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Kanados Lieti
Rašytojau

Yra sakoma: istorija karto
jasi. Ištikrųjų, mūsų tautos 
istorijos lapuose, jei būtu 
galima taip išsireikšti, kiek
vienas žodis sunkus, kaip švi
nas, kiekviena raidė išlieta iš 
priespaudos grandiniu.

Jau iš anų laikų, kilo žmo
nės, kurie išlaikė gyvą Tau
tos dvasią ir gimtąją kalbą. 
Tai buvo skurdi rašytojo kas
dienybė, kuri ne už turtą, ne 
už duonos kąsni, iki šiai die
nai liko nepamainoma. Lietu
vis rašytojas, budėjo ir bu
dės dėl Tėvynės laisvės ir 
gimtojo žodžio.

Kai dvidešimtojo amžiaus, 
moderniosios inkvizicijos iš
laisvintas žmogus, negali gal
voti apie laisvę, — vistiek 
turi atsirasti žmonių, kurie
pasauliui skelbtų tiesą.

Kanados lietuvių rašytojai,

Kanados Lietuvių Rašytojų 
Draugijos Steigiamo Suva

žiavimo Programa

1. Pamaldos lietuvių baž
nyčioje, ryte 10 vai.

2. Įžanginė kalba ir darbų 
pasiskirstymas.

Pertrauka nuo 12 iki 1-mos 
vai.

3. Referatas (iš tremties 
atvykusio žymaus rašy
tojo).

4. Įstatų svarstymas ir gai
rių nusistatymas.

5. Valdybos ir komisijų 
rinkimai.

6. Rezoliucijų patiekimas 
ir priėmimas.

7. Sumanymai bei klausi
mai.

Suvažavimas Įvyksta Mon- 
trealo mieste, 1948 m. gruo
džio mėn. 12 dieną.

Suvažiavimo dalyviai ren
kasi posėdžiams ir pasitari
mams Marijos Aukštaitės 
namuose: 2586 Bercy Street, 
Montreal 24, Que. Telefonas: 
F R 8286.

BAIGIAMA KLT STATU
TO REDAKCIJA

Teisininkas Dr. St. Daukša 
jau prisiuntė papildytą KLT 
statutą. Jis bus peržiūrėtas 
redakcinės statuto komisijos 
ir K.L.C.T. ir pasiųstas sky
riams.

Ponia Chiang-Kai-Shek, kuri 
nesenai atvyko į Washingto- 
ną su sunkia misija — gauti 
iš JAV pagalbą kovai prieš 

komunistus Kinijoje.

iviams
is susirenkant
priversti gyvenimo aplinky
bių, dirbą fabrikuose, ar auk
so kasyklų šachtose, kartą pa
siryžo išeiti viešumon.

Šiam žygiui žengiama ne 
dėl garbės ar rašytojo titulo, 
bet dėl kenčiančios Tėvynės 
ir lietuviško žodžio.

Lietuvis rašytojas negali 
tylėti, kada okupanto letena 
mindo lietuvišką knygą, kada 
draskomi mūsų tautos meno 
turtai ir niekinami per am
žius sukurti kultūros pamink
lai.

Jonas Nevardauskas,
K.L.R. Draugijai įsteigti 

Įgaliotinis.
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Paveikslas rodo Indijos “nepaliečiamųjų” sektos narius maldoje, kurie lig šiol prak
tiškai neturėjo jokių (eisiu ir kuriuos gynė nužudytasis Mahatma Gandhi. Dabar 
Indijos parlamentas oficialiai suteikė jiems piliečių teises. Tai patys vargingiausi 

Indijos gyventojų sluoksniai.

PIRMOJI DAILĖS PARODA
Dar taip nesenai, 8-tos rug

sėjo proga, buvo paskelbtas 
iškilmingas taikomosios dai
lės studijos atidarymo aktas, 
o štai jau gruodžio 5-tą, vos 
po 3 mėnesių ne vienas mon- 
trealietis dalyvavo dail. A. 
Tamošaitienės ir studijos stu
denčių darbų parodos atida-
nyme.

Iškilmingas šios parodos 
atidarymas įvyko sekmadienį 
4 vai. po pietų YMCA-os 
salėje. Įžangai trumpą žodį 
tarė p. Taylor, YMCA vedė
jas. Jis džiaugėsi galėdamas ■ 
padėti naujai atvykstantiems ' 
ir laimingas, matydamas ki- j 
tus laimingus.

Dail. A. Tamošaitienė sa
vo kalboje pabrėžė, kad Lie
tuva, tai Rytų Europos liau
dies meno lopsys, kad mūsų ■ 
senų medinių bažnyčių, var- i 
pinių, trobesių, pakelėse ry- Į 
mančių smūtkelių ir kryžių | 
originalumas ir ornamentų Į 
įvairumas domina visus me
nininkus ir dailės mylėtojus. 
Viena iš gražiausių ir tur
tingiausių lietuvių dailės sri
čių — tai audiniai. “Liaudies 
dailės kibirkštį, kaip Olympo 
ugnį, mes išnešėm iš savo- 
sios tėvynės, kad ir svetur 
gyvendamos galėtume išlai- | 
kyti ir ugdyti lietuvių dailę 
ir reprezentuoti mūsų kraštą” 
— sako dail. A. Tamošaitie
nė. Baigdama ji dėkoja p. ; 
Taylor, kuris sudarė visas są- i 
lygas užsibrėžtiems tikslams Į

NAUJA ŠNIPINĖJIMO 
BYLA

JAV prasidėjo didžiulė 
nauja šnipinėjimo byla dėl 
užsienių reikalų ministerijos 
nufotografuotii svarbių doku
mentų ir perduotų 193 7-38 m. 
priešui. Manoma, kad tas ga
lėjo prisidėti net prie Berly
no—Maskvos pakto sudary
mo. Bylon jvelti keli buvę 
aukšti ministerijos pareigū
nai.

DIDELI MŪŠIAI KINIJOJ
Kinija kovoja Į pietus nuo 

Suchow lemiamą mūšj, kuris 
greičiausiai išspręs sostinės 
Nankingo likimą. Tame kati
le komunistai apsupo stam
biausias nacionalistų jėgas vi
durio Kinijoje, kurios mėgina 
prasilaužti Nankingo link.

gavo ises

atsiekti. Kaip padėka, jam 
įteikta kukli dovanėlė — 
raštuotos pirštinės.

Padėka pareikšta vienuoly
no vyresniajai Normandin, p. 
p. Birks, Lighthall, Giguere, 
O'Connel, Hone, Baldry, 
Bang, p.p. Juškevičiams, Ru- 

; dinskui, Ambrasams, Palu-
binskams, Leknickams, Paul, 
Vaškiui, kurie studiją nuolat 
lanko ir padeda įvairiais pa
tarimais. Taip pat P. Kviet- 
kauskui, kuris neimdamas jo
kio užmokesčio, aukodamas 
savo lasvą nuo darbo laiką, 
pasiuvo vyrams - šokėjams 
tautinius kostiumus.

Dail. Tamošaitienės kalbą 
angliškai paskaitė E. Pėterai- 
tytė ir prancūziškai — I. 
Kemežytė. Po to Pėteraitytė 
perskaitė prof. A. Tamošai
čio sveikinimą iš Vokietijos.

Parodai atidaryti p. Tamo
šaitienė pakvietė Kanados

Kalėdinis „Ne p r. 
Lietuvos66 numeris 

išeis padidintas gruodžio 
mėn. 21 d. Straipsniai 
kalėdiniam numeriui turi 
pasiekti redakciją iki 
gruodžio 15 d., skelbi
mai ir sveikinimai — iki 
gruodžio 17 d. Ateinantį 
penktadienį, gruodžio 17 

d., “N L” neišeis.

Politine
Pr. Rt

Praeitą sekmadienį, gruo
džio mėn. 5 d., Berlyne
įvyko miesto sa vi val
dybės rinkimai. Sovietų zo
noje rinkimai buvo uždrausti, 
kadangi ten “miesto taryba“ 
sudaryta be rinkimų sovie
tams įprastu būdu, iš jiems 
patikimų žmonių. Vakari- 

! niame Berlyne, nežiūrint vo
kiškų komunistų grasinimo 
kerštu visiems, kas eis bal
suoti, balsavo 1.330.820 iš 
1.586.090 turėjusių balsavi
mo teisę, taigi 86,2%. Rinki
mus laimėjo socialistai, kurie 
gavo 64,5%. Krikščionys de
mokratai gavo 19.4% ir libe
ralai — 16,1%. Žinant,

Rankdarbių Draugijos pirmi
ninkę p. Lighthall. Savo kal
boj ji paminėjo, kad Kanada 
yra laiminga galėdama pažin
ti tokį turtingą lietuvių tau
tinį meną. Ji užtikrino visoke
riopą paramą ir pagalbą. Pa
roda buvo atidaryta p. Light- 
hall perkirpus Kanados ir 
lietuvių tautinių spalvų juos
tas.

Paroda užima 4 kambarius 
ir salę. Čia randam ir dail. 
Tamošaitienės kilimus su 
Baltija ir gintaro rūmais, su 
koplytėlėm, pakelių kryžiais, 
tautinių šokių figūrom. Ran
dam daugybę tautinių audi
nių, raštuotų mezginių, odos 
išdirbinių. Parodoje dalyvau
ja dail. A. Tamošaitienė ir 
22 dailės studijos studentės.

Tik dail. Tamošaitienės 
nepalaužiamo entuziazmo, 
energjos ir pasiaukojimo, o 
taip pat ir studjos studenčių 
didelio pasiryžimo ir noro 
kilti aukščau, siekti grožio, 
įvyko ši turtinga eksponatais 
paroda. Tiek dail. A. Tamo
šaitienė, tiek ir studijos stu
dentės atlieka savo darbo 
prievolę. Dažnai dirbusios be 
poilsio ištisą dieną, vakare 
džiaugiasi galėdamos valan
dėlei išsprukti studijon. Čia 
jos randa poilsį, naują — sa
vą gyvenimą, o audinių gi
jose pina savo ilgesį, džiaugs
mą ir liūdesį ir reprezentuoja 
ne tik lietuvių dailę, bet visą 
lietuvių tautą. Vaiva.

apžvalga
dinskas

kad Berlynas yra už 100 my
lių Rusų zonos gilumoje, kad 
sovietų grėsmė ten labiau 
jaučiama, kaip bet kur pasau
lyje ir kad sąjungininkai ten 
laikosi tik ant plono “oro 
tiekimo” plauko, šitoks rinki
mų rezultatas rodo, kaip des
peratiškai iki paskutinio visi 
laikosi Vakarų demokratijų ir 
su kokiu atkaklumu spiriasi 
komunistinio Rytų režimo pa
baisai.

Berlyno skilimą pagilinda
mi, Sovietai nuo gruodžio 
mėn. 6 d. sustabdė pašto pa
sikeitimą su vakariniais mies
to sektoriais. Rusų dominuo
jama vokiečių spauda grąsi- 
na ,kad bus sustabdytas bet 
koks susisiekimas tarp abiejų 
miesto dalių ir nutrauktas 
elektros tiekimas Berlyno su-
sisiekimui. Skelbiama, kad 
vokiečių komun. vadai taria
si Karlshorste su Sovietų pa
reigūnais dėl naujos komu
nistų programos Vokietijoje. 
Komunistų delegacijai vado
vaująs Walter Ulbricht, tik 
praeitą savaitę grįžęs . ; 
Maskvos.

Jungt. Tautų socialinis ko
mitetas priėmė Tarptautinę 
Žmogaus Teisių deklaracivt 
ir persiuntė plenumui. Dekla
racija apima teises į laisvę, 
saugumą, laisvą judėjimą ir 
išvykimą į kitus kraštus, dar
bą, nuosavybę, pakankamą 
maistą, rūbus, butą, medici
nos pagalbą, švietimą ir auk
lėjimą ir poilsį.

Israelio vyriausybė pada
vė pareiškimą įstoti į JT. 
Klausimas tebesvarstomas. 
Rezoliuciją, pagal kurią nori
ma žydus ir arabus suvesti 
prie derybų stalo, ruošia Ka
nados ir Australijos užsienių 
reikalų ministrai. Padėtį su
komplikavo gruodžio mėn. 
8 d. D. Britanija, pareikšda
ma, kad ji galinti būti privers
ta įsikišti pagal savo sutartį 
su Trans-Jordanija, jeigu ir 
toliau jos teritorijoje pasiliks 
Israelio pajėgos.

Tarptautiniame forume so
vietai ir toliau pralaimi, ta
čiau kadangi šiame pokari
niame laikotarpyje vis dar 
sprendžiamą rolę tebevaidina 
jėga ir smurtas, (Čekoslova
kijos, Balkanų režimų pakei
timas, Korėja ir 1.1.), tai So
vietų hegemonijon patekusių 
kraštų skaičius ir toliau auga.

Gen. Chiang-Kai-Shek, kuris 
asmeniškai perėmė vadovavi
mą sostinės Nankingo gyni

mui.
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SUVAŽIAVIMUI ARTINANTIS
1948 metai Kanados lietuviu istorijoje pasiliks kaip 

organizaciniai metai. Tuo nenorima pasakyti, kad Kanadoje 
lig tol lietuviškų organizacijų nebuvo. Jų buvo ir nemažai, 
tačiau pastangos jas apjungti vis dar tebebuvo užuomazgoje. 
Kanados Lietuvių Tarybos šių metų pastangos ta kryptimi 
davė labai apčiuopiamus rezultatus. Be organizacijų, kurios 
jau nuo seniau palaikė glaudžius ryšius su KLT, Įsikūrė visa 
eilė naujų jos skyrių, kurie nusagstė visas lietuvių apgyven
tas Kanados vietoves nuo Atlanto iki Ramiojo vandenyno 
pakraščių.

Busimojo 1949 m. sausio mėn. 29-30 d. KLT atstovų su
važiavimo laukia atsakomingas darbas. Jie turės “pasiūti 
rūbą“ ir į jį Įvilkti sparčiai besiplečianti Kanadas lietuvių 
organizacinį gyvenimą. Iš vienos pusės, tatai labai dėkingas 
darbas, kadangi Kanados lietuvių bendruomenė, jei neskai
tyti raudonųjų, iki KLT skyrių įsteigimo šiais metais, prak
tiškai nebuvo apjungta jokių platesnio masto organizacijų. 
Užtat šio apjungimo vykdytojams — KLT suvažiavimo da
lyviams — laisvė pasirinkti tokias formas, kurios labiausiai 
atitiktų krašto sąlygoms ir lietuvių tautiniams siekimams.

Iš antros pusės, nesant nusistovėjusių organizacinių 
formų, toks staigus šio jautraus klausimo sprendimas reika
lauja iš suvažiavimo dalyvių didelio apdairumo, takto ir to
liaregiško Kanados lietuvių reikalų pramatyme. Nereikia 
užmiršti, kad jau pačių KLT skyrių sudėtis labai Įvairi: 
juose dalyvauja senieji Kanados lietuviai ir naujai atvyku
sieji, tikinti ir netikinti, partiniai ir nepartiniai. Be to, savo 
atstovus atsiųs religinės, kultūrinės ir pasaulėžiūrinės orga
nizacijos, kurias daugumoje sudaro senieji lietuviai, nes nau
jieji dar nespėjo Į jas įsilieti. Suvažiavimo tikslas — 
kad visų tų organizacijų atstovai parvažiuotų su Įsitikinimu, 
jog suvažiavimo pasiūtas “organizacinis rūbas” yra pakanka
mai platus ir patogus joms visoms Įtilpti.

Viena sunkiausių suvažiavimo problemų bus — išrišti 
KLT vaidmenį kaip visų egzistuojančių lietuvių organizacijų 
apjungėjos ir kaip organizacijos, kuri pati turi savo skyrius 
ir narius. Šitas KLT dvilypumas nėra šių metų padaras. Jis 
egzistuoja jau nuo senai, nors originalinė KLT idėja, atrodo, 
yra buvusi, kaip centro, kurį sudaro ne nariai, bet organiza
cijų atstovai. Deja, gyvenimas yra nuėjęs kitu keliu net ir 
pačiame tos organizacijos lopšyje — Toronte. Šiuo metu 
KLT, reikia atvirai pripažinti, yra žymiai ryškesnė ir stip
resnė, kaip organizacija vienijanti visus lietuvius, bet ne 
kaip organizacijų atstovų centras. Šitas klausimas turėtų 
būti plačiai išdiskutuotas dar prieš suvažiavimą, kai tik bus 
išsiuntinėtas KLT statuto projektas.

Suvažiavimo pasisekimas neabejotnai priklausys nuo 
to, kaip į jį pažiūrės visa organizuota, tautiškai nusiteikusi, 
Kanados lietuvių visuomenė. Tačiau jau dabar galima tvir
tinti, kad tokio masto suvažiavimas Kanadoje bus pirmas, 
kad jo nuveikti darbai turės lemiamos reikšmės tolimesnia
me Kanados lietuvių organizaciniame gyvenime ir todėl pa
darytų didelę klaidą visos organizacjos, kurios nepasinaudo
tų proga pareikšti savo nuomonę suvažiavimui per savo ats
tovus. Pr. Rudnskas.

Trumpos Žinios
JAV Imigracijos įstaiga 

tiria virš 700 asmenų depor
tacijai arba denaturalizacijai, 
kaip svetimšalius-komunis- 
tus. Iš jų 482 nebuvę JAV 
piliečiais ir 228 gavę piliety
bę. Be to, tiriamas tų asme
nų lojalumas, kurie prašo JA 
V pilietybės. Kaip žinoma, ; 
pagal Kanados ir JAV įstaty
mus kiekvienas komunistas 
gali būti deportuotas į jo gim 
tąjį kraštą, nežiūrint ar jis 
jau gavęs pilietybę ar ne.

* * *
CCL (Canadian Congess 

of Labor — profesinė sąjun
ga) sekretorius audringam 
angliakasių susirinkime, Al
bertos provincijoje, XI. 28., 
pareiškė, kad “LLP (Labor 
Progressive Party — darbo 
progresyvė partija,) yra 
penkta kolona šiame krašte, 
tarnaujanti sovietų užsienių 
reikalų ministerijai“. Toliau 
jis pareiškė, kad CCL ir Uni
ted Mine Workers of USA 

turi išvalyti savo eiles nuo 
komunistų.

* * *
Anglijos vyriausybė gavusi 

informacijų, kad Bulgarija ir 
Rumunija padidino savo 
ginkluotas jėgas virš taikos 
sutartimi leistų ribų. Vengri
ja dar neperžengė ribų, bet 
intensyviai stiprinasi.

* * *
Pietų Korėja ruošiasi ap

mokyti 100.000 vyrų armiją, 
kuri saugotų jauną respubli
ką nuo galimos komunistų in
vazijos.

* * *
Kramtomoji guma Berly

ne, sovietų sektoriuje už
drausta, nes tai esąs “ameri
koniškas“ išmislas.

* * *

Pieno trūkumas sekančiais 
metais Kanadoje bus dar di
desnis, kaip bet kada iki šiol, 
pareiškė Kanados pieninių 
tarybos pirmininkas.

V !p LATIN TOJA M T1 Liūdnojo Balso nelaimės
Visi “NL”šėrų platintojai, 

kurie dar nėra prisiuntę sąra
šų išplatintiems Šerams, pra
šomi nedelsiant prisiųsti. No
rime dar prieš Kalėdas išra
šyti ir pasiųsti tikruosius Še
rus.

Sąrašus susti: J. Kupris, 
7695 Lasalle Blvd., Ville La- 
salle, Montreal, Que.

Kol ph lon seru uz 
S 80

Rolphton KLT skyriaus 
nariai nesenai prisiuntė $80 
už nupirktus “NL” Šerus. 
Dar numato išplatinti šėrų 
už $150. Šerus pirko:

Aperavičius Kazys, Gudai
tis Stasys, Mockus Feliksas, 
Pečiulis Leonas, Lapinskas 
Antanas, Riauba Jonas, Ta
mašauskas Liudas, Žiogarys 
Romualdas.

Pirkusiems Šerus, nuošir
džiai dėkojame.

ĮSISTEIGĖ ūkininkų 
KLUBAS

Š.m. lapkričio mėn. 25 d., 
Tillsonburge įsisteigė lietuvių 
ūkininkų ir žemės ūkio darbi
ninkų klubas. (Smulkus apra
šymas tilps sekančiam nume
ry).

NAUJA MOOR LAKE 
VALDYBA

Š.m. lapkričio 28 d. KLT 
Moor Lake skyriaus visuoti
niam narių susirinkime išrin- 
ta nauja valdyba ir revizijos! 
komisija, kuri pareigomis pa
siskirstė: Vaitiekus Kazlaus
kas — pirmininkas, Jonas 
Juodzevičius — sekretorius ir : 
Adolfas Petrulis — iždinin
kas. Rev .komisiją sudaro: j 
Kostas Meškauskas — pir
mininkas, Juozas Rastapkevi- 
čius ir Jonas Naruševičius — 
nariai.

Skyriaus adresas: V. Kaz- j 
lauskas, Atlas Construction 
Co., Moor Lake, Ont.

Savaitine „NL” sveikina
Ilgai laukta, daug kalbė

ta, o dar daugiau rūpintasi ir 
dirbta, kad “Nepriklausoma 
Lietuva” taptų savaitiniu 
laikraščiu. Na, ir štai, su 22 
Nr. mes tylieji jos skaitytojai, 
patiriame tą faktą ir pajunta
me džiaugsmą, kad svajonės 
išsipildė, kad ji tikrai mus 
lankys kiekvieną savaitę.

Sveikinu “NL” redaktorių 
p. Pr. Rudinską ir visus tuos, 
kurie savo darbu ir pasišven
timu padarė tą galimu ir lin
kiu, kad Jų gabiu vadovavi
mu,’“NL” taptų dienraščiu!

Maria F. Yokubynienė.

“NL” Redaktoriui p. Pr. 
Rudinskui.

Didžiai Gerb. Pone 
Redaktoriau!
Su dideliu džiaugsmu šian

dieną sutikau žinią, kad, pa
galiau “Nepriklausoma Lietu
va“, perkeliavusi tokius sun
kius ir erškėčiais klotus ke
lius, žada reguliariai savo 
skaitytojus pradėti lankyti 
kas savaitę.

Mums, Kanados lietuviams, 
tai yra didelis ir labai reikš
mingas įvykis. Džiaugiuosi 
tuo aš, tikiu, kad ir visi lie
tuviai džiaugiasi, nes visi ma
tome, kad, prieš aštuonetą 
metų, mažu žiburėliu sužibė
jusi “Nepriklausoma Lietu
va“, šiandieną išsiplečia ir 
sutvyksta neužgesinamu šios 
žemės lietuvių švyturiu.

Prisimenu aš “Nepriklauso
mą Lietuvą“ dar varganais 
rūbeliais, spausdintą rotato
rium ir lankiusią savo skaity
tojus labai nereguliariai ir 
su džiaugsmu žvelgiu į dabar

“Vienintelis“ Kanados lie
tuvių savaitraštis “LB” pra
eitame 895-tame numeryje 
nepaprastai pagerbė “Nepr. 
Lietuvą“ paskirdamas jai vi
są pusę savo laikraščio. Jūsų 
korespondentas tuojau pasi
leido į “svietą” norėdamas 
patirti, kokį atgarsį jo drau
giškas gestas rado Montrealo 
kolonijoje (toliau nuvažiuoti 
korespondentas neturėjo pi
nigų). Korespondentas mie
lai norėtų tokiu pačiu mostu 
atsidėkoti “LB“, bet negali, 
nes toks revanšas jo kuklaus 
dydžio besikuriančią “NL“ 
užimtų nuo pirmos iki pasku
tinės eilutės ... O ir “NL" 
redakcija tam nepalanki, esą, 
neapsimoka gadinti daug po- 
pierio dėl kietų “LB“ galvų...

* * *
Pitmasis karespond e n t o 

įspūdis buvo kuo geriausias. 
Daugelis senų moterėlių savo 
nelaimę nujaučia arba susap
nuoja iš anksto. Toks pat 
aiškiaregis pasirodė besąs ir 
“LB“. Savo straipsnyje “Ar 
Klubą Laukia Nelaimė“, savo 
nelaimę Liūdnasis Balsas iš
pranašavo su šimtaprocenti
niu tikslumu. Kaip jis kad sa
kė, taip ir įvyko: raudonieji 
tapo iššluoti iš Montrealo 
Lietuvių Klubo valdybos alei 
vienas (kai kas sako, kad 
Board-direktorių tarpe jų 
sėklelė dar užsilikusi).

“Tik teisybę tas mūsų Bal
selis rašo” — pareiškė viena 
uoli jo skaitytoja jūsų kores
pondentui.

* * *
Visi komunistai yra geri 

kalbėtojai iš prigimties. Be 
to, jie pirmiausia turi išeiti 
agitpropo mokyklas. Netoli 
nuo jų lėkę, o gal kartais net 
ir tikrus komunistus prašokę, 
yra ir “LB“ veikėjai.

Štai, kad ir “LB” vajaus 
metiniame baliuje, Montreale. 
Kai pradėjo drožti “spyčius” 
Yla, Vilkelis ir kiti, tai net 
salė drebėjo, rodos, dešimt
tūkstantinė minia jų klauso. 
Tik į galą, vargšeliai, apsi
žiūrėjo, kad jų avinyčią su- 

tinį Kanados lietuvių laikraš
tį, spausdinamą spaustuvėje 
ir, dargi, savoje. Tai, vis dėl
to, didelis pasiryžėlių darbas, 
kuris neabejoju, tikrai bus įra
šytas ir j mūsų Laisvės Kovų 
istorijos lapus.

Didelė garbė tenka visiems 
to laikraščio Redaktoriams, jo 
sumanytojams ir pirmiesiems 
jo leidimo pionieriams. Deja, 
aš jų visų nežinau. Težinau 
tik vieną, kuri stengėsi tą ži
burėlį gaivinti ir, nežiūrint 
kokia kaina, jį išlaikyti nors 
silpnai bešviečiantį, tai mo
kyt. M. Arlauskatė. Iš Jos 
rankų ir Jos pačios užrašytu 
adresu — “Nepriklaus. Lie
tuvą” gaudavau dar tremty 
begyvendamas. Mano žinio
mis to laikraščio Redaktoriais 
dar yra buvę: rašytoja M. 
Aukštaitė, žurnalistas J. Yla, 
M. Arlauskaitė, L. Girinis, pa
kol tas sunkus darbas atsidū
rė Jūsų, Pone Redaktoriau, 
rankose.

Iš širdies sakau, kad yra 
didelė garbė Jums visiems, 
kuriuos paminėjau ir, tikiu, 
kad daugelio dai- nesu paminė
jęs, užtat tebūna man atleista, 
nes jų visų nežinau.

Dabartiniam “Nepriklauso- 
somos Lietuvos” Redakci
niam Kolektyvui, su Jumis, 
Pone Redaktoriau, priekyje, 
linkiu:

Dirbkite ir toliau su tokiu 
pasišventimu ir taip kilnų lie
tuviškosios spaudos darbą, o 
tas darbas, tikėkime, praskins 
mums kelią į Laisvą ir Ne
priklausomą Lietuvą.

Reikšdamas nuoširdžios pa
garbos pareiškimą, pasilieku

Jūsų Pranys Alšėnas. 

daro ne 2000. o vos trys šim
teliai klausytojų ... Ką pada
rysi — vienur Stalino saulė 
kyla, o kitur leidžiasi . . .

Draugas Yla to įspūdžio 
buvo taip priblokštas, kad net 
korespondencijos į savo laik
raštį nebegalėjo parašyti, pa
likdamas tą sunkų darbą ki
tam numeriui, o gal, anot jo, 
apie tai parašys “patys mon- 
trealiečiai” . . .

Aukcijonas ir koncertas — 
du sunkiai suderinami daly
kai. Tačiau nėra to, kas ko
munistui būtų negalima. Taip 
ir šiuos du dalykus liaudžia- 
balsininkai savo metiniame 
baliuje, Montreale, puikiau
siai suderino. “Jonas $3, Ma
tas $2.50, o Barbora visus 
$0.50! Kas daugiau!“ — 
“Torontas sumetė $550! 
Montrealiečiai į v a r y k i t 
$1000!” Taip šaukė per ru
porus Liūdnojo Balso agita
toriai. Bet . . . balsas į dan
gų neina. Nebedaug Montre
ale Jonelių Durnelių beliko. . . 
Torontą pavyti nepadėjo nė 
aukcijonas. Vos “beveik pus
ketvirto šimto dolerių suau
kota“, kaip sako drg. Yla . . .

* * ♦
“LB“ aiškiaregystės suža

vėtas, jūsų korespondentas 
užsikrėtė ta dovana ir pa
žvelgęs į žvaigždes įskaitė, 
kad sekančiais metais mon
trealiečiai “LB” vajų rengs 
tradicinėje “halikėje” Point 
St. Charles, o dar sekančiais 
metais — 160 Claremont St., 
Toronte, ir Sovietų pasiunti
nybėje . . .

“Tai ir tu jau tapai dypu- 
ku”, — pareiškė “LB“ pla
tintoja atsisveikindama su 
vienu buvusiu savo skaityto
ju Montreale.

* * *
Liaudžiabalsininkai M on- I,

treale sugalvojo pradėti vai
dinimus. Pasikvietė vieną
dypuką, girdė alum, vaišino 
arielka, žadėjo lengvą darbą
ir kvietė būti jų režisierium...

meškos šokti 
varną giedoti 
— nusprendė 
pradėjo darbui 

mėgėjų sekcijoje.

“Neišmokysi 
valsą arba 
lakštingala", 
dypukas ir 
KLT meno

Liūdnajam Balsui darbinin
kas ir komunistas — tai tas 
pats. “Koks reikalas darbo 
žmogui dėtis prie tos kovos? 
Kova prieš komunizmą — 
tai turčių, milijonierių reika
las“, — sako “LB“ tame pat 
Nr. 895.

O ar tarybinis “LB" žino, 
kad iki praeito karo Sovietų 
Rusijoje buvo tik 3 mil. ko
munistų, o ir dabar nedaug 
daugiau! Jie valdė ir valdo 
200 mil. darbininkų ir savo 
išnaudojimu toli pralenkia 
turčius ir kapitalistus. Dar
bininkas jų priežiūroj — kaip 
pelė po šluota. Balso neturi. 
Yra kas už jį galvoja ir nu
sprendžia. O kiek jų žūsta 
koncentracijos stovyklose Si
bire, kiek mūsų brolių ten 
galvas padėjo? Vergas ir so
vietų darbininkas, komunis
tas ir komisaras — tai sąvo
kos tos pačios, bet ne kitaip. 
Komunistai darbininkų užta
rėjų vardu besidangsto tik 
užsienyje. Palaimintoj Tary
binėj Rusijoje jie veikia be 
maskės . . .

* * *
Lietuvos vadavimas “LB" 

lygus veidmainystei. Esą, ir 
j Vilnių išvadavusi tarybinė 
armija.

Teisybė, tarybinė armija 
išvadavo Vilnių, bet pasiėmė 
kartu ir visą Lietuvą. O kas 
liečia tautų vadavimo kovą, 
tai ją varo visas vakarinis 
pasaulis. “Nepr. Lietuva“ ir 
pasaulio lietuviai yra tik ma
ža dalelė tos kovojančios ar
mijos. Visos tyranijos ir dik
tatūros žlugo, žlugs ir raudo
noji.
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Besidžiaugiant gražiais 
naujai atvykstančių lietuvių 
darbais, deja, tenka ne kartą 
ir nuliūsti . . . Viena iš ryškių 
ydų jaunimo tarpe — tai 
tavimas ir to pasekmėje 
taktiški elgesiai, blogas 
das bendruomenėje ir 1.1, 
su tuo dar galima kovoti 
pusavy, nekeliant tų ydų 
šojon šios šalies opinijom 
Daug blogiau, kad jau kelintą 
kartą Kanados spaudoje, pa
sirodo lietuvių vardai su žu
dikų ir savižudžių aprašymais

Dar tik prieš porą mėn. ne 
vieną nukratė šiurpas, kai Pa
ris, Ont. lietuvis nužudė bu
vusią savo draugę tremtinę ir 
pats nusižudė, o štai praeitos 
savaitės spaudoje vėl lietuvis 
DP Jonas Matulevičius, Till- 
sonburg, Ont. nužudęs savo 
darbdavį ūkininką B. Gudavi
čių, 48 m. amžiaus, sunkiai 
sužeidęs jo žmoną, 27 m. am
žiaus, ir pagaliau, kaimynui 
nuvežus sužeistąją ir jį patį 
ligoninėn, pasijutęs policijos 
apsuptas — pats nusišovė.

Gaila nekaltų ūkininkų, ku
rie, gal būt, daug vargo turė
jo kol tą lietuvį iš vargo Vo
kietijoje išgavo. O jeigu jie 
butų nujautė, kuo tas viskas 
baigsis! Na, tiems, kurie mi
rę, tai jau vistiek, bet mums 
gyviesiems? Pirmiausia — tai 
senųjų lietuvių gerai išlaiky
tas vardas smarkiai pašlijo. 
To pasekmėje į čia esančius 
lietuvius visuomenė pradės 
žiūrėti su nepasitikėjimu, o 
tiems, kurie dar užjūryje — 
atvykimo šansai gali labai 
sumažėti.

Mieli jaunuoliai, kurie ne
senai šią šalį pasiekėt! Noriu 
į Jus tarti kelis žodžius, kaip 

TIK IS KANADOS SIUNČIAMI GERIAUSI MAISTO PRODUKTAI

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

HELP priima maisto siuntinių užsakymus į visas Vakarų
Europos valstybes, išsikirian t USSR kontroliuojamas.
HELI* Patarnauja Kanados ir J. A. Valstijų žmonėms.

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

atveju persiunčia Tamstai pakvituotą orderį.

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

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

| sena kanadietė, kaip lietuvė į 
patriotė ir, turbūt, labiausia, 
kaip motina. Kaip motina, aš 
galiu suprasti Jūsų sunkią 
dalią — išdraskytos Tautos ! 
vaikų dalią . . . Daugelis iš 
Jūsų netekote savo tėvų dar I 
visai jauni būdami, kiti net su * 
didžiausiais ir žiauriausiais į 
pergyvenimais. Daugelis blaš
kotės tarp dangaus ir praga- į 
ro, bomboms lyjant, be jokios 
“užuovėjos”, be malonaus žo- į 
džio, be artimo, be maisto ir 
gal ne kartą — be kasdieni
nės pastogės, kuri nors lai- j 
kiną poilsį Jums būtų sutei
kusi. Tokios sąlygos diena po 1 
dienai dilino Jūsų kantrybę, 
formavo Jūsų pasaulėžiūrą vi- i 
sai svetimomis spalvomis, nuo j 
tų, kuriomis ji būtų buvusi iš
ugdyta laisvoj Lietuvoj. Dėl
to tad, mes neturime teisės 
reikalauti iš Jūsų, kad ta ilgų 
metų vargo ir nuoskaudų su- , 
kurta pasaulėžiūra jumyse, su 
pirmuoju žingsniu pasikeistų, 
arba kad Jūs mus kanadiečius 
pilnai suprastumėt. Daugu
mas iš Jūsų esate aukšto iš- Į 
simokslinimo, matę kultūrin
gų šalių gyvenimą ir, žinoma, 
čia Kanadoje, ypač provinci- ' 
joje, Jūs to pasigendate. Bet 
atsiminkite tą, kad Kanada 
yra dar jauna šalis, besivys- j 
tanti; kad Kanada su pirmu 
žingsniu jos žemėje suteikė 
Jums lygias piliečio teises su i 
visais kitais kanadiečiais; kad ; 
Kanada Jumis pasitikėjo ir 
kartu tikisi, kad Jūs pasitikę- | 
šit ja ir savo mokslą, gabu- • 
mus ir patyrimus, panaudosi- I 
te jos ir Jūsų pačių gerovei.

Tiesa, Jūs drąsiai galite 
atšauti: “Kanada mūsų moks
lo nereikalauja, tik mūsų rau
menų”. Jūs tikrai taip gali
te atsakyti, bet turėkite galvo
je, kad raumenys bus panau-

Siuntiniai 
keliu, 
kiekvienu 

5
2

' 1
1
1

doti tik laikinai, o Jūsų moks- 
lo niekas nepaverš ir Jūs jį 
sugebėsite panaudoti ateity
je pagal savo gabumus.

Mano motiniškas prašymas 
yra: bandykite jaustis Kana
doje, kaip savo šaly, nes ir 
Kanada to nori; neleiskite 
savęs skriausti, nes ir Kanada 
Jūsų skriausti nenori. Tik 
kaip visur, taip ir čia, yra vi
sokių išnaudotojų, bet savo 
teisėms ginti be ginklų yra 
dar kiti keliai. Taigi, neban
dykite būti savanaudžiais, nes 
tokiu būdu ne tik sau, bet ir
savo tautai užtrauksite blogą į 
vardą. Užmirškit, kaip kai Sibirijojc nustojo 40 
kurie žmonės elgdavosi Vo
kietijoj ar kitose karo išgriau
tose šalyse, dažnai nueidami 
suktais keliais. Tiesiu keliu 
čia nukeliausi toliau, nors gal 
ir ilgiau tas truks. Labiau už 
viską, nepraraskite kantrybės, 
kurią dar į čia atsivežėte, 
gerbkit save, kad ir kiti ga
lėtų Jus gerbti, nes jeigu žmo
gus blogais elgesiais nustoja 
savigarbos, tai ir kiti jo gerb
ti nebegali. Bandykite, kiek 
galėdami draugauti su žmonė
mis, kurie Jums gero linki, o 
tokius pažinsit iš jų elgesio 
ir darbų. Jeigu būna sunku 
vienam užgulusias bėdas iš
spręsti — susiraskit prietelių 
ir pasidalinkit savo vargais 
su jais, nes dažnai nusimini- 
man įpučiama visai dėl ne
rimtų dalykų. Ir . . . jeigu tu
ri ginklą atsivežtą slaptai, bus 
daug gerau, jeigu jį įteiksite 
reikiamai įstaigai su atsipra
šymu, nes tik nuo tada galė
si, mielas sūnau, jaustis atvi
ru ir teisingu šios šalies pilie
čiu ir gerbtinu lietuviu!

Maria F. Yokubynienė.

Tik $10.00
(su įpakavimu 20 svarų) 

5 kiaulinių TAUKŲ 
KAVOS (pupelių) 
CUKRAUS 
kenuotos MĖSOS 

svarai
svarai
svarai
svarai
svaras GRIETINĖS

ras RYŽIŲ
svaras KAKAVOS.

2
4
1
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TREMTINIU VARGAI VOKIETIJOJE
(Laiškas iš Wehnen, Vokietijoje)

Šiandien apturėjome staig
meną — gavome nuo Tamstų 

j siuntinį. Ištikrųjų, tai buvo 
staigmena, nes kai iš niekur 

■ nesitki, o čia staiga pakviečia 
į paštą atsiimti! Širdingai 
dėkui.

Paskutinėmis dienomis pas 
mus buvo krata ir iš stovyk
los DPAC (stovyklos vado
vybė) pareigūnai išgabeno 7 
kiaules. Krata neapsiėjo be 
tam tikrų kurijozų : patys DP 
AC pareigūnai su šunimis da- 

j rė krata ir rastas kiaules tu-

SV

Buvusi Sovietų Rusijos dar
bo stovyklų vergijoje Rumu
nijos pabėgėlė Anna Klein, 
28 m., pasakoja, kad jos svo
ris ten būnant
130 iki 90 svarų. Ji dabar ne
begali net pažiūrėti į kopūs
tus, nes kopūstų sriuba sto
vykloje visą laiką buvo pa
grindinis maistas. Iš Vokieti
jos ji atvyko pas savo gimi
nes į Kitchener, Ont., Kana

doje.

nukrito nuo

SIUNTINYS Nr. 2 į
Tik $6.00 į

1 sv. KAVOS pupelių 
1 sv. MĖSOS
1 sv. CUKRAUS
1 sv. KAKAVOS

JNTINYS Nr. 3 Tik $6 
8 sv. kiaul. TAUKŲ 
SIUNTINYS Nr. 4

Tik $7.
sv. ARBATOS
sv. KIAUL. TAUKŲ 
sv. MĖSOS
gab. TUAL. MUILO 

rėjo susikelti į mašiną. Prisi
rinko daugybė žmonių (čia 
yra 1000 lietuviu) ir įvairio- 

gūnus kartu su dingstančio
mis viltimis ateičiai pasigerin
ti menką maisto davinį. To 
dar neužteko, atsirado foto
grafų, kurie pradėjo fotogra
fuoti, kaip IRO 
laužo tremtinių 
būdeles-tvartukus 
paršelius tempia už užpakali
nių kojų į čia pat stovinčią 
mašiną. Tas labiausiai įpyki
no juos. Iš pradžių jie šoko 
ant fotografų, norėdami ir 
juos pačius sukišti kartu su 
kiaulėmis į mašiną, bet šiems 
pasipriešinus ir įrodžius, kad 
vakarinės demokratijos vis 
dėlto skiria žmogų nuo kiau
lių, ir kadangi IRO pareigū
nai atstovauja pastarąsias, tai 
teko jiems nusileisti ir foto
grafų nebesukišo su kiaulėmis 
drauge. Vėliau prikibo prie 
pačių foto aparatų, bet įro
džius, kad buvo fotografuoja
mi ne svarbūs kariniai įrengi
mai, o tik pačių DP pasistaty
tos pašiūrės ir tai tik savo pri
siminimui — foto aparatai ir
gi išliko savininkų nuosavy
bėje. Tik vargšai dipukų par
šiukai tą visą triukšmą tu
rėjo apmokėti savo gyvybė
mis, papuošdami, matyt, ir 
taip sočių, IRO pareigūnų 
stalus.

Matote, kad mums čia ten
ka pergyventi dėl duonos 
kąsnio kartais tragi-komiškų 
dalykų. Įvedus Vokietijoje 
naują valiutą, gyvenimas žy
miai pablogėjo, nes pajamos 
nepaprastai susiaurėjo ir ne
bėra iš ko padaryti pinigo. 
Darbo nėra. Darbo jėgos pa
siūla didžiausia iš tų pačių 
vokiečių. Emigracija labai iš 
lėto vyksta. Imantieji kraštai 
daugumoje renkasi tik vien
gungius. Šiomis dienomis ėmė 
Kanadon metalo kasykloms, 
bet nemažau 70 kg. svorio, ir
gi viengungius. Siuvėjus ėmė 
su šeimomis, bet jų neperdau- 
giausia atsirado.

Australijon teėmė šeimas, 
bet tik 3 asmenų dydžio. Vy
rai turėjo pirmiau išvažiuoti. 
Brazilija visai neima. Kiti 
Pietų Amerikos kraštai tuo 
tarpu įsileidžia tik giminių 
kviečiamuosius. Daugelis de- 

(Nukelta į 5 psl.)

pareigūnai 
pasistatytas 

ir rastus

Kun. S. Kulbis, S. J.

Nuo Montrealo iki Winnipego
(Iš kelionės įspūdžių per liet uvių kolonijas).

(Tąsa iš N r. 23)
Pasisako esanti lietuvaitė

Haileyburio miestas turi 
aukštąją kat. mergaičių mo
kyklą. į ją suvažiuoja net iš 
tolimųjų Ontarijos šiaurės 
Kanados kampelių mergaitės 
nuo 14 iki 18 metų amžiaus. 
Tos mokyklos direktorės pra
šomas, sutikau papasakoti 
prancūzų kalba mokyklos 
mokinėms apie Lietuvą. Api
būdinau jos geografinę padė
tį, garbingą istoriją, senąją 
kalbą ir liūdną dabartinę pa
dėtį. Ypač jas sudomino tai, 
kad kitados Lietuvos valsty
bės ribos siekė nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros ir kad mes 
lietuviai dabar dar tebekal- 
bam taip, kaip kadaise jų i 
protėviai yra kalbėję. Žino- Į 
ma, apie tai reikėjo plačiai 
papasakoti.

Po paskaitos prisistatė su i 
savo mokytoja viena 16 me
tų mergaitė, sakydama ang
liškai, kad ji esanti lietuvaitė. 
Užklausus, ar ji dar tebekal
ba lietuviškai, atsakė, kad ne.
Bet josios “dady” — tėvelis 
kalbėjęs lietuviškai. Dabar 
jis yra miręs, o jos motina —

į anglė, gyvenanti prie Tim- 
minso.

Lietuviai dailininkai.
Trys iš jų tėra man žinomi 

ir visi trys, kaip tyčia, dirba 
aukso kaąyklų požemiuose, 
kuriuose prie meno įgudusi 
akis nieko gražaus ir vertingo 
savo kūriniams negali užtik
ti. Nežiūrint to, jų sugrubu
sios rankos dar pajėgia poil
sio valandomis meniškai val
dyti teptuką. Vai d’Or arba 
lietuviškai tariant, Aukso Slė
nio, mieste šimtai vietinių 
gyventojų ir lietuvių negalėjo 
atsigrožėti koncerto scenos 
dekoracijomis, kurias nupiešė 
vienas uteniškis, dail. Grike- 
nis. (Dabar jau apleidęs Vai 
d'Or — Red.). Cadilac, Que
bec, ir Matachewan, Ont., 
aukso kasyklų direktoriai di
džiuojasi ant sienų pakabin
tais portretais ir kitais pa
veikslais, kuriuos nupiešė du 
lietuviai: vienas iš Kauno,
kitas iš Tytuvėnų.

Lietuviai dainininkai.
Iš prigimties lietuvis mėgs

ta dainuoti ir mielai klausosi
dainos garsų. Ar jis yra links
mai ar liūdnai nusiteikęs, 
kiekvienam momentui jis turi 

pritaikintą dainelę. Nenuosta
bu, kad ir dabar, būdami toli 
nuo pavergtos tėvynės, lie
tuviai ne tik kad neapleidžia 
savo džiaugsmo ir vargo die
nų palydovės — dainos, bet 
dar labiau ir karščiau su ja 
susibičiuliauja.

Kanados miškai niekad nėra 
taip skambėję, kaip kad dabar 
jie skamba nuo lietuviškos 
dainos.

Išėję iš miškų bei kasyklų 
lietuviai pasirodo su daina 
koncertų salėse.

Su dideliu pasisekimu nu
skambėjo koncertas suruoštas 
lietuvių aukso kasėjų Vai 
d’Or mieste. Apie jį buvo daug 
rašyta, bet nepažymėta, kad 
choristai ir artistai repetici
joms turėjo rinktis iš 2-10- 
16-20-30 mylių atstume išmė
tytų kasyklų. Toks pasi
šventimas ir triūsas davė ge
rus vaisius ir susilaukė iš 
publikos nuoširdaus įvertini
mo.

Smagu ir miela būdavo lai
kyti lietuviams pamaldas. Ar 
tai miškų barakuose ar tai 
kasyklų patalpose, ar tai 
miestelių bažnytėlėse — visur 

i galingai verždavosi iš lietu- 
, vių krūtinių šventųjų gies
mių garsai. Ne be reikalo ap
silankęs Temagame vyskupas 
paprašė lietuvių giedoti lietu
viškai per pamaldas. Bet kada 
vietinis choras, susidedąs dau

giausia iš moterėlių, nesilio
vė giedojęs, vyskupas atsigrę
žęs, pamojo ranka ir susstab- 
dė tą chorą. Ir kreipdamasis 
į esančius bažnyčioje lietu- . 
vius paprašė, kad jie dabar ' 
lietuviškai giedotų. Na, ir bu
vo kas pasiklausyti, nežiūrint, 
kad lietuviška giesmė sukėlė 
kiek “švento” pavydo vieti
nio choro nariuose.

Pas geležinkeliečius.

Geležinkelio ruože, tarp 
Winnipego ir Port Arthuro, 
darbuojasi viename extra gan- 
ge 33 lietuviai ir keletas len
kų bei ukrainiečių. Jie turi 
savo atskirą traukinį, kuria- 

■ me gyvena, valgo ir miega. 
Lietuviai užima tris vagonus, 
kurie yra pavadinti atskirais 

: vardais, būtent, “vaikų darže- 
lis”, “konstruktorių vagonas” 

, “senelių prieglauda”. Pirma- 
Į me vagone, kaip pats pavadi
nimas sako, gyvena patys 
jauniausieji. Vienas kitas iš 
jų dar nėra sulaukęs 20 metų 
amžiaus. Jų jauno, gyvo būdo 
išdaigos nepatiktų kitiems.

i Todėl jie susispietė į savo 
atskirą lizdą. Paskutiniame 

j vagone gyvena senatoriško 
. amžiaus vyrai: rimti, išmin
tingi, mėgstą tylą ir ramumą. 
Tas dvi gyvenimo extremas 
skiria, arba geriau pasakius,

I jungia — vidurinis vagonas, 
i Jame viešpatauja jau peršo

kęs 20 metų amžių vyrų luo
mas, bet dar nesulaukęs 30 
metų. Toks “butų” pasiskirs
tymas nekenkia geriems tar
pusavio santykiams. Jie visi 
drauge būna už valgio stalo 
ir prie kasdieninio kieto dar
bo.

Jūsų tarnui, rašančiam šias 
eilutes, teko praleisti naktį 
lenkų apgyventame vagone 
vien tik dėlto, kad ten buvo 
pora neužimtų lovų. Be to, 
ten dar gyvena vienas lietu
vis, buvęs kadaise zakrastijo- 
nas ar vargonininkas. Šiaip 
ar taip, jis man užleido apa
tinį lovos aukštą, o pats už
sirioglino į viršutinį — ant 
“viškų”.

Užmigus teisingųjų miegu 
buvau prikeliamas kiekvieno 
praeinančio keleivinio ar pre
kinio traukinio bildesio. Kar
tais taip smarkiai sudrebėda
vo mūsų miegamasis vagonas, 
kad pakabinti ant sienų daik
tai nukrisdavo. Visa laimė, 
kad nieks iš lovų, ypač vir
šutinių neiškrisdavo. Apie tai 
buvau įspėtas. Jie gi prie to 
trenksmo šiek tiek priprato, 
taip, kad neatsimena, kiek 
traukinių naktį praeina. Man 
juos teko visus suskaityti.

Rytmetį, tame pačiame va
gone, atlaikiau šv. Mišias vi
siems lietuviams ir lenkams.

(Bus daugiau).
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LIETUVIAI KANADOJE
ST. CATHARINES, Ont.

Nuotaikingas pobūvis
Lapkričio mėn. 20 d., 

Catharines skyrius, p. Petro
Radzevičiaus viešbutyje, su
rengė linksmo pobūdžio lietu
vių pobūvį. Dviejose salėse, 
išpuoštose tautinių spalvų de
koracijomis, skambėjo Nemu
no šalies vaikų meliodingos 
lietuvių dainos, primenan
čios gražaus gyvenimo laiko
tarpį, bei kitas lietuvių tra
dicijas Laisvoje Tėvų Žemėje. 
Tenka pabrėžti, kad tomis, 
vien džiaugsmą ir liksmybę 
keliančiomis dainelėmis, jaut
ri lietuvių dvasia nesijautė 
pakankamai patenkinta. Ir 
štai, iš vieno, tai iš kito kam
pelio pakildavo tyli tyli, lie
tuvio sielą slegianti graudingų 
motyvų daina, kuri susilieju
si į vieną harmoningą akordą, 
širdyse sužadindavo susikau
pimo minutę, primenant mū
sų Brangios Tėvynės baisios 
tragedijos valandas ir dabar
tinę jos kančią.

Atsilankiusių į pobūvį buvo 
iš įvairių Kanados vietų, o 
taip pat ir iš Amerikos. Buvo 
ir kanadiečių. Juos labai sudo
mino lietuvių entuziazmas 
ir graži laikysena.

Už prisidėjimą prie pobū
vio surengimo — už išpuoši
mą salės ir už visus kitus pa
tarnavimus, — skyriaus valdy
bos vardu reiškiu nuošir
džiausią, lietuvišką 
Radzevičienei, 
Felei Bačėnaitei, Genutei Ku- 
kaitytei, Irenai Enzinaitei, 
Birutei Enzinaitei, Petrui Ra
dzevičiui, Jonui Dainorai, 
Adolfui Šetikui ir jaunučiui 
Kęstučiui Dainorai.

Taip pat didelis ačiū Nia
garos Falls (USA) lietuvių 
parapijos klebonui didž. gerb. 
kun. Aukštakalniui, kuris sa
vo parapijiečiams perdavė 
mūsų kvietimą atsilankyti į 
pobūvį. Tuo pačiu didelis ačiū 
ir visiems atsilankiusiems.

Vacius Venckus.

tančioms su vaikais šeimoms. 
Be ne geriausias kelias būtų, 

l kad iniciatyvos imtųsi Toron- 
St. to Lietuvių Tarybos skyrius.

Jam būtų lengviausia ir pa
togiausia skatinti visas lietu
viškąsias pajėgas, kad visi 
bendromis jėgomis patalkinin
kautų butų ieškojimo sunkia
me darbe. Visiems bendrau
jant, darbas būtų nepalygi
namai lengvesnis ir vieno 
žmogaus tiek neapsunkintų. 
Pavyzdžiui, jei kuris lietuvis 
žinotų kokį butą, būtų gera 
tuojau pranešti į kurią vi
siems žinomą vietą ar kuriam 
nors asmeniui. į tokį centrą 
tada kreiptųsi ir ieškantieji 
sau butų. Reikia tikėtis, kad 
Toronto Lietuvių Taryba, ku
ri paskutiniu laiku parodė 
daug iniciatyvos, tikrai im- 

j sis šio taip svarbaus ir nebe- 
atidėliotinai reikalingo darbo.

žys ir Kairys. Torontiečiai, 
būdami jautrūs mūsų tauti
niams ir visuomeniniams rei
kalams, turėtu visomis išgalė
mis prisidėti prie savo laik
raščio parėmimo, nes reikia- 
mon aukštiirnon pastatytas 
spausdintas žodis — yra ašt
riausias mūsų ginklas kovoje 
dėl mūsų teisių ir paglemžtos 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo. Pr. Al.

Laimėjo pasaulines 
varžybas

Ajak’e atidaryta DP stovykla 
Nuo Toronto už 20 mylių 

J atidaryta DP atvykstantiems 
. iš Vokietijos skryningavimo 
(laikina) stovykla. I šią sto
vyklą patenka visi naujai at
vykę DP, taigi ir lietuviai, 
kurie atvyksta į Kanadą pa- 

į gal sutartis ir kurie paskui 
paskirstomi Ontario provinci
joje. Ajak’o (tarti: Eidžiak) 

i stovykloje naujai atvykusieji 
išbūna maždaug 4-6 dienas, 
iki išsiunčiami į darbovietes,

padėką; Įą lietuvių pusės ten buvo ke- 
Dainonenei, jet.j kartų nuvykusi ponia 

Mankienė, kaip katalikių mo
terų atstovė, šiaip pašaliniams 
asmenims nėra leidžiama įei
ti j stovyklą ir privačiai pa
sikalbėti su naujai atvyku
siais. P. T.

pirmą kartą Toronto lietuvių 
kolonijoje buvo minima Lie
tuvos Laisvės T’ 
riuomenės Diena.

Minėjimą ruošė KLT 
ronto skyrius. Programos 
dėju buvo E. Miliauskas, 
ris po įžanginio žodžio, 
kvietė susirinkusius atsistoji- , 
mu pagerbti žuvusius už Lie- ■ 
tuvos laisvę. Tuo pačiu lai
ku lietuvių parapijos choras, 
A. Narbuto vadovaujamas, 
sugiedojo “Kritusiems šau
liams“.

KLT Toronto skyriaus pir- . 
mininkas B. Sakalauskas kal
bėjo trumpai, bet patriotingai. 
užleisdamas mikrofoną rašy
tojui Petrui Babickui, kuris i 
atsistojęs prie mikrofono, pra
dėjo, tartum iš aruodo, žode
lius semti ir berti tiesiog į ' 
kiekvieno sėdinčio ar stovin
čio širdį. Ne, ne iš aruodo, tik 
iš širdies į širdis ir po ašarą 
veik kiekvienam padalino . . .

Verta, oi verta, Petro Ba
bicko pasiklausyti.

Toliau sekė Kauno operos 
solisto P. Kovelio solo. Jis su
dainavo tris liaudies 
akompanuojant Antanui Dva
rionui.

Po Jotauto deklamacijų, 
pirmą kartą susilaukėm To
ronto scenoje, tik ką Kanadon 
atvykusią, Kauno operos so
listę E. Kardelienę. Gražiais, 
spalvingais tautiniais rūbais 
dėvinti, šviesiaplaukė, mėlyn
akė E. Kardelienė ugningu 
tempu užvaldė sceną. Gaila, 
trumpam. Po trijų sudainuotų 
dalykų, dar vis atrodė, kad ji 
tik dabar scenon išėjo. Nepa-

TORONTO
Pagelbėkime atvykstantiems

Į Toronto miestą atvyksta 
labai daug lietuvių iš trem
ties. Dalis jų, kaip pav., siu
vėjai, atvykę čia patys turi 
ieškotis sau butų. Ypač sunku 
susirasti butus 
moms, kurios turi 
keletą mažų vaikų, 
daug naujai 
patalkininkavo 
dipukų bičiulė, 
Mankienė. Tiesiog sunku įsi
vaizduoti, kiek ši gera ponia 
parodo energijos, sumanumo j 
ir darbštumo, ieškant šei- į 
moms butų ar šiaip pagelbs- 
tint. Bet vienu kartu atvy
kus keletai šeimų su vaikais, 
vienai moteriškei visiems pa
gelbėti yra tiesiog fiziškai 
nebeįmanoma. Būtinas ir kuo 
skubiausias reikalas ieškoti 
kitų kelių, kad kaip nors grei- ' 
Čiau padėjus tokioms atvyks- 
e

tokioms šei- 
vieną ar 

Iki šiol 
atvykstantiems 

nenuilstanti 
ponia Ieva

PARDUODAMAS

POOL-ROOMIS
Montreal - Verdun

Iš lietuvių veiklos
— Lapkričio 28 d., 15 vai., 

Toronto lietuvių parapijos sa
lėje, įvyko vietos KLT sky
riaus narių metinis susirinki
mas. Tokie susirinkimai sky
riaus valdybos yra numatyti 
šaukti kiekvieno mėnesio tre
tįjį sekmadienį, tačiau šiuo 
kartu jis buvo sušauktas pa
vėluotai, nes trečią sekmadie
nį buvo minima Lietuvos ka
riuomenės šventė.

Susirinkimą atidarė sky
riaus pirmininkas 
kas. Prezidiumo 
buvo išrinktas Jokubynas, se
kretoriumi — p-lė Žilvitytė.

Susirinkime dalyvavo pil
nutėlė, nors nedidutė, salė 
žmonių.

Vertingą paskaitą susirin
kusiems skaitė žurnalistas J. 
Kardelis.

Po paskaitos sekė valdybos 
pranešimas ir klausimai bei 
sumanymai. Šitų programos 
punktų svarstymo metu buvo 
išsiaiškinta daug svarbių klau
simų ir nusistatytos 
tolimesniam veikimui.

Susirinkimas 1 
tos Himnu.

— Gruodžio mėn. 12 d., To- j 
ronto lietuvių-------- —1A
je, numatoma 
pasaulio kraštų 
dabar gyvenančio Toronte, 
rašytojo Petro Babicko kelio
nės vaizdų paroda. Paroda tę
sis visą savaitę laiko, t.y. iki

Kanadietis ūkininkas William 
R. Beattie, Leamington, Ont., 
laimėjo pasaulinės sojos pu
pų augintojų varžybas tarp
tautinėje žemės ūkio parodo- 

I je, Chicago. Jis augino Lin
coln pupas jau septinti metai.

Sakalaus- I»’

gairės

baigtas Tau-

parapijos salė- Į 
atidaryti daug I 

apkeliavusio, į

da viena pusė.
Kreipkitės

J. KENDARIS
15 1st Avenue, Ville Lasalle

=54=

SURASK NORS VIENĄ 

naują skaitytoją,

XX

prenumeratorių skaičių !
XX——XX------------S

kaina galės įsigyti jiems pa
tinkamų paveikslų-vaizdų sa
vo nuosavybėn.

— Gruodžio mėn. 18 d. 8 
vakaro, Toronte, Bat- 

(Ukrainiečių salė- 
vietinio skyriaus 

operetė

vai.
hurst St.
je) K LT 
vardu, bus statoma 
“Adomas ir Ieva“. Pažymėti
na, kad šios operetės sukom- 
ponavimo autorius yra Toron
te gyvenantis muzikas p. Dva
rionas.

— “Nepriklausomos Lietu
vos" platinimo vajui pravesti

I TORONTE
maloniai sutikta, tik be

veik kiekvienas reiškė apgai
lestavimą, kad nieko lietuvis- 

Kovų — Ka- ko, o juk ir lietuvių tauta taip 
daug ko turi išreikšti, kad ir 

To- Šokyje.
ve- Vėl deklamuoja Slabaševi- 
ku- čius ir A. Lapaitis. Sudunda 
pa- A. Racevičiaus šokėjų grupė, 

išpildydama du šokius.
Vyrų choras, ved. A. Nar

buto, sudainuoja tris dainas ir 
tuomi dailioji programos da
lis baigiasi, vedėjas E. Mi
liauskas taria paskutinį žodį, 
dar kartą primindamas šios 
dienos svarbą lietuvių tautai 
ir dėkodamas už labai gausų 
atsilankymą.

Užbaigiama anglų ir Lietu
vos Himnais. Čia pajutau, kad 
širdyje kažkaip praskydo . . . 
Du himnai sugretinti ir vie
nas iš jų tik pianu paskambi
namas, o kitas griausmingai 
sugiedamas. Gal tas kontras
tas nebūtų buvęs toks ryškus, 
jeigu su Lietuvos Himnu bū- 

i tų programa pradėta ir su 
Anglų — užbaigta, bet kada 
lygiagrečiai taip atsitinka, tai 
jau ne visai gražu. Tuo labiau, 
kad ir kanadiečių svečių būta.

Suprantama, kad visų nau
jai atvykusiųjų lietuvių, kurie 
dabar sudaro didžiumą publi
kos, kaltinti negalima, nes jie 
dar neturėjo progos greitu 
laiku himną išmokti, bet cho
rai turėtų laikyti sau už pa
reigą Anglų Himną mokėti ir 
panašiuose atsitikimuose pa
rodyti, jog lietuviai myli savo 
Motiną Lietuvą ir jos užmirš
ti negali, bet jie gerbia ir tą 
šalį — Kanadą, kuri davė 
jiems prieglaudą. Su nedidele 
olerancijos kibirkštėle, gali

ma didelės meilės ugnį kana
diečių širdyse sau įkurti.

Taigi, kilnios mintys, graži 
programa, tik su mažyte klai
da pabaigoje, kurios ateityje 
reiktų vengti. M. F. Y.

dainas,

kė ponią Kardelienę dar vie
nam kūriniui, bet ir tas atrodė 
trumpas. Akompanavo A. 
Dvarionas.

Sekė Jonės Kviecinskaitės 
du išraiškos šokiai — Egiptie
čių ir Ispanų. J. Kviecinskaitė

Maistas i Europa per
VIENA SAVAITE

FRIEND IN EUROPE, Inc.

Montreal** 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 
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 pusėje.
Be visiems gerai žinomo standartinio siuntinio 
$10.05, mes turime sandėliuose Vokietijoje i 
siuntinius po

1) 11 sv. rafinuoto cukraus už................
2) 16)4 sv. grynų ta tiku už..................

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

Užsakydami visada nurodykite zoną

CARITAS (Šveicarų Labdaros 
Centro) Atstovai.

$ 2.45 
$11.40

už

SIUNTINIO TURINYS 
(24 JĄ s v. virŠ 4 5.000 koloriju) 
4 
1 
7 sv. kv. miltu 
1 ‘ ” 
2

sv. margarino 
sv. Kavos,

sv.
sv.

marmalado,
viž. maisto,

1 sv. pieno

2 sv. mėsos,
2 sv. ryžių, 

cukraus,
Vi sv. kakavos, 
2 sv. pieno 
šokolado.

sv.

Paruošti siuntiniai 
didesniuose

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 sekantį užsakymą (angliškai arba vokiškai):

SAFE. Ine., 1410 Stanley Street, Room 903, Montreal, P.Q., Canada — Phone: HA. 4276

Enclosed is □ Money 
for which please send 
conditions.

Please print

Order for
me .......... Speed Vouchers

YOUR name and address

STREET AND NUMBER

AND STATE

DO NOT WRITE HERE

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

Please cheek Country and Zone below:

n

Or

AUSTRIA - ALL ZONES

GERMANY
BERLIN (all sectors)

AMERICAN ZONE

BRITISH ZONE

FRENCH ZONE

print name of City and Country here
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Tremtiniu vargai Vokietijoje
. (Atkelta iš 3 psl.)

da vilčių į USA, bet tebe
vyksta paruošiamieji darbai ir 
neaišku kada pradės imti.

IRO mažesnes stovyklas 
likviduoja, pirmoj eilėj iškil- 
noja iš privačių namų. Meer- 
becką iškėlė i Oldenburga. 
Stovyklas sugrupuoja pagal 
tautybes, taigi, tuo atžvilgiu 
geriau. Čia, Wehnen, gyvena
me barakuose, kurie apsaugo 
nuo lietaus ir saulės, bet jos 
čia ir taip mažai esti, dažniau
siai lyja.

Turime gimnaziją už 8 kl. 
Aš ir pats pasidariau mokyto
ju. Daugumas vyrų Įstoja į 
organizuojamas anglų tran
sporto bei apsaugos kuopas. 
Gauna mėnesiui 102 DM, 70 
štukų amerikonišku cigarečių 
ir maistą bei aprangą. Vis 
lengviau verstis. Kainos, ži
noma, laisvoje prekyboje te
bėra aukštos: doleris —■ 16-18 
DM., kiaulienos mėsos kg. — 
6 DM., batai — 100 DM., 
amerik. cigaretės 20 št. — 7, 
kavos kg. — 30, arbatos kg. — 
60-80 DM., obuolių kg. — 1- 
1.50 DM., bulvių centneris — 
5 DM., sviesto kg.—24 DM., 
tauku kg. — 20 DM., kviet. 
miltų kg. — 1.20-1.50 DM., 
vokiškos medžiagos kostiumas 
— 180-230 DM., suknelė — 
120-150 DM., snapso bonka— 
10 DM., vyno bonka — 5-8 
DM.. 4 centn. bekonas — 1200 
DM., geras akordeonas — 900 

S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjas

j! Priimu vyrų ir moterų drabužių užsakymus iŠ 
savos ii- kli.jentų medžiagos. Vėliausios Europos ir

>' Kanados mados. Kaina prieinama.
6820 Monk. Blvd. Ville Emard Montreal,

1 Telef. TR. 3363. Tramvajus 36.

-1000, kotiko paltas iki 1000 
DM. Sidabrinė lapė — 600 
DM. Po valiutos reformos 
prekių atsirado labai daug ir 
įvairių. Odos dirbinių — ri- 
dikiulių, portfelių, čemodanų 
— kiek tik nori, tik kainos 
nežemos. Šiuo metu markė, 
galima sakyti, Įpirkimo galia 
lygi lietuviškam litui. Algos 
paliko maždaug tos pačios, 
kaip kad buvo prieš valiutos 
reformą.

Iš Lietuvos mažai gauname 
žinių, vienas kitas gauna la
bai miglotų laiškų su nieko 
nesakančiomis žiniomis. Mes 
patys Įtemptai sekame Berly
no krizę ir nežinia kuo ji 
baigsis. Vienu žodžiu politi
nė padėtis nėra džiuginanti 
ir anot maskolių dainos — 
“Jeigu karas rytoj, tai mes 
grižtumėm tuoj”, bet tai tik 
svajonė I. P.

PARDUODAMAS
naujas, pilkos spalvos, 120 
bosų', su dviem stumiamais re
gistrais, firmos “Hohner— 
Verdi Illb” AKORDEONAS 
ir taip pat naujas su reikia
mais priedais, firmos “Zeiss— 
Ikon” 24-36 mm., F—4,5 cm., 
Xenar 1 :2,8 FOTO APARA
TAS. Teirautis: kasdien nuo;
6 iki 9 vai. vakaro, 236 Craw
ford St., Toronto, Ont., Telef. 
LA 5191.

Vai d’Or $50
Vai d’Or KLT skyrius pa

aukojo “NL” vajaus proga 
$50.

Veikliajai skyriaus valdy
bai didelis dėkui.

“Nepr. Lietuva”.

Esu 26 metų. Nesu didelio 
mokslo, nei labai pasiturintis, 
nes nesenai atvykau Kana- 
don, bet turiu viltį prasigy
venti. Esu sveikas ir pakan
kamai stiprus. Ieškau rimtos 
gyvenimo draugės, savo iš
silavinimu panašios i mane, 
ne vyresnės, kaip aš pats.

Rašyti šiuo adresu: Jonas 
Daugėla, 244 Drinkwater St. 
Sudbury, Ont.

DĖMESIO!
Didelis mažu ir dideliu

TABAKO UKIU
PASIRINIMAS

Delhi-Simcoe, Ont., apy
linkėse. Lengvas išsimo- 
kėjimas. Kas norite Įsi
gyti vertingus tabako 
ūkius, kreipkitės ar ra

šykite :
I. W. KOCIUK 

Real Estate Broker 
James St., Delhi, Ont.

— Kalbame lietuviškai. —

REIKALINGOS 
MOTERYS ar MERGAITĖS 
viešbučio ruošos darbams. 
Atlyginimas pagal susi- 
tarmą. Priedu valgis ir 
butas. — Suinteresuotos 
prašomos skubiai rašyti: 

KISBEY HOTEL-CAFE 
KISBEY, SASK.

PARDUODAMI

3 akordeonai
po 80 ir 120 bosų.

Sužinoti: A. Latvaitis, Lon- 
gueuil, 169 Chemin Chauby 

Rue.

TE L. KE 3881

G. G- J.
DAŽOM IR DEKORUOJAM 

KRAUTUVES, 
restoranus, viešbučius ir na
mus. Darom iškabas reklamas 
ir užrašus ir atliekam namų 
remonto darbus iš vidaus ir 

lauko.
Darbą imame ir už Toronto 

ribų.
1414 DUNDAS STREET W 

TORONTO, Ont.

PAIEŠKOJIMAI
— 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 atlesu : Anelė Sala 
lienė, '>(> (it’ll Ave., Ville La' 
šalie, Montreal, Que., ('anada.

— Stankūnas Antanas, ki
lęs nuo Vilkaviškio apskr., 
išvykęs j Kanadą 1913 me
tais. Ieško kaimynė Emilija 
Mačienė - Rėderytė nuo Pil
viškių, Parausių km. Rašyti: 
Ona Mačytė, 612 Richmond 
St., London, Ont.

— Vozbutaitė Liudvika, 
Vozbutaitė Morta, kilusios iš 
Medsėdų km., Gruzdžių v., 
Kanadon išvykusios prieš 15 
metų laiko. Ieško: Dr. A. 
Narvydas. Atsiliepti: L. Pa- 
liūnaitei, Platt Vet Property, 
Schumacher Box 144, Tim
mins, Ont.

Mėsinė ii* maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 Frontenac, Montreal 
TEL. FA 0209

CRANK GRINDING CYLINDER BORING
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED 
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St. Catherine

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

— Prašau atsiliepti savo 
kolegas Juozą Stankevičių ir 
Bronių Redeckį. Paieško: 
Sabulis Leonas, Pinneberg, 
(Moisten) Baltic University, 
Germany.

— Pusbrolis Stulgys Jo
nas, kilęs iš Kemjonių km., 
Salako v., Zarasų apskr. At
vykęs Kanadon 1926-27 m. 
Ieško: Jonas Stulgys, 7 John 
Street, St. Catharine, Ont.

— Balčiūnas Bronius, 30 
m. amž., gimęs Rundžių km., 
Žemaitkiemio v., Ukmergės 
apskr., iš Lietuvos išvykęs 
1929 ar 1930 m. Ieško: Vla
das Šlikas, (13a) Ansbach, 
Hindenburg Kaserne, Litau- 
isches Lager, US Zone, Ger
many.

— Petraitis Jurgis, 42 m. 
amž., gimęs Ruckų km., Ša
kių auskr., į Kanadą atvykęs 
1922 m. Ieško: Karolis Pet
raitis (13a) Neubroon bei 
Ruegland ueber Ansbach US 
Zone, Germany.

J

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

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

siuntiniai pal uojami Europos sandėliuose.
maiši o 
siunčia

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

ryžių

griet iuės
SIUNTINYS Nr. 14—$6.40

rūkytų lašinių 
presuoto marmelado

reikalus departamentų priežiūroje. Pa vieniams asmenims ir organizaci
joms, užsakant iš karto didesnį siuntinių skaičių, duodama nuolaida.

SIUNTINYS Nr. 9—$4.95 SIUNTINYSSIUNTINYS Nr. 1—$7.60

rūkytų lašinių

1 sv. 2 ozs. margarino
1 sv. 1 ozs. šokolado
2 gabalai tualetinio muilo

rūkytų lašinių

1 sv. kiaulienos mėsos 
gabalai tualetinio muilo

cukraus

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

1
presuoto marmelado

)zs. miežinių kruopų
3 ozs. sūrio 
ozs. cukraus

SIUNTINYS
4 s v. rūkytų
4 s v. 7 ozs.

Nr. 18—$5.60 
lašinių 

cukraus

4

ž
§

4

[f

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

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

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

sv. presuoto marmelado

ozs. cukraus
ozs. margarino

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

SIUNTINYS Nr. 7—$7.20
sv. rūkytų lašinių

’> ozs. margarino
SIUNTINYS Nr. 4—$7.10

. rūkytų lašinių

4

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

l
4

i
l
l

Nr. 15—$5.50
sv. 2 ozs. margarino
sv. 2 ozs. syrupo
sv. presuoto marmelado 
dėžutė kepeninės pastos

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

SIUNTINYS Nr. 10—$6.80
2 sv. rūkytų lašinių

sv. 3 ozs. cukraus 
gabalai tualetinio muilo 
sv. miežienių kruopų

4
4
2

sv. 3 ozs. margarino
sv. presuoto marmelado
sv. kavos
sv. 7 ozs. cukraus 
gabalai tualetinio muilo

*

1
sv. kavos
sv. 1 ozs. šokolado

SIUNTINYS Nr. 11—$3.95

miežinių kruopų

SIUNTINYS Nr. 12—$5.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų
3 sv. kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus

i Nr. 20—$7.80
ma rga rino

SIUNTINYS
4
4
4

7

Nr. 16—$5.25 
kiaulinių taukų 

rūkytų lašinių

SIUNTINYS
1 sv. 2 ozs.

1

5 ozs. miežienių kruopų 
kvietinių miltų 

presuoto marmelado 's
PASTABA: Čia nustatytos Kainos siuntiniams į Vokieti

ją; siunčiant į kitus kraštus reikia pridėti 1<> centų už kiek-

4
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MONTREALO ŽINIOS ATS1 LANKYK 
Į “NL” VAJAUS

Bendros Kūčios
NAUJA LIETUVIŲ KLU

BO VALDYBA
Gruodžio mėn. 5 d. įvyko 

Vytauto Didžiojo Montrealo 
Lietuvių Klubo Valdybos rin
kimai, sutraukę beveik visus 
šėrininkus.

Į Klubo valdybą išrinkti: 
pirmininku — D. Norkeliū- 
nas, protokolo sekretoriumi— 
A. Norkeliunas, finansų se
kretorium — Leonas Gudas ir 
šėrų sekretorium — M. Lu
košius. Kiti valdybos nariai: 
J. Pečkaitis, Br. Dicaire ir M. 
Mašnickas buvo išrinkti vien
balsiai statant valdybos kan
didatus lapkričio mėn. 21 d. 
susirinkime.

Į Board-direktorius iš
rinkti: W. Kiškis, J. Baka- 
navičius, A. Grėbus, J. Juš
kevičius ir K. Juška.

Paž(ymėtina, kad valdybon 
išrinkti kaip tik visi tie, prieš 
kuriuos “Liaudies Balsas” 
buvo paleidęs visą purvų se
riją ir nė vieno liaudžiabal- 
sininko.

Tą gražų šėrininkų gestą 
ypač turėtų įvertinti naujai 
atvykę lietuviai dėdamiesi į 
Klubą kas tik gali, kad jis su
žydėtų savo lietuviška kul
tūrine veikla ir naujais laimė
jimais. Tie, kurie į juos žvai
ravo, dabar jau nebėra Klu
bo “visagaliai” ir jo durys 
yra atviros visiems.

Klubietis.

SIUNTINĖLIŲ Už $600
Kanados Lietuvių Sąjunga 

vėl pasiuntė 40 kalėdinių 
siuntinėlių tremtiniams Vo
kietijoje už $200 dolerių ver
tės. Kanados Lietuvių Są
junga jau yra išsiuntusi 
tremtiniams siuntinėliu 
už $600.

viso

vakariene
kuri jvĮyks š.m. gruodžio 
mėn. 12 d. 4 vai. Lietu

vių Parapijos salėje.
Programą paįvairins mū
sų solistai ir Linksmieji 
Vincukai. — Svečiais 
kviečiami Lietuvių Ra
šytojų suvažiavimo da

lyviai.
Įėjimas tik $1.25.

Nepraleisk progos pra
leisti popietį malonioje 

draugijoje!

MONTREALO UNIVERSI
TETAN ATVYKO DR. V.

PAVILANIS
Med. Dr. Vytautas Pavila

nis, Prancūzijoj buvęs asisten 
tu pas pasaulinio garso Pas- 
teuero instituto prof. Lepine, 
Paryžiuje, atvyko dirbti į 
Montrealo prancūzų univer
sitetą, Medicinos fakultetą. 
Laikinas adresas: 370 Simp
son St. Montreal, Que.

Pavilanis buvo pa
kviestas į Montrealo univer
sitetą jo buvusio šefo prof. 
Lepine rekomendacija, kuris 
čia laikė šį rudenį ciklą pa
skaitų.

PAGALBA SIUVĖJAMS
Pati efektingiausią pagalba 

imigracijai per tautinius ko
mitetus lig šiol reiškiasi siu
vėjų priėmimu, kurie atve
žami tik su sąlyga, jei tauti
niai komitetai jiems randa j 
patalpas. Butų klausimas Ka- į 
nadoje sunkus, todėl ir siuvė
jų patalpinimo darbas neleng
vas. Jo pryšakyje lig šiol sto- iš ligoninės, bet dar ilgai tu
vi Montrealas . I ’

Montrealan jau yra atvy
kę 23 nevedę vyrai, 18 mer
gaičių, 10 šeimų be vaikų, 17 
— po 1 vaiką, 10 — po du 
vaiku ir 2 — po 3 vaikus. 
Piniginė pagalba paskolos 
forma suteikta 55 siuvėjams 
sumoje $652, iš kurių $302 
jau grąžinti. Nusiskundžia
ma, kad ne visi siuvėjai sku
ba grąžinti pasiimtą paskolą, 
nors pinigai labai reikalingi 
kitiems po jų atvykstantiems. 
Svarbiausi šio darbo orga
nizatoriai yra Petronėlė ir 
Jonas Juškevičiai ir K. Ivaš- j 
kevičius. Jų pastangų niekad 
neužmirš naujai atvykusieji 
tremtiniai.

Į kitus miestus siuvėjų iš
vyko .palyginti, nedaug. To- 
rontan — 5 nevedę vyrai, 5 
mergaitės, 3 šeimos be vaikų, 
6 — po vieną vaiką ir viena— 
su dviem vakais.

Neužmirškime, kad siuvė
jais rūpintis yra nepakeliama 
našta keliems asmenims, to
dėl padėkime jiems butais, lė
šomis ar kuriuo kitu būdu.

GRĮŽO Iš LIGONINĖS
Sena kanadietė Žemaitienė, 

Ville Emard, buvo susilau
žiusi koją. Dabar jau grįžo

rėš gulėti lovoje.
Sunkią operaciją turėjo J. 

Motuzienė, Ville Emard, kuri 
taip pat jau grįžo iš ligoni
nės.

Abi jos yra 
organizacijų ir 
tojos. Linkime 
ti ir susilaukti 
jų-

uolios moterų 
K LT 
joms

darbuo- 
pasveik- 
lankyto-

ANGLŲ KALBOS KURSAI 
“NL” Nr. 20 paminėti ang

lų kalbos kursai Westmount 
rajone, 4411 Cote dės Neiges 
Rd. netrukus prasidės. Toks 
ilgas uždelsimas įvyko dėl 
pačių kursantų-čių kaltės, ka
dangi lig šiol dar tik 20 asme
nų tesusiregistravo. *

Lietuvių Parapijos salėje* 
K.L.C.T. parengimų komisi
ja rengia bendras kūčias. Iš 
vakaio bus kūčių vakarienė, 
paskui pamaldos, o po pamal
dų salėje šokiai.

Bilietai kūčioms bus parda
vinėjami iš anksto šiose vie
tose: Ville Lasalle — E. Sa- 
lalytė, 56 Sixth Ave., Tel. HE 
2618, Verdune — D. Bobė- 
naitė, 856 Allard Ave., Tel. 
TR 4994, miesto centre — P. 
Juškevičienė, 2576 Sheppard 
Street, Tel. FR 8934, Rose
mount — M. Arlauskaitė, 
6642 Third Ave., Tel. CR 
4624 ir Ville Emard — Le
onas Gudas, 2412 Springland 
Street.

Bilietų kaina $2.00. Vietų 
skaičius ribotas, prie įėjimo 
pardavimui bus rezervuotas 
labai mažas bilietų skaičius iš 
kitur atvykusiems svečiams. 
Vietinius prašome apsirūpinti 
bilietais iki trečiadienio, 
gruodžio mėn. 22 d.

Ar jau i teikei 
sveikinimą Kalėdoms ?

Visi prekybininkai, krautuvės, bendrovės, draugijos 
kviečiamos išnaudoti šią progą ir pasveikinti savo na
rius, rėmėjus ir klientus švenčių proga! Skambinti 
Tel. TR 9735 arba kreiptis į redakciją asmeniškai 3— 
4th Ave, Ville Lasalle, Montreal, Que. Sveikinimai pri

imami tik iki gruodžio mėn. 17 dienos.
Pasirūpink, kad Tavo vardas nebūtų nutylėtas “Ne

priklausomos Lietuvos” skiltyse!

Padėka
Ponams žižiūnams reiškia

me nuoširdžią padėką už iš
kilmingai ir gražiai suruoštas 
mūsų vestuves. Netekę savo 
gimtųjų namų ir mylimų te
veliu, radome tikrą tėvišką 
prieglobstį ir nuoširdumą Jū
sų namuose.

Taip pat reiškiame padėką 
p.p. Mičiuliams prisidėju- 
siems prie vestuvių pareigimo 
ir parodžiusiems tiek daug 
nuoširdumo ir rūpesčio.

P. Pužauskui ir p. Mičiuliui 
buvusiems mūsų vestuvių tė
vams.

Buvusioms pamergėms ir 
pabroliams, visiems dalyvavu
siems vestuvėse ir už suteik
tas gausias dovanas, tariame 
nuoširdžiausią lietuvišką ačiū.

Viktorija ir Ignas 
Gurčinai.

Lankydami gražiąją Montrealo vasarvietę Ville Lasalle aplankykite

LIETUVIŠKA SVETAINE
Edward St. 7682, Montreal

įvairūs užkandžiai, šilti ir šalti gėrimai, lietuviška muzika.

TEL. VI.G373 6668 DeLorimier Avė 
Montreal, Que.

Albertas J. Norkeliunas
GENERAL INSURANCE VISOKIAUSIA APDRAUDA

Teikiu sąžiningą patarnavimą visose Apdraudos srityse

Pildau valdiškas blankas, darau vertimus ir 1.1.

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

2820 ALLARD ST 
Montreal 20.

Tel. TRenmore 1135

/ h

Taip pat išvalome nuo lietaus apsiastus, dėl kurių 
“Drex”, kas neperleidžia vandens ir duodą graženę

valome visokiausios rūšies karpetas ir fotelius (Chester-

VICTORIA
CLEANERS & DYERS CO.

Mes valome ir dažome įvrairius, kaip vyriškus, taip moteriškus 
drabužius, 
uždedame 
išvaizdą.

Taipgi
fields), gardinus lengvus ir sunkius.

Kiekvieną orderį pajiniame iš namų ir pristatome į namus.

Už musu atliktą darbą garatuojame.
Dėl informacijų prašonje telefonuoti TRenmore 1135 (galimą 

pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas A. Majauskas J. Matulaitis

/

/

APSIVEDĖ DR. A. JAU
NIŠKIS

Didelio Winnipego 
patrioto ir veikėjo 
Jauniškio vienintelis 
Dr. Alfonsas A. 
apsivedė su vyresniąją p.p. 
John Rowlands, Winnipeg, 
dukterimi Margarita. Ji dir
ba Prince of Wales ligoninės 
personale.

Vestuvėse dalyvavo daug 
aukštų svečių. Vestuvių ap
rašymas tilpo vietos lakraš- 
čiuose.

lietuvio 
Povilo 
sūnus 

Jauniškis 
vyresniąją 

Rowlands,

PERSIKĖLĖ
Kauno Didž. Teatro artis

tai Kostas Grantas ir Zinaida 
Smolskytė-Orantienė prane
ša, kad jie persikėlė į 2186 A 
Dundas St. W, Toronto, Ont.

NEVĖLUOK SU KALĖ
DINIU PAŠTU

Kad laiškai ir siuntinėliai 
tikrai pasiektų prieš Kalėdas, 
nevėluok jų pasiųsti. Prista
tymas užtikrintas, jei bus pa
siųsta ne vėliau: j JAV iki 
gruodžio 9 d., į Britų Kolum
biją iki 14 d., į Manitobą, 
Saskatchewan ir Albertą iki 
15 d. ir Quebec, Ontario ir 
rytines provincijas—iki 17 d.

Gera proga 
ieškantiems pirkti namu 
Parduodami nauji namai dvic 
jų ir 4 rių butų (flėtų) Cote 
St. Paul (visai prie Verdun)

tarpininkaviino.
Kreiptis: Tel. HE 3466.

Jeigu jūs ieškote baldų 
butui ar biurui, naujų ar 

•naudotų, atsilankyki!e

Lasalle Furniture
Exchange

251 Craig St. E., Montreal

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

2450 ST. CATHERINE E.------------------- MONTREAL
Viena minutė kelio nuo Lietuvių Klubo

- - Grocery - -
SAV. MIKAS REINETAS TEL. CH. 0989
Alus. Didžiausias įvairių prekių pasirinkimas. Geriau
sia vieta siuntiniams paruošti siuntimui į Europą. Vie
toje supakavimas ir pašto patarnavimas be atskiro 

atlyginimo.

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

6.

8.

9.

v iena m

formatas, 362 pusi 
ir žymiųjų rašytojų darbų

m ūsu

$1.60

nomos rašytojos rinktinių novelių knyga ................ $0.80
•I. Švaistas. “SIELA LAGAMINE”. Iš nepriklauso
mybės laikų pažįstamo rašytojo naujausios novelės $0.80

vaizdų a 
Tinkamas 
čiams. G r

Tautos Ženklas

las ....................................... $1.00
Keturių .spalvų. Viduti- 
.................................................. $0.30

. Knmbrinis formatas.
.......................................................$0.30

votos iliustracijos. Graži dovana 
Gandro kelionė ir pergyvenimai ai 
uždangos”. Knyga įdomi pasiskait.v 
B. Rutkūna-s. “SPARNUS M A \ 
TĖS”. Rinktinė poezija.....................
“ANGLIŠKI PA SI K A LBĖ.J IMAT” 
laida. Kišeninis formatas. Kasdien

mūsų mažiesiems, 
na.pus “geležinės 
ii ir suaugusiems
META PAUKŠ-

naudojami, rei-

$0.50

$0.50

Kult ŪTOS

Organizacijų spaudos

sakiniai ....................................................................... $0.70
žurnalai: “GINTARAS” antrosios knygos ir 

“ŽINGSNIAI” nr. kaina $0.50.
ir šiais metais be lietuviškos 

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

“ATŽALYNAS” 7655 Central e St. Ville Lasalle, Montreal 32 
“ATŽALYNAS” turi Europoj žinomo laikraščio “Lietuvių 
Žodis” atstovybę. Prisiuntus $-1 laikraštis jus lankys nuo da‘ 

bar ir ištisus ateinančius metus.
“SAI’M'TĖ” vaikų žurnalas. Atskiro numerio kaina $4.20

Nepriklausoma Lietuva
— Montreat, Que., Canada 
TR. 9735 

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

3 Fourth Ave, Ville LaSalle,
Telefonas:

Prenumerata Metams:
Kanadoje..................................  $3.00
Užsieny ..................._................ 3.50

Paieškojimų kaina $0.50, smulkių skelbimų — už pirmus 15 
žodžių — $0.50, toliau po 2 et. už kiekvieną sekantį žodį.

Kiti skelbimai — pagal susitarimą.
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