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Už išlaisvinimų Lietuvos!
Už ištikimybę Kanadai!

* * *
I OR /./HF.KATION OI- LITHUANIA!

FOR LOYALTY TO CANADA!

PRICE l()e. VIII METAI

Valstybes sekretorius 
Gibson apie tremtinius -ve’ JAV Prezidentas

Kanados \ a 1st Obės sekreto’ 
rius Colin Gibson spalio mėn. 
7 <1. “The Kinsmen Club", 
Hamiltone, laikė paskaitą apie 
naujai atvykusiu tremtinių iš 
Europos asimiliacijos prolble 
mą.

Paskaitoje prelegentas pa’ 
tiekė labai blaivių minčių 
“naujų kanadiečių" reikalu, i 
• lis atmetė pažiūrą, kad atei
viai turi atsižadėti savo kai’ 
bos, papročių, tautinio meno į 
ir tapti “anglosaksais'Pri’ 
pažindamas, kad jiems reikia 
pramokti anglų ar prancūzų 
kalnas, jis didelę atsakomybę 
tuo reikalu uždeda vietinėms 
Kanados bend riiomenėms ir 
organizacijoms, kurios turiu" 
čios sudaryti liuoky miėmi są- 
lygas. Darbdaviai turį naujo’ 
kils sutikti ne kaip "DP's”, 
“Wops , “Dagos", “Polacks" 
arba “Those foreigners out in 
the shop", bet kaip prityru 
sius ir darbą žinančius darbi
ninkus. Jie turį būti priimti j 
bendruomenę ir iš anksto jiems 
sudaromos sąlygos tapti gerais 
šio krašto piliečiais.

Valstybės sekretorius Gi'b' 
son išgyrė tautinių organiza
cijų darbą ir kvietė jas glau 
------- --------:---- ----------------------------- I

NACIONALIZUOS PLIENO 
PRAMONĘ

LONDONAS. Darbiečių vy
riausybė paskelbė įstatymo 
projektą nacionalizuoti plieno 
ir geležies pramonei. Jis lurė 
tų įsigalioti nuo 1950 m. ge" 
gūžės mėn. I d. Pagal tą įsta
tymą būtų nacionalizuotos 107 
kompanijos. Privačiose ran
kose būtų paliktos tik mažos 
firmos, kurios per metus ga
mina mažiau 50.000 tonų gele
žies arba 20.000 tonų Špižo.

Tuo būdu didžiajame tradi 
vijų ir konservatizmo krašte 
Darbiečių vyriausybė planin 
gai vykdo so-ializaciją ir kartu 
griežtai ir sėkmingai priešinasi 
komunist iniam elementui ir jų! 
dik t a t ū r iš k i e m.s siek mams.

SSSR ROJUJE
\ AŠĮ N( ■' 1’O.N A-S. • ■ Voice of 

Amelia skelbia palyginimą 
apie gyvenimą Vakarų Euro
poj ir Rusijoj. Darbininkui 
Vakarų I .tuopa yra rojus pa 
ly ginus su SSSR. Palyginimui 
panaudotos oficialiai skelbia
mos kainos ir uždarbiai:

1. Sovietų darbininkas dir
ba 36 minutes, kad už gautą 
uždarbį nupirktų svarą kvieti
nių miltų ir 10 vai. už svarą 
sviesto. Vidutinis britų darbi
ninkas perka tą patį kiekį 
miltų už 5 minučių ir sviestą 
už 33 minučių atlyginimą.

2. Moteriška vilnonė sukne 
lė kainuoja sovietų darbiniu 
kui 192 vai. ir odiniai batai 
vyrui — 98 vai. ; Norvegijoj 
ta pati suknelė kainuoja 81 
vai., tie patys batai 16,7) vai.

3. Maistas rusų darbininkui, 
palyginus su uždarbiu, kai 
nuoja nuo 3 iki 12 kartų dau
giau negu belgų darbininkui 
ir nuo 3 iki 17 karių daugiau 
negu norvegų darbininkui.

4. Vašingtone vienam asme
niui tenka vidutiniškai 1 /? 
kambario, Maskvoje gi ma 
Žiau negu 1 kambarys vienai 
šeimynai.

tižiam bendradarbiavimui su 
Canadian Citizenship Branch, | 
kuri sukurta specialiai šio dar
bo koordinavimui ir visapusiš’! 
kai pagalbai. Citizenship 
Branch leidžia specialų infor’I 
maeijos biuletenį ir visą eilę! 
brošiūrų įvairiomis kalbomis j 
aktualiais ateiviams klausi 
ma is.

Valstybės sekret. Gibson sa 
vo paskaitą užbaigė kviesda
mas visus kanadiečius ir atei
vius sujungtomis jėgomis 
dirbti savo ir šio krašto ger 
būviui.

MANDŽŪRIJA UŽĖMĖ 
KOMUNISTAI

NANKING. Paskutinis tau
tinės kiniečių vyriausybės at
sparos punktas Mandžūrijoje

Mukdenas, perėjo į komu 
nistų rankas. Mandžūriją gy
nusį armija suskaldyta if- at
kirsta. Daug amerikietiškos 
kilmės ginklų ir maisto pa
kliuvo į komunistų rankas, 
įsibėgėjusios komunistų armi
jos grąsina Šiaurės Kinijai. 
Amerikiečiai pataria savo pi
liečiams apleisti Šiaurės Ki
niją. _ J

Mukdeną japonai išugdė į 
didžiausį pramonės centrą. 
Tatai didelis smūgis gen. 
(Ihiang, nuo kurio net susvy
ravusios tautinės vyriausybės 
ir jo palies pozicijos valdžioje. 
Lapkričio mėn. 1 d. tautinės 
vyriausybės lėktuvai bomibar- 
davo Mukdeną jau kaip komu 
nistų miestą. Kova eina toliau.

ŽYDAI ŽYGIUOJA
II Al TA. J T atstovams Pales

tinoji* nebesiseka išlaikyti pa
liaubas. Prasidėję kovos vys
tosi toliau. Israelio daliniai 
pasistūmėjo apie 500 kv. my
lių Lebanono link, užėmė visą 
Galilėją ir peržengė Lebanono 
sieną.

Paul Emile Cote, VerduirLa-1
šalie Parlamento atstovas, par 
lamentarinis Darbo ministro 
sekretorius, dabar paskirtas 
atstovauti Kanadą 107’toje 
Tarpt a įminėję Daj’bo Organiza 
rijos konferencijoje, Ženevoje. 
Šveicarijoje, kuri įvyks lap
kričio mėn. 29 <1. ir gruodžio 
mėn. 10 d. laikot a rpyje. Jis 
išvy ksta į Šveicariją lapkričio 
mėn. l> d. Pažymėtina, kad p. 
Cote yra didelis lietuvių drau
gas, dalyvavęs daugelyje mi

nėjimų ir pobūvių. į

Trumanas

KARY S. TRUMAN

Lapkričio mėn. 2 d. JA\ 
rinkimai atnešė visišką laimė
jimą demokratų partijai 
prezidentūroje, kongrese, ats
tovų rūmuose ir gubernatū' 
rosi*.

.Amerika yra Vakarų demo
kratijų nugarkaulis, todėl vi
sas pasaulis rinkimus sekė su 
didžiausiu susidomėjimu.

Prezidentas Trimomas per' 
r'liktas sekančiam valdymo 
periodui. Rinkiminės kovos 
įkaištį pavaizduoja abiejų 
varžovų į prezidentus padary
tos kelionės ir laikytų paskai
tų skaičius. Nežiūrint įtemptos 
tarp; a utinės padėties, Trumą 
mis ( Demokr. padarė 22.000 
m vilių kelią ir pasakė 272 kal
bas, o Devvey — 16.()<)() mylių 
ir pasakė 171 kalbą. Ti urna'

MARSHALLIS ATSISTA
TYDINS?

PARYŽIIS. Amerikos JT 
delegacijos gerai ^informuoti 
sluoksniai praneša, kad Vais’ 
lybės sekret orius Marsha Uis 
atsistatydinsiąs nuo 1949 m. 
sausio mėn. 20 d. nežiūrint 
prezidento rinkimų išdavų.

Pats Mars'hallis tuo reikalu 
nieko dar nėra pareiškęs.

VIŠINSKIS UŽTRENKĖ 
DURIS

PARYŽIIS. Višinskis Ato 
minės energijos komisijoje pa
reiškė, kad joks susitarimas 
dėl atmininės energijos kont
rolės neįmanomas, nes tarpiau 
tiniai inspektoriai būtų ne kas 
kitas, kaip šnipai Sovietų Ru
sijoje. Tuo būdu užtrenktos 
paskutinės durys bet kuriam 
susitarimui ginklavimosi lenk
tynių reikalu.

IRO APMOKA KELIONĘ
Nepatikrintomis žiniomis 

IRO apmoka kelionę tų asme
nų šeimoms, kurie į Kanadą 
atvyko pagal sutartis.

Mootreale I R(> apmokėjo 
kelionę keletui šeimų mergai 
čių, kurios dirbo ligoninėse. 
Jos buvo kvietę savo šeimas 
'bendra tvarka su pažadu 
apsimokėti kelionę. Pačiu pas
kutiniu momentu, IRO, Itlff 
Sparks Street, Ottawa, Ont., 
biuras pranešė, kad jų šei
moms kelionę iki llalifaxo ap 
moka I R< >, o jos turi apsimo
kėti tik kelioną nuo llalifaxo 
iki paskyrimo vietos.

Demokratai laimėjo 
rinkimus

imi laimėjimą atnešė jo puo
lamoji taktika. Ypatingai jis 

| puolė kongresą, kuriame dau
gumą turėjo respublikonai, 

| vadindamas jį “antruoju blo
giu Amerikoj'*" ir net “ idio
tišku' . Kongresas nebuvo pa
lankus Trumano programai ir 
todėl dėl Įstatymų ėjo nesibai
gianti ginčai.

1 >aįsa v imo rezultatai :
Prezidento:
Trumanas t Deni. > — laimė

jo 27 valstybėse ir gavo 
I 8.296.81 !• balsų, kuriais iš
rinkti 279 elektoriai preziden 
to rinkimų kolegijom Kolegi
ją sudaro 531 elektorius, taigi j 
daugumai sudary ti reikia 206 I 
balsų.

Dewey i Resp.) — laimėjo 17 
valstybių, gavo 16.743.387 bal" 
sus ir 214 elektorių.

Thurmond (Dešinieji) — lai 
im'*jo 4 valstybėse, gavo 
7 45.293 balsus ir 38 elektorius.

Wallace (Progresistai) 
nelaimėjo ne vienoje valsty 
b *je, navo 8u2.183 balsus, bet 
neišrinktas ne vienas elekto- 
rius.

Senate (pririnkti 32 senato 
riai) :

Demokratai 54.
Respublikonai — 42.
Buvusį senatą kontroliavo 

respu dikonai Ji vieta prieš 
45.

Atstovų rūmuose (435 ats
tovai) :

A.A. Di. JURGIS ŠAULYS
Paskutinieji mohikanai Žen

gia į kapus, tars kiekvienas, 
išgirdęs apie mirtį vieno iš 
valstybės kūrėjų, buvusio 
Valstybės Tarybos nario ir dip 
lomato Dr. J. Šaulio. Tai buvo 
'ienas iš 20 pasirašiusių 1918 
m. vasariu 16 d. aktą. Jų liko 
nedaug. Laisvų berods tėra 
vos dll, try s kenčia Sibire. Vie
nas pereitais metais iš Sibiro 
grįžo į Lietuvą, o vienam pa 
sisekė visą laiką išlikti sava
jam krašte.

A.A. Jurgis Šaulys gimė 
1878 m. balandžio 23 d. Bal 
sėnų kaime, Švėkšnos valsčių 
je. Nuo pat jaunystės jis įsi
trauki* Į visuomeninę veiklą 
ir uoliai dalyvavo lietuviškoje 
spaudoje — Varpe, Vilniaus 
Žiniose, Visuomenėje, Aušrinė 
je, pats leido K|laipėi|ok Ži
nias.

Gyvai dalyvavęs valstybės 
kūrimo darbe, vėliau a. a. J. 
Šaulys dirbo užsienių reikalų 
ministerijoje, buvo įgaliotu mi 
nisterlu Berlyne. V aršu voje,
Romoje ir pavaliau Šveicari 
oje, kur po ilgos ligos ir mirė 

š.m. spalio 18 d. Luganoje. 
A t siineiia m .kaip mus visus su 
krėtė, kai Sovietams pataikau
ti užsimojusi Šveicarų vyriau 
svbė atėmė jam diplomato pre 
rogaty v as.

A. a. J. Šaulys buvo ne vien 
publicistas lai k ra št inin kas
ir išprusęs diplomatas, bet ir 
didelis mokslo mylėtojas. Jo 
lituanistinė biblioteka be abejo,

THOMAS E. DEWEY

Demokratai — 22!).
Respublikonai — 205 , 
Amer. Darbo Partija 1. 
Buvusius rūmus kontrolių > 

respublikonai su 243 als' reais 
prieš 185. Be to, dar bu o du 
Amer. darbo partijos ai lovai 
ir 5 laisvos vietos.

Šiuose rinkimuose visiškai 
silbaiilunlavo naujosios Walla
ce projresistų partijos triukš 
mus už prosovietinę politiką.

Demokratų laimėjimas Eu
ropoje sutiktas palankiai. Tiki" 
mąsi. kad dabar bus pagrei
tintas Mars'hallio plano vykdy
mas ir Vakarų Europos ap
ginklavimas. Rusai laikosi iir 
diferei tiškai ir skaito, kad bet 
kurio iš dviejų kandidatų iŠ 
r ir'mas j m yra reakcionierių 
la 'mojimas.

buvo geriam ia ir didžiausia iš 
visų buvusių už Lietuvos ri 
bų. Jo Lietuvos kartografijos 
rink.nys neturi lygaus. Šių 
kultūrinių įimtų likimu velio
nis jau senai rūpinosi. Jo sva
jonė pergabei ti savo rinkinius 
kur į saugesnę vietą, betgi, lie
ja. nebuvo įgy vendinta dėl eilę 
metų užsitęsusių politinių and 
rų.

Mylėjęs savo kraštą ir visą 
gyvenimą iir <*s jo labui, ve 
lionis Dr. J. Šaulys mirė liūd
nu momentu, negalėdamas sa
vo tėvy nės n * aplankyti. Tebus 
lengva jam š cicarijos žemė, 
kur jis kadaise studijavo ir 
eilę metu aisto avo savo vals
tybę; A. Š.

SPAUSDINAMI “NEPR.
LIETUVOS" ŠĖRAI

“ Nepr. Lietuvos" įstatų re
gistravimą atlikęs advokatas 
p. Bciipie prisiuntė li'vės šėrų 
pavyzdį. Šėrai jau spausdina
mi. l'ž dviejų savaičių įvy ks 
pirmas oficialus bendrovės 
steigėjų posėdis, kurio metu 
bus įteikti steigėjams įregis 
truoti įstatai, antspaudas, už
vestos at a l i n ka mo ■; knygos ir 
t. t.

Nuo to momento galės būtį 
pradėtas tikrųjų šėril parda
vinėjimas.



„Nepr. Lietuvos” vajus KANADOS LIETUVIU TARYBOS SKYRIAI
]. Montreal, Que., Kanados ( pirm. , c.o. HTl’t , Camp 1 B.

Lietuvių < ’cnt ro

1948. XI. 15 1949.1 15
pat kviečiami pavieniai platin ine

( k a rt u
\a Ids bos

Mont realo skyriaus 
ir pirmininko -L Juš"

, Rolpht on, <) n t.
11. St. Catharines. Ont. K.l

St reel.

šių metų pradžioje 
laikyti laikraštį ir

vajus

lai

tojai savanoriai. Platintojams 
bus’tuojau pat pasiųstos smili'

gulės platinimui, aukų lapai

tu su spaustuvės sukūrimu jau 
nugalėta. Techniškos spaus 
dinimo sąlygos leistų laikraš’

škai! y tuja i laikraščio

dalis jau 
pusę metų 

ranizuoti spaustu 
vę ir perkelti į ją laikraščio 
spausdinimą, tai jau daug

Čio. Didžioji 
atlikta, -leig 2. Hamilton, Ont. K.L.T. sky 

is, c.o. P. Vilnonis (pirm.), 
i9 Terrie St reel. I I a m i It on.

Catharines, Ont.
12. Sault Ste. Marie, Ont. K. 

L.T. skvrius. c.o. I). Virbickas')

oia u sukasi

Lig šiol “Nepr. Lietuvą” 
leidžia du žmonės: vienas re
dakciniam darbui, kitas tech 
niškam rinkimo ir spausdini
mo darbui. Administratorius 
tebėra neapmokamas ir dirba 
tik po sax o darbo įmonėje. 
Bendradarbiams honorarai ne. 
mokami. Laikraščio lanksty 
mas at liekamas talkos būdu.

jų. Užtat platintojų ir aukų laikraščio 
rinkėjų uždavinys — kiekvie* jimui.
ną lietuvį sutikti ir pakalbėti 
su juo asmeniškai. Kur vie
nam neįmanoma tatai pa'daryti, 

talkininkų 
pasidalintiplatintojų ar 

miestus rajonais.
Apie platinimo

informuojama■ isuomenė bus

Nei i kime

arba užbaigti, tau 
vii reikiamas lėšas 
leidimui ir bobulė’

Ont.
3. Kirkland Lake, Ont. K.L.

va j u i !
1 “Nepr.
Kiek v ienas 4. Longlac, Ont

x ieną naują. Tik vieningai 
dirbdami išspręsime lietuviš
kos spaudos problemą Kana

Pr. Rudinskas, 
Liet 11 Vos Reda k torius

rius
London, Ont.. K.L.T.

.Marie, Ont.
13. Sudbury, Ont. K.L.'I', sky 

rius, c.o. J. I >ei žinskas ( pirm, i* 
36S Montague Street. Sudbury, 
Ont.

14. Toronto, Ont. K.L.T. sky 
rius, c.o. P. Štiiopis (sekret.’, 
53 Oakwood Ave., Toronto 10, 
Ont.

15. Welland, Ont, K.L.T.

I lorton I .ondon,

minist racija jokio atskiro kam
pelio neturėjo, o dabar tilps 
ta bendroje patalpoje su spaus 
tuvės mašinomis. Tik šitai])

išlaikyti laikraštį, bet dar ir 
prisidėti prie didelių spaustu
vės kūrimo išlaidų.

Ko trūksta “Nepr. Lietuvos” 
tobulėjimui?

•Jeigu dviejų žmonių užteko 
(k isa va i t inio laikraščio leidi 

visai neįmano"mm, tai ( 
ma norint 
tę. Tuo labiau, kad laikraštis 
atlieka ir informacijos biuro

Plat intojams 
skiri i premijos, 
ir skaičius Ims 
Irau.

Garbės prenumeratoriai

Labai daugelis tautiečių kar
tu su prenumerata prisiunčia' 
’XL” ir aukų. Nuo šių metų 
NL” užveda Garbės Premr 

kurie 
1949 

n. vietoje normalios $3.00 pre- 
mineralas įmokės $10.00 arba 
augiau, bus įtraukti į laikraš 
io garbės prenumeratorius ir 

ių pavardės Ims skelbiamos 
iekvieno 1949 metų ketvirčio 

pirmame numeryje, 
iš garbės prenumerata- 
inkotojų dėl kurių nors 

nenorėtų, kad jo

n rotorių

numatoma pa
kučių pobūdis 
paskelbtas vė '

NAUJAS SKAUTŲ BŪRELIS

V. sklt. skauto vyčio J. Ma- 
tangomis Torontą 

jsivigia skautų vyčių (vyčiai 
yra suaugę skautai) būrelis, 
kuris pavadintas “Lituanica” 
vardu. Būrelio vadas yra ini- 
cijatoiuus J. Matulaitis. Būre
liui priklauso 16 vyrų.

Tai jau antras sk. vyčių bū
relis Kanadoje.

Šis būrelis kartu su Toronto 
skautėmis jau spėjo surengti 
pasirodymų — laužą.

-1 talaičio past
1 i sf irt «k;i 11

< Jut.
d). Matachewan, Ont. K.L.T. 

skyrius, e.o. P. Laurinaitis 
(pirm.i, c.o. Matachewan tons. 
Mines Ltd.. M at achewa n, Ont.

7. Moore Lake, Ont. K. L. T. 
skyrius c.o. Br. Katilius (pirm) 
c.o. Atlas < 'onstruction 

Ont.
S. Perth, Ont. įgaliotinis

1 pirm. , Sta IT I louse, 
pire Cotton Mills, 
(>nt.

16. Vai d’Or. 
skyrius, c.o. Si. 
alininkas), P.O. 
d ’( > r, Que.

17. Winnipeg, 
skyrius, c.o. M.

The Enr
Welland.

Que.
(pu

Man. K.l

I d spar M i' 
erth, Ont.

kret. , 137 Langside Str 
Winnipeg, Man.

IK. Vancouytr, B. C. K.l

9. Rodney, Ont. K.L.T. sky
rius, M iškilūs

1<|. Rolphton Ont, K. I 
yrius, c.o. K. Aperav

1001

Laiškus rašant

V a neon ver,

liškai : I •itihuau'a n I a-a gile

nesiteira ujama. K.L.'I 
zaciniai reikalai.
įvairūs blankai, 
darbo reikalai.

imigracija 
draudimai 

paieškojimai 
laiškų persimu imas ir 1.1, vb 
tai šalutiniai 
reikia atlikti 
redagavimo

rių
priežasčių
pavardė būtų skelbiama laik

tas turi apie tai pa’ 
įmokėdamas garbės 

prenumeratą arba pranešti 
laišku laikraščio administ ra

rašty.ji Nešvara ir skurdas emigr. stovyklose
darbai, kuriuos 
šalia laikraščio 

ir spausdinimo.
I žtat nenuostabu, jei dažnai 
suvėluojama su laiškų atšaki 
’įėjimu, jei laikraščio išsiunti
mas šlubuoja, jei pati laikraš 
čio informacija ir turinys ne’ 
tobulėja taip greit, kąip kad 
to norėtume.

Eilė kitų darbų laukia savo 
eilės. Reikia patobulini i spaus

Užsakykite “NL” tremtiniams 
užjūryje

bių.

Skleidžiami deportacijos gąsdinimai
Išvietint ieji asmenys yra 

nauji Kanados imigrantai, 
dirbantieji po Manitobos ūkių

Šitokiu antgahiii, pirmame 
jnislapyje didžiausiomis rai
dėmis pasirodė gan ilgios 
straipsnis 24 puslapių Minui'

šriftą, nes dabartinis yra sulip
dytas iš kelių fondų ir todėl 
raidės nevienodos ir nepakan
kamas jų skaičius. Reikia ne
didelio preso blankams, korte 
lėms, programoms spausdinti, 
kas galėtų duoti šalutinių pa
jamų. Pagaliau reikia baigti 
mokėti skolas už mašinas ir 
inventorių.

Savaitinė ‘NL’ — šio vajaus 
tikslas

dar pa 
jaiplatės,

vaitinė “NL” yra šju metu 
vajaus tikslas. Leidėjai tikisi 
netrukus ištesėti tą pažadą, 
kuris, deja, negalėjo būti iš

Ryždamiiesi tam žygiui mes 
tikimės, kad visti Kanados lie
tinių visuomenė, dar nenuėjo 
si su Lietuvos okupantų gar
bintojais. \ ieiiing’a i parems “N
• ' pastangas prenuinerat o 
mis ir aukomis.

I vajaus programą įeina :
a ■’ Nepriklaiįsomos Lietu

vos" platinimas.
b Laikraščio naudai valia 

rų, koncertų, loterijų, \akarie- 
nių ir kitų pobūx ių ruošimas,

•) Aukų ir
d ' Skelbimų rinkimas.
\’isi Kanados Lietinių Tar.x 

bos skyriai, Lietinių klubai ir 
kitos “Nepr. Lietuvos“ min
čiai pri t a ria nčios organizaci
jos bei lietinių tremtinių sto- 
xyklos prašomos skubiai pa 
kviesti ar išrinkti vajui pra’

asmenis ir jų adresus pranešti 
“NL " administracijai. Taip

ir jeigu 1u pasidarysi ne 
stinas pilietis, tu čia nebū 
reikalingas. Visą laiką lai

vai važiuoja į Europą . . .” 
Vienas toks laiškas 
‘‘Tribune” laikraščio 
joje. -Jis turi “N. II

uvo atvežti į Kanadą 
I nternat ional Refugee 
alion išskirstymui į

vairių Europos valsty 
ir net Austrą’ 
prašoma siun 
tačiau apgai" 
dėl lėšų sta

igų išsiuntimo

Tribune” š.m. spalio mėn.

kuriuose

lestaujama, 
kos ar dėl

nyje minimose 
randasi nemažas 
mūsų tautiečių ir 
ti nenormalumai 
ko asmens paminėto dien 
raščio i( porterio Mr. Bruct

skaičius ir

liūs šimtus egz 
t ui j \'okietiją ir 
tremtiniams. -Ii 
I enkinti
Ateikite į pagalbą Tamsios, gy 
■enantieji Kanadoje. Užsaky
kite laikraštį savo giminėms, 
fraiigams ar pažįstamiems 
užjūryje. Jiems tai bus didelė 
Kalėdinė doxana.

Broliai Amerikiečiai!
Dilelėmis idealistu nastair

visų

siunčia vok 
kitus kraštus 
nebegali pa
prašančiųjų.

goinis Kanadoje gimė antiko 
munistinis laikraštis, kuris pa
mažu radikaliai pakeičia Karadikaliai 

lietusių 
'Pačia u jo

bendruomenės

Ta mst os, a merikiečiai, 
vyresnieji mūsų broliai, 
nevistiek, kuriuo keliu 
besiorga nizuojanti K a ■ 
Iietux ių bendruomenė, 
sekite jos gyvenimą, 

remkite jos kovą. Vienintelė

esate

nueis

I Tenumeruokit e
tinkite ją tuo pačiu stiprinda
mi jos egzistenciją ir jos kovą

Ka atidos raudonuosius

Neužmirškime!
Neužmirškime, kad spauda

pri

kultūros, dėl

spaudą mes 
dėl

1 au
tinės sąmonės, kurią migdo ko
munizmo nuodai, ir kad tik 
savas laikraštis įgalina susti’

džia turėti greitą ir pigią in
formaciją ir padeda ginti sa
vo interosus viešumoje. Tiems 
uždaviniams reikia stipraus, o

dėl jo 
lietus

DP,
vena t

svarbumo patiekiu mie 
skait v tojams vertimą 
ištisai.
farmll darbininkai gx"

• tiktai (iO mylių nuo Miir 
ego, pradeda savo reporta’

jų apsakymus yra

je. I >a rbin i n kai sako, kad jie 
bijojo protestuoti dėl šių są
lygų. sės jie gavo grąsinimus

Šie faktai viename patikrinime 
išnešė i šviesa gvvenimo ar

tiems asmenims Manitobos 
cukrinių runkelių laukuose.

Erei! >1. White, Apygardos 
i įspėk t orius Nedari) i lignino
Apdraud. Komisijoje šiandien 
patvirtino, kad stovyklos bu-

mėnesiu

pa rt a men t o reikalą x imams.
• lis pareiškė, kad Manitobos

vo padaryti pasiūlymai cuk
rinių runkelių augintojams ii 
DP ir kad tie pasiūlvmai sa-

pagerinimui

rajonus per National Employ
ment Service. Pagal specialų 
susitarimą šie darbininkai bu
vo perduoti Manitobos 
džiai. kuri - su tiko juos 
pinti daubų vienerius 
ir būti atsakinga dėl jil

aprū’

Trys šimtai dvidešimt 
ki DP dirba cukrinių 
kelių laukuos* jau penkios sa 
vaitos laiko.

pen - 
run

gyvena 3’jose smalinio popie
rių būdose, kartu su pelėmis

no.
2) Sanitariniai ir skalbimo* 

si įrengimai primityvūs ir ne
patenkinami.

3) Menki ir nešvarūs blan
kintai — viena pora vyrui.

4i Menka barakų konstruk*

" Legaliai mūsų departamen 
s negali pataisyti šitų supu-į 
įsių sąlygų“, pareiškė Mr.

White. “Bet mes klydome mo 
fališkai, nematydami, kad šios

met a is.

reda kr i - 
use. šu

.Melita, Man.” parašą.
Nat han I louse of M elitą

“DP buvo pasiųsti javų der
liaus nuėmimui aiškiai žinoda
mi, kad jie turės grįžti cukri
nių runkelių nuėmimui vėliau, 
kaip spalio mėnesio 25 dieną. 
• lie turės apmokėti savo trans
porto išlaidas. Kai kurie iš jų 
norėjo pasilikti pri< javų dei 

nuėmimo ir toliau, ji

čiau su Manitoba
Service biuru \

laišką”.

inspektoriui, Air. 
mkė : “Mūsų de*

įkirtas būdos apšildymui 
isineii i ui.

kybės. bet menkos kokybės 
atžvilgiu. Kimi inų suskylėtos 
dešros sudaro mėsos (Javinį, 
sako dviejų stovyklų darbinin-

kas 3 dolerius 50 centų į dieną, 
ito 1 dolerį už 
centus už butą.

iš kurių
maistą ir
mediciną, muilą, rūbus ir kito
kius reikmenis.

K; DP vyrai, kurie nori tap*

White, jis p 
partamentas 
ria tokiems laiškams“. Natio
nal Employment Service Iii 
spektoriaus 1947 m. rugpiūčio 
mėn. 
kalkių ir 
išvietėse, 
vanduo; 
langų ir 
moskitai 
kėse šalia gyvenamos vietovės. 
Geras, bet blogai tvarkomas 
maistas, varlės maudosi plau
namam vandeny”.

Mr.

raporte sakoma : “ Nėra 
dezinfektant ų lauko

nėra apsaugos ant 
durų nuo moskitų; 
veisiasi čia pat pel

White
neturėtu būti

mokytis angliškai.

hune” reporteriu

Europą, -lie bijodami grąsini 
mil dasė mažai informacijų.

kurie taip skambėjo: “Kiek 
vieną kartą, kai tu priešinsie*

vyra i turėtų

nors kitur.

Mes pradėjome

M ielia i lovič

vertę kur

galvoti.

įas Emer-
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KANADOJE IR PASAULYJE Trumpos Žinios
LIETUVĘ VARGINA DE 

ruK-racijos BYLA
Poniai Agnes Deikienei, 57 

metu, 8102 So. Nashville avė., 
Oak Laiwn, buvo iškelta de’ 
portacijos (byla.

Pi imlesniam e a p klausinėjime 
moteris prisipažino, kad ji pri' 
klausė komunstų partijai nuo 
1924 iki 1928 metų. Dėl to jai 
tapo iškelta deportacijos by
la.

Moteris aiškinasi, jog ji ne
žinojusi ką ta organizacija 
reiškia. Ji sakosi įstojusi į ko 
munistų partiją su viltimi 
daugiau kostumerių patraukti 
į jos vyro mėsinę.

rFačiau pasiaiškinimas bylos 
nesustabdė ir šiomis dienomis 
moteriškės byla yra imigraci
jos inspektoriaus Jodui J. Me’ 
IWhorter žinioje. Ponią Dei- 
kienę apsiėmė ginti Pearl M. 
Hart, progresyviu (AVa|lla<-ej 
partijos kandidatas į vyriau 
šią it’cieagos Municipalinio 
Teisino teisėją.

Be Deikienės, dar kiti trys 
asmenys turi vargo ryšium su 
deportavimo bylomis. Jų tarpe 
yra ponia Antonette Siūba, 40 
metų, 912 North Wood Street, 
(’hicago.

Patariama adv. Hart, ponia 
Deikienė atsisakė liudyti in
spektoriaus McWhorter ap
klausinėjime.

“ Naujienos”.

800 PABĖGĖLIŲ Į JAV
Spalių 22 d. JAV kariškas 

transportlaivis “Gen. Black” 
išplaukė iš Bremerhaveno į 
JAV su pirmu 1)P transportu 
pagal naujai priimtą “ Displa 
eed Persons Act”. Jiems ke
lionė žada galą 1<> metų “Odi
sėjau”, per kurią jie buvo me
džiojami po Europos kontinen 
tą įvairių vyriausybių. Kiek
vienas gali pasiimti 200 svarų 
bagažo, specialistai dar po 300 
svarų įrankių. Daugelis jų 
turės pakeisti gyvenimo būdą, 
kaip pavyzdžiui l)r. E. SSlecey, 
kurs buvo Lenkijoj pasižymė
jęs gydytojas, dabar dirbs 
Brooklyne baldų fabrike.

Lankydami gražiąją Montrealo vasarvietę Ville Lasalle aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
Edward St. 7682, Montreal

Įvairūs užkandžiai, šilti ir šalti gėrimai, lietuviška muzika.

CHURCHILLIS APIE SOVIETUS
Llandudno Wales. (Jhurclril- 

lis pasakė kalbą konservatorių 
partijos suvažiavime, kurioje 
lai p kitau paorėžė, kad JAV 
nusikalstų pasaulio laisvės nu
žudymu ir savižudybe, jei su
naikintų savo atominių bom
bų atsargas .

“Bolševikiška Rusija yra 
stipriai ginkluota ir jos jėgos 
Europoje toli pralenkia visų 
kitų valstybių jėgas drauge.

Dabartiniu laiku vienintelis 
tikras pagrindas taikai ir ap 
sauga nuo karo yra stiprumas.

Jeigu nebūtų atominių (bom
bų JAV žinioje — niekas nesu
laikytų VakartĮ Europos pa 
verginio komunizmui.

Stalinas < 'ekoslovak i joje 
įvykdė tą patį agresijos aktą 
1948 m., kaip Hitleris 1939 m. 
Tai tik dalis “Šalto karo”, 
kurį sovietai pradėjo prieš 
mus visur. Kiekviename kraš 
te, kurį sovietai pagrobia, opo
zicinis elementas be gailesčio 
likviduojamas, gyveninio lygis 
nusmukdomas, kad būtų leng
viau kraštą valdyti per komi 
sarus ir policininkų mases, 
išlavintas komunistų akademi
jose ir aasida vusia.s dėl savo 
egzistencijos savo vadams.

Vakarų tautos nekris į tuos 
pačius mirtinus spąstus antrą 
kartą (pirmą kartą — Hitlerio, 
antrą — Stalino). Jei Rusija 
nori atominės energijos inter 
nacionalizavimo, ji privalo;

L Atsisakyti nuo spaudimo į 
savo satelitus,

2. Baliuosuoti 11 senų Rytų 
Europos sostinių, kurias laiko 
dabar savo naguose.

3. Pasitraukti už Curzono li
nijos, kaip buvo susitarta, ka
da mes kovojome kaip draugai 
kartu ,

4. Paleisti 1.000.000 vokiečių 
ir japonų (belaisvių, dabar lai 
komų vergais,

5. Liautis išnaudoti Vokie
tiją ir Austriją, kurias dabar 
yra jos rankose,

6. Nuimti Berlyno blokadą,
7. Liautis kurstyti malajus 

.r indonezus,
8. Apleisti šiaurinę Korėją,
9. Litini is kurstyti pilietinį 

kaią Kinijoje,
10. Atidaryti plačias savo 

sritis žmonijos susisiekimui ir 
kelionėms. Piltiems laisvai kvė 
puoti ir leisti kitiems laisvai 
atsidusti .

Rusijos vadai grąsina lais
vam civilizuotam pasauliui.

Ket uriol ika Vyrų Kremliuje 
valdo 300 milijonų žmonių su 
tokiu autoritetu, kurio netu
rėjo nei vienas caras nuo Jo 
no Žiauriojo laikų.

Jeigu geležinė uždanga bū
tų pakelta ir būtų leistas lais
vas misisiekimas tarp (abiejų 
pusių — Maskvos oligandhija 
griūtų ir komunizmo burtai 
išnyktų.

Dėlto, dėl savo kailio saugu 
mo jie negali leisti laisvo susi
siekimo. Jie bijo laisvo demo
kratinio gyvenimo įtakos.

Jei sovietai nori atominės 
bombos uždraudimo, jie priva
lo ne vien žodžiais užtikrinti 
pasaulį, bet ir Veiksmais: 
veiksmais, kurie yra garsesni 
už žodžius: paleisti satelitus ir 
pasitraukti į savo kraštą, ku
ris ir taip apima šeštą dalį 
Žemės rutulio.

Lriių aviacija vėl bombar- 
Helgolando salą, vykdy

dama manevrus. Numesta 17% 
tonų bomlbų.

♦ * *
Sovietai laike manevrų Vo

kietijoj mėto tikras bombas, — 
pranešė .nitų lakūnai, skrendą 
su maisto transportais į blo
kuojamą Berlyną.

* * *
Vok iečių denarii ikacijos 

teismas nutarė konfiskuoti A. 
Hitlerio nuosavybę, įvertintą 
2(H).(MIO markių; j paveldėto 
jų pretenzijas neatsižvelgta.

* * *
Vokietis pabėgo iš kalėjimo 

Erlangcne ; amerikiečių zonoj) 
į sovietų zoną. Po kiek laiko 
jis grįžo atgal. “Gyvenimas 
sovietų zonoj yra blogesnis 
negu čia kalėjime,” — pareiš“ 
kė jis.

* * *
ISA karo 'pajėgus (jau 

siekia 1% milijono karių.
* * *

Du sovietų lakūnai pabėgo 
iš Ukrainos ir nusileido Austri
joj, I SA zonoj. Po ilgų sovie 
tų atstovo įkalbinėjimų lakū
nai atsisako grįžti į Rusiją. 
Amerikiečiai duoda jiems 
prieglaudą ir pabėgėlių teises.

sfe
Anglija apginkluoja Vaka

rų Europą rakietiniais lėk 
t u va is.

* * *
Vokietijos Britų zonoje, 

Nord Rlhein-West Talijoj savi' 
'■įblybiu rinkimuose komunis
tai gavo tik 8 proc. balsų.

* * *
Netolimoje ateityje JAV ir. 

Kanada pradėsiančios svars
tyti JAV ir Kanados karinę 
sutartį su tikslu paremti 5’ 
valstybių “Vakarų Sąjungą”! 
ir sudaryti “šiaurės Atlanto 
pa k t ą ’’.

* * *
“Jane’s Fighting Ships” 

žurnale, žinovas apie pasaulio 
laivynus skelbia, kad Sovietų 
Sąjunga turi dabar 250 povan

Gen. Maj. F. F. Worthington, 
iš Vancouver, kuris Krašto Ap 
saugos ministro Brooke (‘lax- 
ton buvo pakviestas organizuo 

ti Kanados milinę apsaugą.

S. MATULAITIS 
Lietuvis siuvėjas

Pri imt vyrų ir mo erų drabužių užsakymus iš 
savos ir klijenių medžiagos. Vėliausios Europos i’’ 
Kanados mados. Kaina prieinama.

6820 Monk. Blvd. Ville Emard Montreal, 
T'def. TR. 3363. Tramvajus 36.

deninių laivų aktyvioj tarn.v 
boj ir virš 100 dar statoma.

* * *
Rusijos pastangos nuslopinti 

JAV radio transliaciją ‘‘Ame
rikos Balsas” (Voice of Ame
rica”) nevyksta. Aplink Mask
vą ir Vladiv ostoką 18 rusų 
radio stočių veikia specialiai 
trukdymui. Tačiau trukdymas 
sužadina rusų klausytojų įdo
mumą išgirsti tai, kas jiems 
kliudoma.

Apskaičiuojama, kad ‘‘Ame
rikos Balso” transliacijų klau
sosi apie 24 milijonus rusų.

* * *
JAV Kongreso “neameriki 

nės veiklios” komiteto pirmi
ninkas praneša, kad komite 
tas turi informacijų, jog JAV 
Kompartija slaptai suregistra
vusi 75.000 narių. Be to, apie 
40.000 asmenų laikoma parti 
jos nariais, bet neregist ruot i. 
Jie esą griežtoj vadų dispozi
cijoj. Daugiausia komunistų 
esą New Yorke, (Ihicagoj, Los 
Angeles ir Detroite.

Per 8 
Kanadą 
g rantai.

* * *
šių metų mėnesius į 
atvyko 79.336 eini

UŽMIGO VIšINSKIUI 
KALBANT

PARYŽIUS. Kiek UN de
legatai vertina ir klauso Vi 
šinskio kalbų — rodo sekantis 
įvykis. Laike įtemptų debatų 
Berlyno klausimu žilaplaukis 
Sirijos delegatas užmigo be
klausydamas Višiinskio aiškini 
mų.

Višinskis kreipėsi į miegan 
tį: “Aš linkiu gerbiamam Si
rijos delegatui sveikatos, kad 
jis galėtų klausytis mano kal
bos. Aš atsiprašau už poilsio 
sutrukdymą, bet jam miegant 
aš negaliu kalbėti”.

Tik kai prancūzas, delegatas 
su vargu prižadino Sirijos ats
tovą — Višinskis tęsė savo kal
bą toliau .

(Tąsa iš Nr. 19) 
Švietimas

97 proc. Kanados suaugusių 
gyventojų yra raštingi. Pra
džios mokyklos lankomos iki 
14-16 metų amžiaus pagal pro
vincijos įstatymus. Už moks
lą mokėti nereikia. Visur dės
toma anglų kalba. Quebec pro
vincijoje daugumas mokyklų 
prancūzų kalboje. Mokyklas 
išlaiko provincijos švietimo 
organai arba savivaldybės. Yra 
mokyklų, kurias išlaiko reli
ginės grupės, kaip romos-ka- 
talikai ir protestantai. Priva
čių mokyklų taip pat yra.

Kanadoje yra 30 universite
tų. Apie 3 proc. Kanados jau
nimo yra baigę universitetus.

Susisiekimas
Kanada turi .63.519 km. ge

ležinkelių. Didesnį geležinke
lio tinklą teturi tik U.S.A, ir 
S.S.S.R. Bet reikia atkreipti 
dėmesį, kad Kanada turi tik 
apie 12 milijonų gyventojų. 
Pirmasis geležinkelis skersai 
Kanadą buvo užbaigtas staty
ti 1885 metais privačios bend
rovės Canadian Pacific Rail
ways. Ši bendrovė buvo gavu
si iš valdžios 25 milijonus do

A. Kantautas.

KANADA
lerių pašalpos ir 10 milijonų 
hektarų žemės, kuri buvo |h» 
30 km. į abi puses nuo trans- 
kontinentalinio geležinkelio. 
Todėl ir dabar dar ši bendro
vė pardavinėja žemes norin
tiems verstis žemės ūkiu. Ca
nadian National Railways 
bendrovę Kanados vyriausybė 
įsigijo 1923 metais bankru
tuojant dviems privačioms 
bendrovėms. Ši bendrovė da
bar taip pat turi geležinkelį 
skersai Kanadą.

Vidaus vandenys sudaro 
puikius ir pigius susisiekimo 
kelius. Kanalų sistema, kuri 
kainavo 300 milijonų dolerių, 
pagerino šį susisiekimą. Dabar 
laivai iš Atlanto vandenyno 
per Šv. Lauryno upę ir kana
lus gali pasiekti didžiuosius 
ežerus ir per juos krašto vi
durį. Šis vandens kelias siekia 
iki 2550 km. Dabar projek
tuojama šį kelią tiek pagilinti, 
kad net didieji jūrų laivai ga
lėtų plaukioti.

Kanada turi 190.500 km su
tvarkytų kelių, tinkančių au
to susisiekimui. Auto tran
sportas pasidarė konkurentas 
geležinkeliams.

Oro susiisiekimas yra labai 

išsiplatinęs ir turi nuolatines 
susisiekimo linijas tarp svar
bių krašto centrų.

Kanados ekonominis gyve
nimas

Kanados gamyba yra didelė 
ir paremta eksportu. Kana
diečio uždarbio vienas doleris 
turi savyje 35 centus iš gamy
bos eksportui. Nikelio, radium, 
jdatinos ir asbesto gamyboje 
Kanada užima pirmąją vietą į 
pasaulyje. Popieriaus, aliumi- 
nijaus ir aukso gamyboje turi 
antrąją vietą. Kviečių užau
ginamu Kanadoje pakaktų iš
maitinti 92 milijonus Žmonių. 
Pradėjus kolon'zuoti Kanados 

rė jos eksportą. Vėliau prasi-i 
dėjo medžiu eksportas. Kolo- ! 
nizavus vakarines provincijas Į 
(Manitoba, Saskatchewan ir | 
Alberta) pradėta ekjportuoti 
kviečius. Industrija pradėjo 
kilti panaudojus hydro-elek- 
trinę jėgą ir atradus žemės 
turtus, 'račiau dar 1939 metais 
70 proc. viso eksporto sudarė 
neapdirbta žaliava.

Dėl Kanados milžiniško plo
to ir geografiniai natūralių 
sienų, jos ekonominį gyveni
mą galima suskirstyti j atski
ras zonas: pajūrio sritis, Que
bec, Ontario, prerijos ir Bri
tish Columbia.

Pajūrio sritis
Į tą sritį įeina trys provin

cijos: Nova’ Scotia, Prince Ed
ward Island ir New Brun
swick. Iškirtus miškus dauge
lyje vietų rastas tinkamas 
Ūk: n’ūkavimui d i r vožė m i s.
rTkiai nedideli. Ūkininkai dau
gumoje verčiasi pienininkyste. 
air'Tiiinu bulvių ir obuolių. 
Taip pat čia yra išplėstas kai
linio žvP’ePu auginimas. Žve- 

; • ppSVii ūkis yra dauge
lio ūkininkų antraeilis užsiė
mimas.

Apdirbta miško medžiaga, 
popieris, menkės, vėžiai ir 
austrės yra šios srities pagrin
diniai produktai. Šiauriniuose 
Atlanto pakraščiuose randama 
minkštos rūšies akmens ang
lių. Jų iškasimas yra brangus, 
nes didesnė dalis klodų randa
si po jūros dugnu. Be to ir 
plieno liejyklų. Geležies rūda 
vežama iš Newfonnland. ka
dangi jos vietoje nėra. Tačiau 
ši pramonė nėra labai didelė.

Quebec
Ši provincija yra pati di

džiausia savo plotu ir antroji 
gvventojų skaičiaus atžvilgiu. 
Visas ekonominis gyvenimas 
yra sutrauktas į Montreal}. Jis 
yra didžiausias Kanados mies
tas ir pagrindinis uostas. 
Šiaurės Amerikos uostų tarpe 

jam tenka antroji vieta, pir
moji gi New Yorkui.

Du trečdaliai visų provinci
jos pajamų pareina iš pramo
nės. Medžio apdirbmo, popie
riaus, tekstilės, odos ir gumos 
pramonė yra gerai išsivys
čiusi. Čia randasi 90 proc. vi
sos Kanados tabako pramonės, 
31 proc. Kanados pramonės yra 
sukoncentruota Quebec pro
vincijoje.

Žemės ūkio sritis Šv. Laury
no upės slėnyje ir artimuose 
plotuose kurie tęsiasi iki USA 
rubežiaus. Ūkininkavimo 
kryptys yra įvairios. Pieninin
kystė, tabako ir cukrinių run
kelių auginimas—svarbiausios 
ūkininkavimo šakos. Daugelis 
ūkininkų praleidžia dalį savo 
laiko dirbdami miškuose ir 
žvejodami.

Varis, sidabras, chromas, 
cinkas yra iškasami Quebec 
provincijoje. Didžiausios vi
same pasaulyje asbesto kasyk
los randamos kaip tik šioje 
provincijoje.

Ontario
Šioje provincijoje yra susi- 

spietęs vienas trečdalis visų 
Kanados gyventojų. Ji pasi
žymi žemės turtų gausumu.

(Bus daugiau)
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Winnipegieti Vinca Marcinkoni 
palaidojus

Vincas Marcinkonis 
eiukonis), gimęs 
rugpjūčio men. 15 d., 
nų km., 
apskr., 
lietu vili

i (Mar- 
1902 m., 
Nemajū 

Šventežerio v., Seinų 
kaip ir daugelis kitų 

1928 m. atvyko į Ka 
plačiąją žemę laimės 
Gyvendamas Lietu vo*ieškoti.

je, tnažažetnio ūkininko šeinio 
je, neturėjo perspektyvų su
kurti sau geresnę egzistenciją 
ir kaip užgrūdintas lietuvis, 
pasitikįs savo raumenimis, iš
kelia koją į daugelio išsvajotą 
turtų ir laimės šalį — Kana 
dą. Pirmųjų žingsnių uolotas 
ir krūmais apaugęs kelias grei
tai išblaško visas Vinco sva
jones ir jis pamatė, kad šia 
me krašte jam teks vesti daug 
sunkesnė savo egzistencijos 
kova, negu kad gimtinėje. 
Bet viltis užsidirbti šiek tiek 
pinigų ir parvažiavus į Lietu
vą įsigyti kad ir nedidelę savo 
nuosavybę, suteikė jam fizi
nių ir moralinių jėgų. Nežiū 
rint nenuoširdžios aplinkumos 
ir sunkių gyvenimo sąlygų, 
Vincas nepalūžta.

Būdamas santūrus ir užsida 
ręs, laikosi siaurame savo drau
gų ratelyje vengdamas įsikiš 
ti į bet kurias kitų savo tau
tiečių politines ir asmenines 
intrygas .

Šio mėn. 5 d., pietaudamas 
valgykloje, staiga krenta ant 
žemės ir nustoja sąmonės. Nu
vežtas į St. 
išguli ligi 8 
vęs sąmonės

I ,»a idojimo
16 d., Vinco kūnas pašar-

vojamas Winnipego lietuvių 
klubo salėje, 240 Manitoba 
Ave., kur skaitlingai susirin
kusieji kolonijos nariai atiduo 
da jam paskutinę pagarbą ir 
atsisveikinimą.

Prieš iškeliaujant į pasku
tinę poilsio vietą, atsisveiki
nimo žodį taria klubo pirm.

Paleliūnas, buvęs Vin 
kaimynas Lietuvoje Povr 
Liaukevičius, viengungių 

ovas Dabašinskas ir M.
Turiningą ir ilgą

G.

Vidrikas. 
pamokslą lenkų kalba pasakė 
darbininkų bičiulis ex vysk. 
Markevičius.

Kartu su krintančiais rudens 
lapais Vincas randa amžinąjį 
poilsį Elmwood Cemetery ka
pinėse. Jo kapą uždengia dau
gybė 
tėsi:

vainikų, tarp kurių ma 
lietuvių klubo, lietuvių 
komiteto, atskirų klubo 

“Roosevelt” d i 
lietuvių DP gėlė* 
Povilo Liaukevi 
draugų, gyvenu- 

darho-

narių. Hotel 
rektoriaus, 
žinkeliečių, 
Čiaus, Vinco 
šių hotel “Roosevelt”
vietės J Dominion kailių fab
riko bendradarbių ir kitų.

Šermenimis ir laidotuvėmis 
rūpinosi ir tvarkė Benas Lu
koševičius kontakte su klubo 
vadovybe ir atskirais kolonijos 
nariais. Klube 
vadovavo klubo 
leliūnas.

Lai būna Tau,
va Kanados žemelė, <lėl kurios 
Tu paaukojai stipriausias sa-

ceremonijoms 
pirm. G. Pa*

mėti.

Joseph ligoninę 
dienos ir neatga 
miršta, 
dieną spalių

Vincai, leng

vo jėgas ir gyvybę gražiausia - 
line są vo žydėjime.

Jurgis Januška.

ST. CATHARINES, ONT.

St. Catharines skyrius įsi
steigė 1948 metų birželio 26 
d., bet per tuos kelius mėne
sius skyriaus veikloje maža 
pažangos tepadaryta, jei ne
skaityti vienos surengtos ge
gužinės. Dėl skyriaus snaudir 
liavimo nepriderėtų kaltinti 
valdybos, kuri turėjo gerų no
rų, bet per asmeninius reika 
lūs, negalėjo rasti nei mažiau 
stos fizinės galimybės pagy
vinti skyriaus veiklą.

Š.m. spalio 9 d. buvo sušauk 
tas visuotinas skyriaus narių 
susirinkimas, kuriame senajai 
valdybai pasiūlius, pusiau 
slaptu balsavimu buvo išrinkta 
nauja valdyba sekančios sūdė 
ties: Dr. Antanas Norvaiša 
pirmininku, Vytautas Kris 
čiūnas — viee-pirmininku, 
Vacius Venckus — sekreto 
mum, Birutė Apanavičiūtė 
iždininku ir Ignas Šajauka 
valdybos nariu.

Parengimų koinisijon 
rinkta: Jonas Dainoras. 
zas Satkevičius ir Bronė 
lienė.

Buvusieji senosios valdybos 
nariai pasižadėjo visuomet pa 
remti naująją valdybą savo pa 
galba ir prisidėti laisvu laiku 
prie technikinių skyriaus dar
bų.

Pažymėtina, kad Petras Ru-

dis Radzevičius, huv. valdybos 
narys, nuo pat, skyriaus įsister 
girno dienų leidžia naudotis 
savo viešbučio patalpomis, 
neimdamas nuomos nei vieno 
cento. Jo šūkis: “Aš visuomet 
su Jumis, o Jūs su manim! ’

Naujoji valdyba pilna ener* 
gijos ir tikisi darniai įsijung
ti į vienintelės Kanados lie 
tuvių organizacijos — K.L.T. 
veiklą.

subuvimų, susirinkimų 
l'ai informacijų centras 

atvykstantiems. Ne
retai ir nakvynės namai. Bū 
damas plačių ir tautinių pa
žiūrų žmogus, aktyviai daly
vauja Kanados Lietuvių Tary
bos veikloje.

Ponia Grabam, — tai lietu
vaitė ištekėjusi už anglo, bet 
nepametusi taip brangaus že
maitiško būdo — nuoširdumo. 
Ji pilna energijos, jaunatviš
ko gyvumo moteris, visada 
pasirengusi kiekvienai ar kiek
vienam padėti įvairiuose reika
luose. Aktyvi K. L. Tarybos 
darbuotoja. Ponas Merkys — 
mėgstąs šposus, linksmas visų 
naujai atvykstančiųjų globė
jas. Neapleidžia jokių subuvi
mų ar susirinkimų.

Kanados Lietuvių Tarybos 
Londono skyriui džiugu turėti 
tokius rėmėjus savo eilėse, 
kurie įneša rimtį ir susiklausy
mą į visą bendruomenę. K.L.T. 
skyriui plati dirva kultūrinei 
veiklai, tik valdyba turėtų 
parodyti daugiau gyvumo ir 
organizacinių sugebėjimų tvar
kytis, 
demokratinėje šalyje, 
kratiniai principai. Laikas 
kala uja giliai įsisąmoninti, kad 
vienas iš mūsų tikslų — vi
somis jėgomis siekti visų 
tuvių, nežiūrint jų „ nusistaty
mo, subūrmo po K.L.T. vėliava.

Buvusi anksčiau suorgani
zuota tautinių šokių grupė 
mirusi. Bandoma naujai orga
nizuoti, kas reikia tikėtis pa
vyks. Sportas apleistas. Dai
na pamiršta. Atvykstant nau
joms jėgoms ir įsitraukiant į 
kultūrinę veiklą visi nesklan
dumai bus nugalėti ir Londo
nas susilygins su kitomis lie
tuvių kolonijomis.

Londonietis.

tuvių

<•

Vac. Venckus.

iŠ-
Juo*
Ku-

LONDON, Ont.
Šio mėn 14 d. Londoną pa

siekė naujas transportas lie 
t u valčių, kurių atvyko apie 
15. Jos buvo išskirstytos po 
įvairias ligonines ir privačius 
namus įvairiems narnų ruošos 
darbams. Negausią, bet gražią 
ir darnią Londono lietuvių ko
loniją jos 'papildė naujomis 
jėgomis. Atvyksta ir vyrų, 
bet jie daugiausia iš kitų Ka
nados 
žiemos

Šiuo metu skaitoma 
70 lietuvių. Rašant 
dono lietuvių koloniją negali
ma praeit pro kelis senesnės 
kartos emigrantus, kurie su
daro lyg viso Londono lietuvių 
gyvenimo ašį. Malonaus būdo, 
visada su šypsančiu veidu, p. 
L. Mačys. Jo namai, esantieji 
156 Hartori Street, virto lie-

vietų ieškodami darbo 
sezonui.

jau iki 
apie Loir

r y 
y
y

6
į

Laikykimės principo: 
denio 

rei

lie

Kanadon atvykusiųjų DP 
tarpe yra ir grupė lietuvaičių 
Seselių Vargdienių — Nekaltai 
Pradėtosios Mergelės Kongre
gacijos vienuolių.

Jungtinėse Valstybėse esan
čiųjų Vyresniųjų pastangomis 
ir Toronto Arkivyskupui pa
remiant joms pasisekė įsikurti 
Toronte. Dabar jos veda To
ronto Vyskupijos žinioje esan
tį Kūdikių Lopšelį.

Seselėms patikėtos pareigos 
pareikalauja iš jų daugiau 
jėgų negu jos turi personalo. 
Jei iš darbo sutartis atlikusių 
kuri nors lietuvaitė panorėtų 
bendradarbiauti virš minėtoj 
įstaigoj savo tautiečių tarpe, 
ji yra prašoma kreiptis į:

Rev. Sister Apollinara, Me 
Neil Infants Home, 9 Vėl" 
lesley Place, Toronto 5, Ont.

Nešvara ir skurdas stovyklose
(Atkelta iš 2 psl.)

“Mes pradėjome galvoti 
mes į Kanadą atvažiavome 

i ar

ko: 
ar 
kaipo darbo arkliai ar žmo
nės. Niekas mumis nesirūpina. 
Tokiose sąlygose mes gyvena
me pirmą kartą. DP stovyklo
se Vokietijoje amerikonų zono
je buvo geresnės negu šitos.’

Blogiausia stovykla aplan
kyta “Tribūne” koresponden
to yra į vakarus nuo Emerso 
n’o. Joje gyvena 65 vyrai — 
lenkai, jugoslavai, Ukrainai, 
latviai, lietuviai ir estai. Jie 
nevedę, visi kariavo prieš Vo
kietiją ir buvo karo belaisviai 
koncentracijos lageriuose.

Nešvarios lovos.
Keturi namai sudaro 

vykią. Trys gyvenami namai 
ir ketvirtas — virtuvė. Nors 
viduje ir elektros lem|M>s, ta
čiau šviesa nepakankama. Vy
rai guli dviejų aukštų lovose. 
Vienoje būdoje dėl 21 jismens 
buvo tik 2 suolai. Manitoba 
Sugar Go. kiekvieną vyrą ap
rūpino pora plonų pilkų dekių. 
matracu be jokio užvalkalo 
ir pagalve taip pat be užval
kalo. Visa ši lova yra kieta ir 
nešvari. Naktį šaltis trukdo 
miegą. “Mes užkuriame smar
kesnę ugnį prieš eidami gul
ti,” — pareiškė vienas estas,

sto'

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

Virbali Electric, Reg'd
TEL. DO. 3655

Lietuvis Elektros Kontraktorius
Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas 

Visokios rūšies elektros įtaisymas, bei pataisymas 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

Savininkas: STASYS VIRBALAS. TEL. DO. 3655

816 Jean Talon, W. Montreal

TEL. VI.6373 6668 DeLorimier Avė 
Montreal, Que.

Albertas!. Norkeliunas
GENERAL INSURANCE — VISOKIAUSIA APDRAUDA

Teikiu sąžiningą patarnavim ą visose Apdraudos srityse

Pildau valdiškas blankas, da ran vertimus ir 1.1.

Valandos: Pirm, ir ketvirt. vakarais nuo 7.00 iki 10.00 ir 
pagal susitarimą.

l

y
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~ y
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TIK IS KANADOS SIUNČIAMI GERIAUSI, ŠVIEŽI MAISTO PRODUKTAI

PADEKIME BADAUJANČIAM TREMTINIUI
GERIAUSIAI JUMS PATARNAUS VALDŽIOJE REGISTRUOTA BENDROVE “HELP” 

SIUNTINYS Nr. 1 
Tik 510.00 

(su įpakavimu 20 svarų)

Z

HELP priima maisto siuntinių užsakymus j visas Vakarų 
Europos valstybes, išsikirtai) t USSR kontroliuojamas.
HELP Patarnauja Kanados ir J. A. Valstijų žmonėms. Siuntiniai 

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

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

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

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

5
2
5

2
1
1
1

kiaulinių TAUKŲ 
KAVOS (pupelių) 
CUKRAUS 
kenuotus MĖSOS

svarai
svarai
svarai
svarai
svaras GRIETINĖS 
svaras RYŽIŲ 
svaras KAKAVOS.

(su
4
1

1
1
1

8

SIUNTINYS Nr. 2
Tik $6.00 

įpakavimu 10 sv.) 
sv. kiaul. TAUKŲ 
sv. KAVOS pupelių 
sv. MĖSOS 
sv. CUKRAUS 
sv. KAKAVOS
SIUNTINYS Nr. 3 

Tik $6 
sv. kiaul. TAUKŲ

— “tačiau ji greit užgęsta ir 
mes visi paibundame nuo šal
čio.”

Trijų paskirčių praustuvė 
(cinką)

Kiekvienas namas turi ge
ležinę praustuvę, kuri atstoja 
prausyklą, maudyklą ir skal
byklą. “Tribune” reporterio 
vizito metu trys vyrai naudo
josi praustuve: vienas plovė 
savo kojas, kitas savo veidą ir 
trečias apatinius baltinius. 
“Mes perkame savo muilą,”— 
pareiškė buvęs žurnalistas ju
goslavas. Vanduo ateina iš 
upės. Niekas stovykloje neturi 
švarių kojinių ir apatinių 
baltinių. Taip pat dekiai ne
švarūs, nes nuolat į būdas vė
jas pučia dulkes iš lauko.”

“Mes negalime užlaikyti 
savo kūno švaros,” — sako 
lenkų korpo veteranas,— “nes 
nėra vietos išsimaudyti, ka
dangi praustuvė yra per ma
ža.”

Tikisi būti kanadiečiais.
šitas vargas ir reika 

sako vienas DP.
dirbsime vienus metus 
gyvensime kiekvienas 

kad vi-

liūgas’’ 
Mes čia 
ir tada 
sau.’’ Kitas pareiškė, 
sa tai dar nebūtų taip 'blogai, 
jei turėtume sąlygų mokytis 
angliškai. “Mes nenorime mo
kytis serbiškai, latviškai arba 
kitą kurią kalbą,, nes mes ti
kimės būti kanadiečiais.”

Trys vyrai buvo labai supy
kę ir1 nebijojo grąsinimų būti 
grąžintais atgal į Europą. Jie 
nuėjo į Farm Help Service 
Winnipege ir paprašė leidimo 
persikelti ūkio darbams į On
tario ir apsivesti 1>P mergai
tes dirbančias Toronte. Mr. 
Major Richardson to jų pra
šymo nepatenkino, pareikšda
mas: “Jūs neturite teisės, 
jūs dirbate ten, kur mes paski
riame arba 
Europą.” 
Ricriia rdson,

vykstate atgal į 
.Major Henry R.

.Manitoba Farm
> direktorius, į tai 

toks tariamas jo 
buvęs jų pačių

Jis sakė, kad 
kad DP no*

pasakė, kad 1 
pareišk imas 
sufabrikuotas, 
buvo atsitikimų, 
rėjo persikelti į kitas provin
cijas, tačiau dauguma provin
cijų turi susitarimus su Domi
nija dėl DP darbininkų ir bū
tų nemandagu leisti 
klaidžioti 
provinciją 
periodo.

Tokį maždaug vaizdą patie
kė Winnipego, (virš 300.000 
gyventojų) skaitytojams di 
džiausiąs dienraštis, pailius
truodamas straipsnį vaizdžio
mis aprašomos stovyklos nuo
traukomis.

Žinoma, aprašytosios sąly
gos, gal būt, yra vienos ils blo
giausių Kanadoje ir tik trum
pu runkelių nuėmimo 
tačiau jos vis dėl to daug sako 
apie humaniškumo stoką ir 
tiesioginį žmogaus eksploata
vimą šiame turtingame ir di
deliame demokratiniame kraš
te. Toks nekaltų žmonių trak
tavimas yra geriausias patar
navimas Kremliui. Tenka pri
durti, kad miestuose, laisvame 
gyvenime tiek darbo, tiek už
darbio atžvilgiu sąlygos yra 
nepalyginamai geresnės.

Jurgis Januška,

jiems 
iš provincijos į 
laike 12 mėnesių

metu,
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Baltijos Žuvėdra.

Šią naktį regėjau mėnulio šviesoje 
Besnaudžiančią seną Baltiją.
Sidabro takelis į tolį viliojo —
Užburton vilnių kanalijon . . .

Švyturys senelis ant senojo molo 
į balzganą tolį žvilgčiojo,
Šypsodama Žvejams, kurie grįžo iš tolo, 
Kur duonos sau kąsnio ieškojo.

Staiga ant sidabru išgrįsto takelio
IŠ Baltijos raitelis kilo.
Iš po baltojo žirgo kojų ugnelės
Tik skrido aplinkui ir skilo.

Iškeltoje rankoj švytėjo jo kardas
Ir akys drąsa jo žibėjo :
Tai Vytis Jūratės rūmus apleido 
Ir broliams pagalbon skubėjo!

Linz, 25. 11. 1944 m.

Pranys Alšėnas.

Rašytojas svetimuose
varžtuose

J. Paukštelis, kai nestovėjo 
už jo nugaros enkavedistas su 
naganu, rašė patraukliai ir 
gana gyvenimiškai.

Juk esame skaitę jo “Vidur" 
nakčio Baladę“, “Kaimynus” 
ir kitas knygas. “Vidurnak
čio Baladėj“ radome novelę 
“Raudona Rožė“, (kurioje 
pavaizduotas bolševikų “ihir 
maniškumas”, kurioms žmonių 
gyvybė—nei kiek ne vertesnė 
kaip mūšių ar kitokių vabz
džių. Novelėj kalbama apie 
Lietuvos patriotą Antaną 
Galindą, kurį negailestingai 
sušaudė bolševikai ir paliko di
džiam sielvarte jo sužadėtinę 
Onutę. Čia pastraipėlė:

“. . . Dūmai surūko. Nu
šovė. Antanas sukniubo.

— Tiesiai per krūtinę . . . 
Nė žymės, kad nušautas.

— Ko čia dar žiūrinėj! . . . 
Greičiau užkąskim ir jokim.

— Ar taip sukniubusį ir 
užkąsim

— O kaip?
Tad bolševikiškų budelių 

pašnekesys prie Antano lavo" 
no.

Vėliau jie nužudė ir jo su
žadėtinę Onutę, kuri nuėjo pa
simelsti ant Antano kapo:

— Ar matot?
— Ką?
— Ant baltagvardiečio ka

po kniūpso moteriškė.
— Tai sužadėtinė . . . Ma

tyt, pamišo vargšė. Gaila, gra
ži mergaitė .

— Ar aš į ją pataikysiu?
— Pamėgink.
Bolševikas nutaikė šautuvą. 

Dūmai surūko . . . Onutė 
abiem rankom susigriebė už 
krūtinės, atsistojo ir vėl atgal 
atkrito.

— Velnie, tu nušovei ją! — 
skaudžiai suriko paskui jojan
tis.

— Didelis čia daiktas — 
buržujaus sužadėtinė . . .

Taip rašė Paukštelis anks
čiau. O dabar jis rašo panegiri
kas Tėvynės okupantams ir 
savo brolių žudytojams.

Juk žinome gerai, kad bol- 
ševikijoj žmonės ne tik mė
sos ir duonos trūksta, bet ne 
visuomet ir bulvių su lupeno
mis išsitenka. Tokiais ubagais 
juos padarė “tėvelio” Stalino 
kolchozai. Tačiau, pažiūrėkim 
kaip Sov. Sąjungos gyvento
jų nuotaikas ir gyvenimą pie
šia savam reportaže tas pats 

bet jau “Sovietiškas paukš 
telis ’ ’.

Dabar Paukštelis užkauka 
zy, Gorkio vardo tarybiniam 
ūky (kolchoze). Ūkio gražu
mas, derlingumas ir visa kita 

neišpasakyta. Na, o jo gy
ventojai — tikri “pasakiško 
rojaus” įnamiai . . .

Bet duokime čiulbėti pa
čiam paukšteliui:

Pietų mus pakvietė to 
ūkio direktorius. Tamsaus 
veido, nė žodžio rusiškai ne
mokąs azarbeidžanietis. Ei 
darni per kiemą, prie vartų, 
atrandame jo vyresnįjį sūnų, 
ugnį bekūrenant šašlikams aut 
žarijų kepti. Sužinome, kad 
jis svečiams pavaišinti papjo
vęs aviną. (Žiūrėkite, kaip 
greitai ir kaip pigiai avinai 
“piaustomi” pas tarybinius 
žmones!) Kaukaziečiai ištiki
mi seniems tėvų papročiams. 
Svečias jų namuose, tai kaip 
pats dievas (Dievas, žinoma, 
pas Paukštelį dabar rašomas 
iŠ mažosios raidės), anot Sa' 
medo Vurguno . . .

Na, o grįžtant iš malonaus 
tarybinio ūkio šeimininko vai
šių, esą, buvo paklysta ir įva
žiuota į kažkieno kiemą. Iš 
ėjęs šeimininkas paklausęs: 
“Kas čia?” . . .

— Svečiai, — juokiasi mūsų 
palydovas.

— A*a, mieli svečiai, prašo
me į vidų!

— Mes aiškinamės, kad ne
tyčia pakliuvome, pasiklydo
me, ibet nepažįstamieji šeimi
ninkai vis tiek savo: girdi, dar 
ne vėlus laikas — prašom, 
mes buivolą papiausim, (Mano 
pabr. P.A.) skanaus vyno turi 
me . . .

Ar nevertė Tavęs juoktis, 
pilvą susiėmus, tokie korijo- 
zai, mielas skaitytojau? Ten, 
kolchoze, jiems extra tebuvo 
papjauta tik vienas avinas, o 
čia, netikėtai užklydus, dargi, 
pas visai nepažįstamus ir neži
nomus asmenis, jie, tučtuojau 
papiaus buivolą, vaišins ska
niu vynu ir pan. . .

Ach, kokie “laimingi” tie 
Paukštelio tarybiniai žmo
nės . . .
Toronto, 1948.10.1.

Skaitykite ir platinkite 
"Nepriklausoma 

Lietuva"

Operos soliste F. Radzevičiūte 
Kanadoje

Likimas žaidžia su mumis. 
Buvę profesoriai, daktarai, dil
ba fabrikų darbininkais, žy 
mios menininkės tarnaitėmis 
ir 1.1. Tačiau žmogaus dvasios 
ir jo asmenybės nepalaužia 
joks darbas.

Gražų pavyzdį tam teikia 
Pranciška Radzevičiūtė, at
vykusi į Kanadą kaip tarnaitė 
ir dabar dirbanti pas Miss 
Muriel Lutes, Magnetic Hill, 
N.B. Nors ir dirbdama tarnaite 
“ant fannos“, 7 mylios nuo 
artimiausio Moncton miesto, ji 
sugebėjo susidaryti sąlygas 
eilei koncertų įvairiuose ka
nadiečių subuvimuose. Vieną 
iš jų Moncton radio kalbėto 
jas rugsėjo mėn. 14 d. apibu
dino sekančiai:

“Paskutinį šeštadienį aš 
atsilankiau Shepody District 
Convention of the 'Women’s 
Institutes. V ienas iš vakaro 
siurprizų buvo dainininkė, 
Labai puikus sopranas. Jos 
vardas — aš bijau ištarti, nes 
vistiek ištarsiu klaidingai 
Pranciška Radzevičiūtė. Ji 
viena iš tų moterų, kurios at
vyko į Kanadą namų ruošos 
darbams. Ji buvo DP Vokieti
joje. Pranciška gimė ir augo 
Lietuvoje. Ji studijavo daina 
vimą Kaune, po to Romoje 
St. Cecilia Conservatory ir 
baigė ją su pagyrimu. Tada 
pradėjo dainininkės karjerą. 
Ji apkeliavo visus Ebro-pos dl 
džiuosius miestus — Milaną, 
Paryžių, Berlyną, Vieną, Pra- 
gą ir kitus. Ji vaidino 22 ope
rų rolėse.

Nepažįstu Tavęs, Lietuvos 
laukų sūnau, ir gal niekad su 
Tavimi nekalbėjau. Tik ži 
nau, kad mūsų gyslomis čeža 
tas pats lietuviškasis kraujas, 
o širdyse dega ta pati gimtojo 
krašto meilė.

Mudu išėjome skirtingais 
keliais, kai anūsų žydinčią Tė
vynę siaubė triuškinanti rytų 
audra . . .

Aš išėjau į vakarus, ir man 
kelią Tėvynėn pastojo pikti 
įsibrovėliai; Tu pasilikai tė
vų namuose, ir Tave prievarta 
išgabeno į svetimą rytų žemę.

Šiandien, kada mūsų Tėvynė 
parklupo po svetimųjų už
dėtu Kryžiumi, — Tu savo su 
menkusiais, sudaužytais, kru 
vinais pečiais padedi jį nešti.

Žinau . . .
Pavargęs grįžti į vargingą 

lindynę ir, krimstelėjęs suai 
žėjusios duonos plutą, ištiesi j 
savo kūną guolyje, kaip ant 
kryžiaus. Tavo akys merkiasi, 
raumenys poilsio nori.

Tačiau Tu ilgai neužmiegi 
trumpą ramybės naktį ir savo 
mintimis grįžti į mūsų Lietu
vą.

Tu bėgioji visus kūdikio ir 
vaiko takus, Tu išvaikšjioja 
jaunpuolio kelinę; Tu nueini į 
jaunimą ir tranki sutartinę; 
nukeliauji į lankus ir braidžio" 
ji Šienaujama pieva: Tu nukiū
tini į arinius, žengi paskui 
žagrę, pjauni rugius statai ja
vų gubas, veži į klojimą; Tu 
nuvažiuoji į atlaidus, į papras
tą bažnyčią, nukeli kepurę 
senam Rūpintojėliui; 'Pu visa 
krūtine trauki Pulkim ant ke
lių, o grįžęs sušoki trankų suk
tinį ir paragauji beržo sulos; 
paskum atsiguli ant kvepian
čio šieno ir skaičiuoji žvaigž
des, dideles ir mažas . . .

Ji karo metu pakliuvo į Vo
kietiją ir dabar nieko nežino 
apie savo namiškius. Ji kalba 
septyniomis kalbomis, bet, de 
ja, jų tarpe nėra anglų kaltos, 
kurią ji dabar mokosi. Ji pa
dainavo mums Lietuvos him
ną. Jis skambėjo kiek sveti 
mai mūsų ausyse, labai liūd
nas, net su .melancholijos 
niuansais, bet ji dainavo su to
kiu jausmu ir įsitikinimu, kad 
mes galėjome suprasti, ką tai 
reiškia. Kai baigė, ji nusi
šluostė savo sudrėkusias akis. 
Ji dėvėjo tautinius lietuvių 
rūbus (seka smulkus jų ap
rašymas). Po to ji padainavo 
gerai visiems žinomą prancū
zų baladę ir Braihmso Lullaby. 
Nors ji vartojo lietuviškus 
žodžius, bet kiekvienas galėjui 
savo mintyje sekti “Lullaby”! 
ir “Goodnight” — tai buvo 
tikrai puiku.

Į susirinkimą ji atėjo su sa
vo darbdave p le Muriel 
Lutes. Aš spėju, kad p. Muriel 
jaučiasi kiek nejaukiai atsi 
vesdama iš savo virtuvės ope
ros dainininkę užpildyti po
būvio programai. Kai jūs ku
rią dieną vėl girdėsite ją, at
siminkite jos vardą — Pran
ciška Radzevičiūtė.”

Panašiai per kelius kartus 
ją apibudino vietiniai Moncton 
laikraščiai.

Linkime mūsų žymiai daini
ninkei ištvermės baigti sutartį 
ir grįžti su daina į lietuvišką 
ją visuomenę Kanadoje.

Pr. R.

Laiškas ištremtam lietuviui
t) paskum grįžti į savo šaltą 

lands nę ir iki kraujo trini 
sausas, išverktas akis.

Vienišas jautiesi. Visų, vi 
sų, net paties Dievo apleistas. 
Dažnai nuovargis iščiulpia 
paskui ines jėgas ir sugeria pas
kutinius kraujo šlakelius.

Mažas, silpnas jautiesi. Be 
jokios pagalbos, nes seniai ne
girdėjai švelnaus užuojautos 
žodžio. Tau gal jau sunku įsi
vaizduoti žmones, kurie pake
leivį priima, paguodžia ir pa
valgydina, nes apie Tave — 
beširdžiai mechanizuoti pabai
sos.

Bet neklysk. mielas bro
li, — 'Pu nesi užmirštas! Apie 
Tave žino ir kalba visa tauta, 
apie Tave dainuoja partizanai. 
Tavo nežinomą vardą mini 
tremtiniai.

Svarbiausia — apie Tave ži 
no liūdįs Lietuvos tuštumose 
Rūpintojėlis, Tave mato budin
ti Apvaizdos Akis, 'Pan di
džiausiam jėgų išsekime pa
duoda stiprybės taurę Viešpa 
ties angelas!

Neklysk, broli, — Tu nesi 
silpnas! Visi žino kad Tavo 
našta sunki sunki, kaip pats 
didžiausias pažeminimas, kad 
Tavo kryžius gyvu krauju ap
šlakstytas o Tu vis dėlto neši 
ir panėši, nors kasdien laibiau 
bąla Tavo veidas.

Tu neši ne žmogaus jėgoms 
skirtą kryžių, — dėl to dide
lis, milžiniškas esi savo siel
varte ; Tu kenti už šventą 
tėvų žemę už nemirštančią 
Lietuvą, — dėl toĮdijflvyris esi; 
Tu kruvinies už gyvą galybių 
Dievą, — dėl to šventas kan 
kinys esi . . .

Norėčiau paguosti Tave, 
įkvėpti vilties. Bet nežinomi 
žmogaus keliai ir sunku pra* 

į matyti ką žada rytojus. Aš

Broliai skautai
..Iš L.S.S. Tekinio skyriaus
Vokietijoje galima užsisakyti 
tiesioginiai ir per mane (be 
persiuntimo kainos), visi 
“Skautų Aidai“ nuo 1946 m. 
6 Nr. po 0,50 DM., 5-6 Nr. 1 
DM., “Laužams liepsnojant“ 
1 DM., “Kaip vesti skiltį” 
0,30 DM., “Skautybės“ visi 
numeriai po 0,30 DM., “Skau 
tų vadovui” 1 DM., “Skaiity 
bė mergaitėms” 1 ir III dalis 
po 1 DM., “ Į Taikos Rytojų” 
albumas 2 DM., “Kelionė į 
Lietuvą“ 1 DM. Kitos knygos 
kiek brangesnės.

Skautiški Ženklai: lelijos, 
rūtelės, vyčių, jaun. sk. po 
1,50 DM. Tautinės stovyklos 
1 DM.

Valiutos kursas maždaug $1 
— 10 DM.

Nepamirškite pr iškaityti 
persiuntimo išlaidų.

Su užsakymais siųskite ir 
pinigus, nes Tiekimo skyrius 
visiškai neturi pinigų pasiųs
ti pakietams.

Siųskite šiuo adresu: Jonas 
Matulaitis, L.S.S. Tiekimo sk. 
Kanadoje vedėjas, 315 Indian 
Rd., Toronto, Ont.

SIUNČIA LAIKRAŠTĮ
Iš kanadiečių suaukotų aukų 

83 mergaitės tremtinės gauna 
Kanados katalikų savaitraštį 
“Canadian Register”. Laik
raštis siunčiamas tik katali
kėms.

Tai gražus kanadiečių kata
likų užsimojimas, aprūpinti 
katalikiška spauda naujai at
vykusias mergaites.

Jonas Gailius.

viena žinau ir trijų milijonų 
vardu sakau:

— Tu gyvas esi ir būsi trijų 
milijonų širdyse; apie Tave 
dainuos jaunimas; senoliai 
anūkams pasakos; granito pa
minklai bylos praeiviams . . .

Norėčiau Tave nuramint i... 
Bet Viešpats geriausiai į žmo
nių širdis prabyla. Aš viena 
galiu Tau pasakyti:

— Tavo vargas ir kruvinas 
prakaitas brangiausios aukos 
kodylais kyla prie gašlybių 
Vie&paties, ir Jis išpildys di
džiausią troškimą: Lietuva 
prisikels!. . .

Tavo jaunystė ir gyvenimas 
nepraslinks be reikšmės.

Nepažįstu Tavęs mano broli, 
ir nežinau Tavo vardo. Ir 
Tavo išblyškusio veido gęs
tančių akių nematau.

Tačiau kasdien trijų milijo
nų vardu meldžiu gyvąjį Die
vą, kad Jis Tau kasdien siųs 
tų savo angelą.

Ir dar prašau . . .
Kad trys 'milijonai būtų 

verti Tavo aukos kad nė va
landėlei nepamirštų, kad Tavo 
skausmas ir kančios juos įpa
reigoja.

O dabar —
Užmerk šiai nakčiai akis ir 

nors akimirksnį pasilsėk! Pa
sapnuok Tėvynės grias ir 
laukus; atsikvėpk šilų ir pievų 
oru. Sustiprėk ryt dienos var 
gni " " "

Tegu Apvaizda laimina Ta
ve, tegu angelas sargas šaltu 
dausų vandeniu vilgo Tavo 
sukepusias lūpas . . .

Tegu sustiprina Tavo kry
žiaus kelią ir parveda į lais
vą tėvų žemę . . .

Alan gi leisk pabučiuoti Ta
vo sutrūkusių, kruvinų kojų 
pėdas . . .
1948.X.12.
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R PAVERGTOS TĖVYNĖS
Žinios iš Lietuvos

Anksčiau, kai prekyba buvo 
racionuota, pinigų buvo, bet 
prekių nebuvo, per ištisus me
tus negalima buvo gauti dali 
gelio tų maisto produktų, kurie 
maisto kortelėse buvo išrašyti.

I )abbininkų nuotaikos labai

vis pablogėjo
I’anai k in ta ir pirmos okupa
cijos meto propagandinė prie
monė darbininkų simpatijai 
laimėti — įmonių direktoriais 
darbininkai nebeskiriami.

švietimas ir bažnyčia
Švietimo srityje (statistika 

operuojant) pažanga. Pa
didėjo gimnazijų ir progimna 
zijų skaičius Progimnazijos 
yra net Garliavoj, Šilavote. 
Mokinių skaičius taip pat pa
didėjo. Per mokslo įstaigas 
turi būti perauklėtas jaunimas. 
Nuo 1946 m. vis labiau švieti
mas atribojamas nuo vakarų. 
Iš 'bibliotekų išimami vakari 
niai autoriai, programose jie 
striukinaimi. sovietinių tautų 
literatūros ir gyvenimas išple 
Čiamas. Vadovėliai • daugiau 
šia vertimai iš rusų kalinis. 
Mokyklos turi perauklėti ir 
religijos atžvilgiu. Neminint 
priemonių, pažįstamų iš pir
mos okupacijos, pastebėtina, 
jei mokytojas nueina į bažny 
čia, jis tardomas ir įspėjamas. 
Mokytojų didelė dalis jauni; : 
gimnazijos mokytojui užtenka

nedaug, 
ir meno

K aune
Vilniuje

tėvai ne 
ha.
reikalau-

Mokslo lygis dėl to kritęs. 
Didesniuose miestuose (pa v. 
Kaune) yra išlikusios gimnazi
jos uekoeduakcinės — sky
rium berniukam, skyrium mer 
gaitėm.

Abiejuose universitet uose 
studentų yra apie 50(M). Kauno 
ir te rusų studentų 
Vilniuj (universitete 
akademijoj) daugiau, 
paskaitos lietuviškai, 
lietuvių ir rusų kalba.

į universitetą gali būti pri
imami tik tie, kurių 
turi daugiau kaip 18 

Kauno universitete
jama taip pat, kad kandidatas
į studentus pristatytų vietos 
kouupartijos ištikimybės pa
žymėjimą. Universitete for 
suojami technologiniai moks
lai. Bet ir be 'forsavimo 
patys studentai eina į tiksliuo
sius 'mokslus; humanistiniai 
fakultetai studentų turi visai 
mažai. Ten sunkiai pakeliama 
marksistinė-bolševikinė moks 
lų dvasia. Koks studentijos 
veidas, nepaisant viso spaudi
mo, galima spręsti iš to, kad 
Kauno universitete iš 2000 st u 
deutų komjaunuolių buvo 13.

Spauda
Spaudos išleidžiama daug. 

Bet tai vis propagandinė lite
ratūra, kuri neskaitoma. Kai 
muose mokytojai įpareigoti iŠ 
platinti ipo keliasdešimt eg
zempliorių laikraščio. Jeigu 
neišplatina turi savais pinigais 

mokytojų sominarijos baigimo, sumokėt. Taip paprastai ir es-

ti, nes kaime mažiau sovietinę 
spaudą skaito. Tik tuo metu, 
kai sovietinėj spaudoj imta 
plūsti vakariečius, kai Višins
kis kalbėjo apie DP, laikraš 
Čiai buvo perkami gyviau. To
kie laikraščiai kaip “Tėvynės 
Balsas” Lietuvoje neplatinami. 
.Jie gabenami tik DP. Mieste 
liuose ir net kaimuose yra įtai
sytos skaityklos, bet niekas jų 
nelanko . . . Šiom dienom 
šveicarų laikraščiai aprašo ku
riozinį faktą Čekoslovakijoj.

Esą iš Čekoslovakijos ėmę 
gausia*i bėgti Žmonės į Vaka
rus. Pasienyje įtaisytas lageris, 
kuriame laiką sugautuosius. 
Vienas laikraštis pasiuntęs ko

taciją, apie bažnyčių a priėji
mą mokesčiais — visiškai tei 
s-ingos. Vidutinė parapijos baž 
nyčia turi mokėti apie 180.000 
ėb. (senųjų, dabar 18.000i. 
Prienuose, Biržuose evangeli 
kų bažnyčios paverstos arkli- 
dėm. 1946 m. Kalėdas buvo 
drausta švęsti. Draudimas

už- 
ne‘

pasisekė.
Gyventojų judėjimas, 

senuoju statistikos sudarynėto 
jų vardu tariant, yra labai gy

pasikalbėjimą, kodėl jie bėga. 
Korespondentas nuvykęs, bet 
jis nurodytame lageryje nėra 
dęs nė vieno pabėgėlio ir grį 
Žęs. Po iporos dienų jis nuste
bęs, kai rado savo laikraštyje 
išspausdintą pasikalbėjimą su 
bais bėgliais, pasirašytą jo ini
cialais . . . Lietuvoje tokie 
kurozai nustojo kuriozų vardo. 
Tai kasdieninis įvykis.

Profesoriai ir rašytojai apie 
savo vardus po įvairiais pa* 
reiškimais patiria post factum. 
Sitai tenka turėti galvoje, iš 
šalies vertinant Lietuvoje liku 
šių viešąjį pasireiškimą.

Bažnyčia 1945 m. buvo paly 
ginti toleruojama, bet jau 194b 
m. prasidėjo stiprus persekio 
jitnas. Žinios apie vyskupų su
ėmimus, apie 80 kunigų depor

ninga'i, sistemai ingai. Keniau 
minėtas skaičius 2(M)0-3(XM) 
'mėnesiui — gana teisingas.

Nuo 1944 ligi 1947 m. pabai
gos deportuota 120.(MM).

Deportuojami dabar dangų 
mas prie Uralo į šiaurinę sritį. 
Deportavimo metodai - tie pa 
lys. Apie juos buvo jau rašy
ta. Vadinamų masinių deporta 
vinių ligi 1947 m. galo nubuvo. 
Gausiai vežė betgi iš Smalki 
jos 
čio
(Kartinis 
yra 'masinis, 
masės žmonių.

1947 m. rugpiū 
mėnesiais. Bet 

vežimas
nes

Tik
nes

ir da- 
iŠ esmės 
išvežamos 
jis dabar 
planingos 

iri s, apgalvotas, atrinktas.
Partizanų ir ryšium su 

tizanų veikla sunaikintų 
deportuotų civilių žmonių 
iki 25.(MM).

vo 140.000.

Si par
ir 

y ra

70 proc. partijos ir adminis
tracinio aparato jau rusai. 
Vietom net apylinkės komi
tetam vadovauja rusai.

Žydų Lietuvoje daugumas 
atkeliavo iš Rusijos. įsikūrė 
Vilniuje, Kaune. Klaipėdoje, 
Šiauliuose, .lų yra apie 14.(MM). 
Daugumas dirba sovietų oku 
pacinių įstaigų aparate.

Plūsta iš Rusijos taip pat 
“ bezprizorninkai ” ir “miršo- 
Čininkai”. Antrieji prisielge 
talija, prisiskabo varpų ir vėl 
leidžiasi atgal į Rusiją. Pir
mieji yra didesnis krašto gy
ventojam pavojus. Jie liekasi 
krašte ir sudaro daugiausia 
kriminalistinį elementą. So
vietinė sistema yra išmokusi 
bezprizorninkus sunaudoti sa
vo galybės aparatui: juos ver 
buoja į enkavedistus. Tam dar 
bui jie psichologiškai yra pa
rengti, nes jie neturi jokio 
sentimento tėvam ar kitiem 
šeimos nariam; tas natūralu
sis šeimos ryšys jų psichikoj 
yra suardytas: jie jaučia pa 

kitai visuomenei, 
juos kaip šunyčius buvo 

šiukšly 
sos lėtiniam Žino

me
so- 

vietų įtakoj esančius kraštus.
Pasirodo Lietuvoj 

karų pusės elgetauto jų 
Rytprūsių, net

giežą visai
kuri
išmetusi j gatves ir 
nūs. Čia yra 
gui sukurti puikiausia

ir iš va 
iš 

iš Karaliau

Maistas i Europa per 
VIENA SAVAITE 
SAFE

J dept.vtįlotųjų, o ypač į 
repatrijavusių į Lenkiją. vieta8* 
atgabenami rusai. Jienns kai
me įsigyventi sunku. Partizanų 
veiklos dėka jų procentas la
bai nežymus. Bet miestuose jų 
daugėja. Vilniuje viso gyven 
tojų 160.(MM); iš jų 27 proc. ru
sų, Kaune 126.000 gyventojų, 
rusų tarp jų 35 proc. Tai vis 
medžiaga vajda nčtiojo apąra 
to elitui sudaryti.

i čiaus.
Era t ernizaeijos 

nais okupantais 
nežymu. Daugiau jos, nei pir- 

' unos okupacijos metu mies
tuose. Patys aukštieji parei
gūnai Čia duoda “pavyzdį” 
(Žiugžda 
masė

su atėjū-
kaime visai

rusę vedęs). Bet 
lieka atspari ir gryna.

(Bus daugiau)

( Eltos Biuletenis)

SAVE

Kalėdiniai siuntiniai
Pasirinkimas Europai

Kaina: $14.60 visoms Vokietijos zon, Austrijai ir Prancūzijai.
TURINYS: virš 27 svarų Žemiau nurodyto maisto.

PRISTATYMAS: užsakymai Kalėdomis turi būti gauti ne 
vėliau lapkričio mėnesio 27 dienos.

INFORMACIJA: prisiųskite gavėjo vardą ir adresą. SAFE 
pati praneš jam apie siuntinį ir pakvituos jums jūsų užsakymą

40.000 kalorijų)

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

margarino 
Kavos, 
kviet. miltų 
marmalado, 

aviž. maisto,
1 sv. pieno

gaunami visuose 
miestuose

FRIEND IN EUROPE, Inc

Montrealo skyrius — 1410 Stanley Street, Montreal, P.Q., Canada. — Tel.: HA. 4276
CARITAS (Šveicarų Labdaros 

Centro) Atstovai.
SIUNTINIO TURINYS 

(21 sv. virš

I
Kaip veikia SAFE? Už kiekvienus $10.05 kuriuos prisiusite, SAFE 
pasiųs jums vieną Skulbos Orderį. Jame jus įrašysite siuntinio gavėjo 
vardą ir adresą ir pasiųsite oro paštu į Europą. Gavėją jis pasieks 
per vieną savaitę ar greičiau. Orderio gavėjas kreipsis į vieną iš 
Paskirstymo Centrų Vokietijoje, kurie surašyti antroje orderio pusėje, 
ir jam tuojau pat bus išduotas SAFE pakietas.

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

Be visiems gerai žinomo standartinio siuntinio 21 sv. už 
$10.05, mes turime sandėliuose Vokietijoje ir Austrijoje 
siuntinius po

1) 11 sv. rafinuoto cukraus už................. $ 2.45

2) 16J4 sv. grynų taukų už......................$12.55

Papildomas mokestis Berline ir Rusų zonoje:
Standartiniam siuntiniui .............................$1.00Cukraus ir taukų siuntiniams po ....$0.50 

a Užsakydami visada nurodykite zoną

4
1
5
I
2

sv.
sv.
sv.
sv.

sv.

1
8
1
1
1
1

Svoris:
8.8 oz.

0.7 oz.

8 v
1

Paruošti siuntiniai 
didesniuose

VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE

ir su kitais kraštais.

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

•SAFE. Ine., 1110 Stanley Street, Room 903, Montreal, P.Q., Canada — Phone: HA. 4276
Enclosed is □ Money Order for 
for which please send me ..........
conditions.

Speed Vouchers

Please print YOUR name and address

NAME

STREET AND NUMBER

CITY AND STATE

DO NOT WRITE HERE

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

Please check Country <pid Zone below:

AUSTRIA - ALL ZONES

□

□
□

Or

GERMANY 
BERLIN (all sectors)
AMERICAN ZONE
BRITISH ZONE
FRENCH ZONE

print name of City and Country here

dėžė baltų kalėdinių Žvakių ................
žvakių laikyt uvai ..................................
dėžutė lukro ...........................................
dėžė bičių medaus .....................................
dėžė imarmelado .......................................
dėžė kakao

Kvietinių miltų .......................................
Cukraus ...........................................................
2 dėžutės kondensuoto pieno ................
Riešutų sviesto................................................
Migdolų ...........................................................
Vaisių ..............................................................
Prieskonių ....................................................
Džiovintų kiaušinių ...........................
Pietūs “Roeo” siisidedą iš 1 dėž. mėsos 
ir 1 dėž. 
1 dėžutė , 
1 dėžutė 
Geriausio 
Ryžių 
Makaronų 
1 dėžutė sardinkų alyvoje 
Nedegintos kavos ..............
Isomalto ..............................
Šokolado plytelėmis .........
1 dėž. grietininio sūrio . . 

1 “Caritas” kalendorius

baltų pupelių .........
jautienos mėsos
dešrų .......................
daniško margarino

8.4/5 oz.
8.4/5 oz.

1.3/4 sv.

1 
1 SV.

SV.

1/5

1 oz.

4 
1
2.1 oz.

oz.

Nelauk — užsakyk tuojau. Prašome aiškiai užrašyti abu adre
sus: gavėjo ir užsakytojo. Rašykit mums angliškai ar vokiškai

’’SAFE” Montreal Branch
1410 Stanley Street, Room 903, Tel. HA.4276, Montreal, P. Q
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Tremtiniai ir Kalėdų šventes PAIEŠKOJIMAI
P. ieš kiek laiko Cha-agoj 

įkurta tremtinių pagalbos ak 
cinė bendrovė AID OVER' 
SEAS, Ine. 4851 Su. Ashland 
Avė. Chicago 9, III. Ši akcinė 
bendrovė suorganizuota band' 
romis pastangomis naujai at 
vykusių ir vietos lietuvių. AID 
OVERSEAS, Ine. patarnauja 
lėtu viškajai visuomenei ke
liais būdais, kaip tai: siunčia 
siuntinius tremtnams, užpldo 
tremtiniams atsikviesti blan
kus, teikia plačias informacijas 
ir 1.1.

AID OVERSEAS, Ine. mais
to siuntiniai labai rūpestingai 
paruošti, kuriuose yra pats 
reikalingiausias t re m t in tams 
maistas. Platus siuntinių pasi
rinkimas, žemos kainos, nuolai
da organizacijoms ir daugiau 
iš karto užsakantiems — 
teikia gerų progų Šelpiantiems 
ir šelpiamiesiems.

Artinantis Kalėdų šventėms 
tegul kiekvienas iš mūsų ne 
užmiršta ir tų nelaimingų savo 
tautiečių tremtinių. Tegul iš 
mūsų kiekvienas ar tai gimi
nei, ar tai draugui, ar ir visai 
nepaž . štamam pasiunčia Kalė
dų šventėms maisto pakietukų. 
Tegul ir mūsų tautiečiai trem
tiniai pajunta, kad ir jiems 
atėjo šventės.

AID OVERSEAS, Ine. bend
rovės nariai praėjusios savaitė* 
posėdy ilgai ir išsamiai svars
tė pagalbos reikalų tremti
niams šv. Kalėdų ir žiemos 
metui. Vienbalsiai buvo nutar
ta duoti ipapiginimus visiems 
asmenims, kurie siunčia a-r siųs 
maisto siuntinėlius tremti 
niams per AID OVERSEAS, 
Ine. bendrovę. Nuturimas yra 
sekantis: “Visi AID OVER 
SEAS, Ine. maisto pakietai, 
skelbiami “Drauge”, “Nair

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

PRANEŠIMAS

jienose”, “Sandaroje“, “Ne
priklausomoje Lietuvoje”, per 
Margučio radiją ir kitur atpi 
ginami 25 centus kiekvienas 
visam šių metų lapkričio mė* j 
nesjui.l’žsakytojas, norįs pa
sinaudoti papigniimu, turi ant 
laiško ar užsakymo lapelio pa 
Žymėti “DP” raides. Nutarimo 
tikslas: palengvinti užsakyto
jams sušelpti didesnį kiekį 
mūsų tautiečių tremtyje”.

Paaiškinimas: kaip matome, 
papiginimas galioja per visą 
lapkričio mėn. Visi, kas nori, 
kad kalėdinė dovana tikrai 
pasiektų tremtinį Šventėms, 
užsakymą turi paduoti ne vė 
liau gruodžio mėn. 3 d., nes 
prieš šventes visose įstaigose 
darbo padaugėja ir nebesuspė 
jama laiku atlikti.

Dėlto šventinius užsakymus 
prašome daryti keliomis die 
nomis anksčiau.

Asmenims ir organizacijoms, 
užsakantiems didesnį palfietų 
skaičių, iš karto, be Šitos, duo 
dama dar ir antroji nuolaida 
kaip skelbiama, bendra tvar
ka pagal užsakymų dydį. Dėl 
antrosios nuolaidos reikia tar 
tis atskirai (raštu arba asme
niškai L Abiem nuolaidom gan 
ti reikia užsakyti ne mažiau 
10 pakietų iš karto.

Papiginimas gajioja tik 
siunčiant tremtiniams. Kadan 
gi iš pavardės nėra įmanoma 
nustatyti kas tremtinys, kas 
ne, tai praktiškai papiginimą 
gaus kiekvienas užsakytojus, 
jei ant užsakymo laiško ar la
pelio bus pažymėta “DP”.

AID OVERSEAS, Ine. vi 

sam lapkričio mėnesiui atsisa 
ko nuo bet kokio pelno, viską 
aukodama tremtinių švenčių 
pagerinimui. Dėlto tikime, 
kad plačiosios lietu', ių masės 
pasinaudos suteiktomis leng
vatomis ir pastiprins jau 5‘tas 
šv. Kalėdas švenčiamas trem 
tyje mūsų tautiečiams Mūsų 
visų šūkis lapkričio mėnesiui 
tegu būna: ‘ Padėkime tremti
niui bent Kalėdoms!”

Pastaba: Atskirai nei asine 
nitus nei organizacijoms nebus 
pranešinėjama. Malonėkite šį 
pranešimų išsikirpti ir vado 
vautis.

Su lietuviškais linkėjimais,
AID OVERSEAS, Inc.,
4851 So Ashland Ave., 
Chicago 9, Ill.

1948 m. spalio mėn. 28 d.

PADĖKOS
PADĖKA

•Ponams Jonui ir Veronikai 
Liaukiavičiauis, Povilui Liau 
kiavičiui ir poniai Liaukiavj- 
čienei už tikrai malonų lietu 
višką vaišingumų reiškiame 
nuoširdžių padėkų.

A. Lajukas, J. Tamulis.

PADĖKA
Ponams Jonui ir Veronikai 

l.iaukiavičiaaiis kurių pagalba 
atvykau į Kanadą, širdingai 
dėkoju.

Juozas Boreiša.

LAIŠKAI
“Nepr. Lietuvos” redakci 

joje yra laiškai: Andriui Bal
trušaičiui, Alfonsui Lukošiui, 
Juozui Norvaišai, Gražinai 
Markelytei, Broniui Augusti
nui, Petrui Strazdui, Stasiui 
Tolvai&ai ir Petrui Kripui.

‘‘Nepr. Lietuvos” prenume
ratoriams laiškai tuoj pat iš
siuntinėjami veltui pagal kar
totekoje turimus adresus. Vi
si kiti, 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.

Gyvenantiems Kanadoje pa
ieškojimų kaina 50 et. Atsi
lyginti siunčiant skelbimų. Gu
lima ir pašto ženklais. Neap
mokėti paieškojimai nededami.

Baltušis Antanas, Baltu
šis Pranas ir Baltušytė, kilę iš 
Kudirkos Naumiesčio, Sakių 
apskr., į Kanalą atvykę tarp 
1914 39 m. Ieško Jonas Gra
jauskas The Croft Brockenth 
waite Lane, Pannal, near liar 
ragate Yorks England.

Pilkauskas Povilas, at
vykęs iš Vokietijos. Ieško Ka
tinas Stasys llirnam M. Uostei 
N R. Aberdare Slams. S. \Va 
les, Great Britain

— Radvilas Jonas iš Liair 
riškių km., Tauragės apskr. 
Ieško .Marijona ŽiČkutėJPet- 
raitienė iš Lauraičių km., 
Tauragės apskr., dabar gyve 
na ( 13a Ei hstatt Rebdord 
DP (’aimp Germany I S Zone.

Kėkštas Stasys. Ieško 
Antanas Mikoliūnas 1352 La 
bor Supervision ('o 8761 Labor 
Service Co A PO IS Army c.o. 
Postmaster NY. NY.

K uzena vičiūtė M ari joną 
kilusi iš Rusionių km., Ziez 
marių v., Trakų apskr. į K;f 
• adą išvykusi 1925-26 m. Ieš
ko pusseserė Stanislava Sir 
vienė Račkauskaitė kilusi iš 
Žiežmarių m., Trakų apskr., 
dabar gyv. Vokietijoje, Muen 
ohen, Freimann SS Kaserne, 
C V 41. ISA Zone.

Maseckaitė Marijona, ki
lusi iš Plungės v. Ieško Pet 
i as Grauslys, Kirkiami Lake 
Main St., 1!), Ont.

Prascevičiūtė, kilusi iš 
Kauno, į Kanadą atvykusi 
1938 Įm. Jej^kjo [limito 
kas Klemensas, Elvingen bei 
Remieh, Grand Duche tie Lux
emburg, Europe.

Simanavičius Pranas, sū 
mis Amano, gimęs Bliūdžiu k., 
Raseinių apskr., Kanadon iš 

CRANK GRINDING CYLINDER BORING
.1. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS KEBUI! I' & EXCHANGED
585, Prefontaine St. FRont.enac 0879

corner St. Catherine

vykęs 1924-2.> m. Ieško Julius 
Grimas, Full Sutton Hostel, 
Stanford Bridge, near York, 
Engiami.

-— Jokūbaitis Pranas, į Ka
nadą išvykęs 1918 22 m. tr 
Domas Jokūbaitis, į Kanadą 
išvykęs 1932-:: I m. Abu kilę 
iš Raseinių apskr., Kelmės v., 
Daujočių km Ieško Vaclovas 
Meškauskas, Wateischev, Litu 
luirg, Boschlaan 15. Belgium, 
Europe.

ITmonas Jonas. į Kanadą 
atvykęs prieš Pirmąjį Pasau
linį karų. kilęs iš Meilionių 
km., Pašvitinio v., Ieško Pet
ras Bernotas, Bissett, Man.

Grigaitis Domininkas, iš 
Imbarės kin., Salantu v.. 1926 
m. išvykęs Kanadon. Ieško 
Monika Jasaitė Eidimtienė iš 
Gedgaudžių km., Salantų v. 
Atsiliepti Šiuo adresu : V. Bal 
sys. Eagle Lake P.O. Hydro
< ’amp 2, <)nt.

Petrauskas Ignas, nesenai 
atvykęs į Kanadą. Ieško: Po
vilas Petrulionis, R R 1 Mt. 
Brydges, Out.

Bučys Jomis ir Baltru 
šaltis Antanas. Ieško: Mačiulis 
Andrius, gyv. Central Patricia, 
Ont.

Ūselis Domininkas kilęs 
iš Kialakiškės km., Švėkšnos 
v., Tauragės apskr. Kanadon 
išvykęs 1925 30 m. Ieško: Ju 
zefa Gedminaitė Strazdienė, 
gyv. (23) Oldenburg i Old., 
Post Ofen. Lithuanian DP 
Camp Wtdinen, British Zone,
< įermany.

Pusseserė Urbonaitė Po 
žė, duktė Juozo ir Angelės Ur
bonų iš Avižių km., Dusetų v. 
Kanadon išvykusi 1936 m. pas 
sužadėtinį siuvėjų Antanavi
čių. Ieško Elena Narna iūnait • 
Karalienė, kilusi iš Avižių km., 
Dusetų v., dabar gyv. (23) 
Oldenburg i. OI L, Post Ofen. 
Lithuanian DP Camp AVehnen, 
British Zone, Germany.

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

AID OVERSEAS, INC. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas 
ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo 
dingimų. Jei adresatas nesurandamas, pinigai grąžinami siuntėjui Pri
statymas trunka tarp 12-18 dienų, Žiūrint į kur siuntinys eina. Siųsdami 
čekį a r piniirų orderį AIŠKIAI P A R AŠ YK I TE SA V( > IR GAVĖJO ADRESĄ. 
PAKIETŲ NUMERICS IR JŲ KAINAS. AID OVERSAES, INC. maisto 
siuntiniai pakuojami Europos sandėliuose, o užsakymai iš Chicagos siunčia 
mi AIR MAIL-SPECIAL DELIVERY. Maisto paruošimas yra agrikultūros 
ir sveikatos departamentų priežiūroje. Pavieniams asmenims ir organizaci

joms, užsakant iš karto didesnį siuntinių skaičių, duodama muilai la.

SIUNTINYS Nr. 1—$7.60
1 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
? sv. rūkytų lašinių
2 sv. salami dešros

(be 2 ozs.) ken. bekono
2 ozs. margarino1

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

rūkytų lašinių 
3 ozs. margarino 
(be 2 ozs.) ken. bekono 

kiaulienos mėsos1

4

1

SIUNTINYS Nr. 3—$7.20 
sv. rūkytų lašinių

! sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
! sv. 3 ozs. margarino 

sv. kiaulienos mėsos
SIUNTINYS Nr. 4—$7.10
’ sv. 3 ozs. kiaulinių taukų

degintos kavos

III

SIUNTINYS Nr. 13—$5.30 
1 sv. 2 ozs kiaulinių taukų 
i sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. presuoto marmelado

SIUNTINYS Nr. 14—$6.40
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. p esuoto marmelado

gabalai tualetinio muilo

I sv. presuoto marmelado

4 sv. 7 ozs. cukraus

Nr. 17—$5.45SIUNTINYS
2 ozs. kiaulinių taukų 
2 ozs.

presuoto marmelado
degintos kavos
2 ozs. miežinių kruopų

sv. margarino

3 ozs. cukraus

SIUNTINYS

4 s v ozs.

Nr. 18—$560 
lašinių 

cukraus 
margarino

1 sv, 2 ozs. margarino
1 sv. 1 ozs. šokolado
2 gabalai tualetinio muilo
14 ozs. (1 dėž.) kond. pieno

SIUNTINYS Nr. 5—$5.50
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. presuoto marmelado
2 sv. degintos kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus
1 s v. 2 ozs. margarino
SIUNTINYS Nr. 6—$2.80

8 sv. 13 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 7—$7.20 
; sv. rūkytų lašinių

3 ozs. kiaulinių taukų
3 ozs. margarino
(be 2 ozs.) ken. bekono

sv.
sv.
sv.

SIUNTINYS Nr. 8—$2.95
5 sv. kvietinių miltų
4 sv. 7 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 9—$4.95 
sv. rūkytų lašinių 
sv. marmelado

1
4

s v
s v 7

SIUNTINYS Nr. 10—$6.80
sv. rūkytų lašinių
sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
sv. 3 ozs. margarino
sv. kavos
sv. 1 ozs. Šokolado

2
2

2 
1

SIUNTINYS Nr. 11—$3.95
4 sv. kavos
4 sv. 7 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs miežinių kruopų

SIUNTINYS
2
2

2

sv. rūkytų
sv. 3 ozs.
sv. kavos
sv. 3 ozs.

Nr. 12—$5.95 
lašinių 
kiaulinių taukų

cukraus

SIUNTINYS 
1 
1 
1 
1 
1 
2

Nr. 15—$5.50 
ozs. margarino

sv. presuoto marmelado 
dėžutė kepeninės pastos

SIUNTINYS Nr. 19—$9.95

s v.

s v

rūkytų lašinių
(be 2 ozs.) ken. bekono
3 ozs. margarino 
presuoto marmelado

1
1

sv. 3 ozs. cukraus 
gabalai tualetinio muilo 
sv. miežienių kruopų 
dėžutė kond grietinas 

sv. kakavos
sv. saldainių “bonbon”

SIUNTINYS Nr. 16—$5.25
1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų
1 sv. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. margarino

PASTABA: Čia nustatytos

4
4 »v. 7 ozs. cukraus 

žabalai tualetinio muilo

SIUNTINYS
I 
4

Nr. 20—$7.80 
marga rino 

ozs. cukraus

presuoto marmelado 
kvietinių miltų

kainos siuntiniams į Vokieti

jų: siunčiam į kitus kraštus reikia pridėti 10 centų už kiek-

\ ienų siuntini specialioms išlaidoms padengti.
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REDAKCIJOS ADRESAS
•3 Fourth Ave, Ville LaSalle, - Montreal, Que., Canada 

Telefonas: TR. 9 73 5

TOBULINAMAS K.L.T. 
STATUTAS

K.L.T. statulas komisijos 
jau peržiūrėtas. Galutiną sure , 
dagavimą sutiko pasiimti tei 
sininkas Dr. St. Daukša.

Statutą redaguoja nt bus pa 
naudota nesenai iš \ 1.1 Ko pir
mininko gauta Pasaulinės Lie’ ( 
tuvių Bendruomenės konsti 
t nei ja.

STEIGIAMAS SKAUTŲ 
DRAUGOVĖ

RUOŠKITĖS
“NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
VAJAUS ATIDARYMO

Š m. LAPKRIČIO MĖN 21 d.

Koncertas įvyks u krninieči ų salėje, 1770 l'eiilre Str<*e|, 
Point St. ( baries. Programoje vaidinimas, monologai, 
tautiniai šokiai, dainos, loterijos, bufetas, šokiai etc.

MONTREALO ŽINIOS
VEDA K.L T. BENDRADAR 

’ BIAI

Lapkričio mėti. 6 <1. 10 vai. 
Lietuviu Partipi jos bažnyčioje) 
įvyks Janinos V ienožinskaitės į 
ir Jono Adomonio jungtuvės.! 
Šliūbą duos ktm. A. Vilkaitis, j

Džiugu pranešti tą žinią vi
suomenei d,-ir ir dėlto, kad abu 
jaunavedžiai yra aktyvūs K. 
1/1 darbuotojai. Kas nepažįsta/ 
Montreale J,at m'*- Vė*“- Žilis 
kaitos, sugebėjusios sukurti 
Veiklią meno mėgėju grupę, j 
sėkmingai pasirodžiusią ne lik 
•Mont realo visuomenei, liet iri 
Įvairioms kanadienčių sukuri 
ma djs.

J. \ ienožinskaitė Kauno uni
versitete yra baigusi Teisiu fa" 
kulletą ir Kauno konservatori
joje dainavimo klasę. Jos fė 
v Ils bolševikai išvežė į Sibirą, 
vienas brolis tebėra 1 remtyje 
\ oki'et i joje, o antras liko Lie 
1 u v o je.

Jonas Adomonis montrealie- 
čiains mažiau pažįstamas, ka
dangi tik nesenai atvyko už
baigęs darbo sutarti iš Vai 
d- »r aukso kasyklų. Jis buvo 
aktyvus K.L.T. Vai d’Or sky
riaus valdybos narys, daug 
prisidėjęs prie nepaprastai nu 
•slsekusio “Nepr. Lietuvos’’ 
b vis šėrų ir laikraščio pla
tinimo vajaus.

Pas p. Kazakevičius, Ver 
dime, nuotakos draugės suriio 
šė p. Vieimžiiiska it ei staigme 
ną “shower ” rakarą. J >a 
Iv va v o apie 10 jos prie! ei k IĮ. 
Pobūvio metu nuotakai buvo 
įteikia daugybė puikiu dora 
n ll.

Linkime jaunajai porai ge 
liausies sėkmės šeimyniniame 
gyvenime ir tikimės, kad jie ir 
toliau pasiliks aktyviais K.L. 
T. bendradarbiais.

ANGLU KALBOS KURSAI
Organizuojami nauji angly 

kalbos kursai Westmoimt ra.jo 
m1, III) < i>!e des Neigęs ltd. 
Jie Ims labai patogūs gyvenau' 
ticmsčionis Westmoimt 'ant 
kalno , I la.mpstead. Mount 
Royal, Snowdon ir 1 tut reinont

KIEKVIENAM pranešusiam savo adresą bus oro paštu 
iŠ Vokietijos atsiusti tremtyje išleistų ir dabar gaunamų lie-Į 
tnviškų knygų ir kilos spaudos sąrašai su kainomis.

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

f--------------- -I?-------------- If------------------=)£------------—— X 1C - --^1

f •
į 2820 ALLARD ST., Tel. TRenmore 1135 4
į Montreal 20. į

I VICTORIA Į
• CLEANERS & DYERS CO. /
t v j, . valoi re ii dažome įvrairius, kaip vyri kus, taip moteriškus
į Irabužitis Taip pat išvalome nuo lietau p tu , <1*4 kurią į
• uždedame ‘Drex” kas ncperleidžia vandens ir duodą graženę /
: išvaizda /
• Taipni valome visokiausios rūšies t : įmetus ir fotelius (Chester- •
t helis). gardinus lengvus ir sunkius ?
i Kiekviena orderį pajiniame iš namų ir pristatome į namus :

• Už musu atliktą darbą garatuojame. į
: Dėl informacijų prašome telefonuoti TRenmore 1135 (galima /

: pašaukti lietuviškai /Z •
• Lietuviai savininkai: !
’• J. Kriaučeliūnas A. Majauskas J- Matulaitis /

Kursu lankymo reikalu re
gistruotis pas p. P. Juškevičie 
no, 2576 Sheppard Street, 
Montreal 24, Tol. ER 8934.

RUOŠIAMASI “NL” VAJUI
Montrealas .jau ruošiasi ‘' N 

L” vajui. Jis Ims pradėtas lap
kričio m. 21 d. dideliu kon
certu Miestą numatoma pa 
skirstyti rajonais ir kiekvie 
nam iš jų pakviesti platinto
jus. kurie laikraštį kiekvienam 
pasini y t ii asmeniškai.

K. L. C. T. KONCERTAS
Spalio mėn. 24 d. K.L.C. Ta ' 

rybos koncertui prisipildė tal
pi parapijos salė ne lik liet U’ 
> ill, bet ir si(‘timtatičiu.

Programą išpildė J. Vieno 
žitiskaitės vadovaujama gru
pė. įžanginį Žodį tarė, nese
nai iš Vokietijos atvykęs, prol. 
V Šapoka.

Oktetas padainavo: “Kur 
diia žaliuoja < ■ ūda vidaus 

ii • Ant kalno gluosnis . Tau
tiniu šokiu grupė pašoko: 
“Kepurinę , “Kalvelį-’, “Šils
ią", “Suktinį-', “Rugučius” 
ir “Jūrininku šokį“. Šokiai 
susilaukė didžiausio pasiseki
mo, labiausiai iš visit — “Jū
rininkų šokis".

Solo J. Vienožinskaitė pa 
Ja imi v o : “K nr l»a k ūžė 
Šimkaus, “Aš bijau pasakyti “

Vanagaičio, “.Mamytė". 
“ Did dul dūdelė" anglų daine
lę “ My Hero-- t). Strauss 
ir prancūzišką dainelę “O mon 
soleil ’' I >ie ( aptia.

G. Šimaitienė solo pašoko 
išraiškos šokius: “Jokeris, 
“ Azės mirtis--, “Ruduo" ir 
“Čigonė’’, kurį turėjo pakar
toti.

Solo dainoms ir šokiams 
a k < kin poną v o V. Juzenta vičitr 
lė, o tautiniams šokiams 
Iv. Vaišv ilaiitė.

Programą pravedė J. (Judas.1,
Kom-erto meninė dalis buvo 

užbaigt a Liet uvms I limiiu.
Po programos sekė šokiai. 

Viskas praėjo tikrai lietuvis’i 
koje nuotaikoje.

Skautyibė - geriausia jau 
nimo mokykla. įvairūs skautų 
pratimai, pobūviai ir žaidimai! 
nejučiomis sudomina vaiką iri 
apsaugo jį nuo blogų gatvės 
gyveninio pavojų.

Lapkričio mėn. 7 dieną, sek
madienį, 4 vai. Lietuvių Sv<>- 
tainėje (pas p. Matulį), 7(iS2 
Ed'vvard Si., \ ille LasalJe, š:iu 
kiainas steigiamasis skautų 
draugovės susirinkimas. K v ie 
čiami atvykti visi jaunuoliai 
ir jaunuolės tarp 8 ir 17 metų.

Sueigą praves psktn. L Ke 
meZytė. Numatoma suruošti 
vaikams Kalėdų eglutė.

Skautas.

PERKA ŠERUS
ŠĖRĘ UŽ $760

K.L.T. Vai d’Or sk. jau nu
pirko šėrų už $760! Iki galo 
metų skyrius nusistatęs nu i 
pirkti šėrų už Ar tai ne
organizacinis stebuklas’ Sky
rius su vos virš loti narių su į 
gebėjo taip sėkmingai praves-j 
ii Šėrų platinimo vajų, kad' 
net “N.L.-- perkėlimą į savo 
spaustuvę tenka laikyti žymia 
dalimi \ ai d’Or skyriaus nuo
pelnu.

Nesenai \ al d Or skyrius vėl 
prisiuntė šimtą dolerių už 
nupirktus šėrus sekančių sk.v 
• iaits narių:

Po $20.;
liesas Bronius, (lureekas 

Antanas. Benetis .Juozas, Žim 
rmskas Jonas, Gedvilas Pra
nas .

Po $10.:
Šurkus \ ladas, Čepukas Jo 

nas. Mačiukas Julius, Rimke- 
v ičius Jonas.

K.L.’I . \ ai d ()r skyriui ir! 
jo veikliajai valdybai “Nepr. 
Lietuva-- reiškia nuoširdžią 
padėką ir t ikisi, kad gražus Į 
jo pav.vzdvs paskatins- tuo ke 
liu eit i ir kitus skyrius.

ŠERŲ UŽ $60 *•
K L.'l . Kirkland Lake sky

riaus nariai nupirko po vieną 
“NL” šėrą — po $10: I

Juozas Petronis, V incas Vai' 
čait.is, \ actus l’ašlys, Algirdas 
Sįroimikis. .Mindaugas Še*i 3.
mis ir Kazys 'Tubą.

Be to, eilė narių yra pasi
žadėję šėrus nupirkti artimo 
je ateityje.

Pirkusieins šėrus “NL’’I 
reiškia nuoširdžią padėką.

KLAIDOS ATITAISYMAS
“ Nepr. Lietuvos’’ Nr. 17 

skelbiant Vai il’Or K.L.T. sky 
riaus narių, pirkusių šėrus 
pavardes, įsibrovė nemaloni 
klaida :

Pirko šėrą už $10 m* Povilas 
Grinius, bet Povilas Girnius.

Poną P. Girnių už įvykusią 
klaidą labai atsiprašome.

Redakcija.

ĮSIGYKITE VERTINGI 
KNYGĄ

l’ttv. Lietuvos Respublikos 
I Tezii lent o Dr. Kazio Griniaus 
“Atsiminimai ir Mintys” 1 d. 
Kaina $1.50.

I žsisakyti: 1\. Grigaitis, 
Alias (‘onstrui'ton Co. Moor 
Lake, Ont.

Pranešimas visuomenei
Norėčiau visiems savo klien

tams pranešti, kad nuo sįialio 
mėn. 11-tos dienos persikeliu 
savo raštinę į namus, kurių 
adresą ir telefono numerį ra
site skelbime.

Pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais raštinė bus vi
suomet atdara nuo 7.00 iki 
10.00 vai. vak., kur savo rei
kalais galėsite kreiptis. Ki
tom dienom ar vakarais Ims 
galima pasimatyti pagal susi
tarimą.

Dar norėčiau priminti vi
suomenei, ypatingai naujai 
atvykuseins Kanadon, kurie 
dar neturi atsargos sutaupų, 
štai ką:

Kanadoje ura tokių valdiš
kų apdraudų, kokios veikė 
Europos valstybės!*. Čia žmo
nės patys turi rūpintis savo 
ateitimi, ypatingai nelaimin-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mūsų 

mieliems giminės p. p. Paku
liams. brangioms geradarėms 
ir geradariams: p lei Al. Ar 
baiiskaitei. p. J. Vaškienei, p. 
J. Vaškini ir p. A. Baltrušiui 
už sudarymą mums galimybės 
atvykti Kanadon.

Jūsų, mielieji, gražių pa
stangų dėka mes tapome iš 
gelbėti iš skurdaus ir sunkaus 
tremties gyvenimo ir laimingai 
atvykome gražion Kanadon.

Todėl dar kartą tariame 
Jums visiems nuoširdžia tįsią 
ačiū už visokeriopą ’paramą 
ir linkimi* geriausios sveikatos 
ir gražaus gyvenimo!

M. J. S. Pakuliai. 

Knygų Leidykla Kanadoj "ATŽALYNAS”
Rudens sezonui pradeda platinti vertinguosius savo leidinius:

B. Babrauskas. “LIETLVOS KĖLU-’’ I ir 11 dalis. 
Didelis formatas. 362 pusi. Vertingiausias mūsų 
liaudies ir žymiųjų rašytojų darbų rinkinys. Kiek
vienam išeiviui įsigytina knyga. Kaina 1-lldal.......... $1.60
Alė h’ūta-.Nakaitė. “LIKIMO KELIU’’. Pirmoji ži
nomos rašytojos rinktinių novelių knyga ................ $0.80
J. Švaistas. “SIELA LAGAMINE". Iš nepriklauso-
mybės laikų pažįstamo rašytojo naujausios novelės $0.80

4. LIETUVA, ŠAUS MANO BRANGIOJI”. Lietuvos
vaizdų albumas su paaiškinimais anglų kalboje. 
Tinkamas kaip reprezentacinė <lo\;tna sveti<mtau- 

čiams. Gražus stalo papuošalas ....................................... $1.00
.>. LIETUVOS ŽE.MĖLAi’IS. Keturių spalvų. Viduti

nis formatas ..................................................................... $0.30
6. 'Tautos Ženklas VY'TIS. Knmbrinis formatas.

(26 x 33 cm. ) .................................... ...................................... $0.30
7. Si. Zobarskas. “GANDRAS IR GANDUYTĖ” Spal

votos iliustracijos. Graži dovana mūsų mažiesiems. 
Gandro kelionė ir pergyvenimai anapus “geležinės 
uždangos Knyga įdomi pasiskaityti ir suaugusiems $0.50

5. B. Rutkūnas. “SPARNUS MAN META PAUKŠ
TĖS”. Rinktinė poezija............................................   $0.50

fl. “ANGLIŠKI PASIKALBĖJIMAI” ll-ra papildyta 
laida. Kišeninis formatas. Kas-dien 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 nuolaida. Rašykite šiandien :
“ATŽALYNAS” 7655 Centrale St. Ville Lasalle, Montreal 32 

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

bar ir ištisus ateinančius metus.
“SAULU'TĖ” vaikų žurnalas. Atskiro numerio kaina $0.20

guose atsitikimuose. Nelaimės 
nė vienam ieškoti nereikia, ji 
žmogų patinka visuomet ir vi
sur. Todėl tiems, kurie pa
miršta pasirūpinti savo atei
timi, kartais tenka labai skau
džiai nukentėti. Žmogus būda
mas sveikas, visai nejiagnl vo ja, 
kad rytoj ar už savaitės su 
juo gali kas nors ne-geist ino 
atsitikti. Blogiausia, kada ne
laimė ištinka šeimos galvą, 
kurs turi uždirbti pragyveni
mą visai Šeimai. Jam susirgus, 
susižeidus ar mirus, visa šei
ma atsiduria tragiškoj padė
tyj. Žmogus laiku apsidraudęs 
nuo ligos ar nelaimingų atsiti
kimų kartu taupo savo pini
gus. Mat, tam tikruose apdrau- 
dos planuose, nelaimei neįvy
kus iper ttim tikrą laiką, pi
nigai grąžinami su nuošim
čiais. Tuo pačiu laiku toka ap- 
drauda užtikrini sau nr savo 
šelmy n<ii lamingą ry tojų. To
dėl pakartotinai primenu 
jums: nelaukite kol nejaimė 
ištiks impasirengusius, kaip 
•langelį tų, kurie į savo ateitį 
nekreipė atatinkamo dėmesio, 
ir jų likimas buvo apgailėti
nas. Kiekvienas pastatykite 
sau klausimą: šiandien aš dir
bu ir gerai gyvenu, bet jei dėl 
kokios priežasties būčiau pri
verstas apleisti darbą, iš ko 
tada gyvenčiau.’

I’as mus yra visokiausių ap- 
draudos rūšių iš kurių jūs 
visuomet galite vieną sau pri
sitaikyt. Batarnavmas ir są
žiningumas ūžt i k riti t as.

A. Norkeliunas.
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