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I Prisikėlimo šventes teatgaivina mumise kilniausius tikslus *
y ir tesuburia visus lietuvius i vienybe — Kanados lietuviu bendruomene. KLCT,

Lietuvos okupantai Kauno kapinėse 
Šoka kazoka

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ BENDRADARBIO PRANEŠIMAS Iš BERLYNO
Jau esu rašęs, kad iš Lietu- šventovės. Iš visų Kaune bu- 

vos praėjusį gruodžio mėnesį vusių bažnyčių, paliktos veikti 
prasiveržė lietuvių, kurie pa
siekė Berlyną, o dabar jau yra 
pasiekę ir vakarinę Vokietiją, 
koti tuos kryžiaus kelius, ku
rie jiems teko nueiti, tačiau 
tai galėtų pakenkti kitiems, 
kurie planuoja pasiekti vakarų 
pasaulį. Todėl tenka tai nuty
lėti.

Jau žinoma, kad Lietuva be
veik visa sukolchozinta. Kad 
sunaikinus bet kokias valstie
čių viltis grįžti į vienkiemius, 
•tuos vienkiemius naikina, 
griauna. Kaikuriuos ūkinin
kus perkelia į dvarus — kol
chozų centrus, kuriuose nesant 
nei minimumo trobesių, žmo
nes sugrūda, sukemša po 20 — 
30 į vieną kambarį, kaip tai 
yra Rusijoje. Iš Rusijos at
vežtos utėlės, blakės ir prūso
kai baigia žmones toje kamša
tyje ir purve ėsti.

Sakau kaikuriuos ūkininkus, 
nes dauguma lietuvių „mai
nais“ išvežta į „broliškas res
publikas“, ir vieton jų gabena 
Lietuvon daugiausia rusų kol- 
chozininiių, kurie baisiai atro
do — nuplyšę, nuskurę, purvi
ni. Kadangi ruso su lietuviu 
gyvenįme viskas buvo skirtin
ga, tai ir kolchozuose sugyve
nimo nėra. Naujieji ateiviai vi 
sa vagia, tinginiauja ir suka. 
Kolchozuose todėl tikras pra
garas.

Labai didelės permainos 
Kaune. Okupantai stengiasi 
išnaikinti visa, kas primena ne 
priklausomą Lietuvą. Naikina 
mos visos tautinės ir religinės

Politinis veidrodis
(Pagal naujausią Newsweek 

periskopą)
Pasirengimai prieš puolimus 

iš oro. Šį pavasarį JAV gyny
bos ministerija pradės plataus 
masto pratimus, kaip įspetiar- 
tėjančius priešo lėktuvus. Pra 
timams bus paimta apie 180. 
000 savanorių 25 šiaurinėse 
valstijose išdėstytų 8.000 se
kimo postų. Artėjanits prie
šas bus įspėjamas radaru, te
lefonu ir kitomis modemiško

mis! susižinojimo priemonė
mis.

Dar daugiau pinigų Ameri
kos gynybai, šiuo metu vyks
ta debatai dėl 13 miliardų do
lerių, kuriuos prašo gynybos 
ministerija 1950—51 metams. 
Tačiau jau dabar kai kurie pri 
vatus šaltiniai teigia, kad 1952 
metų biudžetas, turėsiąs būti 
padidintas ligi 14 miliardų do
lerių mažiausiai. Šie pinigai 
ypač prisidės prie tolimojo 
skridiVno bombonešiu įsigiji
mo.

Ką veikia sovietai Ethiopi- 
joje? Vakariečius nepapras
tai stebina ir kelia rimto susi- 
rūpihimo Sovietų misijos didu
mas Etiopijoje, siekiąs net 800 
asmenų. Įtariama, kad ši „ats
tovybė“ aptarnauja šnipais ir 
sabotažininkais visą Afriką.

Laimi) JAV radio technika. 
Voice of Amerika, naudodama 
naujausius radio technikos lai
mėjimus, baigia nugalėti Krem 
liaus trukdomąsias stotis, kliu
dančias klausytis ne tik Ame
rikos, bet ir britų radio siųstu- 
vusi

Tito tariasi su graikais, kaip 
bendromis jėgomis kovoti 
prieš Kominformą, Jis jau da- 

tiktai trys: Katedra, kadangi 
ten yra Rusijos carų pamink- 
lų; Įgulos bažnyčia, nes tai 
yra buvusi caro kariuomenės 
įgulos cerkvė, tiktai perdirbta 
į bažnyčią, ir Prisikėlimo baž
nyčia, nes ji visai neseniai pa
statyta ir dar nebaigta. Bet už

„Antai, pažvelk, tai Vilniaus rūmais dunkso tarp kalnų 
plačiai. . .“

Reginys į Vilniaus katedrą ir miestą.

bar šmugeliuoja propagandą ir 
ginklus į Bulgariją.

Atgijimas Formozoje. Lon
doną pasiekia žinios, kad ap
siaustoje Formozoje yra nuo
stabus dvasios atgijimas. Pa
gal šias informacijas Čiangkai- 
šekas sugebėjo reorganizuoti 
ir perginkluoti 150.000 karių. 
Prieš tris mėnesius Formozos 
gyventojai pasyviai laukė ko
munistų atvykimo, o dabar jie 
nori Formozą ginti. Manoma, 
kad „egzaminai“ galį prasidė
ti liepos mėnesį, kada komunis 
tai pradės salos puolimą. Pra
nešama, kad sovietų laivų sta
tyklos Port Arthure ir Dairene 
skubiai stato invazinį laivyną.

Britai nori atominių bombų, 
Anglijos vyriausybė atsiuntė į 
Vašingtoną skubų pidašymą, 
kad kuo greičiausiai ir į Angli 
ją būtų perkeltos atominių 
bombų atsargos. Jie nori gau-

įėjimą į bažnyčias imama po 
7 rublius.

Kauno kapai visiškai išnai
kinti. Kapų Kauno mieste nė
ra. Jie perkelti už žydų kapų. 
Gyventqjams buvo pasakyta, 
kas nori, savo artimųjų palai
kus perkelti į naujus kapus. 
Bet kadangi tokia daugybė pa
laikų perkelti, ypač dabartinė-

mis sąlygomis neįmanoma, tai 
likusius visus užvertė, apvežė 
žemesnes vietas žemėmis, išly
gino ir padare „poilsio ir kul
tūros parką' ‘, kuriame pri
statė Stalino ir kitų balvonų. 
Tame parke dabar groja mu
zika, šoka ir porelės komsomol 
cų vaikščioja. . ,

Vytauto bažnyčios bokštas 
numuštas ir iš jos padarytas 
javų sandėlys. Iš to matyli, 
kad okupantas sunaikino to
kius kapus, kaip tautai nusipe] 
niusių profesorių: Jablonskio, 
Būgos, Leono; visuomenės vei 
kėjų bei valstybininkų: Sleže
vičiaus, Tūbelio ir kt.: lakūnų, 
Dariaus ir Girė no ir tt. A.

kai

ti šių bombų kartu su B-29 70 
lėktuvų, kurie pagal ginklų pa 
ramos įstatymą siunčiami ir jų 
pirmieji jau pasiekė Angliją.

Aviacijos naujienos. Viena 
vadovaujančių b-vių ruošia tur 
bo - sprausminį motorą, kuris 
galėsiąs išvystyti 21.000 a. j. 
(arklio jėgų), pralenkiančių 
super garso greitį. Šiuo me
tu JAV turi 11.000 a. j. spraus 
minį motorą pasiekiantį 1.078 
km-vai, (670 mylių) greitį, ku 
ris buvo pagamintas Pratt- 
Whitney B-vėje.

— Amerikos aviacija, minė 
dama savo šventę, gegužės 20 
d., vykdys B-36 perskridimą 
iš Forth Woith, Texase aplink 
Šiaurės Ašigalį ir atgal į Va
šingtoną.

— JAV laivynas surado 
naują titanijaus mišipį, atspa
rų milžiniškai kaitrai. Tai 
esąs nepaprastai svarbus daly-

kas turbo - sprausminių moto
rų gamybai.

— Šią vasarą Amerikos lai
vynas ir karo aviacija vykdys 
bendrus pratimus, leisdami 
šokti su parašiutais iš maž
daug 20 km (60.000 pėdų) 
aukščio.

— Dabar, kada „lėtai skren 
dančių“ bombonešių benzino 
papildymas ore yra eilinis reiš 
kinys, JAV aviacija bando pa
pildyti degalų atsargas ir F-84 
Thunderjet naikintojams.

Br Aušrotas.

Taip stiprinamas saugumas
Šaltasis karas ypatingai pa- valstybių ministerial, kurie vi- 

karštėjo tose šalyse, kurioms sų pirma 
JAV pagal Šiaurės Atlanto 
paktą dabar siunčia apginklavi 
mą. Ypač didelis įsitempimas 
praėjusią savaitę buvo Italijo
je, kurios

komunistai parlamente kė
lė žvėrišką aliarmą: 

jo valdžią, grąsino ir rė
kė ištisomis valandomis. O 
kurie jų „vadai*- kurstė uostų 
darbininkus, kad atvežamų iš 
JAV ginklų neiškrautų ir juos 
naikintų. Bet Neapolio darbi
ninkai patarė valdžiai ginklų 
iransportusi nukreipti į Neapo- 
■į, kurio darbininkai neklauso 
Maskvos įsakymų ir ginklus 
pasižadėjo iškrauti. Tačiau 
Italijos vyriausybė pasirūpino 
priemonėmis valstybės ir tau
tos išdavikus suvaldyti.

Prancūzijoje reakcija prieš 
ginklus mažesnė, o Anglijoje, 
nežiūrint Maskvos įgaliotinių 
įsakymų, joks komunistinis sa
botažas nepasireiškia visai.

Šioje „kominforminėje at
mosferoje*' ypatingu tvirtumu 
nuskambėjo JAV prezidento 
Trumano pareiškimas spaudai 
Floridoje. Prezidentas įsak
miai preciz,avo, kad

JAV dėjo visas pastangas 
sukurti taiką. JAV sten

gėsi SSRS laikyti 
sąjungininke.

Nuoširdžiai su ja bendradar
biavo. Bet visa veltui. SSRS 
sulaužė visus susitarimus, vi
sas geras JAV pastangas at
metė ir sutrypė. Totaiis'line 
savo santvarka, kuri yra tokia 
pat, kaip ir Hitlerio nacistinė 
arba fašistinė, Maskva visomis 
priemonėmis siekia absoliu
taus dominavimo ir užvaldymo 
viso žemės rutulio. Su tuo 
JAV jokiu būdu negali sutikti. 
Toms totalistinėms užmačioms 
JAV priešinsis, nors SSRS ag
resija labai didelė.

Į tuos JAV prezidento žo
džius Londone, Strasburge ii 
Haagoje posėdžiavo vakarų

tarėsi, kaip apsiginti nuo 
SSRS agresijos.

Iš tų posėdžių, apie kuriuos 
ateina ir spėliojimų, gal būt, 
įdomesnių, negu oficialios 
žinios-, žinomi yra posėdžių vai 
šiai Haagoje, kame buvo susi
tikę Šiaurės Atlanto Pakto 
valstybių saugumo ministerial. 
Jie, kaip jau žinoma, yra pri
ėmę kolektyvinio gynimosi 
planus. Konkrečiai tai reiš
kia, kad kiekviena užpulta vals 
tybė ginasi pati, bet tai ji da
ro bendrojo koordinoto plano 
ribose ir jojo gairėmis.

Be to, kaip kalbama', šio pla 
no vykdytojai

į gynimosi sferą nori 
įtraukti Ispaniją ir 
vakarų Vokietiją.

Ispanija į ŠAP neįleidžia
ma, bet joje norima gauti oro 
bazių. O Vakarų Vokietija 
jau įjungiama į šią sfėrą; nes 
Europos Tarybos ministerių 
komitetas ją pakvietė dalyvau
ti Europos Taryboje tik pata
riamuoju balsu. Tai yra įžan
ga į artimesnį bendradarbiavi
mą.

Žodžiu, po Haagos, Londo
no ir Strasburgo konferencijų 
paaiškėjo, kad Euiopos saugu
mas yra padaręs didelę „pažan 
gą į rytus“. Kai anksčiau apie 
Europos gynimą nebuvo net 
svajojama, dabar jau jis nutar
tas aiškiai, o gynimo linija nuo 
Reino projektuojama perkelti 
net ligi Oderio - Neisses.

Apsigynimo srityje, kaip da 
bar

per mietines ŠAP pasira>- 
šymo ir dvejų metų Mar

šalo plano veikimo 
sukaktuves

paaiškėjo, padaryta nepapras
tai didelė pažanga. Tokia pa
žanga, kokios nebuvo tikėta
si. Norėta gelbėti Europą, o 
pasirodė, kad suorganizuotas 
visiškas jos atsigavimas ir ku
riamas saugumas. Tą patvirti 
no pats Maršalas, Achesonas, 
Italijos, Prancūzijos ir kt. Eu
ropos valdžios. Europa dėl to 
tiek atsigavo, kad dabar jau 
eina prie valiutos sustiprini
mo, nors tuo tarpu dar ir nėra 
konkrečių žinių, kaip tai bus 
padaryta.

Demokratiniu pasgulio 
saugumui dirbama ir iš 
antros Eurazijos pusės.

Kinijos valdžia sustiprėjo 
Formozoje. Sustiprėjo tiek, 
kad iš Hainano salos visiškai

MIRĖ LEONAS BLIUMAS
Paryžiuje mirė garsus sočia 

listų lyderis, didelis) tolepan- 
tas, humanistas ir demokratas 
Leonas Bliumas, būda
mas valdžioje, bažnyčiai pa
reiškė nematytą respektą, dėl 
ko Paryžiaus kardinolo buvo 
šilti paremtas. Bliumas auklė
jo ištiąasi Prancūzijos socia
listų kartas.

— Prahoje teisiami 10 kuni 
gų už pasipriešinimą komuniz
mui. Laikui ie jų jau prisipa
žino kaltais. Numatoma ir ar
kivyskupo Berano byla.

išmušo komunistus ir padarė 
jiems didžiulių nuostolių. Ba 
das, komunistinė netvarka ko
munistų okupuotoje Kinijoje, 
nesiskaitymas su žmogumi, iš 
vienos pusės, ir valdžios atsi
peikėjimas, kai jau beveik vis
ko neteko, iš antros pusės, — 
visa tai sudarė atkutimo at
mosferą, kurioje net galvoja
ma apie visos Kinijos išvaly
mą nuo smurtininkų.

Įdomu, kad Amerika pasiū
lė badaujančiai Kinijai duonos, 
bet, Maskvos įsakymu, Kinijos' 
komunistai geriau duoda žmo
nėms mirti badu, bet neatsilie
pia į Amerikos pagalbos pasiū 
lymus.

Kadangi Maskva „nepalygi
namoji geradarė“, tai, žinoma, 
ji badaujančiai Kinijai duonos 
neduoda ir neleidžia, kad kiti 
ją gelbėtų, nes tai įžeistų jos 
garbę. . .

Tuo tarpu komunizmas 
visur smurtauja:

Filipinuose, Burmoje, Indoki
nijoje, Indonezijoje. Visur 
Maskvoje apmokytieji agentai 
kelia riauias, bando daryti per 
versmus. Ir juo tamsesni žmo
nės, juo jie skurdžiau gyvena, 
juo jie yra daugiau spaudžiami 
visokių išnaudotojų, tuo jie 
lengviau pasiduoda sukursto- 
mi.

Neramumų ir raiušių yra vi
same žemės rutulyje, Todėl 
Velykas šiemet žmonės ne vi
sur švęs ramūs ir viltingi gera 
ateitimi. (k)
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Prisikėlimo!
Vėl sulaukėme Velykų šven

čių. Vėl visas krikščioniška
sis pasaulis džiaugiasi „links
ma diena* *, kuria „kėlės Kris
tus, mirtis krito“. Ir „Aleliu
ja“ skamba visuose krikščionis 
kuose maldos namuose. Tik 
neskamba pavergtoje Lietuvo
je ir kitame totalistinio smurto 
pasauly.

/Deja, nei tą „linksmą die
ną** žmonija dabar negali visa 
širdimi, visa savo esybe būti 
linksma ir atvangi. „Kaip Da
moklo kardas“, virš jos kabo 
bailumų siaubas. Žmonija ne
rami ir, kas baisiausia, nevil
tinga. Ir tos viltys, kurias ge
ros valios žmonės palaiko ir 
puoselėja, masėse yra tokios 
trapios, tokios abejingos, kad 
svyra nuo didesnio ar net ma 
žesnio spustelėjimo, smūgio.

Ir šią dieną, kai skamba per
galės varpai, kai oficialiai skei 
biąmas džiaugsmas, „lyg pik
tas kirminas' *, kremta žmoni
jos širdį ir gaivina iš pasąmo
nės kylantį nerimą.

Ir kodėl taip yra? — užsi- 
duodame sau klausimą, ir nėra 
mūs, ir migdami ir keldami, 
ieškome atsakymo.

Žinome, kad prieš tūkstantį 
devynis šimtus penkiasdešimt 
metų žmonija jau buvo gyve
nusi šimtus ir dešimtis tūks- 
tančių metų. Dabarties akimis 
žiūrint, klaikių būta laikų. 
Jiems galą paskelbė prieš 1950 
metų gimęs Kristus, atnešęs 
žmonijai dievišką įsakymą: 
„Mylėk artimą, kaip patsai sa- 
ve*1*.

Pažiūrėkime dabar, kas gi šį 

įsakymą, kuris žmonijai tikrai 
atneštų palaimą ir išganymą, 
pildo? — Niekas, išskyrus tik
tai palyginti nedaugelį pasi
šventėlių. Net gi Dievo žo
džiui skelbti skirtos tribūnos 
kartais jį užmiršta arba panei
gia. Dažnas atsitikimas, kad 
bažnyčiose iš sakyklų, priešin
gai Dievo įsakymams, yra skel 
biami šmeižtai ir niekinimas to 
artimo, kurį Kristus įsakė ir 
mokė mylėti. Jeigu Dievo įsa
kymai užmirštami net bažny
čiose, tai ko norėti iš tų jėgų, 
kurios tam tiktai yra pasišven- 
tusios.

Taigi, mūsų laikų nelaimės 
ir keliami prieš mus pavojai 
yra visų pirma todėl, kad už
mirštami didieji krikščionybės 
ir humaniškumo principai, kad 
Kristaus įsakymas „Mylėk ar
timą, kaip patsai save“, arba 
humanistinis — „Nedaryk ki
tam to, ko nenori kad tau būtų 
daroma“, yra užmiršti, nevyk
domi, nepraktikuojami. Daž
nu atveju jie yra aukojami 
siauram partiniam, sroviniam 
reikalui, kurio madon įėjęs 
tikslas —totališkai valdyti mi
nkąs žmonių, įsivaizduojamas 
taip, lyg jos būtų visai be sa
vo sąmonės, proto ir valios.

Totalizmas yra ne masių, 
bet pavienių žmonių išgavoji- 
mas; tų žmonių, kurie mases 
nori valdyki, kaip nesąmonin
gas, kaip nesugebančias turėti 
savo nuomonę, savo valią ir 
savo teises, Totalistai, būtų 
jie iš kairės ar dešinės, iš as
mens nori padaryti aklą įran
kį, robotą. Ir tai yra prieš Die 

vo valią, kuris „žmogui davė 
laisvą valią“.

Daugumas žmonių visame 
pasaulyje juk nieko daugiau 
nenori, kaip tiktai savo gyveni 
mo minimumo — darbo ir per 
darbą ramaus ir žmoniško gyve 
nimo. Ir Velykų dieną jie nuo 
širdžiai meldžiasi Dievui ir no 
ri tikėti, kad tikrai „Linksma 
diena mums prašvito“ ir kad 
„Kėlės Kristus ir mirtis kri
to“. Daugumos žmonių tikrai 
yra karštas noras, kad taip bū
tų. Bet ką gi jie šiandien gir
di iš „vadų* ? Jie girdi šmeižtus 
niekinimus, vienų prieš kitus 
kurstymą ir piktą neapykantą 
vienų kitiems. Net Dievo įsa
kymų aukojimą savai partijai, 
savai srovei, o kartais, kas dar 
baisiau, savo asmeninėms už
gaidoms. Ir tikintiesiems, ku
rie mato gyvąją tikrovę, kyla 
abejojimų net- pačiais pagrin
diniais klausimais. Kyla nepa
sitikėjimas. Kyla nerimas. O 
neviltis veda į kraštutinumus, 
kurie nieko nepaiso.

Šiemet visas krikščioniška
sis pasaulis Velykas todėl su
tinka ne kaip „linksmą dieną“, 
bet dideliu susirūpinimu.

Tačiau nepasiduokime siau- 
raprotysteį. Nepasiduokime 
fanatiškam apjakimui. Nepa
siduokime piktos valios kurs
tymams. Nepasiduokime neap 
valdytiems vilkiškiems instink 
tams, kurių tikslas — šiokia 
ar tokia jėga turinčiojo dabar 
įėjęs madon totaiisitinis vieš
patavimas, niekinant žmogaus 
asmenybę, kuri visus duome
nis turi iškilti į savarankiškas 
laisvo žmogaus aukštybes.

Sumenkusiam pasauliui rei
kia prisikėlimo. Reikia prisi
kėlimo iš protinio sunykimo. 
Reikia prisikėlimo iš netiesos, 
neobjektyvumo, fanatizmo ir 
blogųjų instinktų išbujojimo. 
Reikia prisikėlimo iš dievišką
ją žmogaus prigimtį žemnian- 
čio totalizmo užmačių.

Reikia mums prisikėlimo di
diesiems principams: kas kri
kščioniškai tiki, Kristaus įsa
kymui — „Mylėk artimą kaip 
pats save“; kas pasitiki hu
manizmu, — principui — „Ne
daryk kitam to, ko nenori kad 
tau būtų daroma“. Šie du prin 
cipai tinka visai žmonijai — 
visų įsitikinimų, visų religijų. 
Be šių principų žmonija tikrai 
nueis į naują katastrofą.

Mums reikia prisikėlimo Gro 
žiui, Gėriui, Tiesai.

J Kardelis■ ■

Visiems Kanados lietuviams
1. Centrinis Kanados Lietu

vių Bendruomenės Laikinasis 
Organizacinis Komitetas (su
trumpintai KLB — LOK) 
1950 m. kovo 31 dienos posė
dyje nutarė paskelbti visų Ka
nados lietuvių žiniai, kad KL 
B-nės Apylinkių laikinųjų or
ganizacinių komitetų organi
zavimasis eina pernelyg lėtai; 
kad vietomis tas organizavima 
sis neina nustatytu būdu bei 
tvarka, — todėl dabar patiks
linama, kad KLB Apylinkių 
laikinųjų organizacinių komi
tetų sudarymas reikia įvykdyti 
pagal „Kanados Lietuvių Bend 
ruomenės Apylinkių Laikinų
jų Organizacinių Komitetų su
darymo taisykles“, kurios bu
vo paskelbtos spaudoje ir ku
rių visada galima gauti centri
niame KLB - LOKe, 2576 
Sheppard St. Montreal, P. Q. 
Kįald organizavimasis eitų 
sklandžiau ir sparčiau, KLB - 
LOK nustatė terminą: KLB 
Apylinkių laikinieji organiza
ciniai komitetai reikia sudary
ti ir pirmųjų jų posėdžių pro
tokolai prisiųsti Centrui ligi 
š. m. balandžio mėnesio 30 die 
nos imtinai.

2. Su KLB-nės organizavi
mu KLB - LOK turi išlaidų — 
raštinei, paštui, blankų spaus
dinimui ir-tt. Vien registraci
jos kortelių atspausdinimas at 
sieis apie $ 200,—. Todėl vi
sos organizacijos, — nežiūrint 
to, ar jos priklauso kuriam 
centrui ar nepriklauso jokiam, 
— maloniai prašomos tuojau 
paremti KLB - LOKą lėšomis; 
pradžiai — kiek kas gali. Nes 
KLB yra visų bendras reika
las, — todėl visi prie to turi
me dėtis ir visi bendromis iš
galėmis remti.

3. Šiomis dienomis jau bus 
atspausdintos „Kanados lietu
vių registracijos kortelės* *. 
Prašome pranešti, kiek kuriai 
apylinkei jų reikės ir kieno 
vardu jas siųsti.

Praome tiksliai ir stropiai 
vykdyti KLB - LOKo aplink
raščius ir taisykles, nes be to 
neįmanomas rimtas organiza
cinis darbas.

P. Juškevičienę
. KLB - LOK Pirmininkas. .

J. Adomonis,
KLB - LOK Sekretorius.

Aplinkratis Nr. 2.
KLB — LOK PRANEŠIMAS

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Laikinojo Organizaci
nio Komiteto posėdyje, įvyku
siame š. m. kovo mėnesio 31 
dieną „Nepriklausomos Lietu
vos“ redakcijoje, dėl Laikino
jo Kanados Lietuvių Bendruo
menės statuto nutarta kreiptis 
į VLIKą konsultacijos tiks
lais. Tuom yra išsprendžia
mas minėto statuto paruošimo 
klausimas, kuriam pašvęsti jau 
keli LOKo posėdžiai. Kaip ži
noma, galutinis statuto pri
ėmimas bus padarytas visuoti
niais rinkimais išrinktos KLB- 
nės Tarybos.

Dėl KLB Apylinkių laikinų

ANEI BILEVIČIENEI ir MEREI GLAVECKIENEI, 
mirus jų mylimai Motinai Lietuvoje, reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

Julija ir Indrikas Strėliai.

MAŽOSIOS LIETUVOS TARYBOS SKYRIŲ ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMO

1950 m. kovo mėn. 16—19 d. d. REZOLIUCIJOS
Mažosios Lietuvos Tarybos 

skyrių atstovų suvažiavimas, 
įvykęs 1950. I II. 16 — 19 d. d. 
tremtyje, Schw. Gmundo lie
tuvių stovykloje, V. Vokieti
joje skelbia:

Mažosios Lietuvos; Taryba 
yra Mažosios Lietuvos gyven
tojų valifos reiškėją. M. L. T. 
buvo sudaryta 1918 metais Til 
žėje iš tų lietuviškų organiza
cijų atstovų, kurios gynė Ma
žosios Lietuvos tautinius, po
litinius, kultūrinius ir ekono
minius reikalus.

Nors per šimtmečius atskir 
ti nuo savo tautos kamieno, gy 
vendami ant Vakarų ir Rytų 
Europos slenksčio, iš visų pu
sių spaudžiami, vis dėlto M. 
Lietuvos lietuviai skaudžia kai 
na išlaikė savo tautos gyvybę. 
Jie, kaip ir D. Lietuvos lietu
viai, neprarado savo tautiško 
veido, visuomet glaudžiai ben
dradarbiavo, dalijosi savo dva 
sios turtais bei idėjomis ir pa
laikė vienas kitą laimėje ir ne
laimėje.

1898 — 1903 m. laikotarpy
je lietuviai turėjo savo atsto
vus Vokietijos Reichstage ir 
1903 — 1918 m. Prūsijos sei
me. Lietuvos Valstybei besi- 
kuriant, MLT viešai iškėlė 

jų organizacinių komitetų for
mavimosi nutarta spaudoje pa 
skelbti KLB - LOKo aplink
raštis Nr. 2, kuriuo nustato
mas Apylinkių laikinųjų orga
nizacinių komitetų sudarymo 
terminas ir primenamos Kana* 
dos Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkių Laikinųjų Organiza 
cinių Komitetų sudarym^.ai- 
syklės“.

Nutarta atkreipti visų otgĄ 
nizacijų dėmseys į tai, kad jos 
lėšomis paremtų KLB - LOKą, 
kuris organizacijos reikalams 
yra reikalingas nemažų lėšų.

Sekantis KLB - LOKo posė 
dis paskirtas bal. 14 dieną.

KLB - LOK.

Maž. Lietuvos prisijungimo 
prie D. Lietuvos klausimą, ro 
dė nuoširdų ir rimtą savo tau
tos reikalų supratimą. 1920 m. 
kovo 20 d. MLT atstovai, de
leguoti visų Maž. Lietuvos lie 
tuvių gyventojų, kaip vieninte 
lio Maž. Lietuvos gyventojų 
valios reiškėjo — M. L. Tary
bos, dalyvaujant Lietuvos 
Valstybės atstovams, buvo pri 
imti į Valstybės Tarybą. Tuo 
būdu, reikšdami tautos valią, 
sukūrėme juridinį mūsų tau
tos ir valstybės istorijoje reikš 
mingą aktą, kaip susijungimo 
ir kartu savo interesų atstovu 
vimo pagrindą.

Per šimtmečius vergijos me 
tų M. Lietuvos lietuviai savo 
darbais nedviprasmiškai įrodė 
mūsų tautos reikalų supratimą 
ir mokėjo aukotis savo tautos 
labui. Paskutinių dešimties 
metų įvykiai Mažajai Lietuvai 
buvo ypač nepalankūs. Bet ir 
M. Lietuvos Klaipėdos srities 
atplėšimas nuo Lietuvos kūno 
nesumažėjo mūsų drąsos bei 
ištvermės kartu su visais lietu
viais kovoti dėl savo tautos ir 
tėvynės laisvės. To laikotar
pio kova buvo vedama visų 
krašto žmonių ir pareikalavo

(Nukelta į 8 puslapį).

VELYKŲ ŠVENČIU PROGA SVEIKINA SAVO KLIENTUS IR BIC'ULIUS
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J. Matulaitis, J.Kriaučeliūnas, A.Majauskas ♦

Albertas Norkeliunas* Leonas Girinis
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Jonas Indrele
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P L 7060 j
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AID OVERSEAS, * INC.
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♦ Larose & Lefebvre 
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Juozas KaškeliS'O
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W. Kiškis
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Bendraisiais bendruomeniniais reikalais
vimas čia, yra įrodymas, kad 
laiku neoperuojant pasauly pū 
vančios žaizdos, pamažu apsi- 
krečia visas organizmas ir ga
li ateiti tas momentas, kada 
organizmas nebebus pajėgus 
atsispirti. Mūsų pareiga šian
die yra įvairiausiomis progo-

Tikslinga ir prasminga yra 
kartkartėmis peržvelgti visu 
moj Kanados lietuviškuosius 
reikalus. Kiekvienam dides
niam krašte ar atskiroj valsty
bėj lietuviai gyvena ir sudaro 
savitą gyvenimą: vienur jis ge 
riau susitvrakęs, kitur blogiau. 
Žvilgterėkime į savojo Kana- mis ir sistemingai byloti apie 

• -------»--- tai.
Iš esamų organizacijų tik 

per jųjų suvažiavimus stipriau 
yra pasisakyta dėl KENČIAN
ČIOS TĖVYNĖS ir komuniz
mo pavojaus. Bet tai nėra ats
kiros kurios nors organizacir 
jos vien tik uždavinys, bet visų 
lietuvių, o ypatingai buvusių 
tremtinių. Dėl šio žymiai ge
resni rezultatai būtų pasiekti, 
jei visi lietuviai Kanadoje bū
tų apjungti P. L. B-nės ry
šiais.

Naujoji ateivija, įsiliejusi į 
šio naujojo kontinento margą 
gyvenimą, pamažu ima tarsi 
apsivelti taja pasikeitusio gy
venimo rutina ir daugelio pra
dedama pamiršti žmoniškoji ir 
lietuviškoji misija savo krašto, 
šio krašto ir viso pasaulio alž 
vilgiu. O jam turitne ir gry
nai tautinių - politinių, labai 
svarbių uždavinių, kaip Mažo
sios Lietuvos klausimas, san
tykiuose su Gudais tam tikra 
prasme stiprus lietuviškas bal
sas ir eilė kitų.

dos Lietuviškojo gyvenimo 
atskirąsias sritis:

Organizaciniai reikalai.
Tai sudėtingiausia sritis. 

Ypač antroje 1949 metų pusė
je pridygo įvairaus pavadini
mo organizacijų: pasauliožiūri 
nių, bendrųjų, karitatyvinių.

Kokio nors dėsningumo ta
me nematyti, tai pripuolamu- 
mo, atskirų asmenų energingu 
mo, išdava. Visko viršuje, de
ja, pakibęs tėra pats svarbiau
sias — KLB-nės susiorganiza- 
vimo klausimas. Neturiu tiks
lo čia plačiau nagrinėti, kodėl 
taip užsidelsė. Manau kada 
nors ir kas nors nustatys tik
rąją delsimo priežastį ir pla
čioji visuomenė bus apie tai pa 
informuota. Tuo tarpu norė
tųsi pageidauti iš Organizaci
nio Komiteto, kad darbų eiga 
būtų kartkartėmis pagarsina
ma.

JAtrodo, pats laikas yra pri
minti nedaryti mums čia tų pa 
čių klaidų, kuriant naują orga
nizaciją, kaip savo laiku vyko 
Jungtinėse Valstybėse. Ten 
dabar jau bandoma jųjų skai
čių mažinti. Tačiau čia, Kana
doje, tų įvairių organizacijų 
kūrimuisi bus patarnavęs ne
buvimas Jungiančios Bendruo
menės.

Atskiri visuomeninio pobū
džio nuveikti darbai pagimdo 
ir tiems darbams nuveikti vie
tas, atsverti organizacijas. Iki 
šiol tas veiksmas turi pripuo
lamąjį charakterį: vienur vei
kiama tikrai reikalui .padėti, ki 
tur rėkiami; vieni veikia pa
raginti, kiti patys pajaučia rei 
kalą; treti norėdami įsitvirtin
ti tam tikrose pozicijose ir tt. 
ir tt. Peržvelgkime tuos atski
rus bendruosius reitkalus.

RAŠO ALBINAS VILNIŠKIS
Pripuolama, individualinė, 

kartais net reklaminė parama 
kartais tampa taip pat ryški, 
bet šioj atiry turi reikštis gerai 
organizuotas visuotinis darbas.

BALFO kreipimasis, LR 
Kryžiaus pirmininko žodis į 
čia gyvenančius tautiečius yra, 
atrodo, pakankami šūkiai. Rei 
kia tik ajsihepti. Čia ir vėl 
pasigendame ilgai laukiamos 
K. L. B-nės. Šiuo metu tik ats 
kiros kregždės tam talkinin
kauja. Daiktinės rinkliavos, 
ypatingai mūsų tarpe, turėtų 
turėti pasisekimą. Dažnas mū 
sų yra atsivežęs lyg ir nereika 
lingu dabar čia neblogų avaly
nės ir aprangos dalykų, ku
riuos lengva duosnia ranka ati
duotų ir jie būtų grąžinti ten, 
kur yra labai laukiama ir būti 
na.

Paieškoję ir šioje srity 
tume ir daugiau aktualijų.

Kultūrinė sritis.
Kultūrinis lietuviškasis vei

kimas iki šiol reiškiasi per 
spaudą, meninius kolektyvus, 
(šokių grupes, vaidybos būre
lius, chorus, oktetus ir tt.), 
minėjimus, gastroles, parodė
les ir tt.

Šioji sritis yra labai efektin 
ga mūsų pačių vieningumui 
pademonstruoti, reprezentuoti 
mūsų tautą svetimtaučių aky
se ir mūsų pačių tautinei sąmo 
nei kelti ir brandinti. Čia irgi

ras

pasigendama patariamosios, 
globojamosios ir derinamosios 
rankos. Gaivališkas, spontaniš 
kas lietuviškos dvasios veržlu
mas padaro daug, tačiau būtų 
galima dar geriau tai daryti.

Dėl pavyzdžio paimkim, kad 
ir vaidybos kolektyvus. Jų tu 
rime net kelis Kanadoje. Jei 
atsiranda grupė entuziastų, o 
neturi tinkamo veikalo savo pa 
siryžimui realizuoti pagal pa
jėgumą ir vietos galimybes, 
kartais dėl to labai apsiviliama 
ir užuot paskatinimo susilau
kiama priekaištų. O kas čia 
galėtų ateiti į pagalbą, pagal
vokime !

Švietimo sritis.
Tai labai svarbi sritis, 

čiau mažai dar daroma ar 
daryta. Kartais mes esamose 
nors ir sunkiose sąlygose, bet 
neišnuadojame esamų galimy
bių.

Labai opus mūsų jaunimo 
klausimas. Labai džiugu, 
didesniuose centruose tuo 
kalu jau šis tas daroma.

Labjau reikalinga būtų 
naudoti lituanistinius dalykus, 
įvairius subuvimus, parengimų 
ir pašnekesių progomis, 
gų ne dažnas mūsų turi pakan 
karnai. Todėl keiskimės tuo 
brangiuoju turtu tarpusavy. 
Ypatingai mūsų jaunimas te- 
paragauja to dvasinio peno. 
Juk mūsų kalba yra viena iš se 
niausiu ir gražiausių pasauly.

ta- 
pa-

kad 
rei-

pa

Mūsų garbinga istorjia ar daug nęs net daugiau metų, jei jam 
turi lygių kitų tautų šeimoje? 
O kaip lengva širdžia mes ir 
mūsų jaunimas darome ir žalo 
jame savąją kalbą.

O mūsų geografija?. . Mes 
čia gyvendami tolimoje Kana
doje galime įaugti į Nemuno 
upyną, anot poeto Bradūno. 
Juk labai opus yra ankstyves
nės ateivijos jaunimo lietuvy
bės klausimas.

Juk daug kur 
bet. antroji karta 
nutautimo žymių, 
nas is tokių nuoširdžiai 
džiuojasi, kad jis lietuvis, o 
žinoti apie savo prosenolių 
garibngą kraštą, jo kalbą, isto 
riją, geografiją mažai ką pa
sakyti begali. Nekalti jie pa
tys dėl to, bet mums jų atžvil
giu yra didelė pareiga.

Ar šioje srityje galėtume pa 
siekti, geresnių rezultatų, jei 
būtume apjungti PLB-nės ir 
turėtume išrinktus autoritetin 
gus asmenis viršūnėse, 
manote?

Vietos sąlygų pažinimo
Kas mūsų išoje srity

ne trečioji, 
rodo aiškių 
Tačiau daž 

di

kaip

Politiškai tautinis lietuvio 
uždavinys, 

ai įturima omeny

nepasitaikė pačiam, pavyz
džiui, kad ir susižeisti darbo
vietėj, nežinome ar gautina pa 
šalpa, kokio dydžio ir kaip, 
arba kaip mokyklos čia sutvar 
kytos, kas geriau mūsų jauni
mui, imtina ir tt. ir tt.

Mes plaukiame labai iš lėto 
su pačiu gyvenimu. Ką jis 
pats mums numeta, tą imame 
tik, kažkaip nesame sąmonin
ga toj srity bendruomenė.

Mums reikalingas lietuviš
kas pažinimas. Reikalingas iš
samus vadovas. Pavienis as
muo ar organizacija vargu ar 
matys tikslą ir pajėgs tai parū
pinti ir išleisti. Tai būtina 
tai'p pat viena iš daugelio pa
reigų mūsų Centrinio Organo.

Kiti reikalai.
Turime visą eilę kitų nema

žiau reikalingų bendrų vi
siems lietuviams dalykų:

Centrinių Tautos namų 
klausimas.

Spaudoje būta pasisakymų 
(žiūr. „N. L.“ Nr. 48. Užk. 
Liet.)

Atsakymas: kas jais rūpin- 
sis> jei nėra tikrojo šeiminin
ko? Atskiros vietovės, tiesa, 
rodo didelių pastangų ir aukų, 
bet ar kartais mes patys vien 
tik todėl, kad tai išeina iš ats
kiros grupės ar kitokio pabū- 
džio kolektyvo pusės', nepakai- 
šiojam pagalių į tuos ratus? 
Tikrai laikas jau, nežiūrint į da 
bartinę padėtį, kad visi Kana
dos lietuviai pradėtų kaupti lė 
šas Centriniams Namams.

Kur jie bus, nesunku bus iš
spręsti i.

Lėšų klausimas.
Ar neprivalo dabar parausti 

kiekvienas padorus lietuvis, 
kad mes neturime Lietuviško 
Iždo, bendro visų lietuvių, is 
kurio galėtų būti paremtas 
Nepriklausomos Lietuvos Re
prezentantas Kanadoje, naujai 
paskirtasis konsulas?

Girdėjau ne vieną tautietį 
kalbant: nusiųsčiau, gįrdi, ke
lis dolerius, daugiau negaliu, 
gali užsigauti. Juk ar ne tei
singa? Juk Mūsų Atstovo pa
reiga būtų ne tik nuvažiuoti 
prisistatyti Valdžios Orga
nams, bet turėti galimybę 
lankyti ir kiekvieną mūsų 
dalini. Ar ne mūsų pačių

(Nukelta į 6 pusi.)

sritis.
. orga- 

Kny- nizuoto yra padaryta supažin
dinti ateivius su krašto įstaty
mais, atskirų gyvenimo sričių 
nuostatais, papročiais?

Tiesa, buvo daryti bandy
mai kai kurių Centrinių Insti
tucijų, bet tas ir vėl išblėso.

Juk dažnas mūsų, išgyve-Socialinė sritis
Į Kanadą daugumoje yra at

vykusi fiziškai pajėgiausioji 
mūsų tremties dalis, tad šelp
tinų, nepasiturinčių, nelaimėn 
patekusių yra palyginti dar la
bia nedaug. Čia dažniausiai 
pasitaikiusius klausimus nesun 
ku yra išspręsti ir vietoj, ta
čiau tokios ūkio sistemos kraš
tuose, kaip Kanada, nedarbas 
atskirais laikotarpiais irgi daž 
nas svečias. Ar neverta būtų 
dabar jau tų klausimų sprendi
mu rūpintis?

Svarbiausias vistik šioje sri 
tyje mūsų uždavinys yra mūsų 
likę tautiečiai Europoje, ypač 
Vokietijoje.

Dar taip neseniai ir mes ten 
buvome, visi puikiai prisime
name ir lengvai savyje galime 
atkurti tuos pergyvenimus, ne 
viltį ir trūkumus. Štai reika
lingas organizuotas — visuoti
nis jų šelpimas. Kanados lietu 
viai jų atžvilgiu savo pareigos 
dar neatlieka■ -
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mūsų, 
kaip didžiosios žmonijos gė
dos — komunizmo — ir žlugu 
šio nacizmo išdavos, čia atsira
dimas ir buvimas.

Pats mūsų atsiradimas ir bu
K

Anglijos lietuviu gi venine 
pasidairius

Bendras Kauno vaizdas iš Vytauto kalno. Iš čia labai gražiai matoma Įgulos bažnyčia, 
viena iš trijų Kauno bažnyčių, kurių maskviniai okupantai dar neuždarė.
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biudžetiniai metai, lig to laiko 
žmonės skuba apsivesti, kad 
atgautų atskaitytą už einamuo 
sius metus mokėtą viengungio 
Income tax skirtumą, apie pu
sę atskaitytos Inc. tax sumos.

Vedybos vyksta daugaiusia 
savų su savomis, bet trūkstant 
lietuvaičių daugelis vyrų yra 
vedę angles. Apsčiai lietuvai
čių ištekėjusių už jugoslavų, 
lenkų, ukrainiečių, anglų ir kt. 
Mišrios šeimos daugiausia jau 
čiasi nelaimingos ir dažniau
sia jose būna išsiskyrimai.

Lietuvaitės, netekėkit už ki
tų ! Pakanka juk savų vyrų I

Slogos ir gripai pavasario 
palydovai

Anglijos pavasariai oro atž
vilgiu yra blogesni, negu Lie
tuvoje. Oras drėgnas, šiurkš
tus, su miglomis. Žmonės, 
ypač naujieji ateiviai, serga 
slogomis ir gripu.

Plačiai skaitoma „Nepr.
Lietuva‘\

Tarpe gaunamųjų, kituose 
kraštuose leidžiamų, lietuviš
kų laikraščių „Nepr. Lietuva“ 
užima pirmaujančią vietą. Ji 
ateina dėka dažniausia mūsų 
artimųjų, esančių Kandaoje, 
už tai jiems priklauso mūsiš
kių nuoširdus dėkingumas.

,,Nepr. Lietuvos“ prenume
ratorių skaičius Anglijoje dar 
žymiai pakilių, jei būtų pato
gios užsiprenumeravimo sąly
gos.

Išvažiuoja ir primiršta savo 
pažadus.. .

Atvykę lietuviai tremtiniai į 
Angliją, dalis kiek pagyvenę 
grįžo vėl į Vokietiją; vienas ki 
tas išvyksta į Argentiną, Bra
ziliją; dar kiti rengiasi keliau
ti! į kengūrų žemę — Austra
liją. Lig šiol su affidevitais ar 
darbo sutartimis daugiausia iš 
vyko ir išvyksta į Kanadą. Ne 
maža turi affidevi/tų ir į Ame
riką, bet išvykti sunku. Emi
gruojantieji savo likusiems 
draugams bei pažįstamiems 
daug prižada, tačiau kai per
plaukia jūras, marias ir pri
miršta savo pažadus.

Rūkorių eilės praretėjo
Pagyvenus apie 3 metus 

Anglijoje, tenka pastebėti, kad 
daug lietuvių, silpnesnių rū
korių, metė rūkę ar susilpninę 
iki minimumo rūkymą.

priežastis: Anglijoje bran
gūs rūkalai. Jei surūkai po 10 
cigarečių per dieną, tai per me 
tus tas malonumas kainuoja 
apie 27 svarus sterlingų. Tei
singą išeitį vyrai rado — ne
rūkyti: bus neeikvojamas pi
nigas ir nežalojama sveikata.

Vedybos nenutrūksta
Lietuvoje katalikiškos visuo 

menės nariai gavėnios laiku re 
tai tuokdavosi, bet apsigyvenę 
Anglijoj dar labjau skuba po
ruotis. Gavėnioje vestuvių 
pora nekeliama, tuo atžvilgiu 
nebrangiai atsieina vedybos. 
Be to, čia balandžio mėn. 5 d. 
vis prasideda nauji Income tax kė po pasaulį platų, ir kur ja-

me bebūtume, tėvynės ilgesys, 
lūkesčiai vis labjau ir labjau 
spaudžia mūsų sielas.

Poetas Juozas Mikštas, iške
liavęs į Australiją, savo laiške 
draugui į Angliją, tarp kitko 
posmuoja:
„ . . . Tave lyg šaukia mėlyni 

kalnai, 
Vos matomas viršūnėj sniego 

lopas. 
O gal, o gal, įkopęs tu tenai, 
Pajustum vėją pučiant nuo 

Europos. . .
Ona Dirvelytė, gyvendama 

Venezueloj, gilų tėvynės ilge
sį

lutė — visą augmeniją nudegi
na. Kur tik bežvelgsi, visas 
žemės paviršius rudas. Išsiil- 
gome šaltųjų Lietuvos žiemų 
ir jos gyvo pavasario, kuriame 
su medžių žydėjimu, gėlių kva 
pu, paukštelių giesmėmis, di
namiškai atgydavo ir žmogaus 
širdis“.

Visi mes žiūrime,
Nemunas banguoja, kur šimtą 
metės girios ošia, ten kur susi
mąstęs prie kelio rymo Rūpin
tojėlis. Niekas mūsų lūkesčių 
nenuslopins.

Praeįs laikai skausmu krau
juoti, gyvensime vėl dienas 
dailias. —

Jonas Janulaitis.

pesų (50 dol. USA) per mėne
sį. Tai laikomas labai aukš
tas ir geras atlyginimas. Be 
to, butas iš 2 kamb., virtuvės 
ir patogumų, 
tamsos 
karves melžti, penkias nemel- 
žiamas ir telyčiukę bei dvi ku- 
melkas

Diirbome nuo 
iki tamsos, nes teko 2

Ilgu be tėvynės
Skaudus likimas mus išblaš-

išreiškia:
„Čia taip nemiela karšta sau

kol u mbij ojeMano laime
RAŠO ATS. GEN, V. GRIGALIŪNAS - GLOVACKIS

Kas ruošiasi vykti Kolumbi- jis čia brangus. Žibalo čia 
jon, tai bus neprošąlį jiems kiek nori ir nebrangiai. Rūbų 
štai ką žįnoti: Sveikatingumo 
atžvilgiu Kolumbijoje yra įvai 
rių įvairiausių vietų, nes Ko
lumbija didelė valstybė. Tose 
gi vietose, kur lietuviai susi
spietę, pav., Bagotoje bus kaip 
Lietuvos ruduo, o Medellinas, 
kaiįp Lietuvos vasara. Krosnių 
namuose nėra, per tat Bagoto
je neprošąlį šilti drabužiai, ap
siaustai, gal net ir kailiniai; 
Medelline gi užtenka vien 
megztukų. Abiejose vietose 
reikia turėti lietsargius, ap
siaustus ir skrybėles. Kas ruo 
šiasi dirbti ūkyje, tam būtina 
atsivežti „sabot“ (klumpes), 
nes jos ūky nepakeičiamos, o 
jų čia nėra. Baldai, indai, puo 
dai nereikalingi, nes jie čia pi
gesni ir jų daug yra. Virtuvės 
čia tik elektrinės, dujų ir žiba
lo plytelės. Elektra pigi, bet 
sugedus tenka naudoti primu
są, kurį verčiau atsivežti, nes

šerti, joms pašarų pa
ten, kur ruošti, ir savo laiku duoti, ap

dirbti tinkamai veik % ha dar 
žą, prižiūrėti ir sutvarkyti maž 
daug 1 ha sodo, veik kasdien 
mazgoti dvi, jo namo, veran
das, valyti didelį kiemą, plius 
sutvarkyti ir prižiūrėti gėlyną. 
Kai mes su žmona per šešias 
savaites sutvarkėme, gerai ap
dirbome, prieš tai labai užleis
tą daržą, gėlyną, viską apsodi
nome rasoda, tai likome atleis
ti iš pareigų, o pakeisti dviem 
juodukais (vietiniais) bene už 
100 pezų. ,

Ir taip visur. Vietą reikia 
rasti pačiam, nes čia nieks dar 
bininkų neieško’ ir skelbimų 
neduoda. Samdo per pažįsta,- 
mus ir tik tai, kas jam reikalin 
ga ir naudinga, samdo tą, ku
ris darbdaviui galėtų ką nors 
naujo parodyti, ką nors nau
dingo išmokyti ir laiko tol, kol 
neišmoko vietinio, arba kai 
jam duoda pelną, kitaip prie 
pirmos progos atleidžia be įspė 
jimų, kompnesacijos ir pan.

Iš specijalistų čia greičiau ir 
geriau įsitaiso inžinieriai - me
chanikai, technologai, geri šo
feriai, monteriai, fabrikų meist 
rai, gal kiek veterinoriai, ag
ronomai, medikai, statybinin
kai, vaistininkai ir pan. Apie 
advokatus kalbėti netenka: jie 
neturi mažiausios paklausos. 
Tiesa, dabar tik ką išleistas 
Įstatymas, duodąs teisę medi
kams, atlikus klinikoje stažą,

kaina maždaug kaip Belgijoje, 
apavas pigesnis ir geresnis. 
Butai mieste brangūs. Galima 
apsigyventi toliau nuo centro, 
nes susisiekimas geras ir pi
gus. Sūnus, pav., turi butą 
erdvų ir ne taip toli nuo cent
ro, moka 130 pesų (43 — 45 
dol.). Dirbantieji ūkyje turi 
būtą, kurą ir šviesą. Atlygini 
mas paprasto darbininko labai 
prastas, su šeima iš jo neišsi
laikysi, pav. p. Petrauskaitė 
dirba fabrike ir gauna 70 pesų, 
30 sumoka už kambarį, o 40 
pesų jai lieka kuklfrim maistui. 
Marčiai norint stoti fabrikan 
buvo pasiūlyta tik 60 pesų (20 
dol.) per mėnesį.

Jokio socialinio draudimo bei 
darbo apsaugos nėra. Tarnau
tojas ar darbininkas atiduotas 
darbdavio malonei. Pav., aš 
su žmona dirbome finkoje 
(ūky) pas vieną vokietį už 150 sunkiausią ir nešvariausią dar-
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bą už 150 pezų, per dvejus me
tus, laisvai praktikuoti.

Keliolika lietuvių čia įsitaisė 
neblogai, keli net gerai, tačiau 
tai yra tik laimės ir atsitikti
numo dalykas, bendrai gi dau 
guma vargsta ir svajoja apie 
U. S. A. ar tėvynėn grįžimą.

Kas atvyksta čia, turėdamas 
valiutos daugiu, kaip galvoje 
smegenų ir moka ispanų kalbą, 
ai gali rasti daug progų ir ga

limybių tąją savo valiutą ne 
tik padvigubinti, o ir dešimte
riopai padauginti. Svarbu čia 
įsteigti kokį nors fabrikėlį, ga
minti lai, ko čia trūksta, ar ati
daryti biznį naujų išdirbinių, 
žinoma, tik susidėjus su vieti
niu biznierium ir net jo vardu, 
nes svetimtautis tai padaręs 
vienas ir vien tik savo vardu, 
žlugs, kaip čia jau ne su vienu 
atsitiko. Taip maždaug man 
atrodo, Kolumbijon atvyks
tančio užsieniečio, svetimtau
čio laimė.

Dar keli žodžiai vykstan
tiems už jūrų marių. Kas iš
sigali, tevyksta lėktuvu: ir sau 
giau, ir greičiau,ir sveikiau.Aš 
ir sūnus su šeimomis vykome 
iš Genujos laivu ,,Vespucci“ 
rugsėjo gale ir spalių pradžio
je. Vandenynas buvo ramus. 
Stipriausias vėjas neviršijo 4 
balų. Tuo pat laivu vykstan
tieji gruodžio mėn. pateko į še
šių dienų audrą, kai vėjas pa
siekė 12 balų, o vilnys siautė 
per denį, nušluodamos viską, 
kas blogai, buvo padėta. Aiš
ku, kad mūsų partijoje buvo la 
bai nedaug Neptūno vergų ir 
tai neilgam laikui, o antroje 
grupėje’ lik vienas iš keleivių, 
senas jūreivis, nenusilenkė 
Neptūnui, o visi kiti tapo Nep 
tūno vergais, net buvo pasinio 
šę keliaut i į jo karaliją.

(„Gimtoji Šalis“).
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Kanadiečiu susidomėjimas 
tremtiniais didėja

RAŠO JONAS JUŠKAITIS
Dėl dviejų priežasčių mums šiuo metu dar esą 26.000 aukš-

V. KASIULIO DARBU PARODA Džiova ir jos gydymas

yra svarbu suformuoti teigia
mą Kanados piliečių viešąją 
noumonę apie tremtinius. Pa
lankus kanadiečių atsinešimas 
jau gyvenantiems šiame kraš
te palengvina įsijungimą į vi
suomeninį ir ekonominį gyve
nimą. Viešoji opinija taip pat 
turi įtakos į imigracijos įstaty
mų sušvelninimą, tuo paleng
vindama tebevargstančių už 
Kanados ribų atvykimą į šią 
šalį.

Kiekvienas iš musų galime 
prie to prisidėti savo korektiš
ku elgesiu ir sąžiningu savo pa 
reigų atlikimu. Neįkainuoja
mos reikšmės turi Kanados vie 
šajame gyvenime atsakingas 
pareigas einančių piliečių pasi
sakymas.

Pasekdami Kanados gyveni
mo pulsą — eįlinių piliečių bei 
pareigūnų pasisakymus ir pa
reiškimus — su pagrįstu 
džiaugsmu galime konstatuoti, 
kad 100.000 naujųjų ateivių sa 
vo pozityviais veiksmais patei
sino visas jų į mus įdėtas vil
tis. Ir tie sluogsniai, kurie 
abejingai žiūrėjo vakar į fede
ralinės .vyriausybės imigracinę 
politiką, šiandien tampa mūsų 
užtarėjais.

Kanados karo aviacijos 
puik. leitn. Robert Innes, ku
rie Tarptautinės Tremtinių Or 
ganizacijos vyriausioje būsti
nėje Ženevoje eina įkurdinimo 
direktoriaus pareigas, yra pa
siryžęs įtraukti visus Rotary 
klubus, kurių Kanadoje priš
skaitoma apie 250, į tremtinių 
gelbėjimo akciją. Kalbėdamas 
rotariečių klube Toronte, ku
riam priklauso viršutinių ir įta 
kijngųjų sluogsnių nariai, jis, 
pasiremdamas autentiškais da
viniais, pareiškė, kad Europoje

LIETUVIŠKOS ATVIRUTĖS — LAIŠKELIAI
Dailininkas Aleksas Šepetys 

(8622 — 101 St., Edmonton, 
Alta), pradėjęs naują darbo 
specialybę, yra pagaminęs ke
turias rūšis spalvotų lietuviš
kų velykinių bei pavasarinių 
atviručių, kurios dabar palei
džiamos į rinką. Tiesa, atvi
rutės yra 4 puslapių, kaip ir 
laiškeliai, bet gali būti naudo
jami ir kaip atvirutės, nes tie 
laiškeliai yra atvirutės forma
to.

Viena atvirutė vaizduoja lie 
tuvišką sdoyją, kuri matoma 
už krūvos margučių. Atvirutė 
turi užrašą: „Linksmų Vely
kų“. Kita atvirutė vaizduoja 

tuosius mokslus ėjusių tremti
nių. Baigę geriausius senojo 
pasaulio universitetus, jie yra 
aukštų kvalifikacijų gydytojai, 
inžinieriai architektai, . meni
ninkai. Jiems iki šiol į Kana
dą įvažiuoti buvor leista tik 
kaip fiziniams darKinnik^ms. 
Kai kuriais atvejais, būdami 
vyresnio amžiaus, jie esą visiš
kai izoliuoti nuo imigracijos. 
Tai „pamirštas elitas“. Suda
rydami palankias sąlygas jam 
emigruoti į Kanadą, įtakingieji 
rotariečiai, padarytų ne gera
darybę, — prelegentas pareiš
kė susidomėjusiems klausyto
jams, — bet prisidėtų prie šio 
krašto gerbūvio ir gyvenimo 
standarto pakėlimo.

Kitas ' tremitnių užtarimas 
buvo padarytas Toronto Dar
bo Tarybos prezidento Mur
ray Cotterill. Kalbėdamas Su 
vienytų Tautų Sąjungos susi
rinkime, jis pareiškė, kad trem 
tinių eksploatacija kenkia uni
joms ir imigracinei politikai! 
Jis pabrėžtinai pasakė, kad vis 
dar esą atsitikimų, kad tremti
ną!! atgabenami į Kanadą dar
bams, už kuriuos atlyginimas 
yra per žemas ir gyvenimo są 
lygos per prastos, kad patrauk 
tų vietines darbo jėgas.

(Senatorė Cairine Wilson, 
Kanados Tautinio Komiteto 
tremtiniams globoti pirminin
kė, yra nuomonės, kad kana
diečiai vis dar per didelį dėme
sį kreipia į muskulus ir per ma 
žai domisi tremtinių dvasiniais 
gabumais.

Kaip matome, kanadiečiuose 
susidomėjimas tremtiniais ir jų 
gerbūvlp pakėlimu auga.. Mū
sų tautinė pareiga yra pozity
viais veiksmais kovoti dėl ly
gių teisių pripažinimo.

margučius lėkštėje ant stalo 
kambario, pro kurio langą ma
tyti kaimas. Ant stalo be to 
dar stovi vaza su gėlėmis,. Tre 
čia atvirutė — darželis su lie
tuviškais kryžiais, tekanti sau 
lė ir gėlės bei žydinčios ver
bos. Ketvirtoje atvirutėje — 
lietuviška sodyba ir puokštė 
gėlių bei verbų.

Visos atvirutės daugiaspal
vės — 4—6 spalvų. Vienos 
atvirutės kaina 20 et., o visas 
keturių atviručių komplektas 
su vokais 75 et. Atviručių ga
lima gauti KLCT Spaudos sky 
riuje (3a Fourth Ave, Ville La
Salle, Montreal, P. Q.).

Šiuo metu Paryžiuje atida
ryta Vytauto Kasiulio kūrinių 
paroda. Žinomas prancūzų 
meno kritikas Georges' Pille- 
mont menhimką taip apibūdi
na:

„Vytautas Kasiulis yra lie
tuvis menininkas. Jis yra tų 
šiaurės menininkų, kurie jau
čiasi pašaukti priklausyti Pa
ryžiaus mokyklai ir kurie at
meta kitur siūlomas aukštas 
vietas tam, kad čia gyvendami 
galėtų pasisemti kūrybinių jė
gų. Juk naktinio sargo tarny
ba ir yra skirta tikriesiems 
menininkams, kurie iš meno 
laukia ne pinigų, bet dvasinės 
garbės.

Kasiulis, kaip koks naujas 
Chagallis, pas mus atvyko sva 
jonįų rūke paskendusiomis aki 
mis, iš kurių betgi trykšta leng 
vas juokas. Jis savaime pri
klauso dabartinės tapybos mo
kyklai, yra persiėmęs, mūsų 
didžiųjų menininkų nuo Dau- 
miero iki Matisse, tapyba, bet 
turi visai savitą techniką ir ją 
reiškia originalia ir patrauklia 
forma.

Kasiulio, kaip ir Chagallio, 
kūryboje, tikrovę gaubia sva
jonė, fantazija ir retų spalvų 
deriniai. Kasiulis yra puikus 
ir žavingas spalvininkas, mo
kąs sudaryti visiškai netikėtus 
derinius ir nuosavu būdu pinti 
juodam fone švlenių spalvų lau 
mės juostas.

BALYS RUKŠA
DIDYSIS VALSAS

TO nuostabaus pavasario paveikslo 
Tu nesudeginai, neiš dalei.
Bet ir be jo šiandien mane apleisti 
Tau atviri visi keliai.
Paveikslą ras kiti ir juo išpuošti
Jie sugebės save, tik nežinia 
Kieno, karaliaus, griuvusio nuo sosto, 
Jaunystės, ar garbės kaina. . .
Tad ir šiandien jau nebeverta klausti 
Ar nesudegus jam sudegs kančia, 
Jei širdį jau ne liūdesys apkausto 
Tik užmaršties dienų pradžia-------------

FRESKA
KITI keiksmais dienas pagražins, 
Užpils alum ar degtine, — 
O man keiksmų šiandien per maža 
Ir man degtinės negana.
Aš ieškau dar ko nors šiurkštesnio,
Ko nors daugiau negu nuodų, 
įKa.d nereikėtų tik įprasmini 
Šitų silpnumo valandų —
Tų valandų prie jūros kranto,
Kai siunta bangos ir tamsu, 
Kada ne vien tiktai gyventi, 
Bet ir numirti nebaisu. . .

Ilgesinguose nerealaus pa
saulio vaizduose iki šiol buvu
si šypsena ir aštrus karikatū
ros pojūtis! šiuo metu lyg ir 
užleidžia vietą rimtiems plasti 
kos etiudams. Paskutiniai Ka
siulio paveikslai, greičiausia 
bus pirmieji žingsniai i naują 
techniką, kuri daug vilčių tei
kia ateičiai. Juose yra jau vi
sai skirtnigas charakteris ir 
nuoseklus siekimas paprastu
mo. Medalio reliefinio meno ir 
kai kurių Donatello kūrinių 
įkvėptas. Kasiulis stipriu ir įs
pūdingų būdu žmogaus kūną 
piešia baltam fone juodom spal 
vom.

{Kasiulio mene glūdįs ramus 
pasitikėjimas savimi ir atkak
lus tikslo siekimas iš pat pir
mos dienos mane patraukė. 
Esu tikras, kad jo ateitimi ga
lima pasitikėti“. (BL).

ATIDAROMAS LIETUVIŲ 
DRAMOS TEATRAS

BOSTONE
Gegužės 7 dieną paskirtas 

Henriko Kačinsko vedamo lie
tuvių dramos teatro atidary
mas Bostone. Atidarymui sta
tomas „Sekminių vainikas“, 
kurį dekoruoja dailininkas Vik 
toraas Andriušis. Po to bus 
statomi Gustaičio „Šilkiniai 
pančiai' ‘.

— Julė Avižonytė Philadell 
phijoje suorganizavo madų pa 
rodą, kurioje dainavo op. sol. 
J. Augaitytė.

RAŠO DR, B.
9 ■
Negali būti nė mažiausios 

abejonės, kad džiova Lietuvo
je plinta ; jos dažniausios au
kos — jaunuomenė. O kogi 
g ili griebtis lietuvis susiigęs 
džiova? Eiti į sanatoriją, kur 
trūksta vaistų ir gydytojų — 
specialistų? Be to, ir tos pa
čios menkavertės; sanatorijos 
visų pirm prieinamos tik ko
munistams atėjūnams — mas
koliams; niekšams — istrebi
teliams ir panašiems; padoriam

NAUJAS „EGLUTĖS“ 
NUMERIS

Trečiasis „Eglutės“ nume
ris yra dar įvairesnis, įdomes
nis ir labai gražiai dail. Os- 
molskio iliustruotas.

Šis „Eglutės“ numeris tik
rai vaikiškas. Turinys: Kara
laitis, nenorėjęs karaliauti; Ba 
teliai. Keturi didieji Amerikos 
prezidentai; Svirplio, muzikan
to kelionės (A. Tamulaičio) ; 
Apie gaidelį ir vištytę; Mokyk 
los ir mes; daugybė vykusių 
eilėraščių ir tt.

TVARKYS MENININKUS
Čikagoje susidarė specialus 

komitetas, kuris pasiryžęs tvar 
kyti menininkus ir koordinuoti 
jų veikimą. Išrinktas 15-kos 
asmenų komitetas, kurin įėjo 
pp. Daudžvardžiai, Nora Gu- 
gienė, p. Budginas, Antanas 
Rūkas ir kt.

MATULIONIS

lietuviui ten sūnku gauti vietą. 
\š nemanau, kad sveikatos ir 

politiniu atžvilgiu dabartinė 
būklė Lietuvoje būtų geresnė, 
kaip Lenkijoje.

Nuo 1945 iki 1949 m. gegu
žes dirbau D. P. Sanatorijoje, 
ir daugumas mano ligonių bu
vo lenkai, kurie nuolat susira- I 
šinėjo su savo giminėmis Len- f 
k;joje. Per visą tą laiką į sana 
l ori ją atėjo daug rimtų laiškų iš 
lenkijos: juose ligoniai buvo 
kviečiami grįžti namo ir apra- ■ 
šomos Lenkijos saantorijos. 
Visi tų laiškų aprašymai vie
nu balsu kalbėjo, kad Lenkjio 
je begalo daug džiovininkų, 
kad sanatorijose trūksta vais
tų ir specijalistų gydytojų ir 
kad į sanatoriją patekti sunku, 
nes visų pirm esti priimami 
partijos žmones ir jiems arti
nu.

Kokių duomenų mes turime 
manyti, kad Lietuvoje turėtų 
’ ūti geriau, kaip Lenkijoje? 
aišku, tokių duomenų neturi

me.
Lietuvoje susirgęs džiova 

mūsų tautietis eina pas gydy
toją patarimo prašyti? Ką 
šiandien gydytojas Lietuvoje 
džiovininkui gali patarti? Pa
siųsti į sanatoriją, kuri sunkiai 
prieinama ir nei vaistais, nei 
gydytojais specialistais neaprū 
pinta? Be abejo, dažnam ten
ka gydytis namie.

Beit kuo gi gydytis? Juk

ŠLIUPTARNIAI
Pirmutine tokia teisinga, atvira, įdomi ir stambi KNYGA

(ISTORINIS ROMANAS) apie 
Amerikos lietuvių tautinį ir 
kultūrinį atgimimą, apie jų 
sunkumus, vargus, kančias ir 
kovas dėl geresnio būvio ir 
šviesesnio rytojaus ...

652 didelio formato pusla
piai; Dr. šliupo, “dedčs” šerno 
ir Kun. Dembskio atvaizdai; 
audeklo viršeliai.

Kaina tik $5.00: mažiau kaip 
1 centas už puslapį!

Reikalaukite šiuo adresu:

DR. AL. MARGERIS 
3325 So. Halsted Street 

CHICAGO 8, ILL.

PRAGARO VYT. ALANTAS Į

POŠVAISTĖS
NETIKĖTAS VIZITAS

■

6.
— Klausyk, Jonuk, ar tu 

dar turi šamarlako? — klausia 
Kristina Nargeliūną.

— Tokiai geriančiai, kaip 
tu, užteks.

— Ne, rimtai! Mes turime 
išgerti už mūsų jauniklių po
relę, kurią turime garbės ma
tyti šių kilmingų svečių tarpe, 
būtent, už patekančią Lietu
vos mokslo žvaigždę, Vilniaus 
Universiteto Humanitarinių 
Mokslų Fakulteto docentą Le
oną Girkalnį, kuris jau spėjo 
žiltel'ėtii, besiknaisiodamas po 
dulkinus ir kandžių apgrauž
tus folijantus, nors metų jis 
vos perkopė tik trisdešimt ir jo 
busimąją žavingąją gyvenimo 
palydovę, bebaigiančią rašyti 
diplominį darbą, truputį svajo
toją, bet ir realiai galvojančią 
mano bičiulę ir konkurentę, 
studenčiokų pobūviuose, Aldo
ną Skaisgirytę. . .

— Matyt, dar mažai gėrei, 
kad sugebi iš savo neišmintin
gos galvytės išplėšti tokį ilgą 
sakinį, — pertraukė Kristinos 
kalbą Aldona.

— Aida, nekliudyk, matai, 
kad aš stengiuos tave pagerb
ti. . . Taigi, gerbiamieji, pa
kelkime savo taures už būsi
mus jaunavedžius ir palinkė
kime, kad gandras būtų jų na
muose dažnas svečias,..

— Bet. iš kur tu išmokai 
taip kalbėti? — paklausė Nar- 
geliūnasi.

— Tai prakalbai aš ruošiau
si tris dienas, o be to, turiu pa 
kankamai gyvenimo patyrimo : 
man jau 24. . .

— Tu atrodai daug senes
nė, — šypsojosi Nargeliūnas.

— Ką? — pašoko Krisitna 
tikrai įsižeidusi. — Nuvažiuok 
į mano parapiją ir paprašyk za
kristijoną, kad parodytų metri 
kų knygas!

— Neužsigauk, aš pajuoka
vau, tu atrodai net jaunesnė 
kaip tavo metrikuose parašy
ta. Jei tu susipintum plaukus 
į kasytes, atrodytum^ kaip sep 
lyniolikmetė gimnazistė.

— O jei tu prapliktum, bū
tum kaip naujagimis. . .

— Tu tada mane suptum ir 
glamonėtum: juk tu taip mėgs 
ti vaikus. . .

— Teisybė, supčiau ir gla- 
monėčiau, jei tik tu nelaidy- 
itum kakarinės ir nei.šdarinė- 
tum ant kelių negražių daly
kų, — atkirto piktai Kristina.

Visi ėmė kvatotis. Narge
liūnas, nebesusimesdamas pa
sakyti ką aštresnio, pastebėjo:

— Tu pasiutusi, Kristina; 
nežinau, kaip jausis su tavimi 
busimasis tavo vyras.

— Jei nežinai, galįu pasa
kyti: savo vyrą aš labai mylė
siu ir būsiu jam tokia švelni. . .

— Kad jis uždus, kaip įbrak 
Imtas į dėžę, prikrautą alyvų 
šakų, — pertraukė ją Narge
liūnas.

— Argi tu, Jonuk, nežinai, 
kad labai malonu mirti nuo gė 
lių kvapo?

— Nemanau, kad tu būtum 
labai panaši į švelniai kvepian 
čią gėlytę. . .

— Bet kodėl tu manai, Jo
nai, kad aš nemokėsiu sugy
venti su savo vyru? — paklau
sė rimtai Kristina.

— Dėl to, kad per daug 
mėgsti žerti teisybę į akis.

— Bet ar tai yda?
— Didžiausia. Nieko taip 

žmonės nekenčia, kaip teisy
bės.

— Užtai juo labjau reikia 
organizuoti legionus teisybei 
giųti. . .

*— Tu iš karto pasidarytum 
tų legionų generolas, — nusi
juokė Nargeliūnas.

— Bet rimtai. . .
— Jei nori organizuoti le

gionus teisybei ginti pirmiau
sia. ja reikia tikėti, — pasakė 
Nargeliūnas, nustojęs juoktis.

— Tu ja nebetiki?
— Ne.
— Kodėl?
— Teisybę nužudė žmonės.
— Nesąmonė! — sušuko 

Kristina. — Jie ją mėgsta žeis 
ti, bet nužudyti negali.

— Būna mirtinių žaizdų.

tonaciją. — Jei netiki teisybe, 
vadinasi turi tikėti neteisybe, 
o jei tiki neteisybe, tai tuo pa 
čiu turi pripažinti, kad yra jos 
antitezė — teisybė, ar ne taip? 
Jei nori žinoti, aš nieku nebe
tikiu, nieku, supranti? Gal ka 
da tikėjau, dabar — ne! Tikė 
ti tvarka, teisybe, išmintimi 
galima tik tada, kada zoologi
jos sodo vartai tvirtai devynio 
mis spynomis uždaryti; bet 
kai jie prasiveria ir išsilaisvinę 
žvėrys ima siautėti gatvėse, 
tuomet, visa tvarka eina vel
niop, tuomet prasideda. . .

— Kas prasideda? —paklau 
sė Kristina.

— Juoko, milžiniško, begė
diško, klaikaus juoko karalys
tė: jis drebina pragaro skliau
tus ir užslopina archangelų 
dūdų orkestrą, švelniai begro- 
jantį prie pono Dievo sosto. 
Mat žemėje nebėra tvarkos, 
nes ponas Dievas sugalvojo su 
lošti šachmatų partiją su Bel
zebubu: kas laimės partiją, tas 
laimės pasaulį. O kai dangaus 
ir pragaro galybės linksmina
si, tuo tarpu žemėje viskas 
kruvinais kūliais verčiasi. . .

— Pabučiuočiau katinui į 
ūsą, jei galėčiau sužinoti, kada 
tu kalbi rimtai, kada juokauji, 
• — patapšnojo Kristina Narge 
liūnui per petį. — Keistįa tu 
žmogysta. . . ,

— Apie ką šiais laikais ga
lima rimtai kalbėti? — Narge
liūnas papildė stikliukus.

— Kad ir apie šiuos laikus.
— Ką galima rimta pasaky

ti apie didžiausių istorijos 
kraugerių ir plėšikų gadynę?

— Labai daug............

— Jei tu nebetiki teisybe, 
tai dėl ko tu kovoji?

— Dėl tėvynės, dėl lais
vės. . .

— Ar tai nėra kova dėl tei
sybės atstatymo?

— Nežinau. . . Man rodos, 
kad tai nieko bendra, su teisy
be neturi. Kiekvienas kurmis 
kovoja dėl savo urvo, ir kiek
vienas žvirblis pasipučia, kai 
vanagas nori jo lizd^ išdras
kyti. . .

— Zoologija, — paniekinan 
čiai išspaudė pro savo plonas 
lūpas Kristina.

— Tebūna ir zoologija, 
man vistiek, — atsakė šaltai 
Nargeliūnas. — Savo kovą su 
okupantais, žinoma, mes gali
me įvilkti į labai gražų ideolo
ginį bei filosofinį drabužėlį, 
galime nuo ryto iki vakaro su 
patosu deklamuoti apie kilnių
jų žmonių idealų sutrypimą, 
apie žmoniškumo išniekinimą, 
apie didvyrišką tautos pasiprie 
šinimą ir tt. ir tt., bet gi iš 
tikrųjų mes esame panašūs į 
žvirblį, kuris nenori užleisti 
savo lizdo vanagui, nes lizdas 
jo. Jis pasišiaušia visai negal
vodamas tą savo pasišiaušimą 
įvilkti į spalvingą fraziologijos 
apdarėlį. Jokia fraziologija 
dar priešo nenugalėjo.

— Vadinasi, Jonuk, tu tei
sybe nebetiki ir įkvėpimo ieš
kai zoologijos sode. Gerai, bet 
tada, tu turi tikėti neteisybe, 
melu, apgavyste?

— O tu, Kristinėle, savo lo
gikos spąstelius paspęsk tre
čios klasės gimnazistui., ne 
man, — atsakė Nargeliūnas, 
pamėgdžiodamas jos balso in

— Žinau. Girkalnis, kaip 
istorikas, prirašys tau tomus, 
bet ar tai išpirks nors vieno nu 
kankinto vaiko ašarą ir nelai
mingos motinos sielvartą? — 
paklausė Nargeliūnas giliai su
jaudintu balsu. Nors jis sten
gėsi susivaldyti, bet visi pa
stebėjo, kad jo ranka truputį 
drebėjo, kai jis pakėlė savo 
stikliuką.

Kristina norėjo kažin ką at
sakyti, bet, žvilgterėjusi į Nar 
gejiūno vaikų nuotraukas ir 
jų motinos paveikslą, suprato 
jo paskutiniųjų žodžių gilią 
prasmę ir, užuot atsakius, tik 
atsiduso. Įvyko nejauki pau- 
za. Nargeliūnas, palinkęs ant 
stalo, sėdėjo paskendęs savo 
mintyse. Kai Kristina palietė 
jo ranką draugišku, pilnu už
uojautos gestu, Nargeliūnas 
krūptelėjo ir kažin kaip keistai 
nusišypsojo.

— Dovanokite, aš, rodos, 
truputį susimąsčiau. . . Išger
kime! Tu, Kristina, pradėjai 
kalbą ir nebaigei, o gal baigei, 
bet į mūsų busimųjų jaunave- 
džįų sveikatą tai dar tikrai ne- 
gėrėme. Pakelkime taures!

— Pakelkim mes taurę 
linksmybės, — ėmė dainuoti 
Kristina atsistojusi, linguoda
ma į šonus su atkištu priešais 
stikliuku.

— Pirma pavilgink gomurį, 
balsas geriau skambės, — Nar 
geliūnas paėmė ją už rankos ir 
norėjo pasodinti, bet ji lyg nie 
kur nieko svyravo į šonus ir 
dainavo Traviatos ariją toliau.

Tuo tarpu pasigirdo stiprus 
beldimasis į duris, tą pačią aki 
mirką jos plačiai atsidarė ir 
ant slenksčio sustojo Steponu
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ROYN - NORANDOS
Praeitų metų rudenį išrink

ta valdyba ėmėsi iš pagrindų su 
organizuoti vietos bendruome
nę. Neužilgo pasirodė kartote 
ka, kuri suregistravo apie 170 
žmonių. Reikėjo patalpų nuo
latiniams susirinkimams. Pa- 
lalpos tapo surastos po anglų 
katalikų bažnyčia. Visa bend
ruomenė įsijungė į tos bažny
čios parapijiečių skaičių. Lie
tuviškos pamaldos vyksta kas 
antrą sekmadienį. Pamaldų 
metu bažnyčia visad perpildy
ta kanadiečiais, kurie ateina pa 
siklausyti lietuviškų giesmių. 
Per pamaldas gieda mišrus lie
tuvių choras.

Valdyba užmezgė glaudžius 
santykius su vietos organizaci
jomis, klubais, lenkų, latvių ir 

vaistų Lietuvoje didžiausias 
trūkumas. Ir sako lietuvis gy
dytojas savo tautiečiui ligo
niui: „Jei turi giminių ar pa
žįstamų Amerikoje, prašyk, 
kad Streptomycino atsiųstų“.

Aš nė mažiausios abejonės 
neturiu, kad šiandieną po visą 
Lietuvą eina gandas apie Strep 
tomyciną, kaip stebuklingą 
vaistą, kuris susirgusį džiova 
išgelbsti nuo mirties. Štai ko
dėl iš Lietuvos pasipylė Strep
tomycino prašymai. Esu tik
ras, kad šiandien Lietuvoje 
Strelptomycinas vertinamas 
aukščiau už auksą, nes ligo
niams jis reiškia gyvybės iš
gelbėjimą.

Nuo trėmimų, kalėjimų, žu
dymų, kolūkių skurdo mes ne
galime savo tautiečių išgelbėti. 
Bet jeigu galime ligoniui su
teikti moralinę ir gydomąją pa 
ramą, tai yra mūsų pareiga. Pa 
lyginus mus su mūsų tautie
čiais, likusiais Lietuvoje, mes 
dar esame laimingiausi žmonės.

Baigdamas noriu su gerb. 
skaitytojas pasidalinti savo 
prat kiškų patyrimu, kaip Strep 
tomyciną galima pasiųsti į 
Lietuvą.

Streptomycinas šiandien ne
būtų brangus; jo kaina nuo 32 
dol. už vieną gramą pamažu 
krito iki 47 centų (USA), bet 
privačiai perkant tenka kartais 
motkėti iki 90 centų už vieną 
gramą. Mažiausiam Strpeto- 
mycino kursui reikėtų turėti 
apie 30 gramų, bet dažnai to
kio kurso neužtenka ir tenka jį 
kartoti dar ir dar kartą; vidu
tinis kursas esti apie 60 gramų 
ir pilnas (didelis kursas) apie 
120 gramų.

Siųsti Streptomyciną pašto 
arba oro pašto siuntiniu sta
čiai adresatui neverta, nes ad

LIETUVIŲ VEIKLA, 
ukrainiečių organizacijomis. 
Anglų klubuose lietuvių atsto
vas, su dideliu pasisekimu skai 
tė dvi paskaitas apie Lietuvą.

Skautai gerai veikia artimai 
bendradarbiaudami su anglų 
skautais. Krepšininkai keliuo
se susitikimuose nugalėjo savo 
oponentus. Didžiausią pasise
kamą svetimtaučių tarpe turi 
oktetas, vyrų choras ir tauti
nių šokėjų 8-nių porų grupė. 
Be šių vienetų neapsieina vie
tos (anglų) kanadiečių ruošia
mi koncertai.

16 vasario praėjo didelio 
vietos gyventojų dėmesio ženk 
le. Iš perpildytos salės tris 
ketvirtadalius sudarė anglai ir 
prancūzai — vietos elitas. Ta 
pačia proga paroda domėjosi 

resatas arba negautų siuntinio, 
arba neišgalėtų jo išpirkti, nes 
rusai siuntinius iš užsienio ap- 
deida visokiais mokesčiais ir su 
varžo įvairiais formalumais. 
Kad adresatas gautų siuntinį, 
jis turi eiti per rusų užsienio 
atstovybę, kur atliekami visi 
formalumai ir sumokami įvai
rūs mokesčiai už siuntinį. Šitą 
painų ekspedicinį darbą geriau 
šia pavesti specijalei organiza
cijai, kuri tuomi užsiima. Či
kagoje aš žinau patikimą ir 
grynai lietuvišką bendrovę, 
kuri siunčia maisto siuntinius 
į Vokietiją, o reikalui esant, 
siuntinius su vaistais gali pa
siųsti į Lietuvą. Tos bendro
vės adresias toks:

Honest Aid, Reg'd. 
456 West 63rd St.
Chicago 21, Illinois. USA.
Pasirodo, kad siuntinys su 

dvigubu Streptomycino kiekiu, 
tai yra su 60 gramų vaistų, 
kainuoja ne dvigubai, bet žy
miai pigiau. Už siuntinį su 60 
gramų Streptomycino oro paš 
tu reikia sumokėti apie 77 
amer. dolerių. Taip išeina to
dėl, kad vaistai nėra taip bran
gūs, kaip brangūs mokesčiai, 
kuriuos reikia bolševikų įstai
gai Amerikoje sumokėti, kad 
siuntinį priimtų ir pasiųstų ir 
kad Lietuvoje už tą siuntinį ne 
reikėtų mokėti mokesčių.

Dr. B. Matulionis.
Red. prierašas. Dr. B. Ma

tulionis tautiečiams savo išsa
miu rašiniu padarė didejį pa
tarnavimą. Už tai didelis ačiū.

Ta pačia proga pasakytina, 
kad iš Kanados Streptomyciną 
į Liejtuvą siunčia „NL“ skelbią 
sis: Montreal Pharmacie, 916 
St. Catherine East ir Emso 
Parcel Co, 1823 Linkotn Ave, 
Montreal, P. Q.

LANKĖSI LIETUVOS VYSKUPŲ ĮGALIOTINIS 
KANADOJE.

Sault - Ste Marie, Ont, Ko- lietuvių gyvenamų vietovių 
vo mėn. 18 — 21 dienomis mū pradedant nuo Montrealio ir 
sų mieste lankėsi Lietuvos vys baigiant Vancouveriu. J, Sk.
kupų įgaliotinis Kanadoje, ku
nigas tėvas Kulbis, S. J.

Tris dienas buvo laikomos 
pamaldos ir norintieji turėjo 
progos atlikti Velykinę išpa
žintį ir priimti šv. Komuniją.

Reikia stebėtis kun. tėvo 
Kulbio energija ir ryžtumu, 
nes jis, net kelis kartus per 
metus, leidžiasi 2 — 3 men. 
kellionėn ir aplanko daugumą 

kiekvienas konereto dalyvis. 
Kitą dieną išėjęs vietos laikraš 
tis beveik visas buvo pašvęs
tas lietuvių kovoms prieš ko
munistinius Lietuvos okupan
tus ir apie Lietuvą.

Įdėtas taip pat spaudos ats
tovų pasikalbėjimas su vie
tos pirmininku ir pacituoti ki-
ti būdingesni jo pareiškimai.

.Vasario 16 d. koncertas pa
darė didelį įspūdį visiems, net 
ir tūlų tautybių atstovams. 
Lietuvių vardas atsistojęs yra 
tinkamoje aukštumoje. Pati 
bendruomenė yra padariusi žy
gių vengti ir pašalinti priežas
tis, kurios galėtų tam vardui 
pakenkti. Koncertas sudarė 
įspūdį geros ir stiprios organi
zacijos.

Scenai atsidarius, išrykiuo- 
tą, baltai apsirengusį vyrų cho
rą užstojo uniformuoti anglų ir 
lietuvių skautai su savo vėlia
vom. Perskaičius rezoliuciją 
prieš veiksnius Sudariusias są
lygas komunizmui pasaulyje 
įsigalėti, ir visai salei sustojus, 
buvo sugiedotas Lietuvos him
nas.

Programa sekė įvairi, gyva, 
stipriai paruošta ir amerikoniš
ku tempu — išėjimas po išėji
mo be pertraukų. Nuotaika su 
sįdarė jauki ir šilta. Dalyva
vo kasyklų direktoriai, aukšti 
valdininkai, prekybininkai, 
spaudos šefas, atstovai ir kita 
rinktinė publika. Programą su 
darė vietos oktetas, choras, 
taut, šokiai, solistas basas p. 
Paulionis ir šokėja p. Šimai
tienė.

Ta pati programa tapo iš
pildyta Cadillac. Dalis ruo
šiasi vykti į Vai d*Orą per at- 
nistų pažabojimui.

Valdyba turi planų: vaikų 
darželį, sekmadienių pamaldas 
ir pan. Organizuoja vietos or
ganizacijų tarybą, vietos komu 
nistų persekiojimui. ?

R — Noranda pirmpji įkūrė 
savo skyrių, pasivadinusi PLB 
Bendruomenes vardu. Kitokių 
lietuviškų orgnaizacijų nėra.

Motiejus,

NEVYKĘS LIETUVIS.
jPrieš kelias savaites Londo

no teismas teisė už vagystes 
lietuvį. Jis buvo klatinamas 
net trimis atskirais laikotar
piais padarytomis vagystėmis: 
svejtimo kombario apvogimu ir 
vogimu suvenyro. Kaltintojams 
pasigailėjus, o Kanados teis
mui atsižvelgus kaipo į jauną 
kanadietį,jis buvo sąlyginai pa 
leistas.

Nors ir prisižadėjo atsiteisti 
apvogtiesiems, bet išėjęs iš ka
lėjimo šmeižia lietuvių vardą 
svetimtaučių tarpe. Pirmą kar 
tą buvo teisiamas ir sąlyginai 
paliktas Kanadoje (pasikarto
jus, būsiąs ištremtas į. ... Stali
no žemę) už grąsinimą

PHARMACIE MONTREAL j
Turite giminiu ar draugu, |

.j kenčiančiu nuo ligų ;
r jusu gimtojoj saly?

PALENGVINKITE JŲKANČIASPASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDICINIŠ
KŲ REIKMENŲ. J

ATSILANKYKITE PAS MUS ASMENIŠKAI ARBA RAŠYKITE MUMS SAVO j 
GIMTĄJA KALBA. KREIPKITĖS PAS MISS MARIA MICHAILOW, BAIGŲ- <! 
ŠIĄ FARMACIJOS MOKSLĄ BEIRUTE, J.A. VALSTYBĖSE. JI YRA SPECIA- j i 

LIAI PASKIRTA JUMS ASMENIŠKAI PATARNAUTI JŪSŲ GIMTĄJA KALBA, j

MES TURIME PILNUS RINKINIUS AUKŠTESNĖS KOKYBĖS EUROPIETIŠKŲ 
GAMINIŲ, TAIP PAT STREPTOMYCINO, PENICILLINO IR ĮVAIRIŲ SERUMŲ; ;

RECEPTAI MŪSŲ SPECIALYBĖ

MONTREAL PHARMACIE
916 ST. CATHERINE EAST. MONTREAL, P. Q. Į
Savininkas — vaistininkas C, E, DUQUETTE. |

DIDŽIAUSIA^PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVE |

; HA. 7251 ir naktį ha. 7251 I

IR TOKIŲ
Sault - Ste Marie, Ont, Prieš 

kurį laiką ,,N. Lietuvoje“ buvo 
patalpinta korespondencija iš 
S. S. Marie, pavadinta „Nėra 
veiklos“. Nors tai visu 100% 
atitiko tikrenybei, bet atsira
do keli asmens, kurie dėl nesu
prantamų priežasčių, pradėjo 
savotiškus aiškinimus. Jie sa
ko, kad vėl pas mus pradės at
sirasti visokių komitetų ir po
nų, kurie savo naudai stengsis 
iš mūsų! traukti pinigus, . . Sa 
ko, jei tie ponąi savo veikla no 
ri priartinti grįžimą į Lietuvą, 
tai tegul jie žino, kad jie galės 
grįžti Lietuvon vieni, o mes pa 
siliiksime Kanadoje. . . Sako, 
kas kam darbo, su kuo aš va
duosi ir kokia kalba namuose 
kalbu. . . ir panašių nesąmo
nių.

Esu USA leidžiamuose laik
raščiuose skaitęs apie „suru
sėjusius lietuvius“, kuriais va

ESAMA. .
dinami lietuviai komunistai — 
nepažįstą ir nieko nežiną apie 
bolševikus bei jų siautėjimą 
Lietuvoje ir sąmoningai ar ne
sąmoningai tarnaują Maskvos 
budeliams ir draugui Bimbai.

Aš, asmeniškai „surusėju
siais lietuviais“ skaitau tik to
kius, kurie yra vedę ruskes ir 
namuose kalba rusiškai. . . Ši
tas pavadinimas, mano many
mu, viršpaminėtiems „aiškin
tojams netik;! ų. . . Jeigu 
USA buvo išrastas „surusėju
siu lietuvių“ vardas, tai pana
šiai galvojantiems ir kalban
tiems, kaip viršpaminėtieji, ar 
netiktų sumenkėjusių lietuviui 
vardas?, . . J. Sk,

KAS SKAITO
“NEPR. LIETUVĄ“ -
REMIA LIETUVOS 
LAISVES KOVĄ!

Dzedulionis. Už jo nugaros 
matėsi išsigandusi Teklė. Kris 
tina kaip stovėjo taip ir nusi
leido į savo kėdę, vis laikyda
ma savo stikliuką ątkištą. 
Dziedulionis, kaip visada, bu
vo apsirengęs elegantiškai ir 
su savo įprasta šypsenėle, juo
kaujančiu tonu prabilo:

— Dovnaokite, gerbiamieji, 
kad taip netikėtai įsibraunu į 
tokią linksmą ir intymišką 
kompanijėlę, — kažin kaip ne 
jučiomis jis pabrėžė žodį „in- 
tymiską“. — Eidamas pro ša
lį, pagalvojau, reikia aplanky 
ti savo senus bičiulius. . .

Visi pastebėjo, kad jis buvo 
gerokai išgėręs. Neprašytas 
svečias dėjosi nepastebįs ar iŠ 
tikrųjų nepastebėjo to nejau
kumo, kuris užstojo jam įsibro 
vus į kambarį. Jis ėmė sveikin 
tis, ypatingai pabrėžtai nusi
lenkdamas prieš Aldoną ir 
stengdamasis pabučiuoti jai į 
ranką, bet ji lyg netyčia savo 
ranką trūktelėjo į save, ir Dzie 
dulionis jos nepabučiavo, bet 
vistiek jis čeptelėjo lūpomis ir 
suvaidino, lyg iš tikrųjų ranką 
būtų pabučiavęs.

Kai jis atkišo savo ranką 
Kristinai, ji tik dėbtelėjo j jį 
iš paniūrų, murmtelėjo „la
bas“ ir lyg niekur nieko ėmė 
degti savo sigaretę. Dzedulio- 
nis susimetė, savo ištiestą ran
ką greit. įsikišo į kišenę, ištrau 
kė žiebtuvėlį ir, jį įžiebęs, at
kišo studentei. Bet ji jau degė 
sigaretę Nargeliūno degtukais 
ir dėjosi Dzedulionio gesto vi
sai nematanti. Kai visi susė
do, Nargeliūnas nesusivokda
mas, kas daryti, pripylė stiklių 
Irus ir pasiūlė išgerti. Girkal
nis ir Aldona, suprasdami Nar

geliūno, kaip šeimininko, pa
dėtį, stikliukus pakėlė, bet 
Kristina tokiu staigiu judesiu 
stumtelėjo, taurelę nuo savęs, 
kad ji apvirto ir išsiliejo anfj 
staldengtės. Girkalnis su Al
dona susižvalgė, Nargeliūnas 
su Dzedulioniu dėjosi nieko ne 
pastebėję.

— Ta pasiutmergė čia tik
rai košės privirs, reikia bėgti 
kol nevėlu, — pašnabždėjo 
Girkalnis savo sužadėtinei į 
ausį. Aldona linktelėjo galvą. 
Tuomet jis kreipėsi į Kristiną: 
— Kristina, metas namo. Gal 
ponas Dzeduhonis nori su Nar 
geliūnų pasikalbėti, netrukdy- 
kįme jiems. — Ir žvilgsniu jis 
aiškiai davė jai suprasti, kad 
reikia nešdintis.

— Dzedulionis atėjo vėliau 
ir įkviestas. Jei, jis'nori pa
sikalbėti su Jonu, gali ateiti 
kitą kartą arba palaukti, — 
dėbtelėjo ji vėl piktai į atvy
kėlį.

— Visai teisingai, visai tei
singai, galiu palaukti, — kike
no Dzedulionis. — Aš niekur 
neskubu, dėl manęs prašau ne
sivaržyti. . . Man būtų labai 
nemalonu, kad dėl manęs ta 
linksma puota turėtų Jaip greit 
pasibaigti. ’Priešingai, aš labai 
norėčiau pabuvoti tokioje ma
lonioje, rinktinėje kompanijo
je. . .

— Jei tu nori, pasilik, mes 
su Aldona eisime, — Girkalnis 
norėjo keltis nuo stalo.

—■ Ko jums skubėti, pabū
kite dar —.įsiterpė Nargeliū
nas tokiu tonu, iš kurio Gir
kalnis suprato, jog jis nori, 
kad jie dar pasiliktų. Girkal
nis atsisėdo vėl.

(Bus daugiau)

I
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Jei kartais link Verduno kada keliausi, neužmiršk 9
sustalbdyti arklių. . JS

APSILANKYK |

Lietuviškoj valgykloj l
Įvairūs užkandžiai ir gėrimai. į

Valgių pasirinkimas, a
Čia pat įsteigtas lietuviškos knygos platinimo centras. 2 
Pasirinkimui naujausi ir vertingiausi leidiniai. Taip pat i 
čia gaunamos pirmosios Kanadoje lietuviškos plokštelės, i 
Atdara nuo 6 valandos ry’o iki 1 valandos nakties. j
749 ATWATER ST. TEL, WE 0619. į

SAV. L. GIRINIS. j

PIETŲ AMERIKOS
lietuvių gyvenimą pažinsite, skaitydami trečią dešimt

metį einantį

„Argentinos Lietuviu Baisa44
Casilia de Correo 303, Bueros Aires, Argentina, 
Prenumeratas, 2 dolerius metams, galima siųsti laiškais 

arba banko čekiu.

LIETUVIŠKA

baldu krautuve
IR DIRBTUVĖ

Parduodame sofas, fotelius, — sėdimus ir miegamus.
Taipogi taisome ir aptraukiame naujai senus baldus ir 

keičiame į naujus.
Priimame užsakymus.

SAV. JOHN KAMICHAITIS,
ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 

..899 BLOOR ST. prie Ossington g-vės. TORONTO, 
Ont. Telefonas LO 1438.

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

VIRBALI ELECTRIC REG’D
TEL. DO. 3655

Lietuvis Elektros Kontraktorius
Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas 

Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

Savininkas: STASYS VIRBALAS, TEL. DO. 3655 
816 JEAN TALON, W, MONTREAL

I
TR. 8112 |
Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir pa- S
siklausysite plokštelių muzikos gLIETUVIU SVETAINĖJE I

pas BRONIŲ JAZOKĄ I7682 Edward St,, Ville Las alle T

t 11 X 1 1 " "TX  ............‘"’M'■  "’"Jt Jt—' t

LAROSE & LEFEBVRE
I Nejudomas turtas.
C Lietuvis atstotas A. ŽARNAUSKAS (A. J. Zarnon). ‘
I I "*** • • •Į Sąžiningai p^tatnaujame lietuviams, perkant bei par-
I, duodant narsus ir visų rūšių biznius. ,

Duodame išsnmokėjimui su 1 ir 2 mortgage.
2057 St, Jamies St, W., Montreal. T».l. WI 0227

■ (Dieną b naktį)
- - -t  Kry—T- W-i---- - - It - ------

S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjos

! Priimu vyrų ir moterų drabužių užsakymus iš
\ savos ir klijentų. medžiagos. Vėliausios Europos ir
j Kanados mados. Kaina prieinama.
! 6920 Monk. Blvd. Ville Emard, Montreal, Tramvaj. 36
tTTVIT t ųrt 1 111 UI HllinmUnt
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TAUTOS FONDUI AUKOJO
Edmonton, Alta.

lietuvių Tautinis
$ 88.31 Tautos Fondui. Auko 
jo: po $ 10.— — Wieškelis 
B.; po $ 5.--------Karbūnas L.,
Šiugždinis P., Rudinskas V., 
Kardelis N., Kizys J.; po 3.— 
— Kantautas A.,Vektoras L., 
Poškus J.; po $ 2,--------Jagol-
das H., Cinata, Raudonikaitė, 
Bunkutė, Augulis J., Joneliū- 
nas P., Juodelis V., Šepetys 
S., Tolya J., Gustainis J., Kon- 
dratienė; po $ 1.-------- Vaitku
mis P., Kynas, Kunigiškis J., 
Augys J., (latvis.) Baroninič 
J., (latvis) Macnic, (latvis) 
Stepunman, (latvis) Kart, (lat 
visIJT Janitek, Andrulevičius 
A., Jonas B., Burdulis P., Šei- 
kas A., Garbinčius J., (latvis) 
Cezalevius, Sutkaitis S., Zales- 
kienė P., Pašukonis J., Ciper- 
ka; po $ 0,50: (latvis) Kali
nas, Dundys V., (latvis) Kar- 
nanowič, Murauskas F., Kuni- 
giškis J.; po $ 0,15: Juodelis 
V.; po $ 0,25: Kairys J.; po 
$ 0,21: Girkus, po $ 0,20: Ža
lis Pr.

Tautos Fondui Relphton lie
tuviai aukojo: po $ 5: T. Bart 
kus; po $ 3: A. Petravičius; 
po $ 2: A. Janulaitis, S. Gudai 
tis, J. Milkintas, B. Švedas; po 
$ 1: J. Bartkus, P. Kiškis, Z. 
Gumbinas, V. Radzevičius, J. 
Gricius, G. Jonaitis, L. Karpa
vičius, S. Simonaitis, A. Gri-

Prisiuntė gasĮ K. Augaitis, K. Pakama- 
Komitetas nis, I. Kurpeikis, K. Zaras, J.

BENDRAISIAIS BENDRUO
MENINIAIS REIKALAIS

(Atkelta iŠ 3 pusi.) 
reiga greit ir skubiai sutvarky
ti tų reikalą.

Spaudos reikalai, 
ar neremtini? Ar gali ypač mū 
sų spauda isilaikyti iš skelbi
mų ir prenumeratų?

Ar daug reiškiu pripuola
mos aukos atskirų asmenų ar 
organizacijų? Ar daug jų yra?

O kiek yra mūsų tarpe tokių 
brolių, kurie labai nori ir laik
raštį pasiskaityti ir nueiti į me 
ninius parengimus ir pareikšti 
dėl daug ko savo nuomonę, o 
ar daug kuo jis prisideda prie 
visp to? Jei negali savo darbu 
prisidėti, tai piniginė auka 
yra tavoji priedermė ne tik gų- 
vydalu prenumeratos ar bilieto, 
bet Tautos Fondui, savajai 
Bendruomenei. Daug" kas inie 
lai remtų, bet nėra tos orga
nizacijos, tos vietos, kuri jam 
primintų ir būtų jam priimti
na, kaip bendra, lietuviška.

Nejau neatsikratysime tuo 
nerangumu ir neatiduosime 
kiekvienas tai, ką privalome 
savo bendruomenei, savo Tau
tai, pagaliau savo kenčiančiai 
T ėvynei?

Brangūs Broliai ir Sesės, 
prie darbo!

-Januškevičius, P. Stankaitis, 
J. Jasinskas, V. Bakūnas, K. 
Barauskas, J. Senkus, K. Gru- 
nys.

K. L. B. — Timmins Apyl. 
Laik. Org. K-tas Vasario 16 d. 
minėjimo metu ir vėliau su au
kų lapais per butus surinko 
$ 82,25.

Tautos Fondui surnikta — 
$ 32,90. —

Lietuviams ligoniams sana
torijose Vokietijoje $ 49,35.

Aukojo: po $ 5.—, J. V. Pa
ransevičiai, V. Petkus; po $ 
3,—: A. Patašius, J. Simonavi 
čius, B. S'riubiškis, Ign. Urbo
nas ; po $ 2,50 — Aiib. Articko- 
nis, Al. Vaičeliūnas: po $ 2,—; 
Pov. Dambrauskas, T. Laba
nauskas, P. Lapiems, K. Luko
šius, St. Matutis, T. Mažeikie
nė, Paliūnas, J. Smulkevičius, 
P. Ročys, V. Žukas; po $ 1,50 
— J. A. Aušrotai, P. Dzendole 
tasį J. Mikolaitis, Miliauskas 
P.: po $ 1.—. — V. Abroma
vičius, M. Agurk'is, Jurgis 
Aleknavičius, Irena Aleknavi
čienė, Ališauskas, St. Bajorū
nas, P. Balasevičius, A. Banys, 
P. Berneckas, P. Dirmaitis, M. 
Jonušaitis, O. Kuktienė, A. Li
leikis, J. Laugalys, A. Mali
nauskas, V. Mikoliūnas, I. Na
ras, J. Nesukaitis, B. Mištau- 
tas, R. Puida, L. Sargalienė, J. 
Slaninas, V. S'tasevičius, J. 
Staradomskis, K. Svirplys, P. 
Volungė; po $ 0,75 — V. Gu- 
mauskasi; po $ 0.50 — V. Na- 
ceckas, L. Stasiūnas, V. Wy- 
chertas.

Visiems, parėmusiems Tau
tos Fondą ir mūsų tautiečius 
ligonius Vokietijoje, nuošir
džiai dėkojame.

K L. B — T. ALOK.■ ■
OTTAWOJE BUS „SVETI

MOS PLUNKSNOS“.
Ottawa. Vietos B-nės sce

nos mėgėjai po ilgos nesėkmės 
suburti reikiamus, asmenis pa
statymui, pagaliau tuojau po 
Velykų švenčių, prieš atvelykį 
—šeštadienį (IV. 15) stato V. 
Adomėno „Svetimas Plunks
nas“. Po vaidinimo numaty
tas pasilinksminimas— šokiai. 
Į minėtą subuvimą tikimasi su 
laukti svečių ir iš aplinkinių, 
artimsenių O.ttawai vietovių, 
kuriose gyvena ir dirba pavie
niai tautiečiai.

Pastatymas, kuriuo rūpina
si L. O. K-tas ir kurio daugu
ma narių patys dalyvauja pa
statyme, įvyks šv. Brigitos pa
rapijos salėje pusiauaštuntą 
valandą, vakare, įeiti iš Cum
berland gatvės. A. R. T.

GAUTI LAIŠKAI:
Baliui Meškauskui, prieš me 

tus gyvenusiam Norrie, Quo.

MUSU SPORTAS
TORONTO „VYTIS“ JUDA

Žiemos. sezono metu Toron
to lietuviai sportininkai gy
viau reiškėsi tik stalo teniso, 
šachmatų ir krepšinio sporto 
šakose. Po ilgesnės persiorga
nizavimo pertraukos pereitų 
metų pabaigoje torontiškiai ak 
tyviau įsijungė į vietinį kana
diečių sportą ir besivaržant su 
svetimtaučiais pasiekė neblogų 
rezultatų.

Nepavykus krepšinio sekci
jai užsiregistruoti klubo vardu 
Toronto pirmenybėse, ji daly
vavo Kanados ukrainiečių var
žybose, žaizdama už naujųjų 
emigrantų sambūrį „Ukraina“. 
Šiose įtemptos konkurencijos 
susitikimuose „Vyties“ krep
šininkai pajėgė išnešti keletą 
reikšmingų pergalių prieš ge
riausias senųjų Kanados uk
rainiečių komandas ir dastum- 
ti „Ukrainos“ klubą ifci finali
nių žaidimų. Be minėtų pir
menybių, sužaistos vienos 
draugiškos rungtynės su Bro
oklyn© lietuvių Athletic klubo 
komanda, kurios baigėsi 58:42 
(20:21) svečių naudai. Abie
jose komandose žaidė buvęs 
tremtinių krepšininkų elitas su 
gabiomis prieauglio jėgomis.

— Atvelykio sekmadienį 
Londone numatoma suruošti 
lietuviškus šokius C. C. C. sa
lėje. Tam reikalui yra daromi 
žygiai.

BALTICKA
Lietuvis batsiuvį s.

Pataisymai ir užsakymai. 
5355 Verdun Ave., VERDUN. 
Tel. YO 0669.

SIUVĖJAI
St. Morkūnas ir Ip. Kazlauskas 
siuva ir taiso iš savų ir klientų 
medžiagų vyr. ir mot. rūbus.

1109 Brown Blvd. Verdun.

Stalo tenisistai turėjo dvie
jų ratų Toronto apygardos 
pirmenybes, kurių pirmą jie už 
baigė visiška pergale. Sužais
tos 8 rungtynės ir visos laimė
tos. Atsileidus antrame rate, 
„Vyites“ komanda užėmė ben 
drame rezultate antrą vietą, 
nors jos laimėtų taškų santy
kis yra pats geriausias. Pir
menybėse išvesto individu
alaus nugalėtojo vardas teko 
klubo atstovui R. Paškauskui, 
paliekant užpakalyje keliasde
šimt įvairių tautybių sportimn 
kų.

Dabar pravedamuose Dan
fort Radio Trophy žaidimuo
se, kuriuose dalyvauja ketu
rios geriausiai pirmenybėse 
pasirodžiusios komandos, „Vy 
ties“ tenisistai sėkmingai per
kopė pirmąją kliūtį: St. Fran
cis Xaver komanda įveikta 17 
:4. Kitoje pusėje didžiausias 
„Vyties“ varžovas Ryerson 
Press nugalėjo Broadway YM 
CA 11:10.

Gražiausią paskemę atsiekė 
klubo šachmatininkai, iškovo
dami Toronto meisterio vardą. 
Nugalėjus stiprią anglų Gam- 
bitt komandą, lietuviai pasto
viai vedė pirmenybių tabelę. 
Tik nelauktas suklupimas 
prieš ukrainiečius paskutinėse 
kovo mėn. 4 d. rungtynėse, pa
statė abu klubus lygiaverčiai 
taškais. Kovo mėn. 18 d. su
žaistos antrosios išaiškinamo
sios rungtynės atnešė ,,Vy
čiai“ sunkoką laimėjimą 3% : 
2%. Bendras šachmatininkų 
atsiektas iš 5 susitikimų santy
kis yra 20:10. Tuo būdu klu
bo šachmatininkų sekcija pati 
pirmoji įvykdė dėmesio vertą 
at siekimą.

Artėjant pavasariui, pradeda 
ruoštis kamuolio žaidimo ats- 
lovai. Futbolininkai užregis-

truoti dviejose klasėse ir gegu 
žės mėn. pradžioje prasideda 
Toronto distrikto pirmenybės. 
Lipdoma pajėgsenė klubo pir
moji komanda, numatant trauk 
ti talkon hamiltoniškius. Perei 
tais metais gražiai pasireišku
sią jaunių komandą vadovauja 
ir treniruoja J. Žiūkas. Taip 
pat su oro atšilimu galės išju
dėti ir klubo tinklinirjcai, kū
ne Belwood parke yra gavę 
sau kampelį.

— alpuk —

KANADA — PASAULIO 
LEDO RUTULIO 

MEISTERIS.
Pasaulio ledo rutulio meiste

rio titulą laimėjo Kanados 
rinktinė, kuri buvo atstovau
jama Edmontono „Mercury“ 
komandos. Antroji vieta ati
teko USA ir trečioji Šveicari
jai, kuri tuo pačiu tapoEuro- 
pos meisteriu. Kbr,

LONDONE KURIASI 
SPORTININKAI

Sportinis Londono, Ont. jau 
nimas gavo sporto salę vienam 
kartui per savaitę treniruotis. 
Krepšinio treniruotės vyksta 
kas, penktadienis 7 vai. vakaro 
katedros parapijos sporto sa
lėje. Patalpos yra nemažos ir 
sportinis gyvenimas turi šansų 
pagyvėti. Tik čia mažai lie
tuvių jaunimo. Dauguma pa
gyvenę žmonės. Bet krepšinio 
komandą galima sudaryti.

Lpndono visuomenė pagei
dauja, kad ir toliau jaunimas į 
ginčus nesikištų ir laikytųsi 
neutraliai, ir ieškotų kelųi, kas 
jaunimą jungia, bet ne skaldo.

K. ASTRAVAS VĖL BĖGS.
Hamiltono 25 kilometrų bė

gime aplink Hamiltono įlanką 
balandžio mėn. 7 d. (Didįjį 
Penktadienį) dalyvaus Wes
tern Ontario Universiteto stu
dentas K. Astravas.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SPORTININKŲ SVEIKINI

MAI KANADOS 
SPORTININKAMS.

Mūsų krepšinio rinktinės 
žaidėjas L. Baltrūnas įsikūrė 
Australijoje (295 Hoddle St. 
Collingwood, Melbourne Vic. 
Australia), kur eina V. F. A. 
S. K. įgaliotinio pareigas ir 
taip gyvai dalyvauja vietos lie
tuvių sportiniame gyvenime.

IŠiomis dienomis jis atsiuntė, 
per Hamiltono LSK „Kovas“ 
pirmininką nuširdžiausius visų 
Australijos lietuvių sportinin
kų sveikinimus Kanados lietu
viams sportininkams, pagei- , 
daudamas taip pat, nors per 
laiškus, užmegsti glaudesnius 
ryšius su Kanados sportinin
kais, o ypač sporto klubais.

Pasirodo, kad Australijoje 
veikia jau 4 sporto klubai (tiek 
pat Kanadoje), kurių didžiau
sias yra Melbourne mieste su 
100 narių ir šiomis sporto sek
cijomis : futbolo, krepšinio, 
tinklinio, lauko ir stalo teniso, 
buriavimo, šachmatų ir kultū
ros bei promogų. Kiti sporto 
klubai randasi Cauberroje, Sid 
nejuje ir Adelaidėje. Kbr.

GAUTAS
„SPORTO DIENŲ“ Nr. 2.

D. Britanijos Sporto Sąjun
gos leidžiamo sporto žurnalo 
„Sporto Dienos“ jau pasirodė 
Nr. 2 ir yra gautas Kanadoje. 
Šis „S. D.“ Nr. yra žymiai pla 
teshis, deda daug žinių iš 
viso pasaulio sportinio gyveni
mo, platus straipsnis apie Ka
nados lietuvių sportą ir kl. 
Kartu primename, kad dar ga
lima gauti „Sporto Dieifą“ Nr. 
1. Visais prenumeratos reika
lais prašau kreiptis į „S". D.“ 
įgaliotinį Kanadai — K. Ba
roną, 31 Spadina Av., Hamil
ton, Ont. prisiuničant, pusei 
metų prenumeratai 1 dol. čekį 
ar money orderį. Kbr.

I KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA ? |

| MES SUTEIKIAME JUMS |

j TEISINE-KALBINE PAGALBA |
; Į Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus X 

' perkant ir parduodant. Parūpiname paskolą ir ap- § 
J draudą. Atstovaujame įstaigose ir įmonėse. Sudarome § 
I dokumentus bei patvirtintus vertimus. Giname lietuvių S 

interesus Kanadoje ir kituose kraštuose. Jums patar- X 
navimus atlieka teisininkai ir kalbininkai, studijavę š. § 

Amerikos bei Europos universitetuose. §

JONAS JUSKAITIS I108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494 | 
Skyrius: 750 Dundas St. W., Toronto; Tel. WA 0006 §

rw 1 —w—xx———xx———xx --xx xk---->

„PALANGA“ RESTORANAS
vėl perėjo į lietuvių rankas,

Visus kviečiame kiekvienu metu atsilankyti. Atdara die
ną ir naktį. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Gali-

f DĖMESIO! DĖMESIO! į
' Po sunkių žiemos šalčių atbunda visų laukiamas malo- ■ 
J nu pavasaris. Šitam džiaugsmui sutikti Londono Lie- J 
; tuvių kolonija š. m. balandžio 16 d. (sekmad.) 6.30 vai. J 
i* Londono Masonic Temple salėje, Queens Ave 250, ren ' 
f gia pirmą kartą didelį dainos, muzikos ir liaudies meno i

Koncertą
Į Programoje:
; a) garsusis A. Narbuto vadov. vyrų choras iš Toron- J 
\ to (45 asm.), J
' b) latvių taut, šokių šokėjų grupė, . į

c) Rygos op. solistas J. N iedra,
i d) Londono liet, meno pajėgosi. t

‘ Po koncerto šokiai iki 24 vai. J
Tad, tolimųjų ir artimųjų apylinkių tautiečiai, nępra-

' leiskite progos šių visų meno pajėgų pamatyti ir išklau J 
' syti.
i KLB Londono Apyl. V-ba,

I
JOE HAVER

Badio Tarnyba |
Taisomi visų rūšių aparatai. a

TELEFONAS RAndolph 4708. |
63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO. I

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH■ < 

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu
je Montrealyje.

, ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS . 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius registrapijai ir mokėkitę tris 
dolerius mėnesiui. <

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg‘d., P, O, Box 294. Westmount, 

Quebec ,

EXPERT CLEANING 4 DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS f 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

f VICTORIA 
CLEANERS 
&. DYERS Co

Mes valome ir dažome 1 
įvairius, kaip vvriškus, 
taip moteriškus drabu- , 
žius. Taip pat išvalome j 
apsiaustus nuo lietaus Į 
uždėdami jiems “Drex”, J 
kad neperleistų vandens fi 
ir duotų gražesnę iš- j 
vaizdą. J
Taipgi valome visokiau- I 
sios rūšies karpetus ir I 
fotelius (Chesterfields), S 
gardinus lengvus ir II 
sunkius. Sutaisome rū- I ' 
bus (iširimus), įsiuva- 5e 
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš j 
namų ir pristatome į na- s 
mus.
Už mūsų atliktą darbą J 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 3

(galimapašaukti lietuviškai.
Lietuviai savininkai: j 

J. Kriaučeliūnas i
J. Matulaitis

A. Majauskas
Tr. 1135|| MONTREALIS 2832 Allard

k"'------xx---------XX- - XX----- XX- XX—
tx MU J MX———XX-......-MM "'"HK,'--

1
 LIETUVIS SIUVĖJAS

J. INDRELĖ
priima vyriškų rūbų (paltus ir kostiumus) užsakymus. 
Didelis pasirinkimas įvairiausios medžiagos. Prieina
mos kainos.

202 St. Clarens Avė., Toronto. Tel. ME 8522
<X XX

XX "~XK

XK

ma prisivalgyti lietuviškai ir kanadiškai. Puiki muzika 
‘ laisvalaikius galima praleisti kaip Palangoj.

SAV. DU PRANAI,
2575 Ontario St E (prie Frontenac st.)

XX - -Xk-1—nik XX --------xxr-r-T
Tel CH 0554 
xx---~-XX-----

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

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

MIKE 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.

DIRE KTORIUS 
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694
------------ ----------- lx --------- - -------------- ■

c --------- H ===>6=----- H **"
c Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS §
1064 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que. Tel. ||
TR 5929, priima pataisymams įvairius laikrodžius, y 

J Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. Kainos že- n
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja. || 

Kreiptis vakarais po 6.30 vai. y
t *■■■ Ff -T -y 5? .r-—ir--r

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209
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Velykų proga sveikina savo klientus ir bičiulius

HAMILTONO LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS

Šv. Velykų progai iMioširdžiai sveikina viso pasaulio lietuvius sportininkus, linkėdamas jifems gražių laimėjimų

S. MazulcntisJ. Ambrasas ir L Rugienius
S LIETUVIS SIU VĖJAS
f 6920 Monk Blvd.

Mike Reinetas
Mike Grocery

St, Catherine St. E., Montreal,

MONTREAL MOTOR REBUILDERS,
585 Prefontaine St,, Montreal FR 0879,

Bronius Jazokas

Ville Emard, Montreal

LIETUVIŲ SVETAINĖ, $
7682 Edward St,, Ville Lasalle. TR 8112

inž. H. Belanger
BRONX PARK HARDWARE

7635 Central St., Ville Lasalle

Juozas Paplauskas
MĖSINĖ IR MAISTO PRODUKTAI

1918 Frontenac St., Mon treal FA 0209

| ŽUKAS ANTANAS |
f LIETUVIS LAIKRODININKAS 1
žf 1064 Riverview Ave,, Verdun, TR. 5929.

STASVS VIRBALAS
VIRBALL ELECTRIC REG‘D, 

CH 0989 g 816 jean Talon W., Montreal DO 3655

Jurgis Mačionis Matas Šukys
GROCER — BUTCHER — BEER | NATIONALRESTAURANT,

5292 Bannantyne Ave, Verdun YO 2080. 633 Church Ave VERDUN
4WV

w
TR 0141

Siuntiniai

I i Sov. Rusija |
Siunčiame senus ir naujus ’ 

daiktus, vaistus, Strepto- a

myciną.

\ Reikalaukite informacijų: ■' 
| Emso Parcel Co,

1823 Lincoln Avė., 
ji Montreal, Tel: WE 5251 

s Mes vieninteliai Kanaaoje Į 
į turime betarpį Rusijos vy- I 

riausybės agentūros 
Intrust įgaliojimą.

ZXZSS333Z3Z2S3SZZXS3

INCOME TAX!
Grąžinimu j

Asmenims ir įmonėms 
patarnauju.

Atsiųsk šias žinias: 1. pavardė 
ir vardas, 2. rdresas, 3 užsi- 
ėmimasį 4. nedarbo draudimo 
kn. No, 5. darbdavių pavadini
mai per 1949 metus, 6. vedu
siam šeimos sudėtis ir jų ad
resai, 7. pajamos per 1949 m., 
8. atskaitymai income tax per 
1949 m. (vedusiams šeimos na
rių pajamos^, 9. kur praėju
siais metais income tax blanką 

įteikei.
Užsakymus: asmeniui $ 1.—, 

įmonėms pagal susitarimą.
Siųsk: Vaičaitis, 831 Alexan

der Ave., Winnipeg.

IŠNUOMOJAMA 
patalpa krautuvei 

VILLE LASALLE.
TR 8112

į . . jį )tr~ , . ... *

NAUJAS ANGLŲ KALBOS 
METODAS.

Prityręs mokytojas. Privačios 
pamokos' prieinamomis 

sąlygomis.
TEL. TA 3382.

- . r* i r

X

5505 13th Ave., Rosemount, 
Montreal 36, Que.

MONTREAL ENTERPRISES REG'D
Tel. AMhent 0342

Parduodam namus — P ar ūpinam. visokiausią apdraudą w
Darom raštų ir dokumentų patvirtintus vertimus ir tt.

NUOLATINIS PATARNAVIMAS |
ALBERTAS J. NORKEL1ŪNAS, c. s. c. |

SS

L

CRANK GRINDING CYLINDER BORINC
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED 
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St. Catherine

Aukšta kokybe -- žema kaina
Siuntiniai į visus Europos k raštus išskyrus SSRS 

per U S Parcel Post.
Užsakymuose prašoma rašyti AIŠKIAI siuntėjo ir gavėjo 

adresą, pakšeto numerį ir jo kainą. 
STANDARTINIAI PAKIETAI:

Kaina amerikoniškais doleriais

(plytelėmis)
y sv. arbatos (Lipton
1 sv. džiov. vaisių

| Lietuviška moterų kirpykla 1
r Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- Ipusmetinius ir trumpalaikius 

žavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

(B. M. Dodon)
2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

PARDUODAMA
Užkandinė (light lunch), sodos baras, laikraščiai, 
knygos, žurnalai, rašomoji medžiaga, gėrimai, ham- 

burgeriai, hot dogs ir t. t.
Ilgametė nuomos sutartis. Pigu!

7661A Central St,, Ville Lasalle.

2 sv. dešros Saliami
2 sv. kiaul. taukų
2 sv. maltos pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)
2 sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių

Nr. 1 
$

6.10

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
2 sv. maltos pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)
y2 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2 sv. cukraus

Nr. 2 

$ 

5.65

i

2 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėse po 1 sv.)

1 sv. kakao
y2 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. džiov. vaisių
2 sv. cukraus
2 sv. kiaul. taukų

Nr. 3

$
5.30

5 sv. kiaul. taukų
2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. deg. pup. kavos 
l/2 sv. arbatos (Lipton)
3 gab. tualet. muilo

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

y2 sv. kakao
y2 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. Šokolado 

(plytelėmis)
2 sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių

2 sv. alyvos (Mazola)

1 
1
1

sv. kiaul. taukų
sv. rūkytų lašinių
sv. malt. pup. kavos
(skardinėje)

1 sv. cukraus
1 sv. pien. šokolado

XK

Siuntinys Nr. 1—$6.90
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. saliami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarin. (400 g)

------------XX-------- ’MX '■ 1 'Ml

Siuntinys Nr. 14—$5.80
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo

X>C

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus—$3.20

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kvt. miltų $2.60
B. 20 sv. kvt. miltų $ 3.20

Siuntinys Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado

Siuntinys Nr. 19—$9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių

taukų.............. $ 4.25

Nr. 4 

$ 
5.95

Nr. 5

$

5.85

Nr. 6

$

4.45

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
1 sv. ryžių
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
1 sv. razinkų
1 sv. deg. pup. kav
y2 sv. arbatos (Lipton
1 sv. džiov. vaisių

5 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų 

sv. cukraus 
sv. razinkų

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

y2 sv. arbatos (Lipton)

5
1

Nr. 9

$

6.00
(3

3 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
2 qv. deg. pup. kavos
1 sv. razinkų

«v. džiovintų vaisių

Pagal atskirą kainoraštį

I

Nr. 7

$

6.75
5 sv. kiaul. taukų
4 .v. malt. pup. kavos 

(skardinėse po l sv.)
2 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)

Nr. 10 
$

7.10

Nr. 8

lOsv. kiaul. taukų
4 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėse po l sv.)

Nr. II 
$ 
7.10

$ 18 sv. k:aul. taukų Nr. 12
5.65 $

5.95

ruošiame INDIVIDUALIUS 
maisto pakietus.

Teiraukjtės dėl siuntų didesniais' kiekiais_
KITI SIUNTINIAI

Vaistai penicilinas ir kt. Pinigai į visus Europos kraštus.
Į Vakarų Vokietiją 100 DM — $ 22.00.

REIKALAUKITE MOŠŲ KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG’D

456 West 63rd Street, Chicago 21, Ill. Telefonas Wentwo 
rth 6—4107.

AID OVERSEAS, INC., 2244 W, 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL., USA.
Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 
Prašykite pilno siuntinių sąrašo. Pristatymas trunka apie 18 dienų.

Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 
o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOL AIDA.
C. 15 sv. grynų kiaulinių

taukų ...............$ 5.40
D. 37 sv. grynų kiaulinių

taukų ...............$ 8.85

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 5.50
B. 5 sv. degintos ka

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

Siuntinys N r. 42—$6.95
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto

2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. degintos kavos

Siuntinys Nr. 63—$9.95
2 sv. 3 ozs. rūlčytų lašinių
2 sv. 3 ozs. piln. rieb. sūrio
2 sv. 3 ozs. cukraus
2 s v. 3 ozs. ryžių

2 sv. (be 3 ozs.) k. taukų
2 sv. (be 2 ozs.) margarin. 
1sv. kakavos
1 dėž. (400 gr.) grietinės
1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos
y2 sv. šokolado

Siuntinys Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių 
1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos
1 sv. 2 ozs. avižinių dribs.
1 sv. 2 ozs. cukraus
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr. 
y2 sv. šokolado
1 dėž. (400 g) margarino
1 sv. pieno miltelių

1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kuvc»»
1 sv. ryžių

Siuntinys Nr. 93—$6.95 .
5 sv. degintos kavos
5 sv. kiaulinių taukų

Siuntinys Nr. 77—$6.90
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. (be 2 ozs.) k. taukų
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado
1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūk rtų lašiniu

Siuntinys Nr. 94
A. 5y2 sv. Šokolado $4.50
B. 8 sv. bičių med. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40 
L. 10 sv. džiov. slyv. $3.60 
I. 5% sv. margar. $3.50

Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
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RBANGŪS TAUTIEČIAI, MUMS VELYKOS, O DAUGELIUI TREMTYJE, VOKIETIJOJE, ESANČIŲ TAUTIEČIŲ — BADAS, VARGAS, SKURDAS, LIGOS IR NUSI
MINIMAS. TODĖL, KAIP 1ŠGALĖDAMI, PAREMKIME JŲ ŠELPIMĄ IR SIŲSKIM?. KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBOS SKELBIAMAI RINKLIAVAI SAVO 
AUKAS, KIEKVIENA, KAD IR MAŽIAUSIA AUKA, PAREMS NELAIMĖSE ATSIDŪRUSIUS TAUTIEČIUS — DIDŽIOSIOS IR MAŽOS1 OS LIETUVOS LIETU

VIUS. AUKAS PRAŠOME SIŲSTI ADRESU: KLCT, 3a VILLE LASALLE, MONTREAL, P Q.

x

X

x

Birutė Vaitkūnaitė, Išraiškinio šokio šokėja.

x 
X

— ■' t —-jį- ■ ĮC.' : " "

Š. m. balandžio mėn. 10 d. 8 v. v. D. L. K. VytauĮto 
klubo patalpose įvyksta

BIRUTĖS VAITKŪNAITĖS 
ir 

JONĖS KVIETYTĖS

ŠOKIO KONCERTAS
Prie pianino Karl Steiner. Nauja ir įdomi programa.

Koncertą rengia V. D. Klubas. įėjimas 1 doleris.

x

Montreal
CENTRINIS KLB - LOK PATVIRTINO KELIUS 

APYLINKIŲ LOK
Paskutiniame posėdyje Cent pavaišino, pagirdė įvairiais gė- 

rinis LOKas patvirtino šiuos 
Apylinkių laikinuosius organi
zacinius komitetus: Toronto 
miesto, Sudbury, Timmins. St. 
Catharines ir Londono LOK- 
ms pasiųsti užklausimai, nes 
jie, turimomis žiniomis suda
ryti ne pagal taisykles.

ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ 
SUSIRINKIMAS

steigti Montrealio Apylinkės 
laikinąjį organizacinį komitetą 
yra paskirtas balandžio mėne- 
sib 23 d'. 3 valandą po pietų 
„Nepriklausomos1 Lietuvos'/ re 
dakcijoje: 3a Fourth Ave, Vil
le Lasalle. Kiekviena organi
zacija siunčia po vieną atsto
vą, kuris turi turėti savo orga
nizacijos įgaliojimą raštu. Ats 
kiri kvietimai niekam nebus 
siuntinėjami.

MONTREALIO SLA 
SKYRIUS,

Pirmininko adresas: Juozas 
Gražys, 688 Allard Ave, Ver
dun, P. Q., sekretoriaus: M. 
Juodviršis, P. O. Box — 6034.

Užinteresuotiems patariama 
kreiptis aukščiau nurodytais 
adresais.

MARGUČIŲ VAKARIENĘ

SEIMININKĖMS
PARUOŠĖ DIPL. AGR. J. ŠIPELIENĖ.

VELYKŲ SŪRIS
Proporcija: 2 svarai varškės,
1 sv. sviesto,
8 — 10 kiaušinių tryniai, 
1%. — 2 stiklinės cukraus, 
1 stiklinė maltų migdolų, 
1 stiklinė korinkų, 
1 stiklinė razinkų.
Darbas: Trynius su cukrum 

gerai ištrinti; varškę pertrinti 
per sietelį; sudėti išsuktą svies 
tą, trynius, ir viską gerai iš
maišyti. Baigiant, sudėti mal
tus ištrintus migdolus su tru
pučiuku cukraus, nuplautas ir 
nusausintas razinkas, truputį 
druskos. Viską gerai išmaišy
ti, dėti į formą ir paslėgti. Vie 
tpj formos galima panaudoti
lininę skepetaitę, į kurią, su-ti daržovėmis.

dėjus paruoštą varškę, surišti 
stipriai ir prislėgti kuo nors 
sunkiu.

VIRTAS PARŠIUKAS 
DREBUČIUOSE

Išvalytą paršiuką, supjaus
tyti dalimis, dėti į verdantį pa
sūdytą daržovių sultinį ir virti 
ant lengvos ugnies 1% — 2 
vai. kol mėsa bus minkšta. Pu
siau virimo įpilti acto, 2 — 3 
šaukštus (kad jaustųąj silp
nas rūkštumas). Išvirus, sude 
ti gražiai į didelį, pailgą pusdu 
benį, užpilti tuo pačiu perkoš
tu sultiniu ir užšaldyti. Kad 
sultinys sušaltų, reikia įdėti že 
latinos, Duodant stalan, puoš-

Išraiškinio šokio šokėja.Jonė Kvietytė,

rymais todėl ir šį kartą būsite 
priimti su malonumu, gausite 
minkšto ir kieto gėrimo. Be 
to bus traukiamos brangios do 
vanos. Po Makarienės pasi
šoksite ir linksmai laiką pra
leisite. Kviečiame visus daly
vauti kuoskaitlingiausiai. Kai
na 
50

$ 1.25. mokyklos! vaikams 
et.

IRENOS IR RAMUTĖS 
IVAŠKEVIČIŪČIŲ 

KONCERTAN,
kuris įvyks balandžio 22 d. 220 
Pine Ave W, Auditorijoje, bi
lietai parduodami Y¥4CA-oje 
pas p. A. Tamošaitienę ir Vil
le Lasalle, 350 —■ 7 Avė, pas 
p. Toliušį.

INŽINIERIŲ DRAUGJIJOS
susirinkimas įvyks balandžio

8 v. v. YMCA patalpose 
su latvių ir estų inžinie-

14 d. 
kartu 
riais.

R.
40

Toronto
METROPOLITAN OPE- ROS ŽVAIGŽDĖS KONCER

TAS TORONTE.
pijos salėje dainietės rengia 
smagų šokių vakarą, griežiant 
gerai muzikai. Rengėjos malo
niai kviečią jaunimą gausiai at 
silankyti ir smagiai praleisti 
vakarą.

Šokių metu bus tam tikrų 
paįvairinimų, kuriais pasirū
pins ir paruoš p. p. Apeikienė, 
Žikorienė, Užemeckienė ir Ka
linauskienė.

Besirūpinančios, nuolatiniu 
šalpos teikimu nelaimingie
siems, dainietės tikisi para
mos, šį kartą iš žvalaus ir sma 
gaus jaunimo.

Kaina į šokius 50 cnt., pra
džia 8 vai. vai.

Gegužės 6 d. Jarvis colegia- 
to erdvioje salėje įvyks įdo
mus pavasarinis koncertas, ku 
riame mielai sutiko dalyvauti 
žymioji, Amerikos operos me
no žvaigždė O. Kaskas - Kat- 
kauskaitė. Koncertų tiks
las yra atžymėti Motinos die
ną ir gautą iš koncerto pel
ną skirti Tautos Fondui ir lie
tuvių seselių - vienuolių pa
laikymui, kurios globoja^ ir 
slaugo mažųjų vaikučių prie
glaudą.

Žymėtina, kad šiame koncer 
te su O. Kaskas programoje da 
lyvąųs ir artistė Dalia Kuber- 
tavičiūtė - Maurukienė, kuri 
deklamuos Motinos dienai pa
gerbti skirtus eilėraščius ir A. 
Narbuto vyrų choras, kurs at
sidėjęs ruošia naują repertu
arą.

Šį koncertą rengia ir juo rū
pinasi K. L. M. B. Toronto 
Apylinkė, kuri maloniai kvie
čia visus lietuvius.

Šio koncerto bilietų galima 
įsigyti pp. Grigaičių ir Dr. J. 
Kaškelio valgyklose, o taipgi 
ir pas platintojus. Bilietų kai 
na — du dol. 1.50 cnt. ir 1 dol.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Valdybon išrinkti: 
kauskas — pirm.,

MAŽLIETUVIŲ TARYBOS REZOLIUCIJOS
(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

mums atsisakyti nuo vienybės 
su Didžiąją Lietuva ir blokuo
tis tik su svetimtaučiais, kad ir 
to paties evangeliško tikėjimo 
žmonėmis. Tiek katalikiško
sios, tiek evangeliškosios Lie
tuvos dalies kiek skirtingomis 
formomis suprasta krikščiony
bė turi betgi mus jungti ir pri 
vesti prie bendro darbo ir ko
vos už vieningos Lietuvos lais
vę;

4) M. L. T. iki šiol buvo, 
yra ir nori palikti nepartinė, 
nesrovinė rezistencijos organi
zaciją, Ji nori būti bešališka 
bet kuriais partiniais klausi
mais, aukščiausiu tikslu staty
dama tautinius reikalus, MLT 
nevaržo savo narių leisdama 
liems priklausyti partijoms, 
bet ji pati nepasidarė ir atei
tyje nemano pasidaryti kurių 
norą partijų grupių ar srovių 
įrankiu. Mums nepakeliui su 
grupėmis bei partijomis, ku
rios pirmoje eilėje ir mūsų tar
pe stengiasi Įgyvendipti savo 
partines etorijas ar konfesi
nius įsitikinimus. Tokių gru
pių ir partijų aiškinimai ir de
magogiški tvirtinimai apie ta- 
ramą mūsų separatizmą ar 
jiems panašūs pasisakymai, 
yra skaudus tautinių ir patrio
tinių Maž. Lietuvos lietuvių 
jausmu įžeidimas,

5) Mes su nuoširdžiausiais 
jausmais, didžiausiu pasitikėji
mu bei pagarba remsime tas 
institucijas ir asmenybes, ku- 
tios kovoja už mūsų tautos ir 
tėvynės laisvę. Tačiau drauge ' 
reikalaujame, kad visur ten, 
kur reikalinga vieninga tautos

, valia, galėtų drauge reikštis ir 
, M. Lietuvos gyventojų — lie

tuvių valia. Matydami, kad 
daug kur, atstovaujant Lietu
vą, M. Lietuvos reikalai labai 
paviršutiniškai teiškeliami ar
ba nutylimi, mes prašome vi
sas Nepriklausomos Lietuvos 
tebeveikiančias valstybines ins 
tiltucijas ir laisvame pasaulyje 
gyvenančius lietuvius bei jų 
garbingas organizacijas mums 
padėti, kad visur ten, kur yra 
svarstomi ir sprendžiami Lie
tuvos ir M. Lietuvos lietuvių 
reikalai, dalyvautų ir teisėti M. 
L. T-bos atstovai.

6) Šimtmečius iškentėję 
žiaurų svetimųjų jungą ir, 
kaip tautos dalis nežuvę žiau-

aukų ne tik iš politikų, bet ir i 
iš ūkininkų, darbininkų, kultu i 
rininkų, kunigų, sakytojų ir 
kitų luomų žmonių, t

Šiandien mes iš tėviškės iš- ; 
varyti, blaškomės po platųjį i 
pasaulį, nenustodami vilties su 
silaukti laisvės ir Nepriklauso 
mos Lietuvos valstybės ir pasi 
ryžimo kovoti ir aukotis savo 
tautos labui,

Mažosios Lietuvos Taryba, 
kaip Mažosios Lietuvos orga
nas, apjungiąs didelę dalį pa
triotinių ir sąmoningų Mažo
sios Lietuvos lietuvių, kaip vi
sose sunkiose valandose, taię 
ir dabar, sėkmingai kovai uz 
mūsų krašto išlaisvinimą skel
bia :

1) Tik visi lietuviai, būda
mi vieningi, galėsime sėkmin
gai kovoti už Lietuvos laisvę; 
gi vienybei būtinas besąlygi
nis visų lietuvių nuoširdus rei
kalų supratimas bei bendradar 
biavimas.

2) Mažosios Lieetuvos lie
tuviai svetimųjų vėl yra laiko
mi žmonėmis be teisių į savo 
lėviškę. Jų asmeninė, tauti
nė, sąžinės, religinė ir politi
nė laisvė yra visur smarkiai 
varžoma. Jie gyvena nuolati
nėje baimėje ir skursta arvguo 
se. Svetimieji mus naikina, 
klastoja mūsų praeitį, politinę 
bei kitokią valią bei siekius ir 
kalba mūsų vardu. Naujieji 
kurstytojai visomis priemonė
mis skaldo mūsų jėgas ir sėja 
neapykantą ne tik mūsų tarpe, 
bet ir tarp svetimtaučių;

3) Lietuviai visais šiais ka
ro ir žmogaus persekiojimų 
laikais iki šio momento kovojo 
dėl siavo krikščioniškų įsitiki
nimų net savo gyvybės kaina. 
Čia nebuvo skirtumų tarp evan 
gelikų ir katalkių: visi drauge 
kentėjo Gestapo kalėjimuose 
ir kacetuose, o ir iandien dar 
aukojasi bolševikų MVD-istų 
rūsiuose, tėvynės miškuose ir 
Sibiro taigose. Taigi, esame 
giliai įsitikinę, kad bent šiuo 
momentu, kada mūsų Mažo
sios ir Didžiosios Lietuvos 
žmonės bendro priešo paverg
tame krašte ar ištrėmime ken
čia sunkiausią priespaudą ir 
kasdien žiūri mirčiai į akis, 
nėra tikslu eiti su tais, kurie 
kovoja tik už katalikišką Lietu 
vą, nei su tais kurie siūlo

IŠNUOMOJAMI
2 erdvūs, apstatyti kambariai, 
pavieniems, lietuvių namuose: 
49 Dovercourt Rd. 
Massey Harris).
matyti dienomis ir vakarais.

Tel. O. L. 2620

(netoli
Galima pa-

ATVYKSTA DAUGIAU 
LIETUVIŲ,

1950 metais kovo mėn. 27 die 
ną išplaukė laivu „General 
Blatchford“ į Kanadą šie.

lietuviai: 
Bichnerytė Erna 
Čelkus Juozas 
Čelkus Ona 
Čelkus Danutė. 
Dirksaitienė Julija 
Dirksaitytė Edigija 
Girdzevičius Kazys 
Girdzeyičienė Apolonija 
Jonaitienė Augustina 
Kraskauskas Bronius 
Kraskauskienė Marijona 
Kraskauskas Vytautas 
Kriaučeliūnas Juozas 
Kriaučialiūnienė Albina 
Kriaučialiūnaitė Ona 
Metas Karlis 
Metienė Olga 
Metas Bruno 
Senkevičius Česlovas 
Senkevičienė Eleonora 
Šimkus Mikas 
Šimkuvienė Marė 
Vosylius Algirdas 
Vosylius Justinas

25. Bartkienė Kazė
26. Bartkytė Elena
27. Bartkus Jurgis
28. Širvinskienė Domicėlė
29. Vaičius Antanas
30. Dunderis Povilas
31. Dunderienė Veronika
32. Dunderytė Margarita
33. Dunderytė Audronė
34. Čižikienė Zofija
35. Schleuter Herta
36. Schleuter Ilona
37. Welke Marija
38. Welke Karlis.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Krali- 
J. Nevar- 

dauskas — vicep., V. Tamu- 
laitis — sekt.. Kastytis - Tvar- 
dauskaa — ižd., P. Kozulis — 
nariu. Tai yra valdyba, kurios 
būstinė, pagal narių skaičių, 
bus Toronto. Buv. pirminin
kė p. Marija Aukštaitė išrink
ta d-jos garbės nariu. Suva
žiavimas nutarė išleisti Kana
dos lietuvių rašytojų almana
chą.

DAINIEČIŲ LINKSMI ŠO
KIAI — PASILINKSMINI

MAS.
Po Velykų pirmąjį penkta

dienį 14 d. bal. mėn. liet, para-

gios pievos ir puiki padaira, — 
šiomis dienomis lankėsi „Ne
priklausomos Lietuvos“ redak
cijoje ir ponia Jurėnienė „NL“ 
loterijai padovanojo labai gra
žią rankų darbo staltiesę.

SPAUDOS B-VĖS „N. L.“ 
PRANEŠIMAS

Visi akcininkai, negavę iki 
šiol savo akcijų, maloniai pra
šomi nedelsiant pranešti savo 
dabartinį adresą, pažymint 
seną adresą, akcijų pirkimo 
metu, nes neturėjimas adresų, 
užvilkina akcijų išsiuntimą.

Taipogi visi, gavę akcijas, 
maloniai prašome grąžinti pa
sirašytas šakneles, nes jos yra 
būtinos atskaitomybei.

Visais šiais reikalais prašom 
kreiptis į B-vės šėrų sekreto
rių p. Leoną Gudą, 2412 
Springland Ave., Ville Emard, 
Montreal 20, P. Q.

Bendrovės' Valdyba,
--------XX------------**-----------XX—........ XX1 'XX ' -XX“ XX-—X

Balandžio mėn. 15 d. šeštadienį, ž
DL»K Vytauto Klubo choras RENGIA

PP. JURĖNAI,
gyveną Camp St. Malvine, 
R. 3, Lachute, P. Q., apie 
mylių nuo Montrealio, kame
jie turi 20 vasarai išnuomoja
mų vasarnamių, labai gražioje 
vietovėje, kurios gamtovaizdis 
yra nepaprastai įvairus ir gra- 

ruašia Šv. Onos pašalpinė mo- žus, — miškas, kalnai, upė, ly
tėtų draugija, 16 d. balandžio, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos svetainėj 4-tą vai. po pietų. 
Iš anksto prašome paruošti ir 
atsinešti gražiausius margu
čius, nes bus duodamos trys 
vertingos dovanos už puikiau
siai išmargintus margučius.

Niekados savo vakarienėse 
neapvylė, bet visuomet skaniai

KAMBARYS:
Išnuomojamas erdvus kamba
rys vedusių porai, arba vy

rams, ar mergaitėms. 
Kreiptis kiekvieną dieną. 

1290 Valipuette Avė 
Verdun, Montreal.

Priimamas viengungis gyventi 
bendrame kambaryje su kitu 
vyru. Galima su maistu 
be maisto. Kreiptis bet 
dienos metu: 183 — 3rd 

Ville Lasalle.

arba 
kada 
Avė,

X
XK

DIDELI KONCERTĄ

riausios priespaudos metu, mes 
giliai tikime, kad lietuvių tau
ta nežus ir paskutinio sunkiau 
šio mėginimo metu. Tikime, 
kad nuvirs ir dabartiniai tiro
nai, kaip jau nuvirto anksty
vesnieji priespaudėjai, gi abi
pus Nemuno aukštupio ir žem
upio krantų — ūemėje, aplais
tytoje mūsų brolių — sesių 
krauju — kelsis vieninga lie
tuvių tauta ir sutartinai gy
vens bendro vrago, priespau
dos, kalėjimų ir trėmimų iškan 
kinti Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos lietuviai.

s

g
Programoje dalyvauja mišrus choras, oktetas, moterų 
choras, deklamacijos, solo dainos, solo ir tautiniai 
šokiai.

Chorams diriguoja muz. A. Piešina.
Po koncerto bus šokiai, kur iems gros pp. Lapinų 

orkest ras.
Pradžia punktualiai 20 va Inadą.
Visi kviečiami skaitlingiausiai dalyvauti.

DLK Vytauto klubo choro Valdyba.

Šjfe Hamiltono Lietuvių Sporto Klubas „Kovas“ š. m. balandžio mėn. 15 d.
W (šeštadienį), rumunų salėje 20 Murray St. W., rengia linksimus

i S O IK I U S
y Minkšti ir kieti gėrimai.
7? Pradžįa 6 vai. vakaro.

Puikus orkestras.
HLSK „Kovas“.
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