalandžiais ir už 
ją mokama per pusę brangiau.

Pragyvenimas ne per bran
gus : už $10.00 galima savaitę 
pragyventi neblogai. Kiek 

liramgokai kainuoja, kambariai) 
Kambarys .kuriame stovi lo
va, spintelė ir viena kėdė, 
kainuoja $5-6 į savaitę. Kam
bariu netrūksta, bet kainos visi 
l.įikosi vienodos.

Taigi, kas pasitiki savo 
sveikata ir nori gerai uždirb
ti. gali važiuoti j St. Cathe
rines. Minėtame “ Antims 
Imperial Limited darbo pa
kaks visiems.

Vac. Venckus.

WINNTPEGAS, MAN.

Geležinkeliečiai Winnipego lie
tuvių bendruomenėje

Niekas nesupras to džiaugs
mo. kurį turėjo geležinkelio 
darbininkai lietuviai, išgyvenę 
keturis mėnesius Ontario pro- 
v imu jos miškuotose vietose ir 
šiandien patekę, visai netikė
tai. į Winnipego lietuvių bend
ruomenės tarpą. Rugsėjo G 
d. Winnipego lietuviai minėjo 
Tautos šventę. Todėl teko pa
matyti ir šios iškilmių dienos 

programą . Džiugiu, kad lietu 
viai taip vieningai jungiasi 
bendram darbui. Teko pajusti, 
kad malonus ii- judrus lietuvių
ratelio pirmininkas p. -M. Ja
nuška puikiai sugebėjo subur
ti lietuvius bendram darbui 
kaip senuosius. taip ir dar ne
senai atvykusius tremtinius.

Kartu tenka ir apgailėti, 
kad atsirado vienas .kuris ban
dė paneigti .paskaitos metu, tą 
teisybę, kuri liečia mūsų tėvų, 
brolių, sesių t ransportavimus j 
tolimus Sibiro kraštus užkal
tuose vagonuose negailestingai 
ir lėtai mirčiai. Tačiąu tokiems 
žmonėms tektų palinkėti pa
tiems nuvykti ir pamatyti sa
vo akimis, nes dar ir šiandien 
tas pats teroras vyksta mūsų 
brangioje Tėvynėje.

Mes geležinkeliečiai dėkoja
me visiems Winnipego lietu
viams už parodytą nuoširdu
mą ir suteiktą džiaugsmą. Mes 
visi grįžome namo su naujo
mis jėgomis ir pasiryžimu, ko
voti bendromis jėgomis dėl 
mums v įsiems bendro tikslo — 
Tėvynės laisvės.

Mes geležinkeliečiai linkime 
Winnipego lietuviams (ištver
mės ir vieningumo bendrame 
darbe Geležinkelietis.

TORONTO

Išsirinko naują valdybą
Kanados Lietuvių 'Tarybos 

Toronto skyrius rugsėjo 26 <1. 
15 vai., parapijos saloje, tu
rėjo visuotįni narių susirinki 
mą.

Susirinkimui pirminiu kaut i 
Ibuvio ištrinktas Januška, se- 
Sakalaiiskas.

Ta proga. Mečio Norkaus 
pirmininkaujama senoji valdy
ba pareiškė susirinkimui sa
vo atsistatydinimą ir prašė 
išsrinkt naują vadovybę.

Revizijos komisija — liko 
ta pati.

I naująją valdybą buvo nu
sistatyta išrinkti septynis as
menis. Balsuota slaptu balsa
vimu ir. dauguma balsų 1 nau
jąją valdybą įėjo šie asmenys: 
Sakalauskas. Štuopis. Saulius. 
Dervinis. Žižys. Januška ir 
Vasiliauskas. Naujai valdybai 
linkėtina sėkmingo darbo, 
nes iš naujai išrinktųjų toron- 
tiečiiri tikisi daug ir laibai 
daug.

Apie senosios valdybos nu
veiktus darbus išsamią ata
skaitą davė buvęs los valdy- ' 
bos pirmininkas Norkus, sky
riaus finansiniu reikalų stovį 
referavo iždininkas 1*. Kairys 
ir revizijos komisijos aktą 
perskaitė Tndrelienė. Kaip iš 
visko buvo matyti, skyrius tu
rėjęs pajaunu 768 doleriui* ir 37 
cent us. išlaidų 5 16 Jol. 1S 
centų. Kasoj randasi — 252 
dol. ir 19 centų.

Sudi r i ūkimas praėjo gyvai 
■ir. sakyčiau, gal net per daug 
gyvai. I’asl ebėl ina. kad jis 
užsitęsė per ilgai net 4,5 vai. 
Tas įvy ko dėl kai kurių nariu 
per didelio “iškalbingumo“, 
kurie dažnai operuodavo be- i 
reikalingas įžodžiais . . .

Susirinkimo metu įstojo ne-j 
maža, naujų narių. 'Tai dau
giausia iš naujai atvykusiųjų.

Susirinkime dalyvavo apie 
150 asmenų. Pr. Al.

VAL D 0R 
____ 

Kadangi lietuviai dirba kelio
se kasyklose, t,ii kiekviena 
grupė turi išsirinkusi savo ats
tovą, kuris įeina į skyriaus 
vaidybą. Skyriaus valdybon 
įeina šie kasyklų atstovai : iš 
Sigma — J. Vilimas, East Ma- 
lertie Br. Staškevičius. Ma- 
lartie Gold Fields — J. Čepu- 
kas. Perron — J. Adomonis. 
Golden Manitou — Kirstukas, 
Sullivan — Laniauskas ir East 
Sullivan J. Ignatavičius.

Pasiaukojimas ir abejingumas 
Gaila, kad dar ne visos ka

syklos prisideda prie šio gra
žaus ir remtino organizacinio 
darbo. Yra ir tokių kasyklų, 
kurių dirbančiųjų daugumą 
sudaro diplomuoti žmonės, at
seit inteligentai, kurie su vi
sišku abejingumu pasilieka 
nuošaliai stebėtojų ir kritikų 
vaidmenyse. Skyriaus valdyba 
O’Brien Cadillac (Virbantiems 
I ctuviams parašė laišką kvies
dama prisidėti prie skyriaus. 
Tačiaus valdybos nuoširdus 
kvietimas iki šiol pasiliko 
šauksmu tyruose Kažkaip ne
sinori tikėti, kad bendram lie
tuviškam darbui bent Vienas 
lietuvis gali būti taip šaltas ir 
abejingas.

Tačiau iš kitos pusės ne
trūksta pasiryžusiu ir sunkio
mis sąlygomis dirbti. Pavyz
džiu gali būti Neranda lietu
vių grupė, kuri būdama neto
li nuo Vai d'Or. per (it) mylių, 
nepriklauso skyriui. Tačiau ge
rais norais ir pasiryžimu ve
dini dalyvavo birželio 13-15 d. 
trėmimų minėjime. Ne tik da
lyvavo. bei ir beveik visą pro
gramą išpildė. Bendrai Ne
randa lietuvių grupė yra skait
linga ir pajėgi. Ar nevertėtų 
jiems pagalvoti apie K.L.T. 
skyriaus steigimą vietoj? O 
čia žmonių ir jėgų, atrodo, ne
trūktų. Linkėtina, kad tas ar
timiausioje ateityje ir įvyktų.

Mūsų valdybos pi rnl in i n kas 
St. Bakšys visa siela ir ener
gija pasišventęs skyriaus dar
bui. Korespondentui teko daly
vauti valdybos posėdyje, kai 
pirmininkas jautriais žodžiais 
kreipėsi į kasyklų atstovus, 
prašydamas paveikti ir paska
tinti narius, kad visi be išim
ties paremti! “Nepr. Lietuvą“ 
pirkdami bendrovės Šerus. 
Tuojau po jo kalbos, jautrus 
visiems lietuviškiems reika
lams p. Didžiokas paklojo ant 
stalo čekį $50 šėrų pirkimui. 
Šia proga tektų priminti, kad 
p. Didžiokas yra lyg mūsų sky
riaus geroji dvasia. Pas jį 
vyksta posėdžiai, jis nuolatos 
bėgioja ir rūpinasi skyriaus 
reikalais, aktingai prisideda 
prie parengimų, minėjimu. Jis 
kaip įtakingas asmuo turėda
mas daug pažinčių, suranda 
lietuviams ir Lietuvai nuošir
džių bičiulių.

Siuntiniai į Vokietiją
Skyrius suprasdamas ir at- 

jausdamas koki vargą ir ne- 
dateklių kenčia Vokietijoje 
mūsų tautiečiai, per birželio 13 
d. trėmimų minėjimą surink
tas aukas paskyrė pasiuntimui 
maisto siuntinių. Pasiųsta še
šiom šeimom po siuntinį. Šei
mos daugiausiai pagalbos rei
kalingas nurodė patys nariai 
bendruose kasyklų pasikalbė
jimuose.

Šerų platinimas
Kitas didelis skyriaus darbo 

baras tai “Nepr. Lietuvos” 
bendrovės šėrų platinimas. Pa
sižadėjimai baigti pasirašyti 
ir siekia $790.00. Dabar jau 

įpusėti pinigai rinkti. Ankš
čiau rašiau kiek kuri kasykla 
yra pasižadėjusi šėrų pirkti. 
Papildomai galima pranešti, 
kad Malartic Gold Fields lie
tuvių grupė pasižadėjo pirkti 
šėrų už $260 00. Pasirodo, kad 
anksčiau ne visi žinojo apie 
pasižadėjimų pasirašymą, nes 
nebuvę laiku painformuota. 
Dabar pasikeitus kasyklos ats
tovui padėtis pakrypo į ge
rąją pusę.

įkyrius jau surinko apie 
- oi 10 »< > šorams ir pasiuntė 
Centrui. Tačiau tikimasi, kad 

suma gal pavyks pakelt*! iki 
-1000.00 Mes žinome ir su
prantame. kad paremdami 
spaudos bendrovės pirmuosius 
žingsnius, išųgdysime tvirtą 
savo laikraštį.

Kviečiame visus, kurie dar 
iki šiol nepirko šėrų. pirkti ir 
paremti šį svarbų lietuvišką 
larbą. Visų mūsų pareiga pa

dėti išleisti “N. Lietuvą” nuo
savoj spaustuvėj:

Vedamas metraštis
Skyriaus veiklai pavaiz- 

’u -ti yra vedamas metraštis, 
I urion dedamos nuotraukos, 
laikraščių iškarpos ir aprašo
mai liečiant ieji mūsų skyrious 
larbus ir svarbesnius įvykius. 
Metraštis gražiai ir kruopš
čiai vedamas bei pildomas kas
dien nauja medžiaga A. Pul
kauninko. Tai bus labai vaiz- 
ling.i'- dokumentas ateičiai 

apie mūsų pirmuosius organi
zacinius žingsnius Kanadoje, 
atliktus darbus ir nepalaužia
mą viltį, kad viskas aukojama 
■/reitesniam tėvynės išlaisvini
mui.

T;/ipgi tenKa paminėti de
damas pastangas Vai d "Or ra
diofone duoti lietuvišką pus
valandį. Valdy bos kasoje yra 
dabar daugiau pinigu, todėl 
gal bus įmanoma nupirkti ke
liasdešimt lietuviški! plokšte
lių programai paįvairinti. Be 
to. turime kvartetą ir chorą, 
kurie y ra parodo savo sugebė- 
iiinus. todėl lauktina, kad ir 
’)ia atliks didžiausią program 
mos dalį.

Minėjimo atgarsiai
įvykusiame birželio 13 15 d. 

(/••ėmimų minėjime buvo pa
siustos protesto rezoliucijos 
Kanados valdžios ir dvasiški
ais atstovams. Dabar gautas 
padėkos raštas iš Kanados Mi- 
nisterio Pirmininko Mackenzie 
King, kuris rezoliuciją perda
vė Užsieniu Reikalų Ministe- 
rijai panaudoti Taipgi raštu 
padėkojo ir Quebec arkivys
kupas. Jul. St.

HAMILTON. ONT.

Pranešimas
K.L.T. Hamilton skyrius, š. 

m. spalio mėn. 17 d. 5 vai. 30 
min. po pietų .Hamilton. 644 
Barton Sir. E., šaukia visuo
tinį narių ir miesto bei apy
linkės lietuvių susirinkimą.

Nesusirinkus skelbtu laiku 
daugumai. susirinkimas bus 
v y kdomas 1 5 min. vėlinu ir 
skaitomas teisėtu, nežiūrint 
dalyvių skaičiaus.

K.L.T. Hamilton sk.
Valdyba.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“NEPR. LIETUVA

S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjas

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.

Mūsų veiklos bruožai
\'al d'Or ,Que. Šiame aukso 

kasy klų mieste K.L.'I’, skyrius 
įsisteigė vienas iš pirmųjų ir 
savo gyva veikla stovi nepas
kutinė.) vietoj. Skyriaus dar
be aktyviai dalyvauja naujieji 
ateiviai, kurie ir sudaro sky
riaus branduolį — 129 narius. .

CRANK GRINDING CYLINDER BORING
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS

MOTORS REBUILT X EXCHANGED
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St. Catherine
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LAIVAI PALAUŽTOM BURĖM
ir naujose žemėse įsikurią 
lietuviai. Poeto Baltrušaičio DAILĖS STUDIJOJE

Prezidentas Trumanas iš- 
vietintus sykį pavadino “de
mokratijos didv y riais ", Deja, 
žmonija su tais didvyriais ei 
giasi kaip žmonija, paprastai, 
su savo didvyriais elgiasi: gy
vus niekina, mirusius garbina 
Poetas Stasys Santvaras , be 
tėviškės mielos likusius savo 
brolius vadina “laivais pa
laužtom burėm’’, ir tuo vardu 
pavadino ketvirtąją savo lyri
ku knygą.

Sako: “Ant kranto stovim 
nusigandę, su nerimu į klai
kią kovą žiūrim’’. J sa \ o kan
čių kelią pasižiūrėję išvietin- 
tieji gali teisėtai klausti: “ l ž 
ką. Dieve, už ką.’’’ Klausti 
lengva, nes Širdis liepia; atsa
kyti sunku, nes protas nežino. 
Mūsų rašytojai šimtus tūks 
tumių žodžių jau prirašė, bet 
patenkinančio atsako į “ I ž 
kai’’’ dar nedavė.

Tačiau šis vargo kelias ne
bus \ elfui, kaip niekad “per 
aspera ad astram '’ i per skaus 
mus j garbę) žingsniai nėra 
veltui. Kryžiaus Kalnas čia 
mums aukščiatįsias ii- labiau
sia įtikinąs šios gilios tiesos 
pavyzdys. “Bezbožniko” Sta
lino dovanos susilaukusi Alek
sio Tolstojaus apysaka apie 
>u>ų revoliuciją pavadinta

reikšmingu vardu ” Kelias į 
Kalvariją", .Mūsų kompozito
rius Stasys Šimkus pasakoda
vo: ’ verkiu ir meliodijas ku
riu’’. Matyti, kūrybos kelias

kančios kelias. Maironis 
apie Lietuvos ateitį sakydavo: 
■‘Kryžius gyvybę žadėjo“.

• Jau miręs mūsų rašytojas 
Balys Sr’ioga, nacių Stutthofo 
stovykloje kankinamas, rašė:

“Aš esu įkaitas už mūsų 
tautą. Šita auka palengvina 
gyvenimą. Kokia didelė garbė 
kentėti už safo tautą! Kaip 
tik šiame pragare išmokau 
branginti mūsų tūkstantme
čiu kultūros didybę. Vargšė, 
nelaiminga mūsų tauta gali 
didžiuotis. Ji sukūrė visai ki
tas garbės, išminties, kvaily
bės ir teisės sąvokas. Pavel
dėtos lietuvių grožio ir doros 
sąvokos man visko mastas. Aš 
didžiuojuos. kentėdamas už 
tokią didelę vidinę kultūrą. 
Mums dabar svarbiausia išlai. 
kvti mūsų žmogišką vertę, iš- 

į laikyti mūsų paveldėtą doros 
T grožio kultūrą. Likimo kvai-

I lystes mes pergyvensime’’.
Gili tiesa: “likimo kvailys

tes mes pergyvensime”. Ken
čia išvietinti lietuviai. Kenčia 
sutarybinti lietuviai. Kenčia 
po pasaulio kraštus blaŠKomi

•‘mirksnio“ akimi j šias kan
čias pasižiūrėję, gal nepajun- 
tame jų prasmės. Bet jo pasa
kojamų “amžių” žvilgsniu 
permetę, gal būt. sutiksime 
su paskutiniais metais anglo
saksų 'pasaulyje išgarsėjusiu 
anglų istoriku. Arnoldu J. 
Toyn'bee. Savo vėlia ilsioje 
knygoje “Civization on Trial” 
Civilizacija Svarstyklėse) 

Toynbee išvietintus palygina 
su senovės Babilonijos dikta
toriaus iš tėvynės išrautais 
žydais, kurie “raudojo ties 
Babelio vandenais”.

Raudojo, kentė — ir sukūrė 
vieną mūsų Vakarų civiliza
cijos dvasinių ramsčių!

Ketvirtadienį. rugsėjo mėn. 
30 d., su naujai atvykusiu iš 

į Vokietijos Prof. Dr. A. Ša
poka patraukėme į Lietuvių 
1 )ailės St ūdiją.

Įeiname į Y MCA namus, 183 
St. <'atlherine Kast, ir dairomės 

, kurių nors studijos Ženklų. 
Eilė skelbimų'apie anglų kal
bos kursus, bet apie studiją 
nieko. Kreipiamės į sekretorę. 
Ji mums nurodo trečią 
aukštą, kur randame eilę stu
denčių ir pačią studijos vado
vę p. A. Tamošaitienę.

Studija užima 5 dailius kam
bariukus. Ant langų jaw stu
dijoje austos užuolaidos. Pasi
rodo, Y.MCA vedėjo kambarį ir 
sekretoriatą taip pat puošia 
lietuviški raštai.

Dr. J Šliupo Laidotuves

Toynbee sako: gal būt. 
mūsų gadynės išv lėtintieji, 
savo kančiomis. įžiebs kitą ir 
naują dvasios liepsną, panašią 
tai kuri sužibėjo ties Babelio 
upe raudančiuose žyduose. At
minkime. išvietlutieji ne tik 
tie, kurie liko be tėvynės, bet 
ir tie. kurie pasiliko tėvynėse. 
Šimtai milionų Šiandie pus
laukinės sistemos naguose iš- 
vietinti nuo visko, kas žmoniš
ka. kaip senovės Romos impe
rijoj šimtai tūkstančių vergų 
b’ivo išvietinti nuo visko ir 
<1 vašioje sukūrė krikščionybę, 
paguldžiusią didingą ir pago- 
ningą Romą -- užkariautoją.

Jei taip įvyktų — dvasios 
liepsna šimteriopai atlygintų 
už kančias. Lietuviai tada ne 
tik demokratijos, bet ir dva
sios didvyriais būtų!

Studentės vienos mezga ir 
kartu linksmai šnekučiuoja, 
kitos bando austi, o dvi meia 
naują audinį.

— Kiek turite studenčių ir 
koki artimiausi planai.' klau
siu Judi jos vedėją p. Tamo
šaitienę.

Studenčių turime viso 20. 
Dirbame tik ketvirtadieniais 
nuo 4 iki 9 vai. ir vakarais po 
8 vai. su tomis, kurios gali po 
darbo į studiją atvykti. Da
bar tik darbo pradžia. Nuo 
ateinančių metų Y.MCA Žwda 
studijai išrūpinti mokyklos 
teises, o kartu su tuo dėsty
tojų atlyginimą ir kitas privi
legijas.

—• Kokiomis sąlygomis 
Tamstos dirbate su YMt’A'/

M. šalčiunas.

AUKSO 
KASYKLOSE

Spalių mėnesio 10 dieną 1 
vai. po pietų, ( hi>-ag>>s Tautiš
kose Kapinėse bus iškilmingai 
laidojamas Dr. Jonas šliupas, 
karo metu Vokietijoje miręs 
tautiniio lietuvių atgimimo ža
dintojas.

Rugsėjo 10 dieną Komitetai 
Dr. Jonui Šliupui Laidoti su
kvietė Lietuvių A udii t ori jon 
organizuotos Chicagos visliu 
menės atstovus, informavo juos 
apie jau atliktus paruošianiuo
sius darbus ir aptarė visą eilę 
laidotuvių reikalų. Susirinku 
šieji organizacijų atstovai 
svarstė būdus kukliom. bet 
įspūdingom laidotuvėm stmr- 
ganizuot i.
Statys paminklą, leis biografiją

Susirinkusieji atstovai nuta
rė Tautiškose Kapinėse pasta
tyti Dr. Jonui Šliupui pamink
lą. Kapinių d’rektorius Povilas 
Daubaras pranešė susirinku
siems kad Tautiškų Kapinių 
vadovybė svarstė Dr. Šliupo 
laido.limo klausimą ir nutarė 
jam paskirti gražią kalvą ka
pinės-,. Savo laiku Dr. Šliu-

Čekiai ar Money Orderiai 
turi būti išrašyti Mr. Povilo 
Daubaro vardu. Jis yra Komi
teto iždininkas. Pinigus reikia 
siųsti Komiteto vardu, kuris 
yra toks: Komitetas Šliupui 
Laidoti. Lithuanian Audito
rium, 3133 S llalsted St., (‘hi 
eago 8. 11 11110’8.

Komitetui siųstus laiškus 
gauna pirmininkas, čekius jis 
perduoda iždininkui. Du iž- 
lo globėjai prižiūrės visą ats

kaitomybę.

Kalbės Dr. Grinius, 
Dr. Grigaitis

Dr. Kazys Grinius, buvęs 
Lietuvos Respublikos preziden
tas, ir Dr. I’. Grigaitis, “Nau
jienų" redaktorius, jau pasiža
dėjo pasakyti kalbas laidotu
vių dieną. Be judviejų, susi
rinkimas Įpareigojo Komitetą 
kviesti dar tris žinomus kal
bėtojus, artimus Dr. Šliupo 
bendi ada rbiiis Jų vardai bus 
paskelbti, kai Ims gautas jų

! si it i k imas.

Kūrybos kelias 
kelias. ‘ ‘ Svarbiausia

k a nčios 
išlaikyt i

mūsų žmogišką vertę, išlaiky
ti mūsų paveldėtą doros ir 
grožio kultūrą“. Poetas Mic
kevičius sako: “Be dvasios ir 
širdies - tai griaučių tautos".

l’Žia, sprogsta, uolos virsta. 
Tempiasi raumens ir širdis 

p ra v ii k.st a.
Auksas visus kelius užverčia. 
Per Žemės apdarus matau: mė

nulio tik delčią.
i

Žemėje, kur saulės žmogus ne 
mato.

Kastuvu ir kirka aukso rūmus 
stato : 

Čia Žmogus žemės širdį drasko 
ir uolas sijoja.

Bet auksinė laimė tėviškės 
laukais skrajoja.

Jau slenka kita pamaina: 
į širdį ateina skaudi aimana... 
Atplyšta uola ir tiesia giltinė 

nagus, 
Ir auksu prislėgtas numiršta 

žmogus ..

Virginiatovvn, 1948. 9. 2.

— Y.MCA mus visokeriopai 
remia. Jie parūpino penkiarms 
stakles ir visą kitą inventorių 
Y.MCA užpirko medžiagą audi
niams. Ką darome Y M C Ai, 
esame atlyginamos už darbą. 
Ką darome sau apmokame 
tik UŽ medžiagas. Šiuo metu 
be mezgimų ir užuolaidų au
dimo. ruošiamės pradėti ga
minti medžiagos tautiniams 
rūbams. Pirmiausia Žudą pasi
gaminti sau pačios student-s, 
o paskui galės būti patenkina
mi ir užsakymai.

Ar nenu matote supažin
dintu su studija platesnės Mon- 
trealo visuomenės .’

.? TORONTO VYRli CHORAS

— Kaipgi! Lapkričio mėn. 
pabaigoje arba gruodžio pra- 
IŽioje numatome YMCA salė
je ir studijos kambariuose su
ruošti parodą. Atidarymui Ža- 
diaine per K.L.C.T. pakviesti ne 
lik lietuviškų organizacijų, bet 
ir valdžios, Kanados organiza
cijų ir spaudos atstovus. I žtat 
ką pagaminame, nešvaistome, 
o renkame p iro lai. Nesenai 
kreipėsi LAK (Lietuvių I n- 
fomacijos Centras', New York, 
prašydamas mūsų gaminių In
ternational Women’s Exposi
tion, kuri įvyksta kasmet pir
mąją lapkričio savaitę. Ža lame 
dalyvauti, jei jie sutiktų eks
ponatus patys pasiimti ir grą
žinti laiku mūsų parodai.

Mums besišnekučiuojant at
vyko korespondentė iš di
džiausio Montrealo dienraščio 
“Stair” su savo fotografu. 
Persimetę keliais žodžiais su 
naujai atv v klišiais svečiais, pa
siskubinome padėkoti malonia
jai naujojo lietuviško meno

Toronto lietuvių vyrų choras, vadovaujamas Adolfo Narbuto, 
sėkmingai reprezentavęs lietuv ius Tautų Festivalyje Kanados

židinio kūrėjai p. Tamošaitie
nei ir su gražiausiais įspū-

pas buvo pareiškęs norą alsi 
gulti Salia Šerno, bet kapinių 
vadovybė nutarė jam paskirti 
tokią Kalvą, kokią turi Šernas.

Susirink ilsieji buvo labai pa
tenkinti, kai patyrė, kad Tau
tiškų Kapinių Direkcija nuta
rė neimti jokio atlyginimo 
už vietą.

Be kuklaus paminklo, susi
rinkimas nutarė išleisti Dr. 
Šliupo biografiją, kad jaunes
nės kartos turėtų galimybės 
pažinti seno aušrininko atlik
tus darbus ir vestas kovas. Bio- 
grafijon nutarta surinkti arti 
inesnių Dr. Šliupo bendradar
bių atsiminimai, laiška1. jo 
bi i J mgral ija. Komitetas įgalio
tas rūpintis šia;s reikalais.

Kviečia visą Lietuviu visuomenę

Aptarus visus pa ruošia milo- ’ 
-uis darbus, susirinkimas įpa- i 
reigojo Komitetą kviesti visą 
.Amerikos lietuvių visuomenę 
dalyvauti Dr. Jono Šliupo lai
dotuvėse. Dr Šliupas kovojo' 
visos lietuvių tautos gerbūviui. ’ 

j todėl ir nutarta nekreipti dė
mesio j politinius bei tikybinius : 

, lietuvių įsitikinimus, bet kvies- ' 
į ii visus ladoti užsitarnavusį , 

a nšrinin ką.

Aukos išlaidoms apmokėti
Nutarta laidotuves ruošti 

kuklias, nedarant didelių iš
laidų. Bi ikės didesnių 
•..mill pan . ir biografijai 
išleist’, 1 ». 1 Komitetas ir 
kreipiasi į lietuvių organizaci
jas bei paskirus asmenis, pra
šydamas skirti aukas išlaidoms 
apmokėti.

Dr. Aldona Šliupaitė pagei į 
Jauja, kad per laidotuves visi j 
Amerikos lietuviai užmirštų’ 
partinius nesusipratimus bei 
kerštus ir širdyse turėtų tikį 
vieną idealą Lietuvos lais-; 
vę.

Komitetas, laidodamas ko-! 
votoją dėl Lietuvos laisvės, • 
pilniausiai pritaria šioms Dr. 
Šliupo dukters mintims ir (įra
šo visuomenę ta kryptimi ben
dradarbiauti.

Komitetas Dr. Jonui šslįupui 
Laidoti. A ,

'l'aiilinės Parodos Toronte metu. džiab grįžome namo. Pr. R.

PADĖKA Knygos Kiekvienam
Š.m. rugsėjo mėn. 29 <1. įvy

kusios lietuviškos meno šventės 
Vai d'Or proga ir prie jos di
delio pasisekimo prisidėjilsiems 
savo darbu ir (^įstangomis : 
Kanados Lietuvių Centro Ta
rybai, p. R liuli n.s k ui, p. Jurėnui, 
p. -Juškevičienei, gegb. Tėvui 
Kulkini, S.J., p-lei Vienožins- 
kaitei ir jos meno grupei, p. 
Šimaitienei, p. žižiūnui, sve
čiams 1 a ut ienčianis iš Kirk 
land Lake. Neramia Mataebe- 
vvan. Duparipiet, Cadillac ir 
iš kitur, mūsų skyriaus na
riams už parodytą didelį įsi
klausymą ir solidarumą reiš
kiame savo nuoširdžią padėką.

K.L.T. Vai d’Or Skyriaus 
Valdyba.

INFORMACINĖS KNYGOS \PIE LIETUVĄ

L Lithuanian Folk Art by J. Baltrušaitis, Ph. Dr. (Li
thuania Country and Nation III , ’J. \ izgirdes leidinys 
Mtienclien. 2ė(i iliustracijos. 249 pu J................................. $2.50

2 Lithuania — Country and Natian. Turiny: geografinės 
žinios, istorinė apžvalga, kultūriniai santykiai, ekonominis 
gyvenimas. 38 iliustracijos ir Žemėlapis, 94 pusi............$0.50

3. Lietuva (Tas pats leidinys lietuviškai), 91 pusi... $0.40 
Užsisakyti prisiunčiant pinigus ai ba išperkamai (C.O.D.) 

šinn adresu: A. Šapoka, 3.4th Ave., Ville Lassale, Montreal. 
Platintojams, užsakant bent 10 egz. 20 proc. nuolaidos. Kny
gų labai ribotas kiekis.

ŠV. SOSTO DELEGATl’ROS LEIDINIAI

L Jaunuolio būdas, Ti'hamer Toth, Budapešto l’-to Pro
fesorius. vertė A Maceina, 120 pusi................................... $0.75

2. šventoji Istorija, Naujasis Įstatymas, iliustruota,
9G ps)........................................................................................................ $0.75

3. šventoji Istorija, Senasis Įstatymas, iliustruota, 10b
pusi. ................................................................................................... $0.75

Knygos gaunamos “Nepr. Lietuvos“ Redakcijoje.



XTPRIKLAFSOM A LIETUVA X’r. IS (84)

Vanda Ramūnienė. Metė žvilgsnį į sūnų. Jo ran- Alfred Peters.

UETm ŠIANDIENMeiHe Lidai
1!) 1 I m. apleidžiant L • ■

JMziui

jinl K ik -
kur

siaustas prisimini-
• *ną kartą paėmiau

iskleidė anų laikų kiterutūru 
1 :I2 metų ir Aušros numeriai. 
Paėmęs Tėvynės Sargą, pa
skleidęs lapus ašarotomis aki-

k i ■ <

I’raūždamaš karas suua

mėzdų gauburiai, iš po ■ 
vos atbundanti gyvybė si ■ - 
si į saulę steng-lamasi pei
li griuvėsius.

šv. Florijonas
mis. tarytpm

, k uu -Ti.indien prisimenu 
• rd.■ o L k ė ir nejutau kaip 

>» sudrėkino akis.
Kkijliitu išbėgau pas ra 

I i/M; ių Pelėdą. Klau- 
ii. ką tolinu daryti, kaip pri-

Paėmusi į raukas 
rga skaičiau.

••

šią
mąstės stovėjo Vienoje r.r. 1 
je laikė kibirėlį, antroje 1 • 
nę vėliavėlę. kuri už; ‘ 
šiaurės vėjui paili.-ti su>' .
dėjo.

Florijoną sušnibždėjo.
- Šv. Florijonas dejtmja. 

audros .susilauksim.
Kodėl .’ — prikamlns 1 j 

pas nutilau.
— Ką ir klausti . . .
Žvelgdamas j susimąsč't .• • 

pabėgėli us.
— Bėgat, paliekat tė\ . no.

s -žiurėjau nei žmonių, nei 
no Įspėjimu. Klebonas 

.i.yhtro: “mužikai, ką su- 
inidinot, lai jums gali laik 
rači:ii rūpėti? Imkit dalgius 
i rai^'tis ir dirbkite darbą. Bet 
ja tnioji kunigtu dirbo su niu
rni Ir per tą pirmą laikraš- 
■ėlį. pamilau lietuvišką kny-

. L'.is rinui- buvo jaujos ga 
T .dėptuvė, niekuomet joje ne-

iŠ vis

meilė žmonių tavo degaKad 
krūtinėj, širdis—gi nei vie
no žmogaus neapgavo.
O svietas tau mislę atšaldė 
ugninę.

iš svajonių užliko
dar tavo?
Skaudus atminimas! . .

Neverk, im's ir ttii nepoilgo 
praeis!

lavai! ir
tbendavau. Bir

Bubinu.

lei berželiais akmeninę tvorą, 
čia mūsų, slapukų, buvo sumin

diniai pratariau.

si, vėl priespauda . . .
Atsiklaupęs lies Flora Jo n u 

drebančia ranka siekė i' m ',<■ 
grumstelį, Byli ašara rivdė?>
tauriu veidu.

liet m išbus
žemės, žino!
oi sunku be jos. Ir as a.rvtw- 
metu palikau 'Tėvynę, 
kaltę juisipažinęs lėtais žings
niais nuėjo.

• Akimis lydėjau spaudo- 
draudimo laiku didvyrį, lietu 
viškos raidės lipdyme. Mi iti- 
■mis knaisiojau i spaudos- . r. ,l- • 
(limo laikuose, 
čiai būrė apie 
Čius, dirbdami 
dinį darbą. Jie
susipratusius ir

save vieniu m- 
Šventą po ■ rxu 
kvietė m t ii

i Š.S i i 1 •. ■ : 1 s

prantą šviesu . Jie plauki 
miestus, miestelius, kanu > 
miškus, nešdumi šviesa, < ■: .
viską spausdintą žodį

platintojai. Čia buvo p* 
dysis Žemaitijoje lietu

Siisiorganiza vusi dm o 
padedant Jablonskiui.

tonai, Brazui, Lazdynu 
dai Pšibiliauskienei, Siri. 
eini, Jokšui ir kitiems 
Lentomis iš Šveii-ari jo k -i

Pelė

di ja'-ilsius Kijevo

rie iš ju turėjo palikti
va išbėgdami Amariliu ' •>,» 
kiąs Tėvynės bakas v.-I o 
sugrąžino Lietuvai.

Slegiamų minčių u , .*■> 
sukau vingiuotu takelė: -.,r«

mane nas anų Laikų d'i ■■ 
senelį Jokšų.

kampe spintelė su tvari i... ,i 
sudėtom knygom.

Tame mažame apsiimu .,be
rne namelyje jutau tiek daug

Kalbami
mes, pa.g:

mą su šių.
.Mums nerūpėjo 

■mai nei vakaruškos, 
mylėjome knygelę. Aš
raktorių išmokau skaityti i - 
šyli. O kiek džiaugsmo, Įą

I; 11

I

vau. lAttrs at 
Uit ir su 
kuv -nešiu 
brolį konduktorių, jis knygas
uit eždavo Petrapilin. Laimin- 
• i buvom, kad neatsirado šo
nu. pas mus buvo vienybė. Dir-

pundais knygų. Bet
užžėlęs. Dar rodos, 
nai t;>i buvo. Greit senieji iš
mirsime, sekančios kartos gal-

io krašto, dėl lietuviško 
džio.

(> \'ivėpatie. kas būtu 
i jei šiandien atimtų mums lie- 
' tuvišką žodį, taip sunkiai iš
kovotą. Jau mažai bematau, 
nebegaliu skaityti. Ale nors 
p-ų'Žiūriu. kad lietuviškas 

ištįs, vaikai man paskaito, 
jk mano surištą pundelį.

N”

i
XV
&

b
t it

ir jis jau 
taip nese-

Žiūrėjau į senelį, sidarbri- 
nia s jlaukais pasidabinusį. J 
tą mažai raštingą, bet didį

dėkodama jam jaunosios kar

lūs silpni, bailus

iraeities”.

until Herald š.m. rugsėjo I I <1. 
niHMery atspaus lino straips
nį tapte šiandieninę Lietuviu 
kuriu vertima žemiau deda-

• <yveninius tenai yra
m1

III UsU 
nia

Ženaė

brolių vargus 
“rojuje”.

po svetimuoju batu

Ten, kur seniau buvo Lietu
vos- Vokiet įjos siena, šiandien 
tęsiasi 800 metrų (ipnsės my
lios) platiiMio 
ruožus. Po jo 
pla>inmo išarta 
mės juosta — ‘
Keli metra-i nuo jos visu pasii 
niu įrengta signal 
tem-a. Dar už 200 : 
vi 2 m. aukštumo 
Dar už 200 metrų 
na spygliuotų v ie

sekti _(>-.»(> m. 
ir išakėta že-

■ mirt ies linija ’ ’.

vielų tvora, 
nuo jos ei
ti užtvara.

n-
in.250-500

■bokšt ai. 
bunkeriai su šaudo mo angomis
Ten laikomi ir dresiruoti šu-
nes.

karinė riti siena, kur už 
uždangos-' dabar 
Iviai ir estai gv-

Rusijos gilumą, jiems

nugalėti. 'Tačiau 
ranil'll pabėgėlių 
vyksta pro šią

Šimai liudija
I ų pram

Maistas i Europa per
VIENA SAVAITE

FKIEND IN EUROPE,

Montrealo skyrius Itin Stanley Street, Montreal, PAL,

i >m v< i S.\l I U. kil k vienus $10.05 kuriuos prisiusite, SAFE 
vieną SI albo ( 'islerį lame įns įrašysite siuntinio gavėjo'
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I .abdarosCARITAS (Šveicarų 
Centro) Atstovai.

SIUNTINIO TURINYS
(21 sv. virš 40.000 kalorijų)

tuviai užmiršo kas tai yra 
juokas. čia nebėra linksmų 
suėjimų ir pramogų. Nėra šei
mos, kuri neliūdėtu dėl vieno

I h’portnei-

Praia ir j kilus šiaurinius 
kraštus 120.000 lietuvių. Ša
lia jų dar didelis skaičius koa

lų. kuriose 
sunkiausiusnuleistieji dirba

\’ienų didelių 
benzino sandėlių statybai neto
li Kauno pastatyta stovykla 
500 žmonių, kurie jau du metai 
dirba po žeme. Laukuose ma
tosi lik seni žmonės ir vaikai.

požeminių

00 pro.-, žemės įdirbama, o 40 
proc. stovi nenaudojama. 'Ta
čiau grūdų pyliavos reikiriau- 
jamos nito viso ploto. todėl 
daugelis ūkininkų turi atiduoti 
beveik dvigubai, kaip jie iš
gali. Kuliamos mašinos ir kiti 
stambesni žemės ūkio padargai 
suvežti j “mašinų 
bendram naudojimui, 
'be atodairos kertami

Miškai 
ir medis

gaunyil.a 
trečdaliu, 
siunčia į 

kva. Cukraus gamyba ne- 
tnk'ama.

vra nusmukusi v isu

Viiniu j<>, kur
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persimainė. 
•čia u buvo 

gyventojų, dabar tik 
iš jų 75 proc. sudaro 

Kaune vietoje buvusių

. iš jų rusai, 
gamino prekes 

vietinei rinkai, dau-.-uinoje už-

ba pilnu 
da ilgia usia

gamma 
rūbus ir

į ie dirba kariuomenei ir gink-

reikalams. Darbingi žmonės 
stačiai medžiojami. Iki dešim
tininkų (forem-an) imtinai, vi
sos vadovaujančios vietos UŽ-

kušiu žmonių. visų

4
1
5
1
2

sv.
sv.
sv.
sv.
sv.

margarino
Kavos, 
kvkit. miltų 
muraialado,

Z sv.
2 sv.
2 sv.

mėsos.

cukraus.

grynų ta likti

1 sv. kond. pieno 
šokolado.1 sv. pieno

už. . .....................$12.35 Paruošk shotiniai gaunami visuose
Rusų zonoje : «kd«eniuose miestuose

...............$1.00 VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE
ir su kitais kraštais.

Standartiniam siuntiniui ..
CW-r,tus■ ir taukų siuntiniams po ....$0.50 

t? 'sakydsMi! visada m rodykite zona
• AFE maisto mintiniai jau ten vietoje ir laukia jūsų užsakymų! Apie šfinitą Paskirsti tuo Centrų 

' i kiuuj. a ’ Rašykite sekantį užsakymą (angliškai arba vokiškai) :
E. Ine., 1110 Slanko Street, Room 903, Montreal, P.(į., Canada — Phone: HA. 1276

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

mrv Order for 
send me .........

Please pint YOUR name and address Please check Country and Zone below:

AUSTRIA

□ BERLIN (all sectors)
AMERICAN ZONE
BRITISH ZONE

lijos vietų užima rusų. Vis
kas nuolat brangsta, gyvento
jai negauna visai rūbų.

Pabaltijo kraštuose vykdomi 
kariški susi iprinimo darbai. 
Klaipėdos uostas paverčiamas 
didele po v a 11 de 11 i n i U laivų baze. 
Jų patalpinimui statomi dideli 
cementiniai bunkeriai. Senieji 
tii-rodroniai taisomi, nauji sta
tomi Prie Vilniaus, Mažeikių 
ir Prienų statomi įrengimai V 
boiniboms šaudyti. Prie Kauno 
ir Vilniaus sovietai atidarė pa
rašiutininkų mokyklas. Su

uno Revclio, Estijoje. iki Klai
pėdos. Lietuvoje ir Pyliavos, 
K’.v I pl ūstuose. Kareivinės per-

ti trijų metų naujokai, kurie

| irusiuose, 
liras Vilninji 
Karvelio, o Kaune

• I a unit jų tipmoky-

kraštai tebėra karo padėtyje 
dar laibiau sistiprina partizanų

nese- 
kraštai.

Dalis gyventojų apsiprato, re
zignavo ir velka sunkią naštą, 
o kiti dar beviltiškai kovoja 
už savo žmonišką buitį.

Vertė Pr. R.

Taip
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PADĖKOS
PADĖKOS ŽODIS

Leiskite Jums visiems nuo-' 
širdžiai padėkoti už mums su
rengtą partiją 1948 m. rug
sėjo mėti. 18 d., mūsų 20-ties 
metų vedybinio gyvenimo pro
ga.

Ypatingai mes širdingai 
dėkojame šios partijos rengė
jams, kurie tikrai nepagailė
jo taip brangaus laiko ir di
delių rūpesčių, kad \ iskas bū
tų atlikta kuo sklandžiau, kuo 
geriau ir kuo gražiau. Ir iš 
tiesų, tokios partijos, kokia bu
vo surengta mūsų 20-ties metų 
vedybinio gyvenimo proga, mes 
nesitikėjome niekuomet užsi- 
tarnaut i.

-Mes puikiai suprantame 
kiek tai pareikalavo darbo ir 
kruopštumo paruošti taip ska
nius valgius ir gėrimus, ku
riais mes visi džiaugėmės.

Dėkojame visiems kitiems, 
kurie atsilankėte ir savo atsi
lankymu prisidėjote prie šios 
partijos pasisekimo, o taip pat 
ir tiems .kurie mielai prisidė
jote prie minimų vaišių su
rengimo, bet jose gaila ne
galėjote dalys auti.

O, rodos, da,ilgiausia turi
me dėkoti \isiems bendrai už 
nupirktas ir įteiktas taip bran
gias dovanas siuvamą ma
šiną ir laikrodį, kokių tikrai 
mes gal nesame verti .

Baigiant norėtume padėko
ti muzikantui p. Petrui Skir- 
kai. kuris savo nustabiu akor
deonu linksimino mus visus 
gražiom melodijom.

Užbaigiant šį padėkos žodį, 
dar kartą tariame mes nuošir
dų ir lietuvišką ačiū!

Jus visus gerbia ir mylį
Jūsų

Kotoryna ir Juozas 
Ambrasai.

PADĖKA
Pirmiausia, noriu atsipra

šyti, kad anksčiau nesu pa
reiškęs padėkos, bet geriau 
vėliau, kaip niekada.

Noriu tarti nuoširdų ačiū 
visiems savo giminėms, kurie 
atvykus man į Kanadą, vie
naip ar kitaip yra padėję, bū
tent tetoms: Ivugienienei. Mi- 
kulienei ir t ■'irdalįskivnei ir 
tetėnui Girdauskui.

O daugiausia privalau dė
koti savo geriesiems dėdėms 
Juozui ir Kaziui Ambrasams, 
kurie man ir mano šeiniai v ra 
apmokėję visas keliones iš
laidas apie 600 dolerių.

Taip pat negaliu pamiršti ir 
mūsų dėdienių Rotoriuos ir 
Izabelės A inbrasienių, kurios 
mums dar būnant Vokietijoje 

stovyklose, nepamiršo mū
sų ir yra atsiunttįsios didoką

Jeigu norite apdraustį namą, baldus, automobilį, langus, biznį, 

gyvastį ir t t Prašau kreipkytis žemiau pažymėtu antrašu, kur 
gausite TEISINGĄ ir SĄŽININGA patarnavimą.

Albertas J. Norkeliunas
G E NERAL INSURANCE

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

405 Transportation Bldg. — 132 St. James St. VV.
OFISO — T’eL: l’Lateau 1871

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. B E N 01T
Funeral Director \

NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

skaičių vertingų pakirtų. Be į 
to, ir čia mums atvykus, jos 
v ra daug kuo mus apdovano
jusios.

.Mes niekuomet nepauidršime 
dėdienės Rotoriuos, pas kurią 
atvykę iš Vokietijos apsisto
jom ir išgyvenom virš ketu
rių savaičių ir buvome laikomi 
kaip didžiausi svečiai. Ji mu
mis rūpinosi kaip tikrais savo 
vaikais.

Taip pat noriu tarti dėdie
nei Kotorinai savo naujagimio 
sūnaus lūpomis didžiausią ir 
nuoširdžiausią ačiū už jo ap- 
lovanojimą nito batukų iki 
kepuryčių ir nuo kepuraičių 
iki lovytės ir vežimėlio.

Dar ir šiandien, kuomet mes 
jau gyvenami savistoviai, ir at
rodo. jog esame jau pajėgūs, 
bet vistiek kiekviena proga vis 
jaučiame savu brangios dė
dienės Rotoriuos motiniškos 
lankos pagalbą.

Tikrai savo dėdienę Kotori- 
ną turėtume v alinti ne dėdiene, 
o ‘‘Gerąja Motina”.

Jums v įsiems dėkingi ir Jus 
mylintieji

K. A. A. ir Ed. Ambrasai.

Lankydami gražiąja Montrealo' vasarviete Ville Lasalle aplankvkitt

LIETUVIŠKA SVETAINE
Edward St, 7682, Montreal

Įvairūs užkandžiai, šilti ir šalti gėrimai, lietuviška muzika.

LAIŠKAI
“Nepr. Lietuvos" redakcijo

je yra laiškai Leonui Šalimi, 
Jurgiui Petrūnui, Petrui Kri- 
pui. Mykolui Šoriui. Olgai 
Marlinkaitienei, Povilui Pret- 
kui, Juozui A ndriejausk ui, 
Juozui Na v ūsaičiui, Jonui 
Skapinskui, Petrui Strazdui ir 
Aleksui Grušui

‘‘Nepr. Lietuvos” prenume
ratoriams laiškai tuoj pat iš
siuntinėjami veltui pagal kar
totekoje turimus adresus. Vi
si kili, kuriuos skelbiame ir ku
rie nėra mūsų prenumerato
riai. prašome prisiųsti admi
nistracijai po $0.50 skelbimo 
ir persiuntimo išlaidoms pa
dengti. Galima siųsti pašto 
Ženklais.

Administracija.

PADĖKA
Ponui J. Stankūnui, Mc. In- 

nis SDG. prisiimt ilsia m maisto 
siunt inį LTB ('. Kartotekos 
bendradarbiams .tariu širdingą 
ačiū.

LTB C.Kartotekos Vedėjas.

PRANEŠIMAS
Pirmu transportu S.S. Gene, 
ral M. M. Stewart laivu at. 

vykusiu žiniai
Attikusiems Darbo Ministe

rijose nurodytose darbo v irtose 
1<> mėnesių darbo įsipareigo
jimą — yra išsiuntinėti Dar- 
ir padėkos laiškai.

Asmenys, kurie dėl darbo- 
viets ir adreso pakeitimo šių 
pažv mė.iJmų nėra gavę, turi 
parašyti laišką Darbo Ministro 
pavaduotojui A. McNamara 
nurodant, kada ir kur sutar
ties laikotarpyje buvo dirbta.

Apie pažv mėjimo reikalin
gumą pažymi ir pats A. Mc- 
N.nmara: ‘‘Laikyk jį — jis 
Tau bus reikalingas čia Kana
doje ir taip pat 'pilietybei 
gauti". Todėl yra reikalinga 
atsiimt i.

Ta pačia proga, mano nuo
širdus patarimas visiems at
vykusioms ir naujai atvykstan
tiems sąžiningai atlikti dar
bo sutartis.

Kreiptis: The Hon. A. Mc. 
Kamara Deputy Minister oi 
Labor, Ottawa, Ont.

Petras Adamonis
Abitibi Power & Paper t’o Ltd.

Began < > ii t., A ho (’amp 4 ti

PERKA SERUS
Vai d’Or K.L.T. skyriaus 

nariui nupirko “Nepr. Lietu
vos" šėrų :

Po 2 šėrus $20; Vizgirda 
Antanas.

Po I šėrą — $10: Astravas 
Kostas. Kaniauskas Vacys. 
Špriii'.ml is Bronius, Želvys An
tanas, Za'barauskas Petras. 
Stauskas Petras. Stukas Juo
zas. -Linkus Pranas. Katilaitis 
Antanas, Aselskis Bronius ir 
Dabrov itlskis Antanas.

Visiems šėrus pirkusiems 
“Nepr. Lietuva" reiškia nuo
širdžią padėką.

REMIA “NEPR. LIETUVĄ”
‘ ‘ Nepriklausomos Lietuvos ’ ’ 

Administracijai.
Raitiluinieji turi “.vienintelį" 

Kanadoje laikraštį, o aš noriu 
taip pat užsisakyti kitą vie
nintelį lietuvišką laikraštį.

Prisiunčiu 5 dolerius ir pra
šau siuntinėli “ Nepr. Lietu
vą”. Prenumeratą skaitykite 
ligi naujų metų. Nauji metai 

nauji lapai, prisiųsiu kitus 5. 
(leros kloties!

Antanas Bruškevičins.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
1. Lithuanian League of Ca

nada. 257G Sheppard Street, 
Montreal 24, Que.

2. “Nepriklausoma Lietuva 
(redakcija, administracija 
ir bendrovė). 3 4th Ave, 
Ville Lasalle, Montreal, 
Que.

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

4. Juozas Kupris, “Nenriklau 
somos Lietuvos” kasininkas. 
7G95 Lasalle Blvd., Ville 
Lasalle. Montreal. Que.

5. Marija Arlauskaitė. K L.C. 
T. įgaliotinė Tautos Fondo 
vajui. 6642 3rd Avė.. Ro. 
scmount, Montreal, Que.

‘‘NEPR. LIETUVA” SK0I.0N
Visiems naujai atvykusioms 

lietuviams “Nepr. Lietuva” 
siunčiama skolon, jeigu tik jie 
praneša savo adresus.

Iš antros pusės, v si kurie 
gali užsimokėti, prašomi ne- 
ėdelsti ir savo skolą išlyginti.

“N.L.” Administracija.

PAIEŠKOJIMAI
Gyvenantiems Kanadoje pa 

ieškojimų kaina—50 et. zGa 
įima siųsti ir pašto ženklais.

Laurušony t ė Marija.
Kudaba J., atvykęs Kana

don 1947 m. iš Hanau.
Petraitis, Kanados lietu

vis, buvęs Kanados armijoj 
Vokietijoj.

Stašauskas Juozas, ve
dęs Vištytyje.

— Paulauskas Vaclovas, 
Kunigiškių km.

— Juškaitis Jonas, išvykęs 
Kanadon 1947 m. lapkričio 6 
d., studijavęs Heidelbergo un.

— Pokštelis Vincas.
— Budriūnas Alfonsas.

Jurkšaičiai: Antanas ir 
Jonas, Lauekaimio km., Ky
bartų v.

Apanavičius Juozas, 
Daugel iškilt km., Kybartų v. 

Olšauskas Juozas.
— Petronis Aniceta as.

Žilinskaitė Ona, išvyku
si Kanadon 1929 m.

Abromonis Leonas, atvy
kęs Kanadon 1947 m. lapkri
čio 15 d. laivu ‘‘B. M. General 
Stewart. ”

Narvilas J.. Mvkoliškių 
km.. Kartenos v., Kretingos 
nnskr, vedęs Bernotaitę iš 
Pažvelgiu km.

■— Žilinskaitė Marija, duk
tė Miko, Gumkbiškiu km., 
Punsko v., Seinų apskr.

Petrauskas Jonas ir žmo
na Magdalena Mart utaitytė— 
Petrauskienė, kilę iš Tauragės 
a us k r.

— B'elskus Andrius, apie 
50 m. amžiaus, iki 1939 m. gy
venęs Montrealyje.

Bielskutė Juliia, 23-25 
m amžiaus, gimusi Kanadoje.

Jonikai : Jonas ir Juozas, 
'■finus Domuiinko. kilo iš Var
laukio parapijos, Tauragės 
anskr., išvykę Kanadon prieš 
°0 m.

— Sviderskis Julijonas ir jo 
mirusio brolio Broniaus Žmo
na Omą Sviderskienė.

Paieškai! lietuviu kilusių 
iš Svėdasu v. Rokiškio apskr. 
atwlnsiu i Kanada 1926-28 
m. laikotarpyje. Kai kuriems 
turiu žinių iš tėvynės. Atsi
liept’ šiuo adresu: Alfonsas 
Rudokas s.o. Mr. R. Geddie, 
R R 3. Paris, Ont.

— Krupauskas Vincas, Sta- 
lieriškiu km.. Giedraičių v., 
Ukmergės apskr.

Astrauskas Juozas, atvy
kęs Kanadon 1948 m. gegužės 
mėn. iš Australijos.

— Jankūnas Albinas, gyve
nęs Hamiltone.

Benius Joe, gyvenęs 
Montrealy.

HELP REG’D. KANADOJE
VALDŽIOJ REGISTRUOTA EKSPEDICINE 

BENDROVE. HELP
PRIIX1X M VISTO SIUNTINIU UŽSAKYMUS I VISAS VOKIE
TIJOS IR Al SI RIJOS ZON AS, IŠSKIRIANT U. S. S. B. TAIPGI 

I I RANCl ZIJA, D ALIJA, BELGIJA, OLANDIJA, DANIJA 
IR ANGLIJA

SIUNTINYS Nr. 1 
Tik $10.00

(su įpakavimu 20 svarų)

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

Visi produktai aukščiausios 
už taip žemas kainas tik iš

HELI* Patarnauja Kanados 
siunčiami greičiausiu

HELP pilnai garantuoja už siuntinio pristatymą adresatui; kiekvienu 
atveju persiunčia Tamstai pakvituotą orderį.

SIUSKITE LA1SKA SU l ZSAKYMI 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.

— Račius -Jurgis, gyvenęs 
Montrealy.

— Damušytė - Snieskuvienė 
Agota, Slavikų km., Šakių 
apskr.

— Kisielius A., gyvenęs 
Ontario provinciijoje (tabako 
augintojas).

— Prieškienius Antanas, at
vykęs Kanadon 1923-25 m., 
tarnavęs Lietuvos kariuomenė
je 1-me pulke, ll-oj kuopoj.

— Tautkus Kazys, gimęs 
1901 m. Laguolų km., Gruz
džių v., Šiaulių apskr., atvy
kęs į Kanadą 1928 m. pava
sarį.

— Motuzą Juozas, Gelčių 
km., Marijampolės apskr., 
anksčiau gvenęs Montrealy.

— Janavičius Stasys, 32 m., 
kilimo iš Šiaulių m . paskuti
niu laiku gyvenęs Spakenber- 
ge, Vokietijoje.

— Matukynas Antanas, ki
lęs iš Vartų km., Krosnos v.. 
Marijampolės apskr.

Kudaba J., atvykęs Ka
nadon 1947 m. iš Vokietijos— 
Hanau.

— Petraitis — Kanados lie
tuvis karo metu buvęs Kana
dos armijoj Vokietijoje

— Sedys Augustas. Mitra- 
galio km.. Rokiškio apskr.

Žilinskaitė Ona iš Lie
tuvos išvažiavusi Kanadon 
1929 m.

— (Pakalnis Antanas, Han- 
deliškių km.. Utenos apskr

— Kaminskai: Broniiis-Ka- 
zimieras, Aleksandras ir Jo
nas.

—• Peikus Oskare* Untulis, 
gimęs 1920 m. rugpinčio mėn. 
14 d., Skirsnemunėje, Rasei
nių apskr.

— Šliužts Zigmas pūnus 
Vinco, gimęs Dainių km., 
Žiežmarių v., Traku apskr., 
maždaug 50 m. amžiaus.

— Nnr»lla« J., M’-koli«klu km . Karte
nos v., Kretingos apskr. Kanadon atvykęs 
pries 20 m.,vedas Bernotaite 1» KaveJ-ie 
km., Kuliu v. Ieško Stasys D«-kus, 3l« 
Water St., Cornwall Ont

— Sarfkus. Sintautų km., Anyk'-<u v. 
Ieško: Steponas Karvelis, East Chicago, 
Indiana, U.S.A.

— Šukyte-Pipinaite Viktorija, kate'ike. 
kilusi is Drobunu km . Hudh-rrlo v . 
debar Kpm.-Radvili'kio v.. Rirru ap-kr . 
isvykusi Kanadon 1021-23 m ir ten ist>ks- 
iusi, bet pagal vyra pavardes nt’lnau. Pa
ieško: Albertas Ostapas, Kirchentellins
furt, Friedhofstr. 20, Germany, French Zone

— Sinailos Jurgio ir Sipailaites Salio- 
mejos, kilusiu is Viltrakių km-, Zvrgr- 
daiciu v.. Sakiu apskr. Ieško: Oleka Juo- 
jas, kilęs is Zvirgcdaiciu v., Viltrakių km-, 
dabar gyvenantis Kanadoje: Box 144, 
Rolphton, Ont.

— Biaxaityte Uršule, ištekėjusi uz vie
tinio vyro, bet pavardes nežinau, gimusi 
1910 m., Ožkabalių km., Vilkaviškio v. ir 
apskr. Ieško: Antanina Brazaityte, 13a, 
Kotbenburg o. T-, Wiidbad, Bavaria, USA 
zone, Germany.

SIUNTINYS N r. 2 
Tik $6 00 

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

SIUNTINYS N r. 3 
Tik $6

7 svarai kiaul. TAUKŲ 
1 svaras valg ALYVOS

rūšies ir švieži Šios rūšies siuntiniu? 
Kanados tegalima išsiųsti.

ir I. A. Valstijų žmonėms. Siuntiniai 
Kanados pašto laivininkystės kebu
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REDAKCIJOS ADRESAS
3 Fourth Ave, Ville LaSalle, — Montreal, Que., Canada 

Telefonas: TH. 9 73 5

MONTREALO ŽINIOS
ANGLŲ KALBOS KURSAI
The Department of fthe Sec

retary of the Province of Que
bec atidaro vakarinę mokyklą 
anglų kalboje naujai atvažia
vusiems. .Mokyklos adresas: 
Sarsfield School. 1695 Grand 
Trunk St.. Pond St. Charles, 
.Montreal, Que. .Mokykla yra 
šalia lenkų bažnyčios Centre 
Street.

Pamokos prasidės pirmdienį. 
rugsėjo (October) mėn. 4 d. 
Bus dėstoma pirmadieniais, ant 
padieniais ir trečiadieniais nuo 
7 vai. 30 min. iki 9 vai. vakaro.

Pamokos taikomos vyrams ir i 
moterims be jokio mokesčio. Į 
Valdžia kviečia visus mokykla 
pasinaudoti. Užsiregistruoti ga
lima ibet kurią dieną painokų 
metu.

K.L.T. MONTREALO SKYR. 
SUSIRINKIMAS

Spalių mėn. 3 <1. Parapijos 
salėje įvyko K.L.T. Montrealo 
skyriaus susirinkimas. Pirmi
ninkavo Dr. St. Daukišia, se
kretoriavo — K. H ilsinąs.

Pirmuoju punktu svarstytas 
1946 m. Montrealo visuomenės 
išrinkto Tremtiniams rūbais

i rinkta komisija iš J. Leknieko, 
Br. Stanionytės, E. Lukošie
nės, P. .Juškevičienės, O Lek-

I nickienės, M. Lukošiūtės ir 
Račiūnienės. Siuntinius siun
čiant pirmenybė duodama li
goniams .vaikams ir studen
tams. Pažymėtina., kad šalia 
Tarybos veikia Lietuvių Trem- 

' tinių Gelbėjimo Komitetas ku
ris nieko neturėjo bendro su 
šiuo specialios paskirties ko
mitetu.

Po K.L.C. TarVlsis praneši
mo, kurį padarė Pr. Rudins- 
ka.s, įvyko ilgesnių ginčų dėl 
ruošiamo K.L.T. statuto pro
jekto. Susirinkimas įpareigojo 
paskubinti įstatų paruošimą ir 
kuogreičiau paskelbti visuo
tino K.L.T. skyrių atstovų su- 

i važiavimo datą. .Jau veikia 17 
' K.L.T. skylių, kiti dar orga- 
, nizuojasi.

Pritarta numatomam “Nepr. 
Lietuvos” platinimo vajui ir 
‘‘Nepr. Lietuvos” rudens ba
liaus ruošiniui. Pageidautini 
mėnesiniai skyriaus susirinki
mai.

Susirinkimas praėjo darnio
je darlbo nuotaikoje, kuriai 
daug prisidėjo geras Dr. St. 
Daukšos pirmininką v imas.

šelpti Komiteto likvidacinis
pranešmas. Visi geresni rūbai ATVYKO DU PROFESORIAI 
pasiųsti privačiais siuntiniais
tremtinaims Vokietijoje. Lika-; Paskutiniu transportu al
siuosius nutarta likviduoti vyko į Montrealą pas p.p. Vi- 
kaip skudurus. Lėšų likę limns Prof. Dr. A. Šapoka su 
$185.74. Visi pinigai paskirti šeima ir Prof. Si. Kairys, 
maisto siuntinėlių siuntimui į kaip Kanados universitetų st i- 
Vokdetiją. Tam reikalui iš- pendiatas.

RUDENS SEZONO ATIDARYMUI
Kanados Lietuvių Centro Taryba ruošia Š.m. spalių 
mėn.. 24 d., sekmadienį. 4 tą vai. po pietų Lietuvių 
Parapijos salėje,

PIRMA KONCERTĄ
KONCERTO PROGRAMĄ IŠPILDYS K. L. T. C. 
MENO MĖGĖJŲ SEKCIJA.

Dalyvaus p-lės Janinos Vienožinska itės vadovaujama liet u Vai
čių menininkių grupė, nesenai su dideliu pasisekimu koncerta
vusi Tarptautinėje Konferencijoje St. Donai ir Kanados Lie
tuvių Tarybos Vai d’Or skyriuje. Pirmą kartą matysime 
Montreale “Jūrininkų šokį”, Lietuvos jūrininkų uniformose 
Atkreipiame 'famsiu dėmesį, kad šios grupės dalyvės šiuo me
tu baigia savo sutartį, greitai išsiskirstys kitiems darbams ir 
todėl vargu ar galės daugiau jrasiixidyti pilnoje sudėtyje. Be 

to, bus kvartetas ir kt.
Įžangos Žodį tars tik ką iš Vokietijos atvykęs istorikas, pla
čiausios “Lietuvos Istorijos” autorius Prof. Dr. A. Šapoka.

ŠOKIAMS GRIEŠ PUIKUS ORKESTRAS. 
IŠNAUDOKITE VISI ŠIĄ GERĄ PROGĄ !

I------------- ------------------------------ ----------------------------------------------
/ 2820 ALLARD ST., Tel. TRenmore 1135 I
( Montreal 20. f

i VICTORIA i
j CLEANERS & DYERS CO. Į
5 Mes valome ir dažome jvrairius, kaip vyriškus, taip moteriškus
1 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- j 

( fields), gardinus lengvus ir sunkius. j
/ Kiekvieną orderį pajiniame iš namų ir pristatome j namus. į

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

| pašaukti lietuviškai. J

: Lietuviai savininkai: (
j J. Kriaučeliūnas A, Majauskas J. Matulaitis /

NUKELIAMAS K.L.T.
KONCERTAS

K.L.U.'f. paskelbtas koncer
tas š.m. spalių mėn. 10 d. uk
rainiečių salėje, 1770 Centre 
Street. Point St. Charles, dėl 
susidėjusių aplinkybių, nuke
liamas j spalių mėn. 24 d. Jis 
įvyks Lietuvių Parapijos salė- I 
je (žiūrėk skelbimą) su pra- ' 
plėsta programa.

MENO MĖGĖJŲ SEKCIJA 
MONTREALYJE ĮSTEIGUS

K.L.C. Taryba nešdama vi
sus sunkumus ir atsakomybę, 
nenuilsdalmia tiesia kelius į 
kultūrinį lietuvių gyvenimą.

Š.m. rugsėjo 25 d. Centro 
Tarybos įgaliotiniui Leonui Gi
riniai vadovaujant, buvo su
kviestas meno mėgėjų steigia
masis sus'irin kimas.

Susirinkimą pravedę Leonas 
'Girinis, nušviesdamas meno 
reikšmę dabartiniame mūsų 
gy v enime ir kartu iškeldamas
Lietuvių Meno Sekcijos sieki
mus.

Po ilgesnių diskusijų išrink
ta valdyba ,kuri pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: St. Ba
rauskas — pirmininkas, A. 
Norkeliūnas — pirm, padėjėjas, 
Kanadoj augusio jaunimo ats
tovas, J. Šaltenis — sekreto
rius, J. Nevardauskas — lite
ratūrai, V. Jučas — vaidybai. 
A. Stravinsku it ė — tautiniams 
šokiams, J. Gudas — chorui, 
P. Juškevičienė — dailei, L. 
Girinis — muzikai ir ryšio pa
laikymu su C. Taryba.

Artimiausi uždaviniai: duo
ti visuomenei stiprins ir turtin
gus vaidinimus, suorganizuoti 
savo orkestrą, praplėsti tauti
nius šiokius, chorą ir kt.

Susirinkimas uždarytas pa
keltoje nuotaikoje, visiems pa
sižadėjus eiti vieningu keliu, 
kuriuo eina K.L.C. Taryba.

Ainis.

Lietuvių Parapijos Komitetas š m. spalių mėn. 17 d. 1 vai., 
sekmadienį, rengia Parapijos salėje PIRMĄJĄ RUDENS

VAKARIENE
PO VAKARIENĖS — ŠOKIAI, 

įėjimas: Suaugusiems $1.50, vaikams $0.50. 
Visi kviečiami kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

“ATŽALYNAS'’ PLATINA
Rudens sezonui pradeda platinti vertinguosius savo leidinius:
1. B. lialbrauskas. “LIETI VOS KELIU” 1 ir 11 dalis.

Didelis formatas. 302 pusi. Vertingiausias misų 
liaudies ir Žymiųjų rašytojų darbų rinkinys. Kiek
vienam išeiviui įsigytina knyga. Kaina l-lldal........... $1.60

2. Alė Rūta-Nakaitė. “LIKIMO KELIU“. Pirmoji ži
nomos rašytojos rinktinių novelių knyga .......... $0.80

3. J. švaistas. “SIELA LAGAMINE”. Iš nepriklauso
mybės laikų pažįstamo rašytojo naujausios novelės $0.80

4. LIETUVA, ŠALIS MANO BRANGIOJI”. Lietuvos 
vaizdų albumas su paaiškinimais anglų kalboje. 
Tinkamas kaip reprezentm-inė dovana svetimtau-
Čiaims. Gražus stalo papuošalas ....................................... $1.00

5. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Keturių spalvų. Viduti
nis foi matas ............................................................................ $0.30

Į 6. Tautos Ženklas VYTIS. Kumbri'nis formatas.
(26 x 33 cm.) .............................................................................. $0.30

7. St. Zobarskas. ‘‘GANDRAS IR GANDRYTĖ” Spal
votos iliustracijos. Graži dovanu mūsų mažiesiems. 
Gandro kelionė ir pergyvenimai anapus “geležinės
uždangos”. Knyga įdomi pasiskaityti ir suaugusiems $0.50

8. B. Rutkūnas. “SPARNUS M AN M ETA PAUKŠ
TĖS”. Rinktinė poezija........................................................... $0.50

9. “ANGLIŠKI PASIKALBĖJIMAI” 11-na papildyta 
laida. Kišeninis formatas. Kasdien naudojami, rei

kalingi sakiniai ........................................................................ $0.70
Nelikime ir šiais metais be lietuviškos knygos. Siųsdami už
sakymą, laišku galite siųsti ir pinigus. Organizacijų spaudos 

platintojams skiriama nuolaidu. Rašykite šiandien:
, “ATŽALYNAS” 7655 Centrale St. Montreal, Canada.
“ATŽALYNAS” turi Europoj žinomo laikraščio “Lietuvių
Žodis” atstovybę. Prisiimtus $4 lihraštis jus lankys nuo da

bar ri ištisus ateinančius metus.
“SAULUTĖ” vaikų žurnalas. Atskiro numerio kaina $0.20

KONCERTAS VAL DOR
Už 335 mylių, šiaurės vaka

ruose nuo Montrealo randasi 
dvidešimties metų amžiaus Vai 
d’Or (Ausko Slėnio) miestelis. 
Jame dabar yra apie 1 l.(HH) gy
ventojų. Iki šiol nuolatinai Vai 
d’Or miestelyje gyveno lik 
pusantros lietuvių šeimos, bet 
esant apylinkėse kelioms aukso 
kasykloms, kuriose dabar die
dui apie 200 buvusių DP lietu
vių — įsisteigė Vai d’Or Lie
tuvių Tarybos skyrius, savo 
darbais ir piniginėmis auokmis 
Kanados lietuvių tautinėje 
veikioji* pasiekęs pirmos vie
tos. Visuose Vai d’Or L.T. sky
riaus reikaluose daug gelbsti 
čia gyvenanti garbinga p.p. ; 
Didžiokų šeima, kurios galva 
yra skyriaus garbės pirminin
kas.

Nors sunkus ir pavojingas 
dahbas kasti auksą po žeme, 
bet sveikų lietuvių vyrų ener
gijos užtenka ir visuomeniniam 
darbui. Gyvendami už kelioli
kos, ar net kelių dešimtų my
lių nuo Vai d'Or miestelio, jie 
rasdavo laiko susirinkti repeti
cijoms ir rugsėjo mėn. 26 dieną 
surengė didelį koncertą. 
Programą išpildė: Vai d’Or L. Į 
'f. skyriaus vyrai, kurie tau- j 
tinius šokius šoko su vietinė
mis lietuvaitėmis ir lenkaitė
mis ('linai, lietuvaičių ten 
trūksta). Jiems vadovauja p. 
Pulką liniukas. Akordeonu ipa - , 
grojo p. Langu, gražiai pasi- i 
rodė kvartetas ir vyrų choras 

kuriam diriguoja p. Dargis. 
Programoje dalyvavo ir sve
čiai iš Montrealo: solistė p. 
Vienožinskaitė, akom ponia to
rius p. Žižiūnas, balerina p. 
Galina Šimaitienė ir Montrealo 
lietuvaičių tautinių šokių gru
pė: Gečaitė, Jakiinavičiūtė, 
Liesūmaitytė, Narbutaitė, Pau- 
liūtė, Pužauskienė, Ratavičiū- 
tė ir Selenytė. Joms akordeonu 
pagrojo p. Vaišvilaitė.

Programa buvo išpildyta la- 
\ bai puikiai.

Tik atskleidus uždangą dė
mesį patraukė p. Grikenio 
pieštos puikios dekoracijos, 
vaizduojančios žavingą tėviš
kės kampelį: rugių gubas ne
toli upės. pakelėje rūpintojė
lį ir kt. Aukštoj su pakilia sce
na salėj, dainų garsai gražiai 
skambėjo ir visi pasirodymai 
buvo aiškiai matomi. Kadangi 
didesnė dalis itpie 400, žiūro
vų buvo svetimtaučiai, tai vi
sa tai tikrai buvo pirmiena.

Kiekvienas pasirodymas bu
vo sekamas nuostabioj tyloj ir 
(palydimas ilgais plojimais. 
Ypatingai publikai patiko 
“Jūrininkų šokis“, mergaičių 
Šoktas Lietuvos jūrininkų uni
formose, tik ką išėjusiose iš 
buv. DP siuvėjo P. Kvietkaus- 
ko rankų.

Be vietos kunigų koncerte 
dalyvavo apie 20 seserų vie
nuolių ir iš Montreaio anks
čiau atvykęs kini. tėvas H. 
Kulbis.

Programa baigta Kanados ir 
Lietuvos himnais. Po progra
mos buvo bendra vakarienė, o 
po to šiokiai.

Nors šokiuose lietuvaičių 
buvo tik keliolika, o vyrų lie
tuvių virš 200, bet gyvos ir 
linksimos lietuvaitės mokėjo ir 

1 tokiose aplinkybėse sudaryti 
jaukią nuotaiką. Galima dar 
pasidžiaugti ir kartu pasidi-

! džiuoti pavyzdinga parengime 
tvarka, kurios vyriausias kal
tininkus y ra Vai d’Or L. T. 
skyriaus pirmininkas p. Bak
šys. Taip viskas buvo numaty
ta, apskaičiuota ir ilš anksto 
nustatyta ,kad ir saviesiems ir 
svečiams malonu buvo praleis
ti laiką tikrai lietuviškoje

‘ nuotaikoje.
Šis Vai d’Or L.'P. skyriaus 

parengimas galėtų būti pavyz
džiu v įsiems šio karo išblašky
tiems lietuviams. Tokie vieši 
pasirodymai, be abejonės, ir 
svetimtaučiams palieka gra
žiausių įspūdžių, o tai mūsų 
mažai tautai yra laibai ir la
bai reikšminga.

Pa va rgusius ir mažai mie- 
’ gojusios, bet geriausioj nuotai
koj, montrealietės menininkės 
kita rvtą apleido Aukso Slėnį.

J.

ANGLU KALBOS KURSAI..

Diplomuota mokytoja Hele
na Bandžiūtė.Jasutienė, ilgus 
metus mokytojavus Lietuvių 
ir Prancūzų kalbose St. Charles 
Akademijoj, privačiai duoda 
moterims ir merginoms ANG. 
LŲ KALBOS KURSUS priei
nama kaina.

Kursai prasidės nuo spalių 
(October) mėn. 12 d. Bus dės
toma nuo 8 vai. iki 10 vai. va
karo 4232 Fullum St. artį Ra
chel, telefonas: CH 7879.

Susitarkite iš anksto ,nes ap
ribotas mokinių skaičius.

Tel: Ofiso — CH. 5020

” Res. — AM. 9324

Dr. E. Andrukaitis
L I E T U V Y S 

GYDYTOJAS
2540 Sherbrooke East, Montreal 

(Ant Frontenac Kampo)
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