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DEŠIMTOJI KANADOS 
PROVINCIJA

Formalus dokumentas, pa’ 
gal kurį Newfoundland įsi’ 
jungs į Kanadą kaip dešimtoji 
Kanados provincija bus pasira’ 
šyląs Ottawoje dviejų savaičių 
laikotarpyje.

SUSTABDĖ KOMUNISTUS
Didžioji raudonųjų ofensyva 

Mandžiūrijoje baigėsi jos ūžė’ , 
milini. Nankingo nacionalistų 
vyriausybė skelbia, kad komu’ 
nistai sulaikyti prie Suc'how, 
apie 200 mylių nuo Nankingo 
ir kad pavojus šiaurės Kinijai 
praėjo. Komunistai praradę 
20(l.(M)0 vyrų.

Tačiau komunistų pajėgos 
Kinijoje spaudžia uacionlįstils 
prie Peipingo ir graso perkirs- 
ti Peipingo Tientsino kori 
dorių, kas labai pasunkintų 
šiaurės Kinijos gynimą.

10.0000 VYRŲ LAIVYNAS
Kanada Žada padidinti savo 

karo laivyną nuo 7.500 iki 
10.000 vyrų ir apginkluoti 
naujo patobulinto tipo laivais 
kovai prieš po\aiideniniiis lai
vus.

SIŪLO PRIPAŽINTI 
ISRAELI

Kanados užsienių reikalų 
ministras L. B. Pearson JT 
plenume savo kalboje pasiūlė 
pripažinti Israelio valstybę, 
bet su sąlyga, kad ji nepasi- 
laikytų dabar per jėgą užimtų 
Palestinos sričių.

Lankėsi J. Eksc. Vyskupas P. Brizgys
IR BALFO PIRMININKAS

Lapkričio mėn. 18. d. Montre’ 
ale lankėsi nesenai į JAV atvy 
kęs vizituoti lietuvių parapijų 
ir kolonijų Jo Eksc. Vysk. P. 
Brizgys, lydimas BALFo pirm. 
Dr. kun. J. B. Končiaus. Otta’ 
woje Jo Ekscelem-ija atšilau" 
kė pas Šv. Sosto Del,legatą, o 
Montreale pas Arkivyskupą, 
Atsilankymo tikslas — už- 
mėgsti ryšį su Kanados katali
kų bažnyčios galvomis ir gair 
ti jų sutikimą vėlesniam Kana" 
dos lietuvių kolonijų lauky 
muį.

Aukštieji svečiai- buvo susto- 
ję pas Lietuvių parapijos kle
boną kun. J. Bobiną. Vakare 
jie priėmė Montrealo lietuvių

\ ienuolikos valstybių tribūno’ 
laS I okijo mieste nuteisė buv. 
Japonijos premjerą llideki To 
jo ir 6 jo vadus kartuvėms ir 
16 kilų kalėjimu iki gyvos gal" 
vos. Čia matome nuleistą mirti 
Gen. Jenji Doibara, Mamlžiū- 
rijos sąmokslininką, dėl ku 
rios dabar varžosi buvę są

jungininkai.

Mackenzie King atsisveikina

Buvęs premjeras .Mackenzie King širdingai atsisveikina su savo įpėdiniu St. Laurent 
laike oficialių valdžios perdavimo ceremonijų Ride.au llall, Ottawoje.

DR. KUN. J. B. KONČIUS
visuomenės atstovus. K.L.T.C. 
vardu svečius pasveikino Pr. 
Rudinskas.

Eksc. vysk. P. Brizgys pa
brėžė, kad šis jo vizitas yra 
grynai asmeninio pobūdžio ir 
kad jis tikisi ateityje į Kanadą 
atvykti ilgesniam laikui. Šia
me kontinente jis lankosi Ro
mos pavestas, kadangi Vatika
no nusistatymas yna — suda
ryti progą tremtinių dvasiš
kiams rūpintis jų dvasiniais 
reikalais ne tik Vokietijoje, 
'bet ir pasekti jų likimą emi
gracijoje.

BALF pirm. Dr. kun. Kon
čius ta proga užmezgė ryšį su 
Kanados lietuvių organizacijų 
atstovais ir labai domėjusį 
tremtinių įsikūrimo pagalbos 
organizavimu Kanadoje. Jis 
patarė tuo reikalu susitarti su 
kitomis tautybėmis ir kreiptis 
pagalbos į Arkivyskupiją. Be 
to, nurodė, kad į JAV tremti
nių kelionę bet kuriuo atveju 
apmoka IRO, todėl neturėtų 
būti daroma išimtis Kanadai. 
Tuo reikalu jis patarė užmegs’ 
Ir ryšį su BALFo įgaliotiniu 
prie IRO, Ženevoje, p. Garba’ 
Čiaušku.

Svečiai pasiliko Montreale 
tik vieną dieną, todėl didesnis 
priėmimas negalėjo būti Suor’ 
ganizuotas.

Paminėjo Latvijos Nepriki. sukakti
Montrealo latvių kolonija 

lapkričo mėn. 18 d. minėjo 30 
metų Latvijos nepriklausomy 
bės sukaktį. Minėjimą atidarė
Latvių Komiteto pirmininkas 
(’has. Lasdiii, pakviesdamas 
paskaitai Dr. A. Valdmani, 
buv. Finansų ministrą, specia
liai į Montrcalą atvykusį iš JA

Nepriklausomybės p ra radi’
| mas ir to pasėkoje ištikusios 
mūsų tėvynę nelaimės, sudarė 

j pagrindą dideliam nuomonių 
jvairavimiii dėl kariuomenės 
vaidmens laisvosios Lietuvos 
gyvenime. Užtat net ir kuklus 
tos dienos (lapkričio 23 d.) pa’ 
minėjimas išeivijoje, ypač se 
niau atvykusių lietuvių tarpe, 
Sukelia nemaža ginčų.

Negindami kai kurių kariuo
menės atstovų kišimosi į poli’ 
tinęs rietenas, sutikdami, kad 
ginklavimuisi išleistos sumos 
Įvykių raidoje nebuvo pateisiu 
tos, mes vis dėlto negalime už
merkti akių prieš Lietuvos ka 
riuomenės, kaip karinio ap 
mokymo ir patriotizmo mokyk
los, nuopelnus. Per jos eiles 
perėjo šimtai tūkstančių jau
nuolių, kurie kariuomenėje 
Įgytas žinias panaudojo ir da
bar dar panaudoja besipriešin
dami krašto pavergėjams. Dar 
didesni kariuomenės nuopelnai 
kaip pilietinės mokyklos, visai 
lietuvių kartai įdiegusios arba 
sustiprinusios mokykloje pa
sėtus drausmės, solidarumo, 
tautos laisvės branginimo ir 
tėvynės meilės diegus.

Bendras gyvenimas kariuo
menės eilėse, sulyginimas visų 
nežiūrint jų kilmės, turto, vi
suomeninės padėties, Įsąmoni 

i nimas ką tai reiškia •“ įsakyti ”

Valst. Po to sekė sveikinimai. 
Kanados Lietuvių Centro Ta
rybos vardu sveikino p. P. 
Juškevičienė, Estų komiteto 
vardu — p. A. Gronau.

Koncerte dalyvavo eilė dai 
nininkų.

Reikia pažymėli, kad maža 
kelių šeimų latvių kolonija jau 
yra išaugusi į kelius šimtus. 

ir “klausyti”, "privalėti” ir 
■’Įvykdyti”, paliko neišdildo
mus teigiamus pėdsakus atgi
musios Lietuvos jaunime. Kad 
taip mažai nepriklausomos 
Liet u\os laikotarpyje augusio 
jaunimo nuėjo bernauti “ruda
jai’’ ar “raudonajai” tyranr 
jai, žymia dalimi taip pat ka
riškos mokyklos nuopelnas. Ši
to negalės užginčyti nė vienas, 
kuris perėjo per jos eiles, nors 
ir didžiausias antimilitaristas 
ir demokratas jis būtų.

Šiandien kiekvienam aišku, 
kad Lietuvos kariuomenė, kaip 
ir daugelio mažųjų EurropoS 
kraštų kariuomenės, negali tu
rėti lemiamo vaidmens karo 
atveju. Užtat minint jos su
kaktį, pravartu iškelti tuos jos 
pradus, kure gali būti ir toliau 
vystomi būsimos atstatytos 
Lietuvos gyvenime. Visose jau
nos valstybės šakose buvo pa
daryta nemaža klaidų, bet ne
reikia per pastebėtas klaidas 
nebematyti nieko gero. Per 
tuos 10 m. bastūniško tremties 
gyvenimo spėjome pažinti pus 
lūžinio kraštų gyvenimą ir ap
keliauti pusę žemės rutulio. IŠ 
visli tų stebėjimų galime tik 
dar kartą patvirtinti, kad 
“Nėra namų be dūmų”. Kaip 
tik tie patyrimai ir sutvirtino 
tremtinių meilę savam kraštui, 
Savo tautai ir savo instituci
joms, kurios nebuvo blogesnės 
už mūsų matytų kraštų tokias 
pat institucijas, o dažnai toli 
jas pralenkė. Todėl bergždžiai 
gaišina laiką ir popierį tie, ku
rie demokratijos šūkių ir Ka
nados laisvių vardan nori, kad 
naujieji Kanados lietuviai 
spiaudytų į tai, kas, gal būt, 
verta krtikos ir pataisų, bet 
neužsitarnauja pasmerkimo.

- Politine Apžvalga
Pr. Rudinskas.

JT Sesija įstrigo Berlyno ir 
Palestinos karo klausimuose. 
Negalėdama rasti sprendimo 
šituose, palyginti siauruose, 
klausimuose, ji dar menkesniu 
pasisekimu gvildena didžiąsias 
problemas, kaip pav. atominės 
bombos, nusiginklavimo, pa
saulinės kariuomenės, taikos 
ir t.t.

Berlyno klausimu JT gen. 
sekretorius Trygve Lie tarpi
ninkavimui nenusisekus, ir to
liau jo svarstymas buvo palik
tas JT Saugumo Taryboje. Čia 
didžiausį vaidmenį vaidina va
dinami “šeši neutralieji“ Sau
gumo 'Tarybos nariai, su tary
bos pirm., Argentinos atstovu. 
Juan A. Bramuglia. Pastarasis 
įteikė Keturiems didiesiems 
klausimų lapą, siekdamas juos 
privesti prie to, kad Berlyno 
blokada jų pačių būtų per 
svarstyta Maskvos susitarimų 
dvasioje. Iš trijų vakarinių są
jungininkų projektuoto bend<>» 
atsakymo išsiskyrė JAV, pa
reikšdamos, kad jis per š e 
mis ir kad padėtis, ryšium s i 
paskutinėmis rusų priemoli 
mis Berlyne yra perdaug su
komplikuota, kad bebūtu ga
lima grįžti prie Maskvos susi 
tarimų.

Saugumo 'Tarybos pirm. 
Bramuglia atsistatydino. Jo 
vieton išrinktas gruodžio mė
nesiui Ferdinand van Lauglie- 
nove, Belgijos atstovas, o sau 
šio mėnesiui Gen. A. G. L. 
McNaughton, Kanados atsto
vas.

Palestinos klausimu lapkri
čio mėn. 24 d. Sovietų bloko 
atstovas ukrainietis J. Galagir 
nu apkaltino JAV ir Angliją 
JT politiniame komitete sie
kiančias savo politika ne iš
spręsti Palestinos problemą, o 
užtikrinti Savo naftos monopo
lį Artimuose Ryt uosi*. Komis}’ 
ja siūlo, kad žydai ir arabai 
pasitarimų pagrindu imtų Ber
nadotte paskutinį planą, So
vietai — kad arabai atsitrauk
tų kariuomenę iš Palestinos ir 
tik tada tartis. Britų jr Ame
rikiečių nuomonės taip pat 
Skiriasi.

Visų tų nesutarimų fone 
New Yorke prasideda paruo
šiamieji pasitarimai Atlanto 
paktui sudaryti, kuriame daly
vautų Vakarų Europos valsty
bių (blokas, JAV ir Kanada. 
Pasitarimus veda atatinkamų 
kraštų ambasadoriai.

Prancūzijos vidujinė padėtis 
po komunistų pralaimėjimo 
paskutiniuose rinkimuose kiek 
stabilizavosi. Premjeras Henri 
Queuille parlamente gavo pasi
tikėjimą 320 balsų prieš 160. 
Valdžia įsakė pravesti kvotą 
dėl Kominformo piniginės pa
ramos darbininkų streikams 
oganizuot i.

Šiuo metu vyksta didžiulis 
komunistų inspiruojamas uos 
tų darbininkų streikas Prancū 
zijoje, kad sutrukdžius laivų 
iškrovimą, gabenančių krovi
nius pagal Marshalio plana. 
Panašūs streikai prasidėjo ir 
JAV rytiniamt pakraštyje, kur 
tie laivai pakraunami.

Kinijoje nacionalistinė Gen. 
Chiang vyriausybė atsidūrė 
kritiškoje padėtyje, nes komu
nistų ofensyva ir toliau grąso 

1 ne tik visai Šiaurės Kinijai, 
bet jr pačjaj sostinei Nankin 

I gui.

Ride.au
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Savaitines NL“ leidimą pradedant
Šis kuklus “Nepriklausomos’ buvo juos surasti ir užangažuo- 

ti. Tačiau jeigu jie Žinotų ko
kiomis sąlygomis čia dirbama, 
tai tikriausiai jai atleistų, net

Lietuvos“ numeris atžymi 
svarbų įvykį Kilnados lietuvių 
Spaudos ir organizaciniame 
gyvertime; nuo šio laiko “Ne 
priklausoma Lietuva” tampa 
savaitiniu laikraščiu.

Šito momento nekantriai lau
kė visi mūsų skaitytojai, o dar 
laibiau patys leidėjai įr 
bendradarbiai.

Per nepilnus metus laiko 
mes esame padarę milžinišką

reikiama forma padaryta.
Nemažiau svarbūs bendra' 

darbiai korespondentai, iš
kurių rašinių

nariais dviejų K.L.T. skyrių 
išaugome j didžiausią Kanados 
lietinių organizaciją su 18 sky
rių, apimančią beveik visas 
lietinių kolonijas.
rimu spausdinto nereguliaraus 
žurnalo, išauginome savaitinį 
laikraštį. Ranka sukamą rota
torių pakeitė nuosavos spaus 
I uv ės mašinos.

Tikslesnę apyskaitą duoti 
nėra šio stiraipSnelio uždavi
nys, tačiau vis dėlto jau ir šia 
proga pravartu pabrėžti, kad 
beveik 4000 dolerių suorgani
zavimą spaustuvei įsteigti ir 
5000 dolerių laikraščiui leisti, 
reikia skaityti puikiai išlaik.v 
tu mūsų organizacinio susipra
timo egzaminu.

Visam tam atsiekti reikėjo 
milžiniško visli šį darbą orga
nizavusių žmonių jėgų įtempi 
mo ir didelės moralinės bei 
materialinės paramos iš nese
nai atvykusių neturtingų 
tremtinių ir susipratusių Ka
nados lietuvių

Savaitinė

lėtume matyti gyvą Kanados 
lietuvių bendruomenės vaizdą. 
I ’ageidaiit ūme ga įima i 
pų, aiškių ir teisingų 
pondencijų, kurios liestų ne 
tik organizacijas, viešus pasi
rodymus, bet ir tikrąjį koloni
jų ir atskirų jos narių gyveni 
mą. Tačiau kai jos siunčiamos 

Iš rotato- ir JAV lietuvių dienraščiams, 
ypač kurie plačiau skaitomi 
Kanadoje, prašyt ūme 
pondentus gale apie tai

t rum

dos Lietuvių Centro 'Tarybos 
nariams, kurie tą “kūdykį” 
Ugdė su didžiausiu atsidėjimu, 
dažnai nutraukdami net savo 
tiesioginio darbo valandas, o 
taip pat visiems bendradar
biams M out reale ir už jo ribų, 
laikraščio lankstytojams 
talkininkams ir eilei tiesiogi
niai su redakcija, administra

cija ir susirašinėjimu surištų 
| asmenų, dirbusių be atlygini
mo. -Jų visų įnašas yra tiek di
delis, kad jam apibūdinti 
straipsnelio rėmai 
siauri.

Nors ir turėdama 
aukščiau nurodvtus

šio 
per

li kis

mėti.
pazy

pageidaujamos 
tačiau

foto' 
jos turi būti 
ug smulkios, 

nes klišių padarymas brangus 
ir todėl tenka dėti tik pačias 
geriausias.

prieš 
sunkumus, | 

‘•.NL” šį naują žingsnį žengia 
su dideliu pasitikėjimu. Jeigu 
per praeitus metus lietuviško 
ji Kanados visuomenė ją “pa
statė ant kojų”, tai per 1949 
metus ji tikisi su tų pačių sa‘

rimtą savaitraštį, kuris būtų 
dar mielesnis svečias po Sun

reikšti nuoširdi padėka Kana
Pr. Rudinskas, 

“ NL” Redaktorius.

VAJAUS TALKININKAMS

Lietuva ” 
nemažų rū 

pėsčių. Visus praeitus metus 
pagrindinis dalykas buvo ne 
tiek laikraščio redagavimas ir 
jo turinys, kiek lėšų organiza
vimas jam išlaikyti ir spaustu
vei įsteigti, kad tuo būdu pa 
dėjus tvirtesnius pamatus to
limesniam laikraščio augimui. 
Tas tikslas buvo pasiektas be
įeik mūsų pajėgumą viršijau 
Čionris pastangomis.

Šią savaitę išsiunčiamos K. 
L.T. skyriams, lietuvių gru
pėms ir pavieniams platinto
jams papildomos instrukcijos, 
kvitų knygutės ir kita medžia
ga “Nepr. Lietuvos“ vajaus 
reikalu.

Jau atsiliepė visa eilė sava 
platintojų : K. (Indžiu-

gams ar kainynams pasiūlyti 
laikraštį.

Tenelieka nė \ ienas be “Ne
priklausomos Lietuvos ”.

” Nepr. Lietuva” kviečia 
visus jos minčiai pritariančias 
organizacijas suruošti jos nau
dai vajaus metu nors po vieną

norių
' nas apsiėmė platinti Tetrault' 
ville, P. Kvietkauskas ir B. 
Mozūras Montreale. M. Ar 
lauskaitė, V. Keturakaitė, J. 
Gudas, nors ir nebūdami pla
tintojais, prisiuntė po kelias 
naujas prenumeratas. Jų pa
vyzdžiu kviečiame pasekti ir 
kitus, kurie galite savo (Irau

metų pradžioje parodė Kana 
dos Lietuvių Sąjunga, paau
kodama visą Naujų Metų pel
ną — $309.03 ir Šv. Jono Pa 
šnipinė Draugija paaukodama 
šokių vakaro pelną $50 ir visos

T., šio laikraščio Iridė'

Dabar 
techniškam laikraščio tobulėji 
mui kliūčių nebėra, tačiau re
dakcinė ir administracinė pu 
sė tebėra silpna.

'Trūksta bendradarbių, 
sąrą .Montreale buvo 
rytas bandymas juos suburti, 
tačiau ne visi iš jų galėjo ak
tyviau prisidėti savo strains 
niais prie laikraščio pagyvini
mo, nes sunkus fizinis darbas 
pareikalauja tiek laiko ir jė
gų, kad ir prie geriausių norų 
daug ką nuveikti kultūrinėje 
srityje jiems esti nebeįmano 
ma.

PAJAMŲ MOKESČIAI
(Iš “Press Bulletin”, Canadian Citizenship Branch)

Kas privalo Kanadoje mo- gydymui 
keti pajamų mokesčius?

Visi Kanados gyventojai, 
kurie gauna įstatymu numaty
tą minimumą pajamų, 
mokėti mokesčius.

2. Kam pajamų mokesčiai 
reikalingi?

Reikalingi krašto adminis
tracijai išlaikyti ir įvairiems 
valstybinio masto uždaviniams 
vykdyti. Jie mokami propor
cingai nuo pajamų : 
giau gauna,

1.

turi

mo

3. Kokia tvarka mokesčiams 
Kanadoje Įmokėti?

Jeigu kas gauna savaitinį 
atlyginimą ar algą, tam išmo
kant atlyginimą išskaitomas 
pajamų mokestis. 'Tuo būdu
gale metų apie 95 įproc. rei
kiamų įmokėti mokesčių jau 
esti atskaityta. Gali* metų 
kiekvienam reikia užpildyti 
pajamų mokesčių blankus ir 
įteikti vietiniam District Irą- 
come 'Tax Office. Jeigu paaiši- 
kėja. kad mokesčių suma dar 
nepilnai išskaityta, tai reikia 
primokėti, jei perdaug išskai
tyta — grąžinamas perviršis

4. Ar 
leris

kiekvienas uždirbtas do. 
apdedamas mokesčiais?

Neved usiems-sioms ne
apdedama mokesčiu suma 
skirta pragyvenimui, yra $750. 
Vedusioms mokesčiu neapde
dama suma yra $1500. I ž kiek
vieną vaiką arba kitą išlaiko
mą šeimos narį neapdedama 
mokesčiais suma nuo $100 iki 
$300. Be to, mokesčiai sumaži
nami patiekus mokesčių įstai
gai kvitus už išleistus pinigus

Tautos Fondo Atstovybe įsteigus
Rašant šį rašinėlį tenka

Va' mintimis Sugrįžti į

ir labdaringiems
I tikslams.

Mokesčiai lygūs kaip v y 
rams, taip ir moterims.
5. Kokius įrodymus turi prista
tyti mokesčių reikalu vedusio-.

ji?
Reikia pristatyti vedybų 

įrodymus. Jeigu antroji pusė 
gyvena Kanadoje ir uždirba 
mažiau $750, tai užtenka 
nurodvti darbdaviui

tik
jo ar jos

Jeigu antroji pusė 
Kanados ribų, tai 
pristatyti raštiškus 
Pasas, vedybų metrikai 
tas panašus dokumentas 
pakankamas į rody mas.

įrodymus.

įrodymus, kad Tamsta remi sa
vo antrąją pusę.

6. Kaip su vaikais?
Jeigu už vaikus gaunamas

mas tik trs metus išbuvus Ka 
nadoje), tai už kiekvieną iš jų 
mokesčiais neapdedama suma 
yra $100. Jeigu už vaikus pr o 
das negaunamas, arb; 
yra už Kanados ribų, 
kiekvieną iš jų

vaikai 
tai už 

iki 18 metų 
amžiaus mokesčiais neapdeda
ma suma gali siekti $300. Ta

išlaikai arba remi. Pinigų per 
siuntimo, rūbų, maisto 
siuntinėlių išsiuntimo kvitai ir 
pan. dokumentai yra pakanka
mi įodymai.
7. Kada patiekti Įrodomuosius 

dokumentus?
Visus kvitus apie 

maisto, rūbų siuntimą 
kią pairamą žmonai ar 
už Kanados ribų, reil
ti ir Saugoti. Juose turi bū i 
nurodyta pinigų suma, siuntinė

ar kito' 
vaikams 
ia rink

varde. Šiuos dokumentus gali 
tekti prijungti prie pajamų 
mokesčio pareiškimo (income

kia.mi iki balandžio mėn. 1 d.
8. Ką turi daryti tie vedusieji, 
kuriems atskaitymai lig šiol 

buvo daromi kaip nevedu- 
siems?

spaudoje, bet atsiliepimai ir 
pasekmės stebėtinai gražios. 
Iš ateinančių laiškų ir aukų 
jau

laisvinimo Komiteto veikia 
Tautos Fondas. Apie jo tikslus 
ir paskirtį, plačiau paaiški 
nant dabar išsiuntinėti pasau
lio lietuvių organizacijoms ap 
linkraščiai ir instrukcijos. In
strukcijos pradžioje rašoma :

netolimą Laisvosios Lietuvos 
tarpą, kada visą tautą tiek vi
duje tiek užsieniuose jungė 
vienas didelis siekimas, v 
olbalsis “ Mes be Vilniaus 
nurimsim ”, 
vykdyti buvo didžiulė organi 
žarija, kuri apjungė visą tuo
laikinį lietuviškąjį 
Kaip ir kiekvienam 
menės al
mėti neužtenka 
pasiryžimo, 
reikia ir

ne
Šiam siekimui

pasaulį, 
bendruo* 

tautos siekimui lai 
d vaisinio 

fizinės ištvermės, 
finansinio stiprumo. 

Tam tikslui ši organizacija bu
vo išleidus gražiuosius Vii 
niaus Basus. Retas lietuvis, 

’Tatai noriu pabrėž* patriotas ar svetimtautis. Lie 
t uvos dra 
neturėjo.

mūsų 
apart

Nors mūsų laikraštyje ir 
pažymėta, kad jis redaguoja'

praktikoje ne tik jį redaguoti, 
bet ir dar daugeliu dalykų rū
pintis tenka tam pačiam re 
daktoriui.
ti ne pasibėdavojimui ar pasi
gyrimui, bet dėlto, kad bend 
ratlankiai ir skaitytojai leng
viau galėtų suprasti ir atleisti 
tuos trūkumus,

kalą patikrinti mūsų veiklai 
už Lietuvos išlaisvinimą reika
lingas lėšas, laikantis dėsnio, 
kad kiekvieno lietuvio išeivio 
kur jis bebūtų, yra moralinė 
prievolė pastoviai prisidėti 
prie tų lėšų sutelkimo, Vykdo

t virtinti

kurių
išvengti nei 

su bendradar' 
atsakinėjime, 

ir 
nei pagaliau 

tobulinime.
didesniu

ryšio palaikyme 
biais, nei laiškų 
nei laikraščio siuntinėjime 
ad m i nist ravi joje, 
jo turinio tobulinime. Užtat 
dar su didesniu galvosūkiu 
tenka imtis savaitinio laikraš 
Čio leidimo. Grynai redakci
niam darbui tinkamų žmonių 
netrūktų, jei tik susidaryti] 
pakankamai lėšų. Užtat Savai 
tinės “Nepr. Lietuvos” turi
nio tobulėjimas, laikraščio dy
dis ir išsilaikymas, pirmoje ei 
lėje priklausys nuo prenume
ratorių skaičiaus, lietuvių vi
suomenės paramos aukomis, 
organizacijų parengimų laik 
Paščio naudai, skelbimų rinki
mo ir t.t.

Norint laikraštį padaryti 
gyvu ir įdomiu, reikalingi ben
dradarbiai ir korespondentai. 
Nemaža gabių žurnalistų ir 
rašytojų jau yra atvykę į Ka 
mulą, 'bet dar ne visi sava* 
straipsniais parėmė “NL” 
skiltis. Redakcijos uždavinys

ilgas šio dokumento 
“Vilnius mūsų bu

lius”. Taip skambė" 
lietuvių ir kitomis 

kiekvienas paso pus 
kurio buvo klijuoja

mi Vilniaus ženkleliai. Vii 
niaus Pasas buvo laikomas 
lietuvio tautinės garbės, di
džiojo siekimo vienybės sim
boliu. UŽ ženklelius centais 
surinktos sumos, sudarė di
džiulį fondą, didelį finansinį 
stiprumą. Tik ne nuo lietuvių 
tautos priklausą pasaulinio 
masto įvykiai, šį darbą nebelei 
do tinkamai įvertinti.

Šiais žodžiais praeitin su
grįžau ne dėl to, kad priminti 
buvusiuosius didžiuosius tau 
tos rūpesčius — siekimus, kad 
iš centų išauga didžiulė pini
ginė jėga, bet kad po 1<> metų 
pertraukos, labai pasikeitusio 
Be apystovoSe, mūsų nedidelei 
Tautai vėl tenka išeiti į pasau
lyje išblaškytus Tautos narius 
su dar galingeSniais šūkiais su 
dar didesniais rūpesčiais, su 
neapsakomai dideliais sįeki 
mals. Šiam siekimui vykdyti

i JO 
kalbomis 
lapis, ant

ležinis Fondas 
ištekliai.

didesni

vės Rinkliava

skyriaus laiško 
skaitome :

bus svetima
K.L. Tarybos 

ištraukoje

mūsų VLB 
Kanados lie 

mes siunčiame 
t lėšų kuklią

vių Tautinės Bendruomenės 
vadovaujantiems organams, 
kviečia visus mokėti pajėgius 
tremtinius, tiek Vokietijoje, 
liek įsikurdinusius kitur, ap 
sidėti pastoviomis įmokomis 
mūsų tautos laisvės reikalui.”

Toliau instrukcijoje minimi 
bendrieji nuostatai, kurie dau
giau taikomi Vokietijoje gyve 
liautiems tautiečiams. Sumos, 
kurios renkamos Tautos Foir 
dari vadinamos Laisvės Rink
liava. Instrukcija veikia nuo 
1948 m. liepos 1 d. Netrukus 
bus priimta Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės konstitucija, iš 
kurios laukiama ir T. F. Lais
vės Rinkliavai taisyklių. Iki 
jų neturime, reikėtų vadovau
tis pagal krašte nusistovėju
sią aukų rinkimo tvarką.

K.L. ('ento Taryboję 'pirmo

Ko atsišaukimą į 
tuvius, i 
skyriaus
$100.00. Ta pačia proga pra
nešame, kad tuo tikslu kitų 
metų pradžioje esame pasiry 
žę pravesti tuo reikalu aukų 
vajų mūsų apylinkės lietuvių

auką

daviams vedybų įrodymus 
pasus, vedybų metrikus ir pan. 
Darbdavys tokiu atveju įparei 
gotas (padaryti 
mus ir už praeitą 
damas mokesčiu 
sumą iki 
$300 už 
miau 18
9. Jejgu

neapdedamą 
žmoną ir dvi$750 už 

kiekvieną vaiką že- 
m. amžiaus.
mokesčių permokėta? 
užpildžius ‘income 

tax return” paaiškėja, kad 
mokesčių atskaityta per daug, 
tai jie grąžinami. Užtat “in

kinį reikalą tinkamai parė
mus ' ’.

Baigdamas šiomis eilutėmis 
norėčiau palinkėti, kad kiek 
vienas Kanados lietuvis, nežiū
rint pasaulėžiūros ar tikybos 
skirtumo, priklausantis orga
nizacijai ar už jos ribų, anks 
Čiau atvykęs, ar tik dabar,

ti ir tuo atveju, kai mokesčiai 
pilnai apmokėti, nes be to ne
galima gauti atgal permokėtų 
pinigų. Pr. R.

Bendro likimo Broliui
IGNUI GURČINUI

ji T. F. instrukcija buvo pri
imta su visišku pritarimu. Bu 
vo nutarta negaištant įsteigti 
šiame žemyne T. Fondo atsto
vybę, kuri dirbtų tampriuose 
ryšiuose su centru. Fondą glo
boti ir reikalus vesti buvo iš
rinkti ('(‘litro Tarybos nariai: 
M. Arlauskaitė ir L. Girinis.

Nors ir nedaug apie šio di
delio ir atsakomingo darbo 
pradžią buvo paminėta mūsų

pilnai suprastų savo tautinę 
išeivijos misiją, lygiai supras
tų tą didelę atsakomybę di
džiojo siekimo ugdymo srity 
je. Laisvės Rinkliava tepralen 
kia bet kurias anksčiau buvu
sias akcijas. Jokia auka Tau
tos Fondui nebus per maža. 
Pasaulio įvykiai reikalauja 
nuolatinio mūsų tautos budė 

įjimo, reikalauja laikyti žmones 
ten, kur sprendžiasi atskirų 
tautų ir pasaulio ateitis. Kais 
vės Rinkliava telieka svar
biausia priežastimi, kuri pa
saulinio masto konvulsijų pri 
slėgtą lietuvį vėl grąžintų nuo 
asmeninių jausmų į objekty
viuosius tautos laisvinimo 

| davinius, pašvenčiant ne
fizinius, dvasinius, bet ir 
terialinius išteklius.

Leonas Girinis.

— Sesutei
VIKTORIJAI SELENYTEI,
Su kŪr ilsimus liet orišką-— 
žemaitišką šeimos židinį. 
Broliškai sveikinu, linkė
jo saulėtų laimingų die 
nužių.

Br. Mozūras.

M ielieins tautiečiams

IGNUI GURČINUI 
t

ir
VIKTORIJAI SELENYTEI

už
tik

mir

Suk Arusiems lietuvišką
Šeimą, daug laimės linki

Pamergės ir 
Pabroliai.



1948. XL 26 Nr. 22 88 N EI’ h’ I K L A USOM A LIET l ’VA 3 PSL.

JUOSTU AUDIMAS Anastazija Tamošaitienė. Trumpos Žinios
Kiekvienai lietuvaitei ar lie

tuvei pareiga Žinoti ir pažinti 
mūsų tautinius audinius ir 
kilus moterų rankdarbius. Mū 
sŲ tautiniai audiniai vystėsi 
.šimtmečiais ir turėjo savas 
tradicijas. Jais buvo mėgiama 
puoštis ir gličias pagrąžinti. 
Mūsų rankdarbiai klestėjo vi 
sais laikais, o ypač Didžiųjų 
kunigaikščių laikais. Net Vy 
tautas Didysis savo dvarietes 
mokančias auksu siuvinėti 
siuntė j Romą.

Juostų audimas lai pati 
mėgiauniailsia !i«-t ūs aičių rauk 
darbių šaka. Juostos audžia 
mos įvairiai. Vienose juostose 
raštai buvo renkami, kitose 
kaišomi, trečiose audžiami 
austinai. Be šių pagrindinių 
juostų, dar juostos buvo pina’ 
mos, vejamos ir vytinai pina 
mos.

Rinktinės juostos. Rinktinės 
juostos buvo audžiamos drabn 
Žianis susijuosti, galvos papuo* 
Šatams, kiklikų papuošimui, 
prijuosčių susirišimui ir kelia 
raiščiams. Kiekviena Lietuvos 
provincija ausdavo vis kito 
kiais raštais juostas. I’.ivyz 
džiui klaipėdietės mėgo be pa 
prastų raštų, .'lįsti juostas, ku
rių gerojoje pusėje būdavo iš 
keltas visas raštas, o blogojo’ 
je pusėje likdavo tik perkilno 
jimo taškai. Geroji pusė būda 
vo visa vilnonė, o blogoji lini
nė. Vilnietės mėgsta alinti juos 
tas su žvaigždutėmis, dzūkės 
įvairiausiais raštais, o zana
vykus ir kapsės su pakilnotais 
( rašt imt als k rašt ais.

Rinktinėse juotose yra dve
ji metmenys. Vieni iš jų var 
tojami pagrindui, antri raš
tui. Jei juosia uerašl imt a, ta 
da joje vartojami tik vieni, t.y. 
pagrindo metmenys. Juostos 
rašt not urną, šiuo atveju lan
gelių raštą, galima gau
ti iš juostos pagrindo, t..v. iš 
• I vin.v tuko. Jei juos vartosime 
bent dviejų spalvų, tada vieną 
langelį gausime vienos spalvos, 
uit rą — kitos.

Juostos raštui gauti reikia 
tarp kiekvienų dvieju pagrin
do metmenų, gijų įmesti vieną 
giją raštui pakelti. Juostų 
pakraščiams, kartais visai ne 
Įmetama rašto gijų arba įmes
tas rašto gijas naudojama pa 
grimlo gijoms ir audžiama 
dvinytai. Tada juostos pakraš
čiai audžiami slenkstelia is

i iov eliais.
Kai audžiame neraštuotą 

.juostą, tada visos metmenų 
gijos pinasi dv inytiškai. t.y.

dvinytiški ir rašto siūlai pina 
si dvinytai.

Kai norime austi raštuotai, 
tada turime rašto siūlus pakik 
imt i piršt ais.

Kaišytinės juostos. Kaišyti 
nes juostas ypatingai mėgsta 
dzūkės austi. Jos jas dėvi prie 
tautinių drabužių. Kaišytinės 

! juostos v isuomet audžiamos 
plačios ir ilgos su puošniais, il
gais ir dideliais, spalvotais 
kutais. Kaišytinėm juostom 
siūlai apmetami dvinytai. Jei 

i norima turėti gražesnius kraš 
tus, tada pakraščiais įmetami

Vytinai pinamos juostos. 
Aukštaitijoje dar be puošnių- 
tų pintinių juostų dar buvo 
vytinai pinamos juostos. Ši 
technika yra labai sena, žino 
uiti egiptiečiams jau prie 3000 
metų dar Kristui negimus. La
bai įdomu, kad ši technika 
Lietuvoje labai klestėjo. Iš 
lininių siūlų moterys sau py
nėsi kiaiiraraščius galvos už
dengimui, O iš vilnonių siūlų 
būdavo pinamos plačios, spal 
votos juostos. Kartais, būdavo 
nuvejamos — nupinanios to
kios plačios, minkštos, spalvo*

Sąryšyje su Berlyno bloką 
da jau žuvo oro katastrofose 
ii anglai ir 13 amerikiečių la 
kūnų.

* * *
De Valera, buvęs Airijos mi’ 

į nisteris pirmininkas, reikalau
ja plebiscito šiaurinėj Airijoj, 
kuri yra anglų valdonui. Ple 
biscitas turėtų išspręsti šia u 
rinės Airijos likimą — už su
sijungimą su laisva pietinės 
Airijos respulblika ar prieš.

H*
Egipto karalius ir Persijos 

j šachas išsiskyrė su savo žmo
nomis — karalienėmis. Prie 
žastis — įpėdinių — sūnų ne 
turėjimas.

* * *
Po vienų metų pertraukos, 

mirties bausmė Anglijoj vėl 
grąžinta. Jau pakarti du 
žmogžudžiai.

* * *
Čilės komunistų partija už

daryta. Joje buvo 25.000 na
rių. Narių sąrašas bus pa 
skelbtas viešai.

* * *

Rusija supirkinėja milžiniš 
kus kiekius gumos ir vilnos 
Tolimuose Rytuose ir Austra
lijoj. Manoma, kad ji daro at
sargas ateities įvykiams.

* * *
Didžiojo karo paliaubų mi

nėjimas Paryžiuje baigėsi 
riaušėmis ir susirėmimu tarp 
komunistų, veteranų ir polici
jos.

vienodas metmenų skaičius 
Į viršų ir vienodas 

t į apačią. Taip su 
įstos žioty s. Audžiant 

raštuotą juostą, v iršut inėje 
Žiočių dalyje be dvinytiškll

rimus reikia sudaryti raštą, o 
kita metmenų gijų dalis pa

apatinėje žočių dalyje, pinda
ma išvirkštinį juostos raštą. 
Dv inyti.šk;im audimui padaro 

■jas nytis. Pirmutinėje 
kiek v ienas audžiamas

o
nytyje surenkam! visi 

antrųjų skiemenų j vie" 
Kilnodami pakaitomis 
antrą nylį gauname 

kuriame

siūlelis turi atskirą nytelę, 
ant roję 
siūlai, 
ną n.vtį. 
pirmą ir 
dvinytišką audimą

rinktiniu būdu raštai. Pati 
visa juosta yra audžiama dvi- 
nytišku ripsu ir beaudžiant 
kaišomi įvairių spalvų raštai: 
žvaigždutės, mažos tulpytės, 
v ingučiai, kriputės ir kt.

Pintinės juostos. Aukštaiti 
joje, ypač apie Biržus, buvo 
mėgiama pinte pinti spalvotas 
juostas. Įvairiausių spalvų, 
storus vilnonius siūlus, daž
niausiai minkštus, vlučkinius,
sudėdavo šalia vienas kito, 
kontrastinėmis spalvomis ir 
pindavo iš vidurio į kraštus, 
iš kraštų į vidurį dvinytai ar 
ha suglaustai ripsu tarpu savęs 
spalvotus siūlus. Pynimui siū
lai vartojami vienos rūšies ir 
vienodo storumo. Šias juostas 
dėvėjo vyrai ir moterys. Pla
čiomis pintomis juostomis su 
sijuosdavo drabužius, o siau 
ras juosteles risdavosi vyrai po 
kaklu, vieton dabartinių kak
laryšių.

Vytinės juostos. Žemaitijoje 
būdavo mėgiamos vytinės ilgos 
juostos su trijų ir net keturių 
eilių kutais. Šių juostų rūšis 
v a daugelyje tautų labai gerai 
pažįstama, jas audžia visos ger 
manų tautos, kaip vokietės, 
norvegės, danės ir švedės. Jų 
nemaža randama ir pas mus.
Tik mūsų vytinės juostos visai 

nors 
vijimo technika jas labai vieno
dina. Kitos tautos jas dažniau 
šia audžia marškonius. Mūsų 
vytinėm juostom būdavo pa
renkami ypatingi vilnoniai, 
iažniausiai vlučkniai siūlai, o 

ataudams vartodavo lininius. 
Metmenis suverta per 
kam peš. šešia k a m peš

nuo kitų tautų,

as-

riant, reikia jau iš anksto tu
rėti suvėlimo raštą, taip kaip 

audeklą, 
sukant

ir nytis kai veriami'
Suvertus metmenis, 
lenteles aplinkui vejama juos
ta įgauna savotišką raštą.

Tokias juostas atradau au
džiau! i>. Arlauskaite, Montre

tos juostos, kad net vyrai jas i 
kaipo šalikus dėvėdavo Žiemos! 
metu. Tokioms juostoms pinti' 
vyti vilnoniai siūlai būdavo 
imami stori ir minkšti, tada, I 
kai jie susiglaudžia, juosta ' 
būna tanki, kaip mezginys. 
Pintinės juostos yra labiau pa 
našios į austas medžiagas, to
dėl kad siūlai tarp savęs pi I 
misi dvinytiškai, o vytinai 
pintos juostos yra tystančios,

So vietai konfiskuoja
garvežių ir 5575 vagonus 
trijoje, nežiūrint austrų 
riaiiS.vhės prieštaravimo, 
kaip karo grobį. 

* * *

540 
Aus
vy 

neva

1141 asmuo pabėgo iš Bal
kanų valstybių į Jugoslaviją. 
Jie esą politiniai jmbėgėliai 
nesutinką su Stalino “partijos 
generaline linija”.

* * *
Sovietų atstovybės Vienoje 

tarnautojas, padėjęs pabėgti 
sovietų karininkams į Vaka 
rus, nusižudė iššokdamas iš 
komendantūros trečio aukšto.

Hamiltono miesto Tautinėje parodoje (14.10.1948) tarp ki
tų tautybių ir lietuvių kolonija turėjo savo skyrelį. Fotogra
fijoj matyti to skyrelio dalis, kurį sutraukė daugiausia pa 
rodos lankytojų. Foto E. Gumbelevičiaus.

panasioį

Austinės juostos. Laibai 
dažnai plačios ir ilgos juostos 
būda vo 
'Tokioms

audžiamos staklėse.' 
juostoms dažniausiai 

vartojami dimų raš’ 
keturias nytis. Ap- 

metmenis marško’ 
dvinytui ataugdavo taip 

marškonius siūlus, o raš 
šaudavo spalvotus vilno*

mesda v o 
nius, 
pat 
t u i 
nius siūlus.

KAS SKAITO 
NEPR. LIETUVA" 

REMIA LIETUVOS 
LAISVES KOVĄ!

* * *
Kinija apkaltino JT politi 

nįam komitete, kad kinų ko 
munistai naudoja 50.000 japo 
nu belaisvių kaip artileristus 
ir lakūnus ir‘30.000 įvairiems 
techniškiems darbams. Tuos 
belaisvius jie gavę iš SSSR.

* * *
“ Manchester Guardian ” 

apibūdina sovietų revoliuciją: 
“Rėžimas, kuriame turtingi 
turėjo galią, pasikeitė rėžimu, 
kuriame galingi turi turtus.”

* * *
Kanados finansų ministras 

veda pasitarimus su JAV dėl 
prekybos deficito išlyginimo. 
Kanada Šiuo metu perka iš 
JAV7 prekių už du milijardus 
dol. kasmet, o parduoda tik už 
vieną milijardą dol.

* * *
Airijos parlamentas pradėjo 

svarstyti įstatymą, kurs panai 
kintų “External Affairs Act” 

paskutinį Airijos ryšį su 
Anglija.

* * *
Rusai naikina Berlyne visus 

Hitlerio rūmus ir paminklus ir 
jų vietoj ssiato paminklus Sta
linui* ir Raudonajai Armijai, 
panaudodami griuvėsių likusią 
gerą medžiagą, pa v. Reichsta
go kanceliarijos itališką mar
murą.

* * *
JAV vėl pasiuntė didelius 

ginklų kiekius į Kiniją.
* * *

Jugoslavų kariuomenė pasi 
traukė iš Triesto laisvosios zo 
uos gilyn į Jugoslaviją.

* * *
Belgija panaikina maisto 

korteles Sausio 1 d.

GIMIMAI DIDĖJA
Pereitais metais gimimų 

skaičius Kanadoj pakilo iki 
28,6 1.000 gyventojų. Tai yra 
rekordinis lygis nuo Pirmojo 
Pasaulinio karo. Mirtingumas 
1947 m. huvo 9,4 1.000 gyv. Gy
ventojų prieauglis 19,2.

Nežeminkime tremtiniu vardo
Daugumas tremtinių .atvy

kusių iš Europos užsirėku

vo darbovietėse, taip ir vieša 
jame gyvenime. Tačiau yra ir 
liūdnų išimčių.

Nesenai sulaužę sutartis 
M out realą apleido trys lietu
vaitės. Dar blogiau, kad jos 
pabėgo nesusimokėdamos kai 
kurių sąskaitų krautuvėse.

Kiti vėl drumsčia darnią 
pobūvių nuotaiką. Štai Lietu
vių Parapijos vakarienės metu 
vienas įsigėręs tremtinys labai 
nešvankiais žodžiais svaidėsi į

TIK IS KANADOS SIUNČIAMI GERIAUSI, ŠVIEŽI MAISTO PRODUKTAI 

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

SIUNTINYS Nr. 2 
Tik $6.00 

įpakavimu 10 sv.) 
sv. kiaul. 'TAUKŲ 
s v. KAVOS pupelių 
sv. MĖSOS 
sv. CUKRAUS 
s v. K A KAVOS 

SIUNTINYS Nr. 3 
Tik $6 

sv. kiaul. TAUKŲ

HELP priima maisto siuntinių užsakymus į visas Vakarų 
SSR kontroliuoja mus.
V alstijų žmonėms. SiuntiniaiHELI* Patarnauja Kanados ir I.

siunčiami greičiausiu Kanadc
HELP luinai garantuoja už siuntinio pristatymą adresatui; kiekvienu 

aiva m persiunčia 'l amstai pakvituotą orderį.
SIUSKITE LAISKA SU UŽSAKYMU ŠIANDIEN:

(Pageidaujama, kad pavardės ir antrasai būtų parašyti aiškiai, dn»
knotom raidėm. Už. klaidingai paduotus antrašus HELP neatsakys.)

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

sį UNTINYS Nr. 1 
Tik $10.00

(su įpakavimu 20 svarų)

5i
2
5
2

i 1
1
1

kiaulinių TAUKŲ 
KAVOS (pupelių) 
CUKRAUS 
kenuotos MĖSOS

svarai
svarai 
svarai 
svarai
svaras GRIETINĖS 
svaras RYŽIŲ 
svaras KAKAVOS.

t

4 
1 
1 
1

8

moteris. Lietuvių klube teko 
pastebėti lietuvaičių, kurios 
savo laisvu elgesiu piktino ne 
vieną lankytoją.

Mums rašo darbininkai, ku
riuos alkvietė tabako aupinto’ 
jai, kad dalis jų draugų nepa
teisino savęs ūkyje, užgavo sa
vo atkvietėjus ir dalbai- dėlto 
sunku gauti affidevitus nau
jiems tremtiniams.

Netrūksta tokių, kurie pa
kliuvę į sunkesnį darbą, pasi 
vėlina sau net prikaišioti savo 
at kvietėjams, esą, jie būtų ne 
važiavę į Kanadą, jei būtų ži
noję, kad čia taip “tbloga”.

Atsiminkime, kad Vokietijo
je visi Sakėme, kad būtume 
Laimingi ir akmenų skaldyklų 
je, kad tik kas nuvežtų j Ka
nadą.

Sutarčių nepildymas užkerta 
kelią atvykti į Kanadą kitiems 
tremtiniams, o blogas atvyku
siųjų elgesys daro gėdą vi
siems tremtiniams ir atgrąso 
vietos lietuvius nuo afifidevitų 
darymo tebešautiems Vokieti 
joje.

Šitokie nedovanotini išsišo
kimai ateityje bus keliami į 
viešumą nevengiant pavardžių 
skelbimo.
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LIETUVIAI KANADOJE Skautai ir ju uždaviniai
Kas mes esame mės per geruosius darbelius.

Ar verta vykti i Britu Kolumbija?
Š.m. lapkričio mėn. 9 d. 

Britų Kolumbijos darbininkų 
unijų delegatai aptarė DP įsi 
leidimo klausimą, kadangi be 
darbių skaičius Britų Kolum 
bijoję pasiekė rekordą. Pagal 
plieno unijos delegato Pen 
Baskin pranešimą iš B. Ko 
iundii.joje esančių 20.000 plie 
no Specialistų tik 3.000 turi 
šiuo metu darbą. Tai aukščiau" 
sias bedarbių skaičius plieno 
pramonės istorijoje.

Savo laiku “Nepr. Lietuvo 
je” tilpusi korespondencija 
apie Vancouver) suklaidino ke" 
lėtą asmenų, kurie, baigę su" 
tartis, iš Ųuebeco ar Ontario 
provincijų atvyko į Britų Ko
lumbiją. Čia, žinoma, negavę 
dahbo, buvo priversti grįžti 
atgal iš kur atvažiavo. Tuo 
tarpu iš kišenės ištirpo ma" 
Ž.ausia pora šimtų sunkiai už
dirbtų dolerių.

Ar m* keistoka išgirsti tokį 
atsitikimą: Viename Ontario 
miesto fabriko garaže vienas 
lietuvis turėjo mechaniko vie 
tą. I ž darbą gavo neblogą at" 
lyginimą, o svarbiausia, kad 
darbas buvo nuolatinis ii' ge 
ra i sekėsi. Štai vimą dieną jo 
draugas išvažiuoj i j Britų Ko" 
lumbiją ir parašo laišką, kad 
gavęs gerai apmokamą darbą 
ir galįs dihbti kiek nori viršva 
landžių. I ž viršvalandžius mo
ką dvigubai. Mūsų tautietis, 
visų nustebimui, meta darbą 
ir išrūksta į Britų Kolumbiją, 
kur pinigo galima uždirbti, 
kaip šieno.

Deja, jo čia laukė liūdna 
naujiena, nes ir laiško auto 
rius su kitais šim.ais darbi" 
ninku, fabrikams mažinant 
produkciją, buvo atsidūręs 
gatvėje.

Ilgai neužmiršiu šimtų mr 
siminusių veidų, kurie kasdien 
sukinėjosi apie darbo įstaigų 
duris Vaneouverio mieste. Xie" 
kuomet anksčiau negalvojau, 
kad taip gali įvykti Kanadoje.

Xei paties blogiausio darbo 
Vancoii veryje ir visoje Britų 
Kolumbijoje negalima gauti. 
.Net ir prie miško kontorų 
sukinėjasi būriai jaunų vyrų. 
Atsakymas tas pats, kaip ir 
visur: “Sorry, no job!’’

Geriausias patarimas vi 
siems, kurie šiuo laiku baigia 
sutartis: palikt toje pačioje 
darbovietėje nors iki pavasa" 
rio. Girdėjau, kad net ir Ha 
miltone, kur visuomet trukdą" 
vo darbininkų, dabar daugiau 
nebepriima.

J Pr.■

mas jas už vargstančius ir už 
Žuvusius tėvynės Lietuvos 
partizanus. Laike pamaldų bu
vo sugiedota “Pulkim ant ke 
lių ” ir “Marija, Marija”. Pa 
maldos užbaigtos Tautos Him
nu. Ta proga visi lietuviai pri
ėjo išpažinties ir priėmė šv. 
Komuniją.

Mes Pine Portage lietuviai 
esame labai dėkingi Tėvui S. 
Kulkini už mūsų aplankymą ir 
tikimės, kad jis mūsų neužmirš 
ir sekantį kartą.

Vietinis.

Sakys.te tai berniukai dėvį 
trumpas Kelnes, ryškių spalvų 
kaklaraiščius ir plačias bry
liais skrybėles.

Taip, lai mūsų išviršinė iš
vaizda, tai mūsų uniforma, 
kuri mus atskiria nuo kitų 
berniukų, kuri mus labiau su
artina, jungia ir kuri mums 
tarnauja praktiškiems reika
lams.

Tačiau uniforma tai ne vis
kas. Mes esame vidaus žmonės, 
mes ūgdomės būti gerais pilie
čiais, tauriais ir laimingais 
žmonėmis.

“NEPR. LIETUVA” SKOLON
Visiems naujai atvykusioms 

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

Iš antros pusės, visi kurie 
gali užsimokėti, prašomi ne
delsti ir savo skolą išlyginti.

“N.L.” Administracija.

Mūsų ideologija
Pagrindinis mūsų uždavinys 

yra tarnauti kitiems. Artimo 
tarnybai yra skautai auklėja
mi iš pat mažens — padaryti 
bent po vieną gerą darbelį kas
dien privalu kiekvienam skau
tui.

Tarnaujant artimam priei-
PINE PORTAGE Ont

Lankėsi Tėvas S. Kulbis
Kaip paeitais, taip ir šiais 

metais, Tėvas S. Kulbis at 
lankė visą eilę tremtinių sto 
vykių. Lapkričio mėn. 2 d. 
'I’ėvas S. Kulbis buvo atvykęs 
į “Pine Portage IIEPC” sto
vyklą, kuri randasi už 29 my
lių nuo Nipigon, Ontario, mies
telio.

Šioj stovykloj dirba pagal 
darbo sutartis 25 lietuviai. Po 
darbo vakare susirinkusiems 
lietuviams Tėvas S. Kulbis 
daug kalbėjo apie Kanadą ir 
kanadiet iškus papročius. V ė 
liau papasakojo apie BALFo 
pirm. kun. Dr. J. B. Končiaus 
daromus Žygius padėti vargs
tantiems lietuviams Vokietijo
je. Sekančios dienos rytą, Tė" 
vas S. Kulbis stovyklos Salė" 
je atlaikė šv. Mišias, aukoda

lirtuviu bažnyčia

Sekmadienis prie nesenai Dr. kun. Tadanausko pastaugi) 
mis įsigytos Hamiltono lietuvių bažnyčios.

Foto E. (iirn,i('!i''.'i''i .us.

Skautas ryte meldžiasi: “Die
ve, duok man šiandien būt ge
resniam, negu vakar buvau”. 
Ir vakare: “Dieve, duok ryt 
būt man geresniam, negu 
šiandien buvau”.

Pamilti tėvynę mes moko
mės stengdamiesi geriau pa
žinti ją, skaitome jos istoriją, 
mokomės jos tautosakos, ke
liaujame po kraštą.

Stengdamiesi daugiau pa
žinti Dievo pasaulį, Jo kūry
bą, mes nurimę ir Kūrėją la
biau pamilti. Todėl mes sten
giamės gyventi gamtoje, išky
laujame bei stovyklaujame.

Būti gerais piliečiais mes 
mokomės specialius žaidimus 
žaisdami, kurie lavina mūsų 
atmintį, pastabumą, vikrumą, 
kurie grūdina mūsų valią, drą
sumą ir kt.

Gyvenimo gairės
Skautas iš pat pirmųjų die

nų auklėjamas būti geru pilie
čiu, tauriu žmogum.

Įstodamas į mūsų eiles ber
niukas pasižada savo garbe 
pildyti skautų įstatus, kurie 
štai kai j) atrodo:

L Nelauk iš kitų nieko, bet 
visa duok pats ką gali.

2. Gyvenk tėvynei ir žmoni
jai ir būk gamtos bei gyvulių 
draugas.

3. Būk riteris, neturtingųjų 
ir silpnųjų gynėjas ir tiesaus 
kelio sekėjas.

4. Stiprink savo kūną ir 
sielą ir šviesk protą.

5. Tebūnie tavo valia kaip 
templė tampriai įtempta.

6. Sek skautų patroną šv. 
Jurgį: naikink piktą pasaub 
je, o pirmiausia pačiam savyje

7. Tebųnie tavo pirmoji 
mintis apie kitus, o tik antroji 
apie save.

8. Auk į viršų, kaip galin
gas ąžuolas, o nesilenk žemyn,

Maistas i Europa per
VIENA SAVAITE
SAFE FRIEND IN EUROPE, Inc.

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

( Kaip veikia SAFE? Už kiekvienus $10.05 kuriuos prisiusite, SAFE
< pasiųs jums vieną Skulbos Orderį Jame jus įrašysite siuntinio gavėjo 
j 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, 
j ir jam tuojau pat bus išduotas SAFE pakietas.
\ Jeigu gavėjas pats negali nuvykti į Paskirstymo Centrą
< įgalioti kitą, padėdamas savo parašą antroje orderio puseje 
j Be visiems gerai žinomo standartinio siuntinio
’’ $10.05, mes turime sandėliuose Vokietijoje ir 
į siuntinius po
R 1) 11 sv. rafinuoto cukraus už.................$
( 2) 16% sv. grynų taukų už..................... $1
5 Papildomas mokestis Berline ir Rusų zonoje:

Standartiniam siuntiniui ...........................$1.00
Cukraus ir taukų siuntiniams po . . . .$0.50

( Užsakydami visada nurodykite zoną

CARITAS (Šveicarų Labdaros 
Centro) Atstovai.

SIUNTINIO TURINYS 
(21 sv. virš 40.000 kalorijų)

i is gali

21 sv. UŽ 
Austrijoje

4 
1
5
1
2

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

1 sv. pieno

Paruošti siuntiniai 
didesniuose

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

1 sv. kond. pieno 
šokolado.

gaunami visuose 
miestuose

VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE

Tariamasi ir su kitais kraštais.

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

SAFE, Inc., 1410 Stanley Street, Room 903. Montreal, P.Q., Canada — Phone: HA. 1276

Speed Vouchers at $10.05 each,

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

□
NAME

STREET AND NUMBER AMERICAN ZONE□
BRITISH ZONE□

CITY AND STATE FRENCH ZONE

DO NOT WRITE HERE Or print name of City and Country here

□ Money Order for 
please send me .........

GERMANY
BERLIN (all sectors)

Dollars ($......................... )
subject to usual SAFP

AUSTRIA - ALL ZONES

Xj Enclosed is 
® for which 

conditions.

name ir prie tarnavimo tėvy
nei. Savo krašto, savo tėvynės 
meilė skiepinama kiekvieno 
skautuko širdvje, tačiau mylė
ti savo tėvynę nereiškia neap
kęsti kitų tautu. Jei mums yra 
brangus mūši! raštas tai mes 
žinome, kad ir kitiems brangi 
jų tėvyne.

Tarnauti artimui, mylėti tė
vynę ir dirbti dėl jos tegalima 
padedant Dievui, todėl skau
tas yra tikintis. Tačiau tai 
nereiškia, kad jis turi priklau
syti vienai bažnyčiai ar kon
fesijai. Mes toleruojame visas 
tikybas, nes mes išpažįstame 
aukštesnę esybę — Dievą, ta
čiau jį garbinti su iuo santy 
kianti leidžiame kiekvienam 
laisvai.

Mūsų ideologija išreikšta 
mūsų obalsiu : Dievui, tėvynei 
ir artimui.

Ideologijos įgyvendinimas
Tarnauti artimui mes moko-

kaip verkšlenąs gluosnis.
9. Būk rytoj geresnis negu 

šiandien esi ir negu vakar bu
vai.

10. Turėk Dievą širdį ir at
mink savo šūkį “Budėk!”.

Be to skautai turi savo įsta
tymus bei tradicijas, kuriuos 
irgi stengiasi laikyti savo gy
venime.

Savanoriai
Skautai yra savanoriai, nes 

niekas neverčia jų įstoti į šią 
sąjungą, o taip pat jie laisvi 
ir iš jos išstoti.

Tačiau mūsų organizacija 
turi daug ko, kas berniukus 
į ją vilioja, uniforma, žaidimai, 
pašnekesiai, vadovavimas, ta
čiau gal už vis labiausia, iš
kilos. stovyklos ir laužai.

Tai tokie mes esame, tokie 
mūsų uždaviniai. Sekantį kar
tą mes pakalbėsime apie mu
sų atsiradimą, susitvarkymą.

Atsisveikiname skautiškai 
i Budėk ! Pr Enskaitis.

S. MAZULAIT1S
’ Lietuvis siuvėjas
j Priimu vyrų ir moterų drabužių užsakymus iš
J savos ir klijentų medžiagos. Vėliausios Europos ir ii
( Kanados mados. • > Kaina prieinama ii
; 6820 Mo ik. Blvd. Ville Emard Montreal, ii

. t ’ f TR. 3363. Tramvajus 36. '
m W W * gĮ.'CT.gSJS. t lt L

% TEL. VI 6373 6668 DeLorimier Avė. §
y Montreal, Que. vf I
Įi Albertas!. Norkeliunas \4 į
> GENERAL INSURANCE —VISOKIAUSIA APDRAUDA 4|... I
*r I eikiu sąžiningą patai navimą visose Apdraudos srityse 4 
Z . . ..-, SPildau valdiškas blankas, <la au vertimus ir 1.1. Z 
z ' 1

J' Valandos: Pirm, ir ketvirt. a karais nuo 7.00 iki 10.00 ir 
pagal susitarimą.
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KANADOS LIETUVIŲ 
TARYBAI PAIEŠKOJIMAI

TURI 1000 KAKLARAIŠČIŲ
Prezidentas Trumanas nebe 

nešioja langiau peteliškės, bet 
I aklaraištį, 
ma no, ‘ ’ rimtės"

PezidentaS turi 1000 kakla 
raiščių, kurių daugumas gauta 
dovanomis. Keletas pavyzdžių 
yra pieši) ranka, kurių vertė 
siekia po. $3.>.00.

PezidentaS turi 
t us marškinių il
čių.

taip pat šiur 
apie 50 eilil"

* * *
ANGLŲ KALBOS TURTAI

Knygoje, studijuoti keiks
mus, rašytojas Burges John
son pastebi, kad via 1300 ang
liškų žodžių pavadinti Žmogų 
Žiopliu.

* * *

PRIPAŽINTA TEISĖ 
KNARKTI

Te sėjas Gentry, Los Ange
les. pripažino teisę amerikie
čiams knarkti “at home", be 
jokios rizikos būti patrauktam 
tieson dėl nakties tylos ardy 
mo. Ryšyje su p. t'arr skundu 
prieš v ieną jo kaimyną, teisė
jas parašė pirmą knarkėjų pa
ragrafą: -pilietis gali laisvai 
ir netrukdomai knarkti savo 
namuose, net ir tuo atveju,

iiot.is ’ Specialiais gabumais

C ils nieko nepasuk
* * *

BALIONAS

kaliomis iškilo virš 34.000 met
rų aukščio. Tai naujas pasau
lio rekordas toje Srityje.

c >■

r

<

*

*

TAUPUMAS
I aiipunio dėliai, p. Hugh 

Diilton. Anglijoje, kuriam rei
kėdavo 40 cigarečių į dieną, 
metė rūkyti. Hugh Dalton eina 
I-ancaster io kunigaikštystės

gaunaKaiiicierio pareigas ir 
$800.(MM) algos į metus. 

♦ * *
IŠTARĖ 560'000 ŽODŽIŲ
Statistikos specialistai tei" 

gia, kad prezidentas Trumą 
mis pravedė rinkiminę kampa
niją, kaip joks kitas kandida
tas anksčiau. Jis perkeliavo 
Jungtines Valst. iš vieno galo 
į kitą, padarydamas 31.500 
mylių kelio ir pasakė 350 kai" 
>ų, kurių žodžių skaičius sic 

I a daugiau kaip 360.000.
* * *

VAKARINĖS PAMOKOS
“ Darmstaedter Echo ”, 

Darmstadt ( Vokiet ijoje), pa
duoda taip suredaguotą skel
bimą: “Jauna ponia, tarnauto
ja, laisva po šeštos valandos 
vakaro, duoda demokratijos 
pamokas. Kainos įvairios .

(IŠ “La Patrie”, S. K.)

Mieli Tautiečiai!
Širdingai dėkoju už prisius 

tą man siuntinį. Tikrai nuste
bau ir labai apsidžiaugiau, nes 
tokio vertingo dalyko, kaip r.ie 
balai mums labai trūksta.

Esu našlė su dviem vaikais. 
Lietuvon grįžti bijau dėl per
sekiojimo raudonųjų okupantų

Kiznis Ignas, Pasvalio 
progimnazijos mokinys, kilęs 
iš Šimonių km., ir Vaižmužytė 
Emilija, kilusi iš Medinų km., 
Vabalninko v. Ieško: Suvaiz 
dis Hiacintas, (23 Diepholz, 
Ditauisc'hes Lager, Germany.

Kanadą 1947 m. ir Jaskutelytė 
šiais metais. Ieško: Jankaus*

tautiečiųDaug mūsų 
antrasis karas ir politiniai įvy
kiai išblaškė po visą pasaulį. 
Taip ir mane atbloškė į 
A ust riją.

Jau tretieji metai, k:0p 
sergu guliu ligoninėje. Daug 
ko man trūksta, bet labiausiai 
maisto, sustiprinimui mano

man 
padėti, būčau labai, laibai dė
kingas.

Su pagarba

lageriuose sunkus

Jūsų pasiųstas siuntinys neku" 
rį laiką pagelius jų skurdų 
maistą.

Išvykti kur kitur ir negaliu 
dar, nes iki šiol ima tik jau 
nūs ir viengungius. Ypač naš
lė Su vaikais niekur negali iš
važiuoti. Jūsų nuoširdumas ir 
noras padėti į vargą pateku
siems tautiečiams yra tikrai 
jaudinantis.

Su ipagnirba
K Povilaitienė.

NEPASIRAŠIUSIAM KLAU
SĖJUI

kas Jonas, Lithuanian DP 
Camp 3132 A.C. (21a) Blom 
berg—Lippe, Germany.

Paieškau Petro Poškaus 
tetos, gyvenančios Jungtinėse 
Valst., apie 300 mylių nuo 
Montrealo. Petras Poškus da
bar gyvena Prancūzijoje. Aš 
esu jo Žmonos sesuo ir turiu 
svarbių žinių pranešti jo tetai. 
Petro Poškaus sūnus Mečys 
gyvena pas mane. Prašau at
siliepti šiuo adesii : Anelė Sala 
lienė 
šalie.

alėtų kuo nors

Linz a.D. Upper Austria.

PADĖKA

mums mūsų vedybinio gyve 
irimo dešimties metų sukak
ties paminėjimo vaišes ir do* 
vaitas, reiškiame giliausią pa" 
dėką švogeriui ir sesutei p.p. 
Onai ir Jonui Bajorams, kurie 
taip pat suteikė mums pinigi 
nę parimą, padėdami mums

Be to, nemažesnę padėką 
reiškiame Emigracijos inspek
toriui Mr. Canavan su ponia, 
tkurie teikėsi atsilankyti į 
mums suruoštas vaišes.

Nuoširdžiausią ačiū tariame 
p.p. Onai ir Juozui Duoide 
rialus, kurie taip pat daug pri*

i prie mūsų parengimo, 
eč.ams: p.p. KriaučialiŪ

Ada ka tiška ms, 1 ‘et ro* 
Olgai ir Viktorui Tetaro

ir s ve
natris, 
niui, <
ir kitiems svečiams.

J A D taškiniai.■ •

atvažiavęs į Kanadą, gali at
sikviesti savo žmoną, kokios 
ji tautybės bebūtų. Nesvarbu 
ar ji turi DP teises ar ne. At" 
kvietimui reikia turėti jai 
kamlnarį ir pasižadėti ja rūpin
tis Kami loję pagal formą 55a. 
Kelionę iki llalifaxo giminėms 
apmoka LR.O. Kreiptis: LR.

< )nt.
Atsik v irt imiii užpildyti imi 

gracijos pareiškimus (Imtu. į 
Form 55 penktus egz. ir 
Innin. Form 35a — du egz.J. 
Formos gaunamos artimiau 
šiam Immigration Office (žiū' 
rėk jų sąrašą “ Nepr. Lietu-

I žpiblj.vtus blankus įteikti 
Immigration Office arba pa
siųsti: Immigration Brante,
Department of Mines and Re
sources, Ottawa, Ont.

čius

Ville La 
, < 'anada.
Voronavi

amž..

36 6th Avė., 
Montreal, Qu<

Varomi vičius " 
Jonas, apie 45 m.
iš Meilionių km., 
v., Šiaulių aipskr., 
Kanadą apie 1929 metus. 

Ieško: Tomkus Vytautas, gyv. 
\V. Ilaggas Mills Hostel. Oak 
worth, Keighley, Yorkshire,

t inio išv v

Paieškomas sūnus Baltru
šaitis Albertas, gini. 1927.11. 
19, Pamituvis, Raseinių apsk. 
Ieško: Balt rušat ienė Marija, 
kilusi iš Kupiškiu, Raseinių

Emigration Centre, Block 13, 
9. Ctirmany, Bitishe Zone.

Petrauskaitės, kilusios iš 
Dauginčių km., Pašiaušės v., 
išvykusius j Kanadą ipo Pirmo 
jo Didžiojo karo. Ieško Tau 
ras, 6820 Monk Blvd.. Montre
al. Turiu žinių iš tėviškės.

CRANK GRINDING
J. Ambrasas — L.

MONTREAL MOTOR
CYLINDER BORING

Rugienius

REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED 
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St. Catherine
•_ -.. .. ....... .... —---------------------------- ———------ —--- - ------------------------ —'

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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

IEŠKAU GYVENIMO 
DRAUGĖS

Esu 25 metų amžiaus, ne
išsilavinęs įvairiose 

Srityse, gerai pasitu 
tvirtos valios, negeriąs

mokslo 
rintis, 
svaiginančių gėrall 
gyvenimo draugės m* senes 
nės kaip 20 metų amžiaus.

Pašyti šiuo adresu: J. Ma 
cirką, Box 168, Coniston, Out.

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

All) OVERSEAS, INC. siunčia maisto siuntinius j 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 ar pinigų orderį AIŠKIAI PARAŠYKITE SAVO IR GAVĖJO ADRESĄ, 
PAKIRTŲ NUMERIUS 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 ongan'izaen- 

joms, užsakant iš karto didesnį siuntinių skaičių, duodama nuolaida.

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

>e 2 ozs.) ken. bekono 
ozs. margarino

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

III

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOBES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

SIUNTINYS
1

Nr. 13—$5.30 
ozs. kiaulinių taukų

presuoto marmelado

I 7 ozs. cukraus
t
1 SIUNTINYS

2 sv. 3 ozs. ryžių 
% sv. kakavos
1 dėž. komi, gri

Nr. 17—$5.45 
kiaulinių taukų 
margarino 

presuoto marmelado

;;

UNT’NYS Nr. 14—$6.40 
' 3 ozs. kiaulinių taukų
s v. rūkytų lašinių

\. 3 ozs. cukraus 
v. k iauliei o s mėsos 
amalai tualetinio muilo

ozs. miežinių kruopų
3 ozs. sūrio 
ozs. cukraus

SIUNTINYS
I o rūkytų

Nr. 18—$560 
lašinių 

cukraus 
margarino

Z

y

1

SIUNTINYS Nr. 2—$7.20
2 s v. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 s v. 3 ozs. margarino
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono
1 sv . kiaulienos mėsos
SIUNTINYS Nr. 3—$7.20

4 sv. rūkytų lašinių
2 s v. 3 ozs. kiaulinių taukų
2 sv. 3 ozs. margarino
1 s v . kiaulienos mėsos

SIUNTINYS Nr. 4—$7.10
! sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
i sv. rūkytų lašinių
i sv. degintos kavos

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

sv. presuoto marmelado

sv 3 ozs. cukraus
2 ozs. margarino

SIUNTINYS Nr. 6—$2.80

SIUNTINYS Nr. 7—$7.20 
rūkytų lašinių 
3 ozs. kiaulinių taukų 
3 ozs. margarino 
(be 2 ozs.) ken. bekono

sv

SIUNTINYS Nr. 9 $4.95
2 sv.
2 sv.
1 sv.
4 HV.

rūkytų lašinių
marmelado
kakavos
7 ozs. cukraus

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

SIUNTINYS Nr. 11—$3.95
4 sv. k a vos
4 sv. 7 ozs. cukraus
1 HV. 2 ozs. miežinių kruopų

SIUNTINYS Nr. 12—$5.95
2 sv. rūkytų lašinių

sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
s v. kavos
sv. 3 ozs. cukraus

S UNTINYS Nr. 15—$5.50
I s . 2 ozs. margarino

p esuoto marmelado 
lėžntė kepeninės pastos

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

s v.

sv

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

I

3 ozs. 4
4

3 ozs. margarino 
presuoto marmelado

4

miežienių kruopų

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

ii tualetinio muilo

?TUNT NYS Nr. 20—$7.80
I sv. 7 ozs. margarino
I sv. 7 ozs. cukraus
I s v. kavos
I sv. 5 ozs. miežienių kruopų
- sv. kvietinių miltų
- sv. presuoto marmelado

I‘ASTA B.\ : Čia nustatytos kainos siuntiniams į Vokieti

ją: siunčiant j kitus kraštus reikia pridėti 40 centų už kiek

vieną siuntinį specialioms išlaidoms padengti.
y
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SKAUTAMS
Skautai ir skautai vyčiai, už 

siregistravę L.S.T. komitete, 
prašomi skubiai pranešti, ku
rie norite gauti Tarptautinio 
Skautų Biuro liudijimus ir 
ženklelius. Karlu su žiniomis 
prisiUskite po $1.50 liudijimų 
ir ženklelių apmokėjimui.

Būrelių vadai sudaro bend 
rus sąrašus ir prisiunčia kar
tu su pinigais VI. Morkūnu), 
Matachewan, Ont.

LIETUVIU KLUBO VALDYBOS RINKIMAI
Gruodžio mėn. 5 <1. l’ašalpi 

nės Draugijos Susirinkimo me
tu įvyks Montreale Lietuvių 
Klubo valdomųjų organų rin
kimai. Kandidatai buvo išsta 
tyli praeitame šėrininkų susi
rinkime, lapkričio mėn. 21 <1.

J pirmininkus pasiūlyti:
Domininkas NorkeiiŪnaS, 

Juozas Klisevičius ir Jonas Br 
levičus.

Spyrus, ginčas baigėsi tuo, 
kad G. Rukšėnas, o po to ir

MONTREALO ŽINIOS Lietuvių Skautų Tautinįs 
Komitetas.

A.A. JUOZO ARLAUSKO 
METINĖS

Lapkričio mėn. 21 d. sukako 
vieni metai nuo visų niontrea’ 
liečiu mylimo \ isuomenininko 
idealisto Juozo Arlausko mir 
tęs.

Sukakties paminėjimui jo 
žmonos Onos Arlauskienės ir 
dukters Marijos Arlauskaitės 
rūpesčiu lapkričio mėn. 20 d. 
8 vai. Įvyko Šv. Kazimiero lie’ 
tuvių bažnyčioje pamaldos 
dalyvaujant dideliam skaičiui 
vėlionies draugų ir gerbėjų, 
o vakare Arlauskų namuose at' 
kalbėtas šv. Rožančius už 
velionies slidų.

NUSISEKĘS “NL” VAJINIS 
KONERTAS

Lapkričio mėn. 21 <1. pilnutė" 
Įėję ukrainiečių salėje Įvyko 
“XL” vajaus atidarymas Moir 
t reale praėjęs su didžiausiu 
pasisekimu. Plačiau — kitos 
sa vaitės numeryje.

LAIŠKAI

savo kamltlatūras atsiėmė.
Susirinkimas praėjo gana 

karštoje nuotaikoje. Keikia ap 
gailestauti, kad dėl keliolikos 
šėrininkų užsispyrimo nebuvo 
leista net kandidatuoti eilei 
pajėgių dirbti naujai atvyku
siųjų lietusių. Tuo laibiau, kad 
kaip susirinkime [paaiškėjo, 
kaip tik tie didieji “įstatų 
Saugotojai” patys yra iš pat 
pirmų įstojimo metų buvę 
valdybose ir net nebojant šėri
ninkų nutarimo jų nepriimti,

mis

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Gruodžio mėn. 11 12 dieno' 

mis įvyksta Montreale lietuvių 
rašytojų su važia \ imas. K. L.C. 
T. ir “Nepr, Lietuva” ruošia' 
si juos atatinkamai pagerbti.

LIETUVIŲ KLUBAS IŠMO
KA PROCENTUS UŽ ŠĖRUS

Šį šeštadienį, 3čią vai. po 
pietų Lietuvių Klube bus tę
siamas procentų išmokėjimas 
už šėrus. I’ž vieną šėrą ($25) 
išmoka $13.75 skaitant pro 
centus už 24 mėnesius.

VEDYBINĖ SUKAKTIS
Juozas Brazauskas ir Mary 

Žvingeliūtė Brazauskas, Pla1 
tsburg, N.Y., minėjo savo 20 
m, vedybinio gyvenimo sukak 
tį. Jie yra gyvenę Montreale, 
turi čia giminių ir skaito “N. 
Liet u vą”.

25 METŲ SUKAKTIS
Adomas ir Adelė R<amanaus' 

kai, abu seni montrvaliečiai, 
atšventė lapkričio mėn. 20 d. 
savo 25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Ta proga Lietuvių 
Parapijos salėje įvyko nuotai
kinga vakarienė, kurioje daly
vavo daug jų prietelių ir pa' 
žįst amų.

“NL” redakcijoje yra laiš 
kai: Henry Černius, Stefanija 
Talakauskienė — Kazminaitė, 
Jonas Tarvydai ičius, Antanas 
Stepaitis, (laikraštis “Žinios” 
Itrazilija) ir Vladas Kunkulis.

“Nepr. Lietuvos” prenume-

Kaip ten bebūtų, tačiau šėri' 
ninkai, rinkdami naują \ably' 
bą, turėtų gerai apsižiūrėti, 
kad neišrinktų tokių asmenų, 
kurių buvimas valdyboje Klu 
bui sūdant tik bėdas ir extra iš

NAUJA SIUNTA TREMTI
NIAMS EUROPOJE

Šiuo metu vėl išsiunčiama į 
Europą tremtiniams virš 40 
maisto siuntinėlių. Juos pa' 
ruošė K.L.T. spalio mėn. 3 d. 
išrinktoji komisija su talki 
ninkais. Siuntinių turinį šildą 
ro arbata, taukai, kondensuo' 
tas pienas ir kt. Siuntiniams 
lėšų gauta $185.74 iš buvusio 
Tremtiniams Kubais Šelpti Ko
miteto ir $15.00 likutis nuo 
praeitos K.L.T. siuntos .

MIRĖ MARIJA JANUŠAUS
KAITĖ—MICKUS

Lapkričio mėn. 22 d., vos Į 
vieną naktį tesirgusi, mirė Ma ' 
rija Mickus, 65 m. amžiaus, 
gyv. Jogues Street, Ville 
Emard. Laidotuvės bus lapkri
čio mėn. 25 d. 9 vai. Holy 
Cross anglų bažnyčioje, Ville 
Emard. Paliko sūnų ir keturias 
dukteris. Tebūna jai lengva 
Kanados žemelė.

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 [>o $6.5(1 skelbimo 
ir persiuntimo išlaidoms pa 
dengti. Galima siųsti pašto

ĮSIDĖMĖTINI adresai
1.

2.

3.

4.

5.

įsigykite vertinga knyga!
■ i

Buv. Lietuvos Respubl. Prezidento Dr. KAZIO GRIMAI S

„Atsiminimai ir mintys“ 1 dalis
j j

Kaina $1.50.
I žsisakyti: K. GRIGAITIS, Atlas Construction Co, Moor 

Lake, Ont.

Lankydami gražiąją Montrcalo vasarvietę Ville Lasalle aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
Edward St. 7682, Montreal

įvairūs užkandžiai, šilti ir šalti gėrimai, lietuviška muzika.

Į 2820 ALLARD ST., Tel. TRenmore 1135 •
/ Montreal 20.

i VICTORIA j
• CLEANERS & DYERS CO. j

Mes valome ir dažome jvrairius, kaip vyriškus, taip moteriškus ( 
1 drabužius. Taip pat išvalome nuo lietaus apsiastus, dėl kurių /
• uždedame “Drex”, kas neperleidžia vandens ir duodą graženę /
: išvaizdą. /
t Taipgi valome visokiausios rūšies karpetas ir fotelius (Chester- į
/ fields), gardinus lengvus ir sunkius. •
£ Kiekvieną orderi pajiniame iš namų ir pristatome į namus.
) :t Už musu atliktą darbą garatuojame. /

Dėl informacijų prašome telefonuoti TRenmore 1135 (galimą /
{ pašaukti lietuviškai. ž

j Lietuviai savininkai: l
• J. Kriaučeliūnas A. Majauskas J. Matulaitis ž

4th Avė,
Montreal,

K.L.C.T.
Ave. Ville

Lithuanian League of Ca
nada, 257G Sheppard Street, 
Montreal 24, Que.

“Nepriklausoma Lietuva” 
(redakcija, administracija 
ir bendrovė). 3 
Ville Lasalle, 
Que.
Julius Jurėnas, 
kasininkas, 3 4th
Lasalle, Montreal, Que.
Juozas Kupris, “Nepriklau
somos Lietuvos” kasininkas, 
7695 Lasalle Blvd., Ville 
Lasalle, Montreal, Que.
Marija Arlauskaitė, K.L.C. 
T. įgaliotinė Tautos Fondo 
vajui, 6642 3rd Ave., Ro
semount, Montreal, Que.

XX XX =2-XK 
PARDUODAMAS

POOL-ROOMIS
VERDUNE

Esame du partneriai; parduo
da viena pusė. 

Kreipkitės
J. KENDARIS

15 1st Avenue, Ville Lasalle 
TEL. — T R.5428.

K

K XK XX

X

Gera proga
ieškantiems pirkti namu 
Parduodami nauji namai dvie
jų ir I rių butų (4‘letų) Cote

Vice pirmininku vienbal
siai perrinktas Juozas PeČkai’ 
tis.

Į protokolo Sekretorius — 
Albertas Norkeliūnas, Juozas 
Džiaugys ir Kostas Mikėnas.

) finansų Sekretorius Leo- 
Gudas ir Mykolas Gudas.

J šėrų sekretorius — Anta
nas .Matrukas ir .Mykolas Lu
košius.

Baro direktorium vienbal' f 
šiai perrinkta Bronė Dicaire.

Kasininku vienbalsiai per 
rinktas M. Mašniekas.

J Board ' Direktorius [>asiū 
lyti; Walter Kiškis, Juozas 
Bakana\ičius, Antanas Grei 
bus, lAndriiis UalubiuskaS, Jo
nas Juškevičius, Kazys Juška,

Juozas žmonių Klube netrūksta 
Va skys, Į---------------------------------------
Adomas

tais, kai klubas dėlto vos ne 
prarado baro licencijos. Sta
čiai nesiipra nt a ma, kaip toki 
asmenys, palys Klubo labui 
kartą iš valdybos pasitraukę, 
dabar vėl nori būti renkami, 
tuo labiau, kad dirbti pajėgių

Gričkiūnas, 
Jonas 

ir
Kuprevičius, 
Jonas GargasaS 
Lenkaitis.

Rinkiniams praves) i 
jon išrinkti :

Leonas Girinis, Juozas Šiliu
kas, .Juozas Ambrasas, Ignas

komisr

i. •' 
sukėlė 

liet uvių
Mat, ‘į i

Didžiausių ginčų 
naujai at vykusiųjų 
įsileidimas Į valdybą, 
protokolo sekretorius 
statytas G. Rukšėnas. Daugu
mas šėrininkų buvo linkę juos

klube 2 metu, kaip to reikalau
ja klubo konstitucija. Esą lig 
šiol to įstatų straipsnio niekad 
nebuvę laikomąsi. Tačiau “<ly 
pūkų priešų” grupelei užsr

NAUJA HAMILTONO SKY 
RIAUS VALDYBA

K.L.T. Hamiltono skyriaus 
naująją valdybą sudaro suda
ro šie asmenys :

Ruzgas Antanas pirmi

pirmininkas, Lukošius
sekretorius, Puir

Pilkauskas meno ir sporto 
reikalams.

Adresas susirašiinėjimni : A.

Hamilton, Ont.

SAVININKAS JUOZAS

1918 Frontenac,
PAPLAUSKAS

Montreal
TEL. FA 0209

Knygų Leidykla Kanadoj 'ATŽALYNAS
Rudens sezonui pradeda platinti

formatai, 362 pusi 
ir Žymių jų rašytojų

H

vertinguosius savo leidinius: 
l ir H didis.

mūsų 
Kirk

K ELI U
Vertingiausias 

darbų rinkinys. 1
Kaina I-lldal.

irmoji ži
$1.60

Pardavimas be agento

Kreiptis: Tel. HE 34G6.

Jeigu jūs ieškote baldų 
butui ar biurui, naujų ar 

naudotų, atsilankykite

Lasalle Furniture
Exchange

251 Craig St. E., Montreal

Mes perkame ir parduodame 
Žemos, be derybų, kiliuos, 
didžiausias pasirinkimas.

4.

I >idelis 
liaudies 
vienam išeiviui įsigytina knyga.
Alė Rūta-Nakaitė. “LIKIMO KELIU”
noinos rašytojos rinktinių novelių kny
J. Švaistas. “SIELA LAGAMINE”. Iš nepriklauso
mybės laikų pažįstamo rašytojo naujausios novelės 
LIETUVA, ŠALIS MANO BRANGIOJI”. Lietuvos 
vaizdų albumas su paaiškinimais anglų kalboje. 
Tinkamas kaip reprezentacinė dovana svetimtau
čiams. Gražus stalo papuošalas .......................................
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Keturių spalvų. Viduti-

6. Tautos Kmnbrinis

7. St. Zobarskas.

8.

vobos iliustracijos. Graži dovana mūsų mažiesiems. 
Gandro kelionė ir pergyvenimai anapus ‘geležinės 
uždangos”. Knyga įdomi pasiskaityti ir suaugusiems

l’AUKŠ-B. Rutkūnas. “SPARNUS MAN 
TĖS”. Rinktinė poezija......................
“ANGLIS KI I ‘A SI K A LB Ė J I M A I ”

Kišeninis formatas. Kasdien 
sakiniai ...................................

lį-ra papildyta 
naudojami, rei-

$0.80

$0.80

$1.00

$0.30

$0.30

$0.50

$0.50

kalingi
Kultūros

$0.70 
s iržurnalai: “GINTARAS” antrosios 

“ŽINGSNIAI” nr. kaina $0.50.
ii- šiais metais be lietuviškos knygos. Siųsdami už-Nelikime

sakymą, laišku galite siųsti ir pinigus. Organizacijų spaudos 
platintojams skiriama nuolaida. Rašykite šiandien:

“ATŽALYNAS” 7655 Central e St. Ville Lasalle, Montreal 32 
“ATŽALYNAS” turi Europoj žinomo laikraščio “Lietuvių 
Žodis” atstovybę. Prisiimtus $4 laikraštis jus lankys nuo da

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