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Reorganizuos Imperija
LONDONAS. Britų imperi-t 

jos Dominijų atstovų onleren 
vija Londone svarsto I it U im" 
p«*rijos reorganizavimo planą.

Norima dominijų a stovams 
Lomiom* sutekti I akinėto i 
ministerių teises, tuo būdu 
iškeliant juos virš kitu kraštų 
ambasadorių. Lig šiol jie’ 
savo teisine padėtimi stovėjo, 
net Žemiau kitų kraštų amba 
sadorių.

Australija labai remia platų 
emigracijos planą iš D. Britą 
njos į dominijas ir ta ne tik 
Žmonių, bei ir ištisų pramonės 
šakų. D. Britanijos v v •iausybė 
nėra tuo laibai sužavėta, nes 
darbingiausi žmonės reikalin 
gi ir jos pačios ekonominio 
krašto atstatymo programai 
v y kdyti.

Plačiai svarstoma laisvosios 
Airijos vieta Britų imperijoje. 
Lig šiol airiai naudojasi Britų 
piliečių teisėmis, turėjo pir 
meni bių eksporte ir importe, 
tuo tarpu ryšiai su karūna 
buvo beveik nutrūkę. Airijos 
atstovas dominijų konferenci 
joje nedalyvavo, tačiau min. 
pii mininką A11 lee at lankė 
Airijos užsienių reikalų mi 
nislras Scan MacBride ir Ii 
nansii ministras Patrick Me 
Dillan. Atsilankymo metu da 
lyvavo taip pa Kanados mi 
nisteris pirmininkas Louis St. 
Lament, Australijos užs. reik, i 
ministras Herbert Evatt ir N. 
Zelandijos min. pirm. Peter; 
Frazer.

Nemažiau rūpesčių keliąs 

Prezidentas Trumanas svekina Valstybės sekretorių Georg 
Marshall) atvykstantį j New Yorko aerodromą iš JT sesi 
jos Paryžiuje. Jis kalbėjosi su Trumanu 45 min. dėl padėties 
Europoje. Smulkesniu žinių iš pašiltaIbėjimo nethuvo pa 

‘skelbta.

„Nepriklausomos Lietuvos" 
vajus 1948.11J5-1949.U5
“Nepr. Lietuvos" platinimo 

vajus ruošiamas š.m. lapkričio 
mėn. L> <1. — sausio mėn. 15 
• I. laikotarpyje.

Visi K.L.'I', skyriai ir stam
besnės lietuvių kolonijos 
kviečiamos iš anksto tam i

yra Indijos vyriausybės pa 
skelbtas nusistat v inas nutrauk 
t i ryšius su D. Britanija ii 
pasiskelbti suverenine respub’ 
lika.

TRUMANAS “BELAISVIS"

PARIS. Lenkijos nuolatinis 
atstovas prie Jungtinių Tautų 
Julius Katz-Sudliy pareiškė 
vienoje komisijoje, kad Prezi
dentas Trumanas yra “belais
vis klikos rankose“, kuri su
stabdė ji nuo asmeninio pati
kėtinio pasiuntimo pas Stali
ną.

Prezidentas Trumanas buvo I 
numatęs siųsti teisėją Fred M. 
Vinson j Maskvą, bet po pasi
matymo su G. Marshaliu susi-’ 
laikė.

TARPTAUTINĖ PARODA 
1949 m.

Kanados tarptautinė paroda į 
1949 metams numatoma nuo 
gegužės mėn. 3(1 d. iki birže
lio mėn. 10 d. 9.5 proe. šių me
tų parodos dalyvių pareiškė 
noro dalyvauti ir sekančių me
tų parodoje. Šįmet parodoje 
dalyvavo 1.455 firmos iš 28 
kraštų. -Jų tarpe 024 firmos iš 
užsienio. Parodai buvo naudo 
jami trys pastatai 750.00 kv. 
pėdų ploto. Be dalyvavusių 
firmų jau užsiregistravo bū
simai parodai 144 naujos fir 
mos.

ruoštis: išrinkti platintojus, 
numatyti “NL" naudai kon
certus, vakarienes, šokių va
karus ir 1.1.

Smulkiau apie vajų sekan
čiame “NL“ numeryje.

Trečiasis pasaulinis karas, atrodo, ' artėja neišvengiamai", įspėjo < hiirelml. Tik .iiiierLigt 
atomini!! bombų sandėliai sulaiko Sovietus nuo Europos užp iū.lino, pasakė jis. ( 'ia matome 

ji inspektuojant RAF (aviacijos, dalinį.

MIN. ŽADEIKIS DEL 
NAŠLAIČIŲ VOKIETIJOJE

Ryšium su Jungtinių Tau
tų ūkinės ir socialinės tarny 
bos septintoji* sesijoje p'iimta 
rezoliucija. pagal kurią ne
globojami pabėgėliai vaikai 
grąžinami i savo kilmės kraš*- 
1 us, Lietuvos Ministras Va
šingtone p. Žadeikis, š.m. 
i ugpiūčio mėn. Ui d. įteikė 
JAV Valstybės sekretoriui 
raštą. Rašte nurodoma. kad 
dabartinis Sovietų rėžimas 
Lietuvoje anaiptol nesiekia 
surasti vaikų tėvus. Priešingai. 
Deportuojant Į Riisijos gilumą 
tėvai atskiriami nuo vaikų. 
Pri v erst inas neglobojamų vai
kų grąžinimas į jų kilmės 
I raštus juos atiduotų i komu
nistinės doktrinos mokyklas 
ir anaiptol neprisidėtų prie 
jų asmeninės gerovės. Gale 
prašoma, kad lietuviai vaikai 
nebūtų grąži įami į dabartinę 
Liet n vą.

MARSHAL! TS LANKĖSI 
GRAIKIJOJE

J A V Valstybės sekretorius 
G. C. Marshall's spalių mėn. 
16-18 d. la ilsėsi Graikijoje 
liksiu patilsi nli krašto atsi
statymo programos vykdymą. 
Jis matėsi su karalium Pauliu, 
min. pirm. T' emistokles So- 
prholis ir užs. reik. min. Ste 
pha nopoiilos.

GRANATOS TIES LĖKTŲ 
VAIS

BERLYNAS. J A V ketur 
motoris lėktuvas ('54. kuris 
buvo pakilęs iš Gatow aerod 
romo P>ritų zonoje, buvo ap’ 
šaudytas rusų priešllėktu vi’ 
nės. Granatos sprogo visai ne 
toli lėktuvo 2000 pėdų aukš 
tyje. Tai jau antras tos rūšies 
incidentas keturių dienų lai 
kotarpyje.

Amerikiečių oro pajėgu 
kontrolierius Berlyne tuo rei’ 
kalu įteikė rusams protestą.

NEIŠDUOS A.—BIMBOS 
PASLAPTIES

PAPIS. .| |' politiniam!* ko 
mitele, kalbėdamas 'atominės 

• *ne gijos reikalu, JAV atsto 
as Warren Austin įspėjo 

Rusiją, ka I JAV neišduos ato’ 
minės bombos paslapties ir 
kad visas Vakarų Pasaulis 
ginkluosis toliau kol komunis’ 
tai gyvens savo “paslaptinga’ 
me pasaulyje" už geležinės 
uždangos. Tai būsią padaryta 
tik tuo atveju, jeigu būsianti 
sukurta efektyvi tarptautinė 
kontrolė .kuri garantuotų, kad 
nė vienas kraštas neturi ir 
negali gamintis atominių 
bombų.

Rusų atstovas J. Mali'h iš 
' edžiojimiis ąpie “geležinę 
uždangą“ paskelbė esant pa’ 
sal 'mis, kurios naudojamos, 
kai neturima rimtesnių argu 
mentų.

Dirbs Kanados Universitetuose
Iš Baltijos unversiteto Pin- 

ne.berge į Kanadą atvyksta 3 
profesoriai kaip “Lady Davis 
Fonndat ion. Montreale“ sti
pendiatai. Du iš jų jau Kana
doje: Prof. Stepas Kairys.

Naujasis Britų Imperijos Gc 
nerūdinio štabo viršininkas 
Gen. Sir William Slim kuris 
perėm? pareigas iš Maišalo 

Montgomery.

3 MILIJONAI SVARŲ 
DANIJOS SVIESTO

Į Montrealą atplaukė laivas 
su 3 milijonais svarų daniško 
sviesto. 900(1 statinaičių svies
to bus palikta Montreale.

Tai piinnas transportas iš 
numatyto importuoti 15 mil. 
svarų sviesto, kuris turi ap
saugoti kanadiečius nuo jo 
trūkumo ateinančią žiemą. Iš 
to kiekio 11 mil. svarų patieks 
Danija ,o likusi kiekį Aus
tralija ir N. Zelandija.

STALINO RAŠTAI INDEKSE
ROMA. Vatikano laikraštis 

“ Observatore Romano“ pa
skelbė. kad Stalino raštai 
draudžiami skaityti katali
kams. Bendras draudimas anti- 
bažnvtinio turinio raštų pagal 
Kanonų įstatų paragrafą 1399 
praplečiamas Stalino raštams.

kuris dirba I niv ersity of New 
Brunswick, Department of 
Chemistry,, Fredericton, N.B. 
ii- Prof. F. Gulbis (latvis', 
kuris dirba McMaster InGer 
sity, Hamilton, Ont. Trečia
sis st ipendial as Prof. Bronius 
Povilai, is, dabar bu ęs ! lai 
tų Centrinės l aryb >s lietu ill 
atstovu Detmol le. Britų Zono
je. atvyks netrukus ir dirbs 
Mcilill I Diversity. Montreale.

•Prof. Stepas Kairys Baltijos 
u te dėstė formacinės chemi
jos kurs;! ('cemijos fakultete 

Įeidamas to fakulteto dekano 
pareigas Jo Žmona Irena \ ai- 
čiulytė Kairienė aktyviai dir
bo I t o St udent ų Atslovy - 
bė jo eidama v icepirminlnk • 
pareigas. Be to. Prof. Kairys 
yra aktyvus skautas, vadova
vęs .jubiliejinei skautU-čių 
stovyklai Tim mendorfe, prie

; Baltijos jūros.
I

Prof. F. Gulbis visą laiką 
buvo Baltijos u to prezidentu. 
Prof. Br. Povilaitis buvo Ag- 

I runomijos fakulteto liekanų.
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Laisvės kovos stabdžiai
Pats opiausias mūsų tautos šių dienų skaudulys 

neabejotinai yra nepriklausomybės praradimas. I ši skauduli 
vra nukreiptas visas mūsų dėmesys Jis vargina kiekvieną 
padorų lietuvį, vi.stiek ar pastarojo karo išblokštą iš savo 
tėvynės ai' ir seniau ją apleidusi. .Mes ne lik nenustojame 
Vilties, bet esame tikri, kad mūsų šventa teisė būti savo likimo 
sprendėjais vieną gražią dieną bus atsiekta. Ales esame tikri 
nes ir visas demokratiškasis pasaulis šiandien yra persiėmęs 
tautų apsiprendinto mintimi. Mes žinome, kad mūsų tėvynės 
nepriklausomybė nėra palaidota, bet tik tautos suverenumo, 
tautos teisių vykdymas .vra smurto sutrukdytas. \ iešosios 
bendro pobūdžio deklaracijos, kaip Atlanto ( barta, kuria dar 
tHbegrindŽiaina nūdienė tarptautinė politika. arba didžiųjų 
demokratijų vadovaujančių vyrų iškilmingi pasisakymai 
mums lai aiškiai garantuoja. Pagaliau juk žinome. kad 
daugiau kaip 40 pasaulio valstybių, o jų tarpe ir didžiosios 
galybės, Lietuvos, kaip ir kitų Pabaltijo valstybių, nepriklau
somybę tgbepri pažįsta. Tos valstybės. kurios tam tikrais 
sumetimais buvo pasiskuibinusios smurtą pripažinti. dabar 
pradeda jaustis, lyg katės pieną pabojusios.

Žinoma, tai vis džiuginą reiškiniai, bet mūsų pastangos 
dėl to negali mažėti. Tai mus įpareigoja ir paakina dar 
intensyvesniam darbui, dar stipresnei veiklai. nes kovos 
išeitis daug priklauso nuo mūsų pačių. įteikia pasi džiau.' i. 
kad mūsų kovos organizacija vra gana tibula. Mūsų kaimynai 
latviai ir estai tokios orgnizaeijos neturi. Jie visą/ 4avo 
politinę veiklą teberemia valstybinio gyvenimo tęstinumo 
principu, t.,v. veikia per išlikusius valstybinius organus tačiau 
pastaruoju metu barnio persiorganizuoti pagal lietuviškąjį 
ipavyzdį. Lietuviškoji laisvės kova yra vedamu per tokius 
pat valstybinius organus, bet šalia to dar yra išvystyta plati 
veikla iš okupacijų metu išaugusių rezisi em-ijos organų, 
kurie veikia tautos vardu. Deja, tenka labai apgailėsiant i. 
kad ir mūsų tarpe atsiranda kažin kokiems dievams tarnau
jančių asmenų, kurie barnio šią veiklą trukdyti ir net diskre 
(lituoti svetimųjų tarpe. Nesinori šį kartą šios di versa nt i nės 
veiklos kvalifikuoti ar ieškoti tikrųjų inspiratorių, bet apie ją 
reikia pradėti ir viešai kalbėti

Kaikurių sferų šios rūšies veikla, ačiū Dievui, rodos bus 
jau sustojusi, kai įsikišo iš krašto atvykę atstovai. Bet išgal
votais vardais iš Šveicarijos veikiąs Juozas Paršai)is Gabrys 
jau kelinti .metai d i versa n t iška is pamfletais. savotiškais 
laikraštėliais, memorandumais ir atskirais laiškais, net vy
riausybių galvoms ir užsienių ministerijoms. sist mintingai 
šmeižia ir rezistencinius organus, ir tebeveikiančius diploma
tus, ir net pačią nepriklausomos Lietuvos valstybę. Ano 
pirmojo pasaulinio karo metu turėjęs neabejotinų nuopelnų J. 
Galbrys, matyti jau persenęs, savo laikraštuke pats save skel
bia vieninteliu kandidatu į atstatytos nepriklausomos valstybes 
prezidentus, pasirašinėja simladišku Taut v yrio vardu. o 
pareiškimus daro vieną kartą tariamų, niekur nebuvusių, 
konferencijų, kitą kartą neegzistuojančių organizacijų vardu: 
“Lietuvos Rezistencijos Tautinės Tarybos“, “ Lietuvos Delbė 
jimo Komiteto“, “Vlako Užs ienių Skyriaus- Baltijos Valsty
bių Atvadavimo Komiteto“, “Rytprūsių Tautinės Tarybos 
ir kt. Gabrio išradingumas berybis. Tik, deja, tatai darbas 
lygsvaros netekusio žmogaus.

TVARKYTINAS REIKALAS
Paskutiniu laiku pabėgėlių- 

emigrantų pereinamoji .stovyk
la Vokietijoje iš Diepholzo 
perkelta į Bremen Grohn. Iš 
tos stovyklos išvyksta emigran
tai į visus pasauio kraštus (iš
skyrus JAV ir Europos kraš
tus Dažnai (‘migrantai susidu
ria su įvairiais išvažiavimo 
trukdymais ir nėra kas juos 
įstaigose užtartų. Iki šio daug 
tame reikae padeda stovykos 
kapelionas kun. šarka, bet ir 
jis yra perdaug darbais už
verstas Reikėtų specialaus 
žmogaus, kaip kad turi žydai. 
Dėka savo atstovo jie daug 
greičiau išleidžia savo žmones 
ir greičiau išaiškina visus ne
susipratimus ir neaiškumus įs
taigose. Kartais į stovyklą at
vyksta iš Bremeno p. Baltra- 
maitis. bet jis tam reikalui ma
žai teturi laiko. Gal būt. BALE, 
as rastų reikalą turėti savo ats
tovą Bremene, kuris aptarnau
tų ir Grohno emigracinę sto
vyklą. Reikalas skubiai tvar
kyt inas.

Vyt. But.

Pažymėjimai baigusiems darbo sutartis
Darbo Departamentas jau 

išdarinėja visiems tremti
niams. baigusiems darbo sutar 
lis, žemiau dedamos formos 
pažymėjimus. Jie suteikia teisę

.Minister, Department of Labor. 
('onfederation Building, (Otta
wa. Ont. Rašant nurodyti sa
vo adresą ir darbovietę. Jei
gu laiške suteiktas Žinias pa-

RTMENT OF LABOUR 
CANADA

AS discharged the undertaking made with the 
OF CANADA TO REMAIN IN SPECIFIED 

EMPLOYMENT FOR A FIXED PERIOD OF TIME UPON 
ADMISSION TO CANADA.

MINISTER OF LABOUR

THIS IS TO CERTIFY THAT

(COUNTERSIGNED'

sę kiekvienam pasirinkti tokį 
daubą, kokį jis nori ir randa.

I ’a Žymėj ima i išsiunčia m i
kiek vienam sutartį baigusiam 
kai tik jam davusi darbą fir
ma praneša Darbo Departa
mentui apie sutarties baigimą. 
Jeigu kas po sutarties baigimo 
lokio pažymėjimo negauna, 
turi rašyti adresu: The Deputy

DATF OF ISSUE

Rcrt.RLHCE Ko

DEPUTY MINISTER

(DATE)

tikrinus paaiškės teisė į tokį 
pažymėjimą, jis bus pasiųstas 
11 ra š.v t o j 11 i tiesioginiai.

I >epa rt a meni as pabrėžia,
kad beveik' visas l(>() proc. 
tremtinių, atvykusių prieš me
tus. savo sutartis sąžiningai 
išpildė. Žymi dalis ir toliau 
lieka dirbti savo senose darbo
vietėse.

Darbo Ministro Pavaduotojo laiškas

Tikėkim, kad jo akcija pasisekimo neturi. bet ji ' is 
dėlto reikalą drumsčia ir laisvės kovos organams sudaro kar
tais nemalonumų, tenka rudonuaoti, nes visdėlto tai lietuvio 
darbas. Mums nėra reikalo visą jo veiklą sekti. Jo raštus 
galima saityti lik po gerų .pietų nuotaikai pagerinti. Bet apie 
ją reikia žinoti. Nereikia pamiršti, kad laisvės kovai mes 
teturime tik veną rezistencinį organą VU Ką ir nepriklau
somos valstybės diplomatus. Kitų organų nėra. Tarpais 
išpūsti atsišaukimai su skaimbiais vardais via išmislas. I'žsie- 
ny tautos politinis organas yra VLJKas. Jam įgaliojimus yra 
suteikęs ir krašto laisvės kovų v adovaujaut is organas BDI’S. 
To neprivalome pamiršti. <> drausmingumas mūsų šioje kovo
je yra ne tik pareiga, bet ir būtinybė. A. Š.. .

IS SKAUTU GYVENIMO
SKAUČIŲ ŽINIAI

Šių metų lapkričio mėn. 1 
<1. sueina 30 metų nuo L. S. i 
Sąjungos įkūrimo. Visos sesės 
Kanadoje prašomos tą dieną, 
tinkamai paminėti.

Žengkirne į 31-muosius mū 
su gyvavimo metus kupinos 
energijos ir pasiryžimo. Šian 
dien, daugiau negu kada nors' 
iŠ mūsų reikalaujama darbo ir j 
skautiško pasiaukojimo. Pra
dedant ketvirtąjį dešimtmetį 
tenelieka nė vena sesė pasyvi, 
įsigy venkim į esamą padėlį iri 
kiekviena suprasim, kad ir 
šiose sunkiose ir nenormaliose: 
sąlygose mes negalim likti 
nuošaliai. Tik vieningai dirb
damos ir palaikydamos tamp
rius ryšius galėsim toliau t viri; 
tai žengti skautybės išmintais 
keliais.

Visos sesės Kanadoje pra
šomos neatidedanl nė vienos 
dienos pranešti savo adresus 
ir nžmegsti ryšį.

Sesės, budėkim ir nepamirš 
kini, kad

“Dieną tą. kai močios vėl 
šypsosis.

Mes sugrįšim tėviškės 
pa guost.

Jai pa kelt i palenktą jos
gal v ą

Mūsų darbo vainiku 
papuošt

(Sktn. Bražėnąs).

Psktn. I. Kemežyiė
L.S.S. Seserijos Įgaliotinė 
Kanadoje, 3950 Vau Hor

ne, -Montreal, Ųue.

I )a rbo M inist ro pa vaduoto
jas atsiuntė visoms mergai
tėms dirbančioms už tarnaites' 
po laišką, kuriame jis prime
na, kad jos pasižadėjusios me
tus dirbti kaip tarnaitės. Jis 
konstatuoja Darbo Departa
mento džiaugsmą, kad daugu
mas dirbančios linksmai ir 
gerai ir kad baigusios sutar 
t is jos gausiančios pažymėji
mus paties Darbo Ministro li
jo pavaduotojo pasirašytus, 
kurie ateity būsią naudingi 
Ide'k v ienai merga i t ei.

Daug imigrančių greitai 
baigsiančios sutartis. 'Ponis jis 
primygtinai pataria verčiau 
likti tarnaitėmis ir turėti ge
rą pastogę ir pastovią algą, 
kaip skubėli ieškotis pelnin
gesnio, bet neužtikrinančio! 
joms saugumo bei patogumų, 
darbo. Darbo .Ministro Pavad. 
nurodo, kad Kanados darbo 
įstaigos ir toliau Žada rūpintis 
jomis ir vesiančius jų karto
te k a s.

Toliau jis džiaugėsi dideliu 
ska ičiiinij mergaičių. kurios 
rado laiko mokytis anglų iv 
prancūzų kalbas, patardamas 
ir toliau tai daryli, kas padė
siąs joms tapti geromis Ka
nados pilietėm is.

• lis pabrėžė, kad daugumas 
mergaičių taip gerui atliekan
čios savo darbą, kad tas pa
skatinio ir daugiau jų priimti 
darbams Kanadoje. Jis Įspėja 
tą nedaugelį mergaičių, kurios 
bandė netesėti pažado ir pa
mesti darbą be leidimo arba 
nededa reikiamų pastangų tin
kamai bendradarbiauti su 
darbdaviais bei darbo įstaiga. 
Šios mergaitės daug rūpesčio' 
pridarė darbo Įstaigai ir pa
rodė maža dėkingumo Kanados 
vyriausybei už jos padėtas

jį priimsite kapo tokį. Atsi
minkite, kad jūs geriausiai 
padėsite sau ir kitiems norin
tiems atvykti į Kanadą sava
norišku ir linksmu tarnavimu 
darbdaviui ir ištikimu savo 
sutarties išpildymu,” bai
gia savo laišką Da Ubo Mi
nistro pa vaduotojas.

Be abejo. visos mergaitės 
labai dėkingos už jo gražius 
Žodžius bei rūpestį jomis, bet 
nepasla pl is. kad jei mergaitės 
bando keisti darbov ietes tai ne 
todėl, kad jos tingėtų dirbti, 
ar vengtų tesėti sutartis, bet 
kad darbas kartais tikrai bū
na nepakeliamas. Pav.. ne re
tai pasitaiko, kad pas darbda
vį mergaitė turi atlikti dviejų, 
kartais net trijų pas ją anks
čiau buvusių tarnaičių darbą, 
negaudama imt vienos jų pil
nos algos. Arba, jei mergaitė 
po dariai norėtų pasimatyti su 
savo draugėmis dirbančiomis 
kad ir toje pačioje gatvėje, ji

darbdavių užgauliojama paže
minančiomis pastabomis. Nere
tai mergaitė turi dirbti 12 ar 
13 valandų be jokio poilsio per 
dieną.

Keista, kad darbdaviai pa
miršta. kad mergaitėms algos 
minimumas 35 dol. vyriausy
bės nustatytas tik pirmiems 
mėnesiams, kol ji nežino dar
bo ar nesusikalba. \’ėliau at
lyginimas turi būti keliamas 
(po 3-jų mėn. $40, o jk» (i mėn. 
$45 Į mėnesį . Jos turi teisę į 
2 vai. poilsio kasdien ir vieną 
laisvą dieną Į mėnesį. Jei kuri 
mergaitė mandagiai bando 
ginti savo teises, ji iššaukia 
darbdavio pa supik t i mm ą. nes 
iš jų rei kala ujama vergiško 
dėkingumo.

Ar nebūtų racionalu, kad 
darbdaviai gautų taip pat po 
laišką primenanti jų įsiparei
gojimus dėl atlyginimo ir po
ilse valandų

Dypukė.

Knygų Leidykla Kanadoj "ATŽALYNAS”
Rudens sezonui pradeda platinti vertinguosius savo leidinius:
L B. Bahrauskas. “LIETUVOS KĖLU ” I ir II dalis.

Didelis formatas. 302 pusi. Vertingiausias mūsų 
liaudies ir žymiųjų rašytojų darbų rinkinys. Kiek
vienam išeiviui Įsigytina knyga. Kaiim I-Ibiai.......... $1.60

2. Alė Rūta - Na kaitė. “LIKIMO KELII“. Pirmoji ži
nomos rašytojos rinktinių novelių knyga .......... $0.80

3. J. Švaistas. “SIELA LAGAMINE '. Iš nepriklauso
mybės laikų pažįstamo rašytojo na u ja ilsios novelės $0.80

4. LIETI VA. ŠALIS MANO BRANGIOJI”. Lietuvos
vaizdų albumas su paaiškinimais anglų kalboje. 
Tinkamas kaip reprezentacinė dovana svetimtau
čiams. Gražus stalo papuošalas .....................;............... $1.00

5. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS,
nis formatas ....................

6. Tautos Ženklas V5TIS. 
(26 x 33 cm.)

7. St. Zobarskas. “GANDRAS

Keturių spalvų. Vidui i- 
.................................................. $0.3Q

Knm’brinis l omiai as.
.......................................................$0.30
IR GANDRYTfe” Spal-

pastangas bęi pinigus jų atga
benimui į Kanadą. Šitoks elge
sys bfbai kenkia visų DP 
ateičiai.
“Perkėlimų iš vietos Į vie

lą skaičius turi būti galimai 
mažesnis, be to mes reikalau
jami'. kad visos mergaitės tę- , 
sėtų savo sutartis su savo 
darbdaviais bent 12 mėnesių. 
Gal m* visos dirba ten tokį 
darbą, kur ir kokį jos norėtų, 
bet mes prašomi* jas savo no
rus bei pageidavimus atidėti, 
koletai mėnesių, kol baigs pir
muosius metus. Šis laiškas 
siunčiamas jums kaip įrody
mas mano nuoširdaus doinė- į 

j jimosi jumis ir aš tikiuosi jūs

voto.s iliustracijos. Graži dovana mūsų mažiesiems.
Gandro kelionė ir pergy veniniai anapus 'geležinės 
uždangos ’. Knyga Įdomi pasiskaityti ir suaugusiems $0.50

8. B. Rinktinas. “SPARNUS MAN M ETA PAI'KŠ-
TĖS ”, Rinktinė poezija.......................................................... $0.5(1

9. ANGLIŠKI PASIKALBĖJIMAI” ll-ra 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 spaudus 

platintojams skiriama nuolaida. Rašykite šiandien :
“ATŽALYNAS“ 7655 Central e St. Ville Lasalle, Montreal 32 

Canada.
“ATŽALYNAS” turi Europoj žinomo laikraščio “Lietuviu
Žodis” atstovybę. Prisiimtus $4 laikraštis jus lankys nuo da 

•bar ir ištisus ateinančius metus.
“SAI LI TĖ” vaikų žurnalas. Atskiro numerio kaina $0.20
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KANADOJE IR PASAULYJE Yumpos Žinios
I KININKAI DABARTINĖJE 

LENKIJOJE

nurodė

auklėjimo 
Ždanovo a t.s i ilsias

anūkas v. Einsie- 
per visas rusų 

nokvklas ir buvo

Iv ino kampanijos prieš ūkinin- 
kiją. kuri galinti tapti kapita
listais. Vyriausybė numato su
pirkti derlių geromis kainomis 
iš neturtingų ūkininkų ir ap
krauti stambiais mokesčiais 
t u r t inges ui u s ūkininkus
“ kulokus”.

tus kapitalą ir tuo pasiprie 
sinti socializa rimo planui.

visli narių, kurie

mui ir jos suliejimui su kom-

SOVIETAI MOKA NACIŲ 
KARININKAMS

Britų

25.001) vokiečių karininkų esą 
sovietų algų sąrašuose, jų tar-

Jie via naudojami kariškiems 
ir politiniams tikslams. Gerai 
žinomas faktas, kad kvalifi 
kiloti vokiečių armijos kariš
kiai, atleisti iš Rusijos karo

davo. Jie būdavo paimami 
perauklėjimui ir specialiam 
išlavinimui ir po to pasirody-

irba “liaudies demokra-
Irontuose. Tą laktą 

pat virtimi 
nelaisv ėn 
“ liaudies

tijlj '
belaisviai paimti 

kit nose 
’ fron

taktikos

licht hofen. * ‘ ('ondoro

Kryme; admirolas Saa 1 waedi■ 
ter dirba kaip ekspertas so
vietų povandeninėje bazėje

Visi junginiai, vadovaujami 
vokiečių karininkų, pavadinti 
Vakaru Vokietijos miestu

Daugelis karinidkų užima 
svarbias vietas sovietų zonos 
administ racijoje.

siųsta
auklėtinių pa

komunistu

noj 1 medžiaga 
siekia netik iš
ką iki Reino, bet ir turėti 
komunistiškai išauklėtą mili- 
eiją, kuri liktų jiems ištikima 
ir tada, kai okupacinės jėgos 
iš Vokietijos bus pasitraukė.

KZ ČEKOSLOVAKIJOJE

priverčiamo
įstatymą dėl 
m “ auklė j i-

reikalų mrn. pareiš-

tuos, kurie neprisideda 
liaudies gerovės ”,

DP EMIGRACIJA

planą 205.000 per 
jau ^prasideda. Piru

ta spalių 21 iš BremeHhave-

pervežti kas mėnesi po 8.9.()<)<).

ARČIAU KARO..

lio premijos laimėtojas, fizi
kas. padėjęs pagaminti atom- 
l.ombą, pareiškė :

“Visai tikra, kad mes artė
jame prie karo. Tiktai Dievo

Atominė energija konstruk
tyviam tikslui panaudoti 

atima.
tuo

VĖL MŪŠIAI
Palestinoje tarp Žydų 

egiptiesčių spalių mėn. 16 
s susirėmimas, 
nutraukti trijų 
bas. Yra už- 

ir sužeistų. Mūšis pra<-

ir

kuris gi
mėnesių
muštų
sidėjo dėl žydų bands mo nu
siųsti transportą žydų kolo
nijai esančiai apie 80 mylių Į 
pietus nuo 'l’el Aviv.

DZIOVOS TIKRINIMAS
QUEBEKE

A ntituberkaifiozinė sąjunga 
Šioje provincijoje per 9 šių 
metų mėnesius patikrino rent
genu 22.806 asmenų sveikatą.

tuo pačiu 'laikotarpiu.
Atrasti 471 naujai susirgi

mai džiova. Pernai buvo rasta 
220 susirgimai iš 13.208 patik
rintų asmenų.

VAL D OR

tuvių tremtinių sportininkai, 
nežiūrėdami nepalankiu vielos

mis.

vietų ambasada Veneeu- 
buvo apmėtyta akmelii- 
X usik’altėlia i nesugauti.

* * *
milijonai bušelių kvie- 

AHbertos provincijoj su
mišė, nes 

pi ienmnių. 
sa ilsi.

45 
čių 
pilta 
t ransporto

t rūksta
Grū-

Italų vyriausybė nusavino

Man Ižiūrijos sostinė Chang
chun užimta kinų komunistų.

* * *
I langeliui rumunų 

h’umumjo.s pilietybė. 1 
kaltinama nelegaliu 
peržengimu. kita 
opozicija komunizmui

* * *
Kanada priėmė 10
JAV zonos.
JAV zonos 

127.022 DP. 
je 13.014.

at imta 
Balis jų 

sienos 
dalis —

' 5

proc. D P 
da rėdais 
įkurdinta 

iš jų — Kanado-

*
M out realyje 

16 susirgimų
♦

blaškymo 
žemu 1 rumpų

lenkų va i t ains.

padavimų žai-
rimtai grąsinti
28 min. leng-

o smūgis at-
inieiat v - išlyginimą

prie

Į USA
DP emi- 
nusiatytą 
du metus 
as tran-

žymėtina, kad lenkai 
les bu\<> sustiprinę 
geresniais u k ra i n iečių

Vai d Or lietuvių futbolo komanda.

ir prakaitu Įruošė futbolui 
itę, pasinaudodami 
jos ''K night s of 

baseball stadionu
sėjo imi. 19 d. ivv

('olum- 
ir š.m.

mosiis tutliolo (soccer) rung
tynės šiame dist rikte, kur sil-

dos. Si spurto saka buvo čia 
išviso nekultyvuojama ir todėl 
mm j is eu: upiet 
silkei' miestelv

Po rungtynių 
'pasisveikinimo.

nemaža

atidarymo ir 
lenkai per

pirmame trečdalyje veda žai
dimą mūsiškiu pusėj. 6 min. 
krenta pirmasis įvartis lietu-

IRO 
esą

*
užregist ruota 

poliomyelit u.
* *

Persijoj per žemės drebė
jimą. spalių 5 d. užmušta 2(H) 
asmenų ir tūkstančiais sužeis-

Yof

ia čekų 
eisco.

ew

Personalas išvažiuoja į 
t. Taip pat uždarytas 

S. Eran-

❖ * *
Karas .vyks po trijų metų, 

jei neįvyks nelauktų pasikeiti
mų pareiškė anglų parla
mento narys Quintin llagg.

V indašius užžbaigia 
rezultatą (i :2 lietuvių

Ža idimo 
naudai, 
tuo pa
gavo ei-

vili nenaudai, kurį galva pun
šą Popaduk.

Mūsiškiai po pii mo jo išsi
muš neatsileidžia ir po kelių 
neišnaudotų dėkingų progų, 
Kundrotas 37 min iš arti pa
siekia 2:1. Tuo rezultatu hai-
gia'infis ir ptislaikis.

Antro puslaiki > pradžioje 
priešininkas išnaudoja mūsų 
gynėjo klaidą ir rezultatas

žaidė
jais. Iš mūsiškių gražiai pa 
sirodė Tėvelis. Ostrauskas. 
Makauskas ir Šinkūnas.

Va) d’Or "St n r" a prašy
lamas rungtynes, giria lie- 
in. in.s už parodytą brandų 
aidimą ir įtaigia kviesdamas 

analų sportininkus siuorgani- 
zu ti komandą ir dar prieš 
sniegą išbandyti savo jėgas 
su lietuviais. Prancūzų “Gaze
tte du .\ord“ davė plačių in- 
fovinacijų aipie šią sporto Ša
ką ir taip pat įvertino mūsų

Šita lietuviai gra- 
svet imta učių

jau

raiija aikštę ir 1 min. Pul
kauninkas aštriu šūviu per
sveria vertimą savųjų pusėn. 
26 min. vėl Pulkauninkas. 34 
min. Ostrauskas ir 41 min.

j rmus .
K .maudoje žaidė Brechma- 

nas. Vizgirda, Šinkūnas. Že-

čius. Ostrauskas, Tėvelis, 
Kundrotas. Pulkauninkas ir
V indašius. Alpuk.

A. Kantautas.

14^404
(Tąsa iš Nr. 14. Sąryšyje su kliūtimis reguliariam “N.L.“ lei
dimui vasaros metu, šio straipsnio spausdinimas nusitęsė, už 

ką autorių ir skaitytojus labai atsiprašome)

Žemės turtų ir centrinės ly
gumos provinei jose randama. 
Daugiausia turtais pasižymi 
provincija Alberta. Nafta, ak
mens anglis ir radiumas ran
dami ir eksploatuojami dide
liais kiekiais.

Kalnų sritis ir Ramiojo van
denyno pakraštys

Kolderierll kalnai dengia 
beveik visą British Columbia 
provinciją, dalį Alberta pro
vincijos ir Yukon. Yukon te
ritorijoj kalnas Mount Logan 
siekia 6660 metrų aukščio. 
Kalnas Robson British Kolum
bijoj siekia 4300 m. 74 kalnų 
viršūnės yra aukštesnės kaip 
3700 m., o virš 600 kalnų vir
šūnių siekia 2000 m. ai/.kštį 
ir daugiau.

Pietinėje provincijos dalyje 
lipiu slėniuose, klesti sodinin
kystė, daržininkystė ir pieni
ninkystė. Šiltoji Japonų srovė 
švelnina Ramiojo vandenyno 
pakraščius. Jūros vėjai atneša 
daug kritulių, kurie daugiau
sia atitenka pajūrio zonai, to

dėl čia auga puikūs miškai ir 
sodai. Daugiausia kritulių bū
na rudenį ir žiemą, žiemą pa
jūryje daug rūko, o kalnuose 
sniego. Vasarą paprastai bū
na saulėta. Miškuose auga 
įvairių rūšių eglės ir kedrai. 
Be to, auga maumedžiai, ber- ’ 
žai ir kitos medžių rūšys, bet 
ne taip gausiai. Pavyzdžiui, 
tam tikros rūšies eglė (Doug
las fir) užauga iki 100 metrų 
aukščio ir virš 3 metrų dia
metro.

British Columbia turi daug 
jūros pakraščio. Jei matuosi
me oro linija pakraščio bus 
1000 km., tačiau krantai laa- 
bai išraižyti įlankomis ir fak- 
tinasis jūros pakraščio kilo
metražas padaugėja net 10 
kartų t.y. 10.000 km. Pakraš
čio vandenyse pagaunama daug 
žuvies, kaip silkių ir lašišos.

Pietinėje provincijos dalyje 
Eraser upės slėnys teikia pui
kias sąlygas ūkininkavimui. 
Čia daugiausia užsiimama so
dininkyste, pienininkyste ir 
p a ukš t in inky st e. Cent r i nė j e 

British Columbia provincijos 
dūlyje, plokštikalnyje, yra gan 
sausa ir klesti galvijų ir avių 
ūkiai.

Kanados santvarka
Kanada yra federalinė vals

tybė su parlamentarine valdy
mo forma. Jos konstituciją at
stoja anglų 1867 metais Lon
done išleistasis įstatymas taip 
vadinamas “The 'British North 
America Act”. Praktiškai di
desnioji Kanados konstitucijos 
dalis yra nerašyta ir išplaukia 
iš papročių.

Valstybės reikalai, kurie 
liečia visą kraaštą, kaip apsi
gynimas, prekyba, industrija, 
bankai, transportas, santykiai 
su kitomis valstybėmis, pri
klauso tiesioginiai federalinės 
vyriausybės kompetencijai. 
Nuosavybės tvarkymas, civili
nė teisė, sveikatingumas, švie- 
finas ir savivaldybinės in
stitucijos priklauso kiekvienos 
[»ro vi nei jos vyria usyhėms.

Kanados vyriausybės titula- 
rinė galva yru Anglijos kara
lius. Jo asmenins atstovas Ka
nadoje yra generalinis valdy
tojas (Govi'riior-Geiii'nil). Ge
neralini valdytoją karalius 
skiria 5 metams pristačius Ka
nados M misteriui pirmininkui. 
Generalinis valdytojas nėra 
anglų vyriausybės atstovas. 
Kiekvienoje provincijoje yru| 

I paskirti valdytojai (Leute- 
i nant-Governor).

Kanados parlamentas susi- 
I deda iš dviejų rūmų t.y. sena
to ir atstovų rūmų. Senatas 
susideda iš 96 atstovų, genera
linio valdytojo paskirtų visam 

I gyvenimui. Senatorių skaičius 
provincijoms yra nustatytas 

! sekančiai:
Vakarinės prov. (Manit., 
Saskaclh., Alh.. B. Colum.) 24 
Ontario .................................. 24
Quebec ....................................... 24
Pajūrio prov. (Prine Ed
ward Įsi., N. Seotia, New 
Brunswick) .............................. 24

Viso atstovų .96
Senato uždavinys yra kritiš

kai perstudijuoti atstovų rū- 
j inų priimtus įstatymus.

Atstovų rūmai susideda iš 
255 atstovų, kurie yra Kanados 
rinkikų išrinkti. Atstovai ren
kami 5 metams. Ministeriui 

> pirmininkui pageidaujant ge- 
į įeralin's valdytojas gali ats
tovų rūmus paleisti.

Kanadoje yra dvi pagrindi
nės politinės partijos t.y. libe
ralų ir konservatorių, kurios 
pasikeisdamos valdo kraštą. 
Paskutiniu laiku stiprėja C .C. 
E. (socialdemokratų) partija. 
Partija laimėjusi daugumą at 

į stovų rūmuose sudaro vyriau
sybę ir valdo kraštą.

Kiekviena provincija turi 
savo provincinius parlamentus. 
Įstatymų leidžiamieji rūmai, 
kurie veikia panašiai kaip fe- 
deralifiiai atstovų rūmai, yra 
provincijos rinkikų išrinkti.

Teismai

Kanadoje yra federalinini, 
provinciniai ir miesto teismai. 
'Veisėjai, išskyrus mesto teisė
jus, yra skiriami visam am
žiui federalinės vyriausybės ir 
gali būti atleisti iš pareigų tik 
abiems parlamento rūmams 
nutarus. Baudžiamasis įstaty
mas yra pagrįstas anglų įsta
tymu, tačiau jis yra išleistas 
Kanados Parla-mento. Quebec 
provincija turi savo civilinį 
kodeksą, kuris yra pagrįstas 
Napoleono kodeksu. Visų kitų 
provincijų civiliniai įstaty
mai pagrįsti anirlų įstatymais.

Vyriausias tribunolas (su
preme court) vra paskutinė 
teismo instancija Kanadoje. 
Civilinės bylos, spręstos Vy
riausiojo Tribunolo, jam suti
kus, gali būti apeliuojamos 
Anglijoje Judicial Committee 
of the Privy Council at West
minster. Ši apeliacijos teisė 
gali būti panaikinta Kanados 
parlamento, kuomet jis tokį 
nutarimą padarys.

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI KANADOJE ties laikui i sutartis 10 mėn.) 
jau turės po keletą šimtukų ir

muk imimės

Ir as ten buvau
(Reportažas

Ten kur 193.5 m.
karalius Jurgis VI su
ne besisvečiuodamas
Žemėj buvo sustojęs
nakčiai poilsio, po 13 metų ly-

vietą, kur
karališkas

i ir sustoju

giui į tą pačią 
anuomet stovėjo 
traukinys, atvyk

iš ekstraganginin kų gyvenimo)

karai ie-
Kanados 

vienai

jau bene

pmi v igubino. mus
lydėjusios svitos, mūsų yra 
i>t> asmenų. Visi vyrai žaliūkai, 
dar lik prieš keturis mėnesius

komisijas pereinamose stovyk-

— Na. pagaliau ir aš jau pa
laimintoje Kanados Žemėje — 
tarė sau ne vienas lipdamas iš 
laivo “.Marine Ealeon’. š. m. 
gegužės m. 24 d. Pirmomis die
nomis, kai |m» 10

traukinys, lydimas 
aštunto iš eilės seniuko virė
jo, itališkos kilmės “boso” 
ir jo dviejų ištikimų “ 
lanešių” - asistentų.

Extra Gang Kanadoj __
naujiena. Gal kas trečias vy 
> iškos lyties Kanados gyven
tojas yra vienokiu ar kitokiu 
būdu prie jo savo nagus pri
kišęs. Tad visai supi imlumą, 
kad vietinių gyventojų siisido- i Australiją, kur kaip rodo iš ten 

laižai gausingi laiškai, spausdinami 
kitas beveik visuose pasaulio laik- 

, naščiuose, mnigrajut a i tik te- 
šoką lenciūgėlį ir težaidžią 
krepšinį . . .

Per ketinius mėnesius extra 
gangininkų darbo nuotaikos 
buvo labai nepastovios, o kai 
sužinojome, kad mums atlygi
nimas nepakeliamas 17 centų 

I valandai, kaip kad vietos dar
bininkams, darbo nuotaika bu
vo kritusi žemiau nulio. Pa- 

nusiminėm, pasi- 
t visybės, bet

ne
darbo va
davo sun- 

o visuose kūnokiaušiu štanga.
kampuose atsirasdavo iki šiol 
nepažinti dygliai, ne vienas 
krašto palaiminimus iš Kana
dos nukėlė j -J.A.V. ar net į

mylių. Šį darbą čia tikimės 
baigti iki š.m. spalių mėn. 15 

laikąd., o likusį sutarties 
baigsime dirbti miške.
<hitario provincijoje.

Čia dirbame kasdien po 10 
d. ikivalandų : nuo 

vakaro 6 vai., 
landos pietų 
valandą gauname 60 centų
Vii šv landžių negauname. Mai
tina mės 
goniio.se

su vienos 
pert ranka.

Smith 
mūsų

darbo 
keitė.

Čia -juose va- 
valgy kloję.

Ltd.. Regina, kuriai už 
maitinimą mokame po 1 
dienai. .Muisto kokybė

Nuo mūsų 
iki Šiol pasi- 
virėjai .kurių

Įvairuoja, 
pradžios

taip

lalybes. Aepamirs- 
likusiųjų Europoje 

pažįstamų. Yra
pasiuntė Eu-

noky klos mok y tojai 
mus mokinti urmu.

Mokina dviems 
karais nuo 7,3(1 9.30 

šešta
dienius ir sekmadienius. Ang
lų kalbą mokomės beveik il
si. nes šiame krašte anglų 
kalbos mokėjimas yra būtinas.

Aug. Vienas.

THESSAL0N, ONT.

Apie 3<> kliu nuo Thess;

tania 
giminių bei 
tokių, kurie jau 
ropoti po 10-12 siuntinuku.

Ad.

BRANTFORD, ONT.

Š.m. liepos mėn. 2 d. atvy
kome i šią apylinkę apie 15 
lietuvių žemės ūkio darbams.

neblogi. Čia dirbantieji gauna 
didesnį atlyginimą kaip buvo 
numatyta 45 dol. Jis svyruo
ja taip >5 s< i ([o| mėnesiu i. 
Šeinių atkvietimui jau visi sti-

net
arbdaviai davė butus 

■ > kambarių su visais

mėjimas mumis 
mažas, nebent 
dailiosios lyties 
paslapčiomis žvilgterėjo į 
specialaus traukinio saule nu
degusius, daugumoje 
paplūdymio atėjusius 
i riimĮsmiis kelnaitėmis 
t Liejančius gyventojus.

Miestelis VVaMeek, 
priemiesty stovi mūsų 
lauš traukinio 11 vagonų, yra 
mažytis, kaip koks nors nuo 
Jūžintų Radyšių kaimas, da
bar beturįs vos 82 gyventojus. 
Virtiniai gyventojai pasakoja, 
kad prieš 20 metų čia dar bu
vo visos miesto vardą repre
zentuojančios k’istitneijos : 
burmistras, mokykla, paštas, 
stotis, viešbutis su alaus ba
ru, kitpykla, kepykla, keletas 
krautuvių ir keli šimtai gy
ventoju. Gyventojai, nematy
dami čia didesnių biznio per
spektyvų, trobesius nudegino 
arba išsivežė į visas keturias 
puses. .Mirštančio miestelio 
“burmistras” dabar sugeba 
atlikti visus miestelio gyven
tojų reikalus, turi krautuvę, 
kurioj, jam nesant, šeiminin
kauja jo žmona ir dar be to, 
dirba prie CPR - kelio tar
nyboj, kaip paprastas dačbi- 
ninl as. Tikrai jo sugebėjimų 
galėtų pavydėti ir Gajus -Ju
lius Cezaris . . .

Atvykęs mūsų gangas mies
telio gyventojų skaičių beveik

buvo
vienas 
egzempliorius 

to

ir tik 
vaikš-

kurio 
spėria -

iš

nei 
nei

y

t*

y

$

/

geroka i 
pasakė 

Kamajų j

dėl mū 
dėl kie

sišiaušėm, 
šovėm ieškoti 
kur tu tą teisybę surasi, 
pasauly teisybės nėra, m 
it nejbus, tai dar 
prieš jaiĮHinų karą, 
kalvis Motiejus 
miestelio.

Bendrai imant, 
sų darbo kokybės
kybės, bosai ir jų “ginklane
šiai’’ priekaištų neturi. ('PR 
užsibrėžti mūsų jėgomis pada- 

I ryti dalbai atliekami “tikro
sios“ demokratijos terminais 
tariant.. pagal planą ir grafi
ką, o gal net 115 procentų.

M ūsų 
keitėme 
nau jais 
vusią. 
metui

4'ipuv ubus pabėgius 
nuardėme atitarna- 

tik praėjusiam karo 
padarytą, geležinkelio 

mūsųbet
darbas 
dusins 
irius, Vietomis net Iki 4(> cm. 
Tokio bėgių pakėlimo buvo 30

j žemę gelžkelio pa'bė 
lietomis net iki 40

dažnai tenka suabejoti. Prieš
paskutinis virėjas, už vieno 
ekst ra va ugi n in ko užkalbinimą 
su peiliu, čia pat gelžkelio 
stoty, atvykusio iš Swift (Cur
rent teisėjo .buvo nuteistas 
1 mėn. kalėjimo. Atseit, su

švaistytis

Nežiūrint, kad R. Smith 
Ltd. maitinimu ne be pamato 

tais reiškia ne
ina istas nėra 

dėl kurios mes
Pagrindinis mūsų

pasitenkinimo, 
opi problema, 
<i<-lot timės.

mėn.

jėgainės

įtv.vkę 14 lietuvių, j 
lirba prie elektros 
at v bos ant M issi-

no sąlygos nėra 
balne po 10 vai.

is
šeimas ir artimuosius, it 
žmoniškiau pramokti 
kai ą. Kitais ‘ dalykais 
rūpintis beveik netenka, 
panašiai, 
kareiviui,

mums 
< 'ia 

ka r iiiomenėj 
nurodoma ir 

Skardūs plaktuko
lūžiai Į bėgio galą mus pake

lia iš lovų, tie patys garsai 
pašaukia pusryčių, pietų ir 
vakarienės, o bosas ar jo 

j darbą.ai iššaukia 
vėl netenka

galvos sukti. nes 
momentu tau darbas

kast u vo neužmigt iimei 
dažna i paraginamas 
tais pačiais žodžiais 
up”, “fill in”,

kiek vienu 
būna pa- 
,kad ant 
būni vis!

‘ ‘ tempei
■push car’"

ir 1.1.
Šeimų ir artimųjų iš Vokie

tijos atsikviet .mas mums nau
jokams sukelia nemaža rūpes
čių. kol pagaliau vienam ki-

Neužmiršk Padėti Tremtiniui!
AID OVERSEAS, INC., 4851 S. ASHLAND AVE., CHICAGO 9, III.

AID OVERSEAS. INC. siunčia maisto siuntinius j visas 4 Vokietijos zonas 
ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai ajidrausti nuo 
dingimų, -lei adresatas nesurandamas, pinigai grąžinami šiuntėjuil. Pri
statymas trunka tarp 12-18 dienų, žiūrint į kur siuntinys eina. Siųsdami

PAKIETV NUMERIUS IR JŲ KAINAS. All) OVERSAES. INC. maisto 
siuntiniai pakuojami Europos sandėliuose. <> užsakymai iš (’hicagos sininčia 
ini AIR MAIL-SPECIAL DELIVERY. Maisto paruošimas yra agrikultūros 
ir sveikatos departamentų priežiūroje. Pavienianns asmenims ir organ'izaci- 

j<rms. užsakant iš karto didesnį siuntinių skaičių, <luodama nuolai la.

1

SIUNTINYS Nr. 1—$7.60 
sv. 3 oz.s. kiaulinių taukų 
sv. rūkytų lašinių

! sv. salami dešros
! sv, (be 2 oz.s.) ken. bekono 

s v. 2 ozs. margarino

SIUNTINYS Nr. 2—$7.20
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 

rūkytų lašinių 
sv. 3 ozs. margarino
iv. ( be 2 oz.s. ken. bekono 
sv. kiaulienos mėsos

s v

1

4
SIUNTINYS Nr. 3—$7.20 

sv. rūkytų lašinių 
sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 

! sv. 3 oz.s. niairgarmo 
sv. kiaulienos mėsos

SIUNTINYS Nr. 4—$7.10
2 sv. 3 oz.s. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. degintos kavos

Čia

darbininkai

gabalai tualetinio muilo

SIUNTINYS Nr. 5—$5.50 
! sv. rūkytų lašinių

3 ozs. cukraus
2 ozs. margarino

SIUNTINYS Nr. 6—$2.80 
l sv. 13 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 7—$7.20
3 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 oz.s kiaulinių taukų
2 sv. 3 oz.s. margarino
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekoir

SIUNTINYS Nr. 8—$2.95 
sv. kvietinių miltų

darbu taip ir atlyginimu, 
ba me nuo 6 vai. rvto ik

Nuo ši<
I »rant forde

menesio

Dil-

SIUNTINYS Nr. 9—$4.95 
sv. rūkytų lašinių

ka kavos

SIUNTINYS Nr. 10—$6.80
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv . 3 oz.s. margarino

SIUNTINYS Nr. 11—$3.95

4 sv. 7 ozs. cukraus
1 sv. 2 oz.s. miežinių kruopų

SIUNTINYS
2 sv . rūkytų

Nr. 12—$5.95 
lašinių 

kiaulinių taukų

2 sv c uk raus

ir kiti gėrės 
gauna po 80 < 
et. i valandą, Gyvename 
ral uose po 20-22 žmones 
name kambaryje.

I >i< Ižia ilsia 
vargino ne
atsigabenimas

Daugumas I einvių už
los lankyti. Vienas

vie-
bet jei mokinys jį 
tų. tai tik du dol.

kuri 
šeimų 
butų 

is ne
nugalėta. 

Keli butus susirado Thessalo-

problema, 
vieną, tai 

ir joms 
jau v 
kliūt is

nusipirko žemės 
stato namukus.
sa mauni us. To 
atsieina su visa 
400 dol.

sklypus ir 
panašius j va-

Žeme apie

čius lietuvių, todėl neįmano
ma išvystyti joks kultūrinis 
veikimas. Sekmadienius pra
leidžiame prie laikraščiu

nu

riuos veda nuoširdus kana
dietis. Tik milą .kad jais ne 
visi pasinaudoja.
ną, bet filmus mums 
įkandamos. nes 
English” jokiu 
tižia suvirškint i 
gių “fejtl“.

Turime 
m* 

“our 
hūilu 
tų I

bad 
nelei- 

pilsll llo-

SIUNTINYS Nr. 13—$5.30
1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų

presuoto marmelado

1 dėž.

ryžių

SIUNTINYS Nr. 14—$6.40
2 sv. 3 oz.s. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
1 sv presuoto marimdado

mėsos

SIUNTINYS Nr. 15—$5.50

1 dėžutė kepeninės pastos

sv. iniežienių kruopų 
dėžutė komi grietinls

SIUNTINYS Nr. 16—$5.25
2 ozs. kiaulinių taukų 
rūkytų lašinių1

ir.

jau

to. 
va - 
be

veik užs’ibaigė, todėl dauguma
neturi k.> dirbti. Ūkininkai su
liktų išleisti per žiemą dirbti

Norėtume.

lankytų

nuo
i ir

mūsų >rga- 
a“ dažniau

•lei kas norėtų susirašinėti 
u šioje apylinkėje gyvenan
čiais lietuviais, prašome rašy- 
i šiuo adresu: donas Širvins-

lord. (>nt.

Skaitykite ir platinkite 
’’Nepriklausoma 

Lietuva”

presiiot o marmelado

SIUNTINYS Nr. 17—$5.45 
kiaulinių taukų

presuoto marimdado

izs. miežinių kruopų 
I ozs. sūrio

SIUNTINYS
4 s v. rūkytų

Nr. 18—$5.60 
lašiniu 

enk raus 
margarino

SIUNTINYS Nr. 19—$9.95
2 sv . 3 >zs. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių

ma garmo

abalai tualetini > muilo

SIUNTINYS Nr. 20—$7.80
4 sv. 7 ozs. margarino

’> n/s miežienių kruopų

kvietinių miltų

kainos siuntiniams i Vokieti

ją: siunčiant j kitus kraštus reikia pridėti l<> centų už kiek

vieną siuntinį specialioms išlaidoms padengti.

goniio.se
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literaturairkultūrinis gyvenimas-
Viena satis

Viena Šalis pasauly man gražiausia,
• los miestai m> Rio de Janeiro, ue t'assino.
Iru naktį žvaigždės dieną saulė man šviesiausia 
Ak, pasakykite, kas tos šalies nežino.

Nėra ten palmių, dykumų Sacharos, 
Ir piramidžių, kur vergai pastatė 
Palinkusios motulės akys geros. 
Už viską ten daugiau pasakė.

Ištvirkę amžiai, krauju arenoje sriuveno, 
Ir plojo minios, kad mirtis vergams ateina. 
<> toj Šalyj lik aukurai ruseno.
Skambėjo kanklės ir vaidilučių dainos.

Ten stums pilys ežerų apjuostos. 
Po mėlynu dangum didingai stovi. 
Per visą kraštą tęsias upių justos. 
Ir ošia girios nešiisios senovę.

Palinkę sodai lyg vestuvių šyde, 
Marguos Žieduos paskendusios sodybos 
Pavasario jaunystės laimė žydi.
Žvaigždėti vakarai ir kvepiančios alyvos

Prie Baltijos jūros melsvos tbaligos šaukia.
Daina toli nuaidi pajūrio merginų.
Iš okeano pailsėt laivai atplaukia.
Kur tylios naktys ir žiedai jurginų.

Šiandien prie kelio ten beržai palaužti. 
Didingai šimtmečius praeiviui mini. 
Kada tau laisvės rytmet v s ims austi. 
Gražiausioji šalie brangi tėvynė?

Ijonglac, 1948.

Poliomyelitas - vaiku paralyžius
Pernai įvykusi poliomyelito j 

epidemija Vokietijoj ir Aus
trijoj, šiais metais I SA ir da
bar plntanti Kanadoj verčia 
mus šiek tiek arčiau susipa
žinti suošia, mums iki šiol dar 
mažai pažįstama liga. Polioiny- 
elitas kitaip vadinamas vaikų 
paralyžiumi arba Heine-Medi- 
ne liga.

Poliomyelitas yra Ūminė, už
krečiama liga. pasižymi tuo, 
kad iššaukia daug įvairių pa
ralyžių, daugiausia galūnių 
paralyžių ir galūnių iškrypi
mus.

Liga dažniausiai vaikų ain- į 
Žiuje, bei būna ir suaugusiu 
tarpe.

Ligos sukėlėjas yra ma
žiausias iš v isll žiu nuli ligos 
sukėlėjų ir priklauso prie vi
rus grupės. Virus yra ligos 
sukėlėjai mažesni už bakterijas 
ir nematomi per stipriausius 
mikroskopus < padidinamuosius 
stiklus). Jų didumas ir buvi
mas apskaičiuojamas iš jų pra" 
ėjimo per specialius filtrus, 
per kuriuos bakterijos nepra
eina.

Poliomyelito virus yra 10-15 
mil im i k rolių dydžio ir gana 
atsparus įvairiems dezinfekto- 
riains — karboliui, eteriui ir 
kt., bet neišlaiko oksidacijos: 
vandenilio peroxide, kalio per
manganato ir uit ra violetiniių 
spindulių.

Liga plinta daugiausia vasa
ros metu ir rudens pradžioje. 
Plinta per tiesioginį kontaktą 
ligonių su sveikais, per užterš
ia maistą ir per vabzdžius, 
kurie skraido aplink ligonį ir 
paskui užteršia maistą.

Inkubacijos periodas lai
kas nuo užsikrėtimo iki ligos 
pirmųjų reiškinių pasirodymo 

~ yra nuo 5 iki 35 dienų, vi
dui iniškai 10 dienų.

Ligos pradžia staigi su karš
čiu. liguistumu, galvos skau
dėjimu. vėmimu, gerklės skau, 
dėjimu. Vaikai būna neramūs, 
mieguisti, irzlūs, kartais vidu
riuoja. Kartais pasireiškia

Jonas Nevardauskas.

skausmai nugaroje ir standus 
sprandas. Temperatūra virš 
10(1 laipsnių I-' tęsiasi nuo kelių 
valandų iki kelių dienų. Ši 
pirma ligos stadija tęsiasi ke
lias dienas. Po jos prasideda 
antra stadija. kuri paliečia 
smegenis, dažniausia nugaros 
smegenis.

Antroji ligos stadija palie
ka nemalonias pasėkas — pa
ralyžius. Kojų raumenų silp
numas ir nervų paralyžius iš
šaukia galūnių deformaciją. 
Galvos nervų paralyžius pa
keičia vaiko balsą į nosinį, ap
sunkina ryjimą ir duoda įvai
rias kitas nemalonias pasėkas. 
Ši stadija gali baigtis mirti
mi.

Specialus gydymas šiai ligai 
dar nesurastas, dar tebėra ban
dymų stadijoje. Net ir ipenici- 
linas šioj ligoj yra bejėgis.

\ aikanis yra reikalingas po
ilsis, kad nereikalingas nuo
vargis neiššauktų staigaus pa
ralyžių. Jei yra galimybė — li
gonis turi būti patalpintas li
goninėj, nes rūpestingas slau
gymas yra svarbiausias vais
tas, ypač 11 -oj stadijoj.

Sveikstantiems ortopedi
nė priežiūra, vonios, masažas 
ir kitoks fizikalinis gydymas.

Apsauga: ankstybas pažini
mas, izoliacija ir visų susirgi
mų registracija. Ligonio izo
liacija 3 savaites nuo ligos 
pradžios. Ligonio išmatas de
zinfekuoti su chlorkalkėmis ar 
krezolo • > proe. skiediniu.

Naudingi 
jos metu:

1. \ engti
2. Vengti 

pav. šokti karštą dieną į šal
tą vandenį;

3. Asmeniškas švaruihas — 
gerai plauti rankas prieš val
gį :

4. Vengti tonsilų operacijų 
epidemijos metu ;

•>. Naudoti gryną pieną ir 
vandenį. Saugoti maistą nuo 
musių ;

(>. Nesimaudyti užterštame 
vandenyje;

patarimai epidemi-

: SOVIETIŠKAS PAMINKLAS 
CAIKOVSKIUI

Aukštasis Kultūros Sovietas 
■Maskvoj sugalvojo pastatyti 
Caikovskiui paminklą.

Konkurse dalyvavo didelis 
skaičius Rusijos menininkų. 
Projektai buvo labai įvairūs. 
Tų projektų parodoje matytas 
šis didelis muzikas įvairiausio
se pozose: stovint, sėdint, prie 
pianino, ant arklio ir pan. Pir
mąjį pryz.ą laimėjo geriausias 
politikas. Jis suprojektavo 
Čaikovskio paminklui Stalino 
stovylą su įrašu papėdėj : 
’Stalinas laimingas klausosi 

žavių Čaikovskio melodijų
( M uenchener Merktu-, 

1948.V111.20)

Pasku tini s D P...

t -....".................... -ŽC M "iC "'iC -—įC-

KIEKVIENAM pranešusiam savo adresą bus oro paštu 
iš \'okietijos atsiųsti tremtyje 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.

KNYGA IŠTIKIMAS DRAUGAS, IŠMINTINGAS 
PATARĖJAS IR GRAŽI DOVANA 
GALIMA GAUTI SEKANČIAS KNYGAS:

1. Vincas Krėvė Dainavos šalies senu žmonių
padavįmai ........................................................................Kaina $1.20

2. Juozas Švaistas Paskutinį kartą tave
klausiu. Romanas.........................................................Kaina $1.00

3. Dr. Vincas Pietaris — Algimantas I....................Kaina $1.00
4. Alexis Ranit Vytautas Kasiulis, su 17 iliustracijų $0.50
5. Scholar Nr. 2-3, Studentų žurnalas vokiečių

ir anglui kalba. 240 psl. su dviem vertingais
priedais ............................................................................Kainfi $1.00

Dar galima gauti seniau tremtyje išleistų knygų, skelbtų 
“Nepr. Lietuvoje” Nr. 13. Taip pat galima užsisakyti (pri

siųsiu laike 3-4 savaičių :
1. Dr. Vinco Pietario Algimantas II d...............Kaina ĄJ.OO
2. Litrhuanian Art in Exile su lietuvių meninin

kų trumpomis biografijomis. 62 reprodukcijo
mis, 16 spalvuotų. Knyga didelio formato. ..Kaina $1.70 
Visus užsakymus siųsti: JONAS DAMBARAS,

821 Corydon Ave., WINNIPEG, MAN.
f----------X---------- -Jį----------------------■,{ X--------- K-------------------------------------------------------------------------3

STEIGIA LIETUVIŠKĄ 
MOKYKYLĄ

K.L.'I'. Toronto skyrius ati
tarė lietuvišką mokyklą To
ronte. Šioje mokykloje bus mo
koma : tikybos, lietuvių kalbos. 
Lietuvos istorijos ir geografi
jos, dainavimo ir Žaidimų.

Tai pirmoji kregždė Šitoje 
apleistoje kultūrinėje srityje.

■ 7. Nuolatine aplinkos švara:
S. Vengti nereikalingo kon

takto su sergančiais asmeni
mis .

Visuotinas apsauginis škic
i pymas tuo tarpu dar nereko- 
j mend not inas. tyrimai 1 no rei-
■ kalu dar nebaigt i.

Dr. VI. šulma.

HA U JOS KNYGOS
Dr. Jurgis Baltrušaitis, 

Lithuanian i oik Art, Editor 
T. J. Vizgirda Muenchen 1948) 
266 psl., 256 ilutsracijos.

Iki šioliai specialių leidinių 
:.pie mūsų liaudies meną kaip 
ir nebuvo. \ ieiiinteliai šios 
rūšies leidiniai buvo I’, Ga
launės ’ ‘ I net uvių liaudies
menas” ir to paties Galaunės 
1 a.laise Stockholme išleistas
to palies vardo mažytis leidi- 
ėlis šv edų kalba. Nuo to 
alko jau praėjo bene ketvir

tis amžiaus, liaudies meno ty
lu Urnas gerokai pažengė, o 

nau o |ei linio mes nepriklau-

somoje Lietuvoje taip ir ne
sulaukėm. Danai- štai trem
tyje pasirodė puikus leidinys 
su galimais braižiniais lilius- 
tuotu meno istoriko prof. J. 
Baltrušaičio įvadu ir su 82 
puikiom iliustracijom aiški
uose la puose. Al uenchener 
iraphische K unst aust a) ten

■ipauda, atlikta giliaspallde. be 
iriekaištų. Leidnys yra ne
abejotinai puikus, tinkąs re
prezentacijai. Jį galima bet 

im dovanoti. Pažiūrėjus į 
eilinį ir prisimenant, kad 
'■i lėjas jau baigia spausdinti 
lur bent kelis tos pačios seri
jos leidinius, galima būtų 
laikyti, kad tai epocdia linis 
vyi s mūsų spaudos istorijo

je. Tenka tik apgailestauti, 
kad jis buvo paruoštas trem
tyje, kur sunku buvo parinkti 
atatinkamos naujos iliustraci
nės medžiagos, teko tenkin
tis perspausdinant anksty- 
esnių leidinių iliustracijas, 

lei pasiekiami būtų tėvynėje 
mkaupt naujieji rinkiniai, lei- 
iino vertė būtų buvusi dar 
lidesnė. Deja, jie buvo nepa- 

• iekiami, o kito leidinio^ ku
ris nors suglaustai išryškin- 
ų mūsų laudies meno ver- 

•ingiimą ir pavaizduotų jį 
iliust ravijoinis iš pastarųjų 
šimtmečių rinkinių, mes. deja, 
vargu ar greitai sulauksime.

■s leidinys greičiausia dar 
ilgai Ims vienintelis ne tik 
reprezentacijai, be tir užsie
nio mokslininkų studijoms. 
' ’astarajam reikalui jis, ži
noma. tik iš bėdos tinka, nors 
įvade ir aptartos visos mūsų 
liaudies meno šakos. Repre
zentacijai tuo tarpu gražes
nio leidinio mes neturime.

A. Grybas.

Antanina Dambrauskaitė — 
Operos dainininkės meno ke
lias. Muenchen, 1948, 74 psl.

Nepr i k I a ūso mos Liet u vos
teatro, o ypač operos, meno 
lygis, kaip plačiai žinoma, 
buvo prašokęs net daugelio 
enųjų kultūros kraštų lygį. 

Mažytis Kauno teatras kūrė 
lėleles menines vertybes ir 
šugdė eilę pirmaeilių meni

ninkų. Dabar beveik visi jie 
pergyvena supančiotų titanų 
iromeleišką tragediją. Ten 
• radėjo savo dainininkės ke- 
ią ir j primadonas išaugo ir 
\nt. Daumibrauskaitė, suku
osi imt 36 giliai įgvv endintus 
iperiniiis tipus. Netrukus ji 
švęs savo operinio darbo 20 
metų jubiliejų. Ta proga ir 
pasirodė primadonos bičiulių 
paruoštas šis (leidinys.

Scenos menininko kūryba 
neįamžinama. Tai sudaro ir 
daina v.imo menininkų tragiz
mą. Jų menas palikuonims 
nepaliekamas ir žodžiais ne
aptariamas. Tad ir šis leidi
nys yra tik žmogaus ,bet ne 
meno kūrinių dokumentacija. 
Bals leidinys atrodo labai 
puikiai — gausiai iliustruotas 
lainininkės teatralinėm foto- 
grafjom ir’ menininkų dar
bais. išspausdintas) puikiame 
kreidiniame popiety ir gra
žiai įrištas. Penki straipsniai

Kalkreuth. Kučiūno, Pil
kos. Jurkaus ir vienas nepasi- 
ašytas išspausdinti angliu

kai ir vokiškai skiltimis, o 
P įskili lietuviškai. Mūsų teat
ralams ir dainininkės gerbė
jams tai graži salioninė kny
ga . A. Grybas.
ARTĖJA

” Nepriklausomos Lietu
vos” vajus. Nelikime jam 
abejingi. Prenumeruokime 
laikraštį patys ir skatin
kime kitus!
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Žinios iš ietuvos
žmonių marinimas turi vesti į 
to ūkio naują pavidalą ko 
lekty vinį.

Praktiškai betgi to kolekty
Iš autentiškų šaltinių ga

lėjome patikrinti žinias. įvai
riais keliais ateinančias iš 
Lietuvos. Tenka pripažinti, 
kilti informacijos, kurias mūsų 
centrinės įstaigos skelbdavo 
apie padėtį Lietuvoje pasau
liui, buvo teisingos. Kraš
tas visu temini bolševikinamas, 
siekiant per kelius metus pri
lyginti Lietuvos gyvenimą 
prie tos padėties. kurią Sovie
tų Sąjugii ‘‘laimėjo” per 30 
metų. Gyventojai tebedepor- 
tuojami sistematingai ir inten
syviai; krašto administravimas 
laipsniškai perduodamas ru
sams. Individualaus ūkio sis
tema griaujama, kati ant jos 
griuvėsių galėtų organizuoti 
bolševikinį kolektyvinį ūkį. 
Sąžinės laisvė intensyviai 
prievartaujama. Šitam prie
vartavimui visa tauta atkak
liai ir vieningai priešinasi. 
Pasipriešinimo priekyje yra 
judėjimas partizanų, kuriam 
nieko kito neliko kaip tik savo 
gyvybes išlaikyti ar bent pri
stabdyti. uždelsti bolšev ūkinio 
prievartavimo ir naikinimo 
procesą.

Tragiška Dovydo ir Galijo
to kova Lietuvoje eina jau 
ketveri įmeta i. Termopilų są
siaurio gynėjų 'heroizmas bu
vo didelis, jų visas būrys Žu- į 
vo tautai gelbėti. Jis pagarsė
jo viso ipasaiilio istorijoje, j 
Lietuvos partizanų ^heroizmas 
yra dar didesnis ir platesnis, 
nes čia pasiryžę žūti tūkstan
čiai; pasiryžę ne vien momen
tui. bet ilgann neribotam ne- . 
Žinomam laikui. Tik pasaulis Į 
jau nebe toks, ir jame heroiz
mas nebepopuliarus . . .

laipsnis — “grupinės vaidy
bos“. Jose turtas dar nenusa
vinamas. bet tik paskirstomos 
funkcijos. Tai sistemingas pra
tinimas į kolchozus.

šalia Žemės reformos ir 
nu'buožinimo kita sėkminga 
priemonė ūkininkų klasei lik
viduoti.

Pyliavos

Pyliavos skiriamos už dirba
mą ir nedirbamą žemę. l’ž 
nedirbamą žemę tų. kurie 

: yra deport not i. pyliavos iš- 
I skirstomos valsčiaus ūkinin- 
' kams. 194.5 m. nuo pyliavų bu- 
į vo atleidžiami buvę raudonar
miečiai ir naujakuriai. Dabar 
tos lengvatos panaikintos. Py
liavų kiekio išskait inėjimas 
neduotų tikro supratimo, ui
tos pyliavos didelės ar mažos. 
Normaliais laikais jos būtų 
pakeliamos. Bet dabar jos ne- 
ĮiakeHamos dėl to, kad ūkis 
jau yra neproduktyvus: trąšos 
maža, darbo jėgos maža, gy
vulių. raguočių - tik trečda
lis. ketvirtadalis to, kas būda
vo. Taigi ir derlius menkas. 
Nepakeliamos dar ir dėl to, 
kad sąmoningai jos skiriamos 
ne tik valstybei reikiamų mais
to produktų sudaryti, bet ir 
pačiam ūkiui ūkininkų (kulo- 
kų) klasei sunaikinti. Dėl to 
1947 m. pyliavos buvo uždėtos 
po kelis kartus. Iš anksto pa
skelbus pyliavų atidavimo ter
minus staiga pakeisdavo ir rei
kalaudavo pyliavas supilti 
anksčiau. Dogišik; sistemos

Žemės ūkyje
Grįžę į Lietuvą, sovietai at

gaivino žemės reformą. Kurie 
nacionalizuotąsias Žemes buvo 
atgavę vokiečių laikais, tiem 
palikta dalbai- tik 5 ha.

Tokia pat norma palikta 
tiem, kurie buvo gavę premi
jas už uolų pyliavų išpildy
mą vokiečių okupacijos metu. 
Gyvasis ir negyvasis invento
rius jiems buvo atimtas. Tai 
vadinama “ nuhuožinimu

“ Nulbuožinimo' ’ inventorių 
parduodavo * ‘ na uja k tiria m * ’ 
ar sovcbozam. Partizanai lei
do dalyti “nubuožinamą” in
ventorių tik tų ūkių, kurie bu
vo didesni kaip 50 ha. Mažes
nių ūkių inventorių, o taip pat 
imti iš jų derlių partizanėj 
draudė.

“ Nulbuožinimo” procedūra 
buvo ypačiai taikoma nuo 1946 
m. apkaltinant ūkininkus fa
šistais, reakcionieriais.

Buvę dvarai apie 100 ha pa
versti sovehozais. Sovchozais 
arba kolchozais vertė taip pat 
deportuotųjų taiba pabėgusių 
ūkius, įkurdindami juose ru
sus. Soveliozuose dažnai sto
vėdavo ir kariuomenės dali
niai. Inventorių Isovchozain. 
kaip minėta. surinkdavo iš 
ūkininkų arba sugabendav o iš 
Rytprūsių. Kolchozų nėra 
daug. Daugiausia jų Klaipė
dos krašte, kur partizanų vei
kimas silpniausias. Mažiausia 
jų Suvalkjoj. Tebuvo vienas, 
bet ir tą patį partizanai su- 
likvidavo, kohthozo inventorių 
“nubuožindami”, o paskui ir 
patiem koldhozninkam įsaky
dami išsikraustyti. Susikinkę 
arkliukus, jie taip ir padarė.

Tarp individualaus ūkio ir 
kolcrhozo yra pereinamasis

vinio ir sumechaninto Ūkio 
pažanga nedidelė. Dabar MT 
stočių tėra tik tiek kaip 1941 

jin. Arklių maža, traktorių 
maža.

Kuliamos mašinos nacionali- 
zuot os.

Ūkininkam skiriama dar ir 
kita viršiji prievolė: iškirsti i1' 
parvežti turi 30 erd. miško kas 
turi 2 arklius. Kas turi 3, 
turi pargabenti iki fit) erd. Pa
žymėtina, kad miško kirsti 
varo ne i artimiausią mišką, 
bet j tolimesni, o į artimąjį 
mišką atvaro ūkininkus iš to
liau. 1944-45 m. į miškus 

įdirbti išvarydavo dviem mė
nesiu m.

Miškai kertami ir gabena
mi net į . . . Don baso sritį. 
Kol partizanų miškuose buvo 
daugiau. miškų naikinimo 
planas buvo vykdomas silp- j 
niau. Miško gaisrų niekas ne
ges na Kaziu Rū los miškuo
se tyčiom išdegino didelį plo
tą beieškodami partizanui 
bunkerių.

Pramonė

Durpių gamvba triskart ma | 
Žesnė nei vokiečių okupacijos 
laikais. Anglies maža pristato
ma. Dėl to ir elektros Kaune 
ma “’a. Gyventojai miest e kuru ' 
rūpinasi kas kaip įsman >. Dėl; 
to s' aitom net laikraščiuose, 
kaip koks sovietinis pareigu-j 
mis vyksta į kaimą, griauja ir 
gabena kurui tuščias trobas! 
tų, kurie yra deportuoti, i 
Įstaigos turi pačios pasirūpiu-

išvada, kad neiš pypusieji ga
benami Į Rusiją šršeriem me
tam. Kas nestengia išpilti ja
vų gali duoti pakaitalą — gy
vulį. Taip dažnai ir esti. Bet 
tokiu būdu naikinama pati 
ūkio substancija. Neišp.vlusie- 
ji pyliavos negali vežti nieko 
į rinką parduoti, l’ž pyliavas 
mokama. Bet atlyginimas toks, 
kad vietom gautas atlyginimas 
tesudarydavo vos keturioliktą 
dalį reikiamų valstybei mokė
ti mokesčių. Supiltos pyliavos 
nesti racionaliai suvartojamos, 
Marijampolės sandėliuose su
pilti javai sužaliavo. Kai ap
žiūrėjo, mėgino juos iškeisti 
su Ūkininkais į sveikus, už 
sveikų grūdų centnerį duodavai 
7 et. sužaliavusių.

I kis negali būti našus ir 
dėl to. kad nėra darbo jėgos.

Daug v v rų yra išvežta, dalis 
'mvo pasitraukę i tokius dar
bus. kurie atpalaidavo nuo ka
ro tarnybos; dalis bijodami iš-, 
vežimo pasitraukė iš namų. O 
samdytis iš šalies galima tik 
teoriškai. Šalia samdinio ai- 
gos reikėjo uz jį mokėti dar 
ir valstybei iki 200 črv. (2000 
rb. E Tokių mokesčių Ūkis ne
pakelia' ir nuo samdinių ten
ka atsisakyti.

Tokios ūkinės akcijos rezul
tatas ūkiniu atžvilgiu yra 
žiaurus. — 1947 m. neapdirbto 
žemės ploto buvo 40 proc., gy
ventojų maitinimas m-t kaime 
sumenkėjęs. Idėjiškai tai yra 
bolševizmo doktrinai laimėji
mas, nes ūkio sunaikinimas ir t 

Maistas

SAFE EUROPE

VOKIETIJOJ E

BRITISH ZONE

Enclosed i 
for which 
conditions.

Paruošti siuntiniai 
didesniuose

margarino 
Kavos, 
kviet. miltų 
marmalade, 

aviž. maisto.
1 sv pieno

zonoje :
........... ŠI .00
i . . .$0.50

CARITAS (Šveicarų Labdaros 
Centro) Atstovai.

SIUNTINIO TURINYS
(21 sv. virš 40.000 kalorijų)

gaunami visuose 
miestuose

Europa per
VIENA SAVAITE

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

SAFE. Ine., Ittt) Stanley Street. Room 903. Montreal. P.Q., Canada

ifiniioto cukraus už 
grynų taukų už..

Papildomas mokestis Berline ir Rusų 
Standartiniam siuntiniui ....

Cukraus ir taukų siuntiniams p 
Užsakydami visada nurodykite zoną

' . sv kakavos.
1 sv. kond. pieno 
okolado.

Kaip veikia SAFE? Už kiekvienus $10.05 kuriuos prisiusite, SAFF 
pasiųs jums vieną Skulbos Orderį lame 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 (antrų Vokieti joje, kurie surašyti antroje orderio pusėje, 
ir jam tuojau pat bus išduotas SAFE pakietas.
leigu gavėjas pats negali nuvykti į Paskirstymo Centrą, jis gali 
įgalioti kitą, padėdamas savo parašą antroje orderio pusėje.
Be visiems gerai žinomo stand i etinio siuntinio 21 sv. už 
$10.05, mes turime, sandėliuose Vokietijoje ir Austrijoje 
siuntinius po

D H

t i'l m uni\ersitetas ir jo 
bendrabučiai visai nebuvo kū
renami; imliatoriai suspingu. 
1945 m. gautu šiek tiek anglių. 
Neretas a t si t i k imas, ktid so
vietiniai pareigūnai vyksta į 
kaimą, susiranda negyvenamus 
deportuotųjų namus. ntisi- 
gitiiini ir vežasi į miestą, 
aip organizuoja sau kuro.

Plytų garny. >a sumažėjus dėl 
laibo jėgos trūkinu >. Rokų 

plytinė gamina tik kariuome
nei, Palemonas šiek tiek dirba. 
Bet gyventojam neparduoda 
nei plyti) m i čerpių. Maino 
paskutiniu laiku tik į . . . 

I arklius, ( omenį.> fabrikų nė
ra. Akmenėj lik fabriko 
projektas, taip pit ir Skirs- 
i <1111111 ‘j. nors ji jtraukta į 
per' menčiu planą.

Tekstilės fabrikai Klaipė
doje ne Iiiba. Kaune I >robė 
ai si a t i n ja ma Lit t x dirbti. 
Audiniai taip pat. Linas 
veikia, bet gal iniai Įimti iš
vedimi i So irtų Sąjungą.

Odos pramonė laikosi ge
riau.

Si i' :.s l‘ i I il’šk.v dirba, 
Aleksote taip pat.

Pie- in's daugumas veikia.
Maistas Kaune buvo sude- 

■'litus bet jau veikia. Gele- 
inkeliu diibtuvės Kaune 

praplėstos. Fabrikai apskritai 
i ausin gamina karo reik

liu A. ir jų produkcija eina į 
- ' i tų Sąjungą.

Pi mirtis ūkio pajėgumas, 
I>alyliuli su 1939 m., tėra ma - 
estės 50 proc.
Geležinkelių judėjimas dide

lis. Kariniai traukiniai eina 
kas kelios minutės. Keleivinių 
traukinių tarp Katino ir Vil
niaus — vienas per parą, tarp 
Kauno ir Šeštokų kas antra 
iena. Plentai labai duobėti, 

'tiekus netaiso. Nemune laivų 
aidėjimas mažas. Dauguma- 
laivų buvo suspėję išplaukti 
Klaipėdos uostas atstatomas i 
plečiamas. Jame yra didelė 
povan leninių laivų b; zė. Di- 
Ižiaiisia Pabaltijy. Laivam 
rengti cementiniai bunkeriai.

Darbininkai ir uždarbiai

A imi t inink a i visi artelėse. 
I ndi vidua iiai die m s t tiri 
mokėt di Rilius mokesčius ir 
negali išsiversti.

Dari įninkąs specialistas už- 
lir’na iki 45( t i b. l’ž riebalų 

kg. 19 17 m. jis turėjo mokė i 
12 červ . (12') rb. ■ Maskvoj 
Iv įgubai.

1945 m. i Maskvą sviestą 
lėktuvais ga.l eno. Iš uždarbio 
išskaitymai visokiem reikalam 
lideli. Išskaičius gryno už

darbio lieka maždaug vienam 
lg. sviesto. Gimnazijos mo

kytojas gaudavo lig šiol 750 
r '., pra džios 600 rb. Moky
tojai kaip ir dari ininkai i,š ai
vos negali išgyventi Mokyto
jus remia pro įtiktais vaikų 
tėvai. Danbininkai verčiasi 
I ą nudžiaudami iš savo dirb- 
'uvės gam nių ir juos pardavi- 
no 'ami rinkoje. Paskutiniu 
laiku ėmėsi sm;i,-kiai bausti 
pasisavinimą iš įmonės. Di
lesnieji pavyzdiniai ūkiai ne

galėdami! išsilaikyti, šaukiasi 
pramonės žmonių globos. Ge
riausiai atlyginamas aukštųjų 
mokyklų p«*rsonalas. Nuo 1936 
m. jam algos pakeltos 1000 - 
lo.ooo rh.. u-»o rektoriui 
16,000.

Kainų svyravimas nedidelis: 
194.5 m. sviestas buvo 150 rb., 
1947 120 rb. Po pinigų re
formos prekyba laisva. Bet 
l;iktis'<;ii padėtis pablogėjo, 
nes pinigų nėra.

(Eltos Biuletenis).
(Bus daugiau)
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IEŠKO SIŪLO NUOŠIRDI PADĖKA PAIEŠKOJIMAI
Smulkiu skelbimu kaina: iki

15 žodžiu $0.5u. toliau UŽ kiek-
PAKARTOTINAI 

nuoširdžiai prašau 
mano kaimyną Kazį 
cių, kilusį iš \ eiigr; 
Žemaitkiemio v. J 
Gleiznytė, kilusi iš Nuotekų 
km. Jis \ ra ai vvkes i Kanada

i r
Panelės -I. Vie 

meno mėgėju gi
nimus mergaitėms, 
ka tautinius š<»

ninku ' šok iui 
tui. Nors p.

pasiuvo “Jūri-

Gyvenantiems K a muloje pa
ieškojimu kaina • et. Atsi
lyginti siunčiant skelbimą. Ga
lima ir pašto ženklais. Neap
mokėti paieškojimai nededami.

I ‘y ragius

ton I lostel nr. I>ei"by I
Pilkowski Johan

ŠEIMININKĖ silt i n 
ir prižiūrėti vaikiu 
būtų suteiktas kam 

baris aipsigy\ enimui. Kreipt is 
3632 9th
M out real,

GERA
mu.

pra nešt i.

-<> metu. Turiu
1 remtiniai.
,u ia kur v s ii ap.,

prasyciau

kai

man

Que.
Toront o. < hit.

dėlto Š'iaiii ko Kl. Ciž
House Hostel 
set. England.

Skeržimių km.

I >i»r-

(24 I I lolstein, 
t liTinany.

K isel iūnas

I lenri'cih I *iI kowski, 
I loheiiwestedl 

Britisdi Zone,

t i k rose

NORIU SUSIRAŠINĖTI laiš
PRAŠO ATSILIEPTI

giminių, vis
žiam tikslui 
savo darbu
pasirodyt i
jūrininkų uniformose.

Jomis pasipuošusi minėtoji 
meno mėgėjų grupė puikiai

; Mieliulis, gim.
kun. Jonas 
niškio km.

viliškio v.. Biržų apskr. Kaua-

Joniškyje arba

liepkite šiuo
Paulinis, Ra;

a rt imojt 
m. Alsi

.Mr. V

dė<lėms A. K. M . 11, l-'air- viai tą 
šoki mat

se. Montrealo lietu- 
purkų •■Jūrininkų" 
vs š.m. spaliu mėn.
Liet u vių

da. FILATELISTAI
Povilui Kvietkaus- 
i didelę pagalbąkiti už 

reiškiame nuoširdžią padėką.

,\l iel i u I vi ė
m. lesiai
i 1’eberžill
• ap.

km.,

jo Kaimynas i etras Katinas 
Atsiliepti Jonui Širvinskui 
Bra nt lord, 9(>S t’olborne Str 
(hit.

NORIU SUSIPAŽINTI
rink i n i ils

Kanados Lietuviu
Centro Taryba.

nadon,
tuviais-mis. gy vena ličiais Que 
lu*c mieste. Adresas: \ ladas 
Bagdonas, (’are Romeo Drouin 
(Tharlesbotirg, I’. <t)ue.

minale pašt< 
visada keliu 
k a inuoja.

kaina
ik no- 
vėliau

PERKA SERUS
SU

kraštų firmomis

nencų km.. RtinšėnU Dūkštų

anskas Pranciškus, 
Vii ka \ iškio apsk..

K i s i n i š k i ų
m. Ieško sesllo < nia 
čimiė-t 'iarna'iskailė.

Bendro likimo draugai!

syti: Aleksas K usinskis. \V ai
te Amulet Mines Ltd.. N'oran-

Aš, Dailidė Algimantas, gim.

miškininkas, prašau atsiliepti 
gimines ir pažįstamus. Tap pat 
norėčiau užmegsti rvšį su Ka-

rašyt i.

k urie
i f .1ų
I lūšiu

s. Todėl prašau 
loniaujasi trem- 
gyvenimu. man 
Labai dėkingas.

I\ u 11 i -

Šlenienė. 1 15 < irt st r.
Brit.

(Jermany.
>augirdas Jonas.

km. 1927 
Lukoševi- 
11-4(1 D. 
B.A.O.R.

25 Britiscihe Zone, Germany.
I hi llbaeflm itė Marta iŠ 

Virbalio. Ieško; Marijona Ši
lo v ienė, M a 11 enberg

gtindenda.mm iii II.
< leniiiiny.

TEL. VI.G373

$

didesniais kiekiais ir pasiūlyti 
l’amstoms pageidaujamU kraš
tu ženklus pigesnėmis kaino-

na ria i :

I ae 
me

ti la
mai).telistus prašau parašyti 

kurių kraštų ir kokius 
lus renkate vartotus, nevar
totus. jubiliejinius, sporto, oro

nuoširdžia pa-

pan.
siunčiu kinu - AUKOS

vos, \ okiet įjos ir jos 
kraštų, įv. Europos ir kt. 
to ženklus p: i. bikiniui.

Lietuviu grupė apie 30

(’i

IGNAS ALKSNYS
J. A BOUCHER
Box 3 . MANOTICK, 
Ont

6668 DeLorimier Avė.
Montreal, Que.

Albertas J. Norkeliunas
GENERAL INSURANCE — VISOKIAUSIA APDRAUDA

keikiu sąžiningą patarnavimą Apdramlos srityse

1.1.

Pirm, ir ketvirt. vakarais nuo 7.00 iki 10.00 ir

HELP REG'D. KANADOJE
VALDŽIOJ REGISTRUOTA EKSPEDICINE 

BENDROVE. B/2LP
PRIIMA MAISTO SIl NTINIl I ZSAF1.MI S I VISAS VOKIE
TIJOS IR Al SI RIJOS ZON AS, LSSKIU \.NT I . S. S. B. TAIPGI

i FRANCI ZLIA. ITALU \. BELGIJA ILANDIJA, DANU \
IR ANGLU/,

SIUNTINYS N r. 1
Tik $10.00

(su įpakavimu 20 svarų)

5 svarai kiaulinių TAUKŲ 
(pupelių) 

svarai CUKRAUS 
svarai kenuotos MĖSOS 
svaras GRIETINĖS 
svaras RYŽIŲ

I’>l NTINYS Nr. 2
Tik $6.00 

(su lyikavimu 10 svarų)
4 svarai kiaul. TAUKŲ
1 svaras KAVOS pupelių
I vara vale ALYVOS

svarai kiaul.
Tik $6

TAUKŲ

P.

bų Carter
Anne, Ont.
Lietuvai" šimtą dvidešimt

l'o $10.00:
• I eroninias

I'»> $.> .00 ;

Rinkevičius. Juozas Mačiulis.

Antanas

I ‘o $3.00 :

Ils.

ke\ ičiiis.

I hmniiis 
naitis ir

produklai aukščiausios 
ip žinias kainas tik iš

rūšies
Kanados

Aušrotas.
E. St a li

Smolinskas.

kotojų po $5.00 ir vieno po 
$3.00 pavardžių neskelbiame

Visiems dilesniesiems Point 
\nne lietuviams ‘■.Nepriklau
soma Lietuva' nuoširdžiai dė- 
■oja. Jų didelė auka stiprina

•ialiai. bet ir moraliai, skatin 
lama ja eiti pasirūktu kovo

LAIŠKAI
vra laiškai Jeronimui Inkra 
tni. Andriui Povilaičiui. Mal 
vinai Karsevičiūtei- Noreikie

jos atvykęs 194i m. Ka- 
je dirbo <•.o. Gillies Bros 
Temaga mi. < >nt. I eško : 
as Kupčiūnas. 165 Vieto
ji. N. K it chener, < >nt.
Matulionis Vladas. I Žne-

Pane-km.

I92U m.
’W.A.E.U.

kilt

A nt a na \ ičius
Alešiškių km 
onas. kilęs i>

žmona, kilę iš Tra

mm u vyrų

■

ai Žino na

K rinku

St r. 41, 
< terma ny

(liedriinų 
km.. Ylakių ., Jnškytė Zofija 
ir jų dėdė Juška Mykolas iŠ 
Milvydžių km.. Ylakių v. leš- 

:inas Pranas. Rašyti 
Karpavičiui, e.o. Mr.
Williams, 3 Sfrathearn 

Ont.

luška Tadas, iš

Jonui 
\Vm. E.
Rd., Toronto,

('arnp No., 20, 
Pulp and Pa,per (’o Ltd. Ieško 
Jonas Butkus. jW'eiden Obpf. 
DP Hospital I SA Zone Ger
ma n y.

I ainglae

iš
Kiaulėnų lAh.. Subačiaus v., 
Panevėžio apskr., atvykę Ka- 
midon prieš Didįjį Karą, turi 
saui nuosavą l'armą. Ieško jo 
urolių Povilo ir Mailiaus Ven- 
geliausku artimas pažįstamas 
lik atvvkęs iš Europos. Mano

Juozas Na va.saili>
39S, P.elleville, Gilt.

S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjas 

moterų drabužių užsakinius iš

ados mados. Kaina prieinamu.
Q820 Monk. Blvd Ville Etnard Montreal, 

Telef. TR 3363. Tramvajus 36.
I

2ZXXXX2CXXXSXX33HKS

Virbali Electric, Reg'd
TEL DO. 3655 

Lietuvis Elektros Kontraktorius

visokios rūšies elektros įtaisymas, Imi pataisymas
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

Savininkas: STASYS VIRBALAS, TEL. DO. 3655

816 Jean Talon, W. Montreal

r
r'

(RANK GRINDING CYLINDER BORING
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St. Catherine

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲsiuntiniu.

Patarnania Kanados 
siunčiami greičiausiu 

pilnai garantuoja už 
atveju persiunčia

SIUSKITE LAISKA SU
(Pageidaujama, kad pavardės ir 
kuotoin raidėm. Už klaidingai paduotus antrašus HELP

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

HELI’

HELI
Kanados

Siuntiniai 
kiliu

Į siuntinėjami veltui pagal
I 1 oiekoje t urimiis adresu

DIRE K T O R I U S
švieži. Šios 

tegalima išsiųsti.

Valstijų žmonėms, 
pašto laivininkystės

siuntinio pristatymą adresatui; kiekvienu 
Tamsiai pakvituotą orderį.

UŽSAKYMU ŠIANDIEN: 
antrašai bulų parašyti aiškiai, di u- 

neatsakys.)

rie nėra mūsų prenumerato
riai. prašome prisiųsti admi 
nisl racijai po $()..>() skelbimo 
ir persiuntimu išlaidoms pa

siųsti [>ašt o

J. H. BENOIT
Fu neral Director

NELAIMIŲ ATVEIŲ VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

ženklais.
Administracija. i

2102 FULLUM ST AMherst 0694



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1948. X. 22.N r, 19 (85)

Nepriklausoma Lietuva NEVENKIME LIETUVIU KLUBO
IN i) E P E N1) E N 1 LI 111U A N1A

Kanados Lietuviu Laikraštis

Redaguoja: Redakcinis Kolektyvas
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Published by: Lithuanian League of Canada
Prenumerata Metams:

Kanadoje $3.00
Užsieny ....................................... 3.50

REDAKCIJOS ADRESAS
3 Fourth Ave, Ville LaSalle, — Montreal, Que., Canada 

Telefonas: TH. 9 735

MONTREALO ŽINIOS
TREMTINIAI DĖKOJA K L T.' 

UŽ SIUNTINIUS
K.L.T. pasiųstų maisto siun

tinių dalis jau pasiekė adresa
tus. Viena iš jų rašo :

••Šiandien netikėtai gavau 
maisto siuiit inėlį ir skubu apie 
tai Tamstoms pranešti. Kartu 
tariu daug daug kartų nuo
širdų ačiū už taip vertingą 
paramą.

Iš tiesti Tamstos padarėte 
netikėtą staigmeną atsiųsdami 
man šj siuntinėli. Aš nė sapne 
nesapnavau, kad Tamstų gera . 
ši<lis ir duosni ranka .pasieks 
mane tolimame Danijos kam
pely, gulinčią 'l\B. sanatorijo
je. Man, seigančiai plaučių tu- 
berkuliozu. tatai puiki dovana, 
už kurią man trūksta žodžių 
padėkai išreikšti.

Tad dar kartą tariu nuošir
dų ačiū.

Mano sūnelis parėjęs iš mo
kyklos atbėgo prie lango ma
nęs atlankyti ir džiaugsmingai 
tarė: “Mamyte, padėkok ir
už mane gerosioms , ponioms, 
nes aš dar nemoku gerai ra
šyti. Parašyk, kad mažasis 
Algulis siunčia didelį, didelį 
ačiū ’ ’.

Su pagarba
Albina Tamašauskienė.”

SVARBUS POSĖDIS
Š.m. spalių mėn. 16 d. Pa- 

rapjos salėje įvyko K.L.C.T. ir 
K.L.'1'. įstatams ruošti komi
sijos bendras posėdis. Aptarta 
eilė principinių klausimų. 
A t eina nČiame K.L.O.T. posė
dyje numatoma paskelbti 
visuotino K.L.T. skyrių ats
tovų suvažiavimo datą.

IŠVYKO ”NL” BENDRA. 
DARBĖ

‘1 Nepri klausomos Liet u vos ” 
bendradarbė Danutė Jokima
vičiūtė, sėkmingai tvarkiusi 
paieškojimų skyrių, jau baigė 
savo darbo sutartį ir išvyko

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

apsigyventi j Hamiltoną. Pa
ieškojimų tvarkymą iš jos 
perėmė Stasys Barauskas.

Linkime mūsų bendradarbei 
gražiai įsikurti naujoje padan-

( M ---JC -- ---------- H--  ' ■■ =Ž

Š.m. spalio mėn. 30 d., šeštadienį, G vai. Lietuvių Parapi
jos Salėje Kanados Lietuviu Centro Taryba ruošia

ŠOKIU VAKARA
Programoje — meno šiupinys.

Geras orkestras, bufetas. Įėjimas $0.50.
C---------------- -------------------------OC ..........—-----------------XC------------------------------------ -------------------------------------------- -VI

w ž:

Kanados Lietuvių Centro Tarybos maisto siuntineiiai pa
ruošti siuntimui į Europą bad nujautiems tremtiniams.

ATVYKSTA MENININKAI
Gavome žinių kad jau aU 

vyko į Kanadą Kauno Vals 
t.vbės Teatro Operos solistas 
b.ostas Grantas ir Kaimo 
Valstybės Teatro Baleto šokė
ja Zinaida Smolskytė. Ne
trukus žada atvykt dar dvi 
baleto šokėjos ir keletas dra
mos artistų.

Kosto Granto adresas Kana
doje: R. R. 3, Fenwick, Out.

Lietuvių meninių jėgų stip
rėjimas Kanadoje teikia gra
žių vilčių mūsų meno išpopu-

M on t realo liet u \ ia i ga Ii 
džiaugtis turėdami vieną iš 
stipriausių ekonominių ir kul- 
. ū.ii.tų tvirtovių, Neprigul- 
mingą Lietinių Vytauto Klu 
bą. lai bene seniausia ir tur
tingiausia lietuvių organiza- 
. ija Kanadoje (įsteigtas 1907 
m. . Klubas turi nemažus nuo
savus namus bemaž pačiame 
miesto rentre 2159 St. Ca
therine East, savo salę ir tei
sę laikyti svaiginamuosius gė
rimus. Klubo turtas siekia 
+ 100.000. Tačiau šėrų kapitalas 
tik apie $15.000. Paskutiniais 
metais klubas išmokėjo šėri- 
ninkams nemažas palūkanas. 
Šįmet už vieną šėrą ($25.) nu
matyta išmokėti po Iti ar 15 

liat ubntii ne tik lietuvių, bet 
ir kitataučių tarpe.

“NEPR. LIETUVOS” VA.
JAUS ATIDARYMO BALIUS

Š.m. lapkričio mėn. 21 d. 
numatomas suruošti didelis 
“Neipr. Lietuvos” vajaus ati
darymo balius. Meninė ir lite
ratūrinė programa, vakarienė, 
šokiai ir 1.1.

Balius įvyks ukrainiečių 
salėje, 1770 Centre Street, 
Point St. Charles. Smulkiau 
sekančiuose “XL” numeriuose.

Lietuvių Klubas, nepriklau 
sydamas jokiai partijai ir jo
kiai srovei, būtų geriausia vie
ta kultūrinei Montrealo lietu
vių veiklai koncentruoti. da
nu* galėtų burtis mūsų meno 
mėgėjai, chorai, tautinių šo
kių grupės. įvairūs kursai, ga - 
lėtų vykti susirinkimai, pa
skaitos, posėdžiai ir 1.1. Visas 
šitas kultūrinis judėjimas Klu
bui duotų nemažai pelno jau 
vien dėl baro pajamų padidė
jimo, neimant dėmesin mokes
čių už salę. Ir tikrai naujai 
atvykusieji lietuviai vyrai ir 
mergaitės pradžioje metėsi į 
klubą: pradėjo organizuoti
eaiorą, dideliu skaičiumi įstojo 
į Lietuvių jaunimo klubą, Pa
švilpinę draugiją, vienas kitas 
už paskutinius centus įsigijo 
po šėrą ir 1.1. Atrodė, kad jau
natve kupinos jėgos veržiasi Į 
klubą ir žada paversti jį tik
ruoju lietuvybės židiniu.

Deja, g.vvenimas grasina-pa
sukti kitu keliu. Dabartinė 
Klubo vadovybė nepalanki kul 
tūrinei veiklai. Ne vienas atė
jęs susi rin k ima n buvo iš 
prašytas laukan. Mažiausiai 
choro ai1 kitai repeticijai reikia 
specialaus pirmininko leidimo, 
tačiau ir tas dažnai neapsaugo 
nuo nepagrįstų sargo užpuoli 
mu. I ž mažiausi posėdį ar re
peticiją reikia mokėti kelius 
dolerius. Nueita taip toli, kad 

grupelei jaunuolių lietuviu 
sumanius nusisamdyti mo
kytoją ir suruošta angių 
albos kursus, iš jų buvo pa- 
eikalauta p > kelius dolerius 

už poros valandų pamokas. Ži
noma. visi nukrypo j Y.Ml'A ir 
kitus nelietuviškų organizaci
jų kursus, kur ne tik patalpos.' 
bet ir mokytojai veltui. Atrodo, 
kad ” biznieriškūmas sunai
kino lietuviškumą ir gresia 
pavojus, kad klubas gali tap
ti eiline "karčiama , besivai
kančia dolerį . . . Tuo tarpu, 
kaip šėrininkų susirinkimai 
rodo, tie doleriai byra į visas 
puses ir anaiptol jau nėra taip 
labai Klubo vadovybės tauso
jami. Pagaliau, tiek tų dole
rių. jei nors juos sumokėjus

Ar ne ‘‘Vytauto Didžiojo” var 
dą jis nešioja .' Ar ne tie pa
tys jo kūrėjai, dabar jau se
nukai. valdo jo šėmis ! -lūs ne

galėtum ramiai sau < 1 irhti, ta
čia n ir to nėra.

N t‘taktiškas Klubo x' a d o v y -
hės elgesys daugelį atbaidė
nuo

N<
klubo.
•darykime klaidos. Lietu-

v i ų Klubas sukurtit s tikrų
t a ut < is vaiku. tikri) p;it riotu.

matėt. kaip šėrininkų su,niu
kintuose jie patys kariauja su 
savo išrinkta Klimo vadom - 
be, kuri sauv aliauja ne 1. ■, 
prieš jus naujokus, bet ir 
prieš juos pačius. \'et ir prieš
paskutiniame sustinkime šėri- 
ninkai parodė savo; nors Klu
bo vadovybės statant kamlida- 
t us į baro laikytojo vietą, būvu 
susirinkime pareikšta. kad 
"Maroz.o nenorim . liet šėri- 
ninkai išrinko kaip tik tą patį 
jų nemylimą Marozą. Retas 
kin is senųjų šėrininkų pritaria 
komunistams ir jų bendrake-
Ici\ iams . Jie pra gyxeno savo
amžių 1be " iziiill ir jų ne-
mėgsta dilba r.

Visa nelaimė. kad lig šiol
Kluoe trūko jėgų, kurios norė
tų dirbti ir organizuoti. Se
nieji Klubo kūrėjai iš dalies 
pavargo, iš dalies nuėjo į sa
vo "biznius”, pasitraukė į 
šeimos gyvenimą ir 1.1. Tačiau 
Klubo vadovybė neamžina, ji 
renkama kasmet.

Klubas yra kelių lie
tuvių kartų darbas. Tai per 
didelis kūrinys. kurio taip 
lengvai būtų galima atsižadė- 
t i.

Į Klubą kelias atviras vi
siems. Klubas tvarkosi šėrų 
pat*'i r tais, užtat norint turė
ti balsą klubo reikaluose, tei
kia isigvti nors viena Šėta 
($25.).

Tas trukdymas lietuviškajai 
ktiliūrinii veiklai Klube daž
nai d;i romas m•, a tikslu a psi- 
minuoti nuo "naii’okil gritio- 
rit) nito t a ia mil pol it ikieritl 
ir pati.

! i" uv iai! X'esidtiokime su
skaldomi į "senuosius” ir 
"naujuosius”. Yra Žmonių, 
kurie tatai daro sąmoningai, 
lai ypač pastebima Lietuvių 
Klube. “Tegu dypukai pas'islay 
to sau kitą klubą”’ sako m* 
vienas .

K am .' A r sen ie ji kl ubo k ū - 
rojai nusineš jį j kapus.' Ar ne 
v si gėrimės tautiniais šokiais, 
dainomis, ar ne visi esame tos 
uačios Lietuvos vaikai. Eikime 
i Klubą. Ugdykime jį. kaip gar
bingi senieji Klubo kūrėjai lig 
š oi ka I darė ,o visus tuos, ku
rie šie’ ia lietuviu skal Iv m<> ir 
rūšia' itno. sutva'kys per rinki
mus tie patys šėrininkai.

Klubietis.

SKAITYKITE IRPLATINKITE
NEPR. LIETUVA

W- ■ ■ -Jt.' Jfc jC~~ —ag= >€■ »(. x—— -3g= ■ ' įc='..' .L' - ■*įį  1 ~=H —.įt .įg=j..

Nepraleisk pirmojo rudens koncerto 
, Ruošia K.L.C. T. s.m. spalio men. 24 d. 4-ta vai. Lietuviu Parapijos Saleje 

įdomi programa, šokiai, bufetas įėjimas t ik $0.75

/ 2820 ALLARD ST., Tel. TRenmore 1135
/ Montreal 20. t

\ VICTORIA I
; CLEANERS DYERS CO. j
) Mes valome ir dažome įvrairiiis, kaip vyriškus, taip moteriškus (

drabužius Taip pat išvalome nuo lietaus apsiastus, dėl kurtų /
■ uždedame "Drex”, kas neperleidžia vandens ir duodą graženę / 
: išvaizdą )

Taipgi valome visokiausios rūšies karpetas ir fotelius (Chester- • 
'. fields), gardinus lengvus ir sunkius. ;
( Kiekvieną orderį pajimame iš namų ir pristatome į namus ;

Už musu atliktą darbą garatuojame. J
Dėl informacijų prašome telefonuoti TRenmore 1135 (galima / 

pašaukti lietuviškai į

Lietuviai savininkai: (
J. Kriaučeliūnas A, Majauskas J. Matulaitis į

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

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

’2. "Nepriklausoma Lietuva” 
(redakcija, administracija j 
ir bendrovė). 3 4th Avė. 
Ville Lasalle, Montreal, 
Que.

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

4. Juozas Kupris, ‘ Nepriklau
somos Lietuvos” kasininkas. 
7695 Lasalle Blvd., Ville 
Lasalle, Montreal, Que.

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

Lankydami gra.bątą Montreal,, v įsarv iety \ ill<- Lasalle aplankv kitr

LIETUVIŠKA SVETAINE
Edward St. 7682, .Montreal

Įvairūs užkandžiai, šilti ir šac.i gėrimai, lietuviška muzika.

Pel: Ofiso — C H 5020

“ Res. — AM. 9324

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

G Y D Y T O J A S
2540 Sherbrooke East, Montreal 

(Ant Frontenac Kampo)
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