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JEI NEUŽTEKS GERO NURODYMO - BUS PAVARTOTI IR GINKLĄ1
IŠ ANKSTO RYTINIO BERLVNO SĄMOKSLININKUS ĮSPĖJO VAKARINIO BERLYNO TVARKYTOJAI

Karo pavojus ant žmonijai 
užslenka, kaip juodas debesys. 
Dabar atsakingieji valstybei 
vyrai atvirai pradėjo kalbėti 
apie karą, kuris bręsta ne die
nomis, bet valandomis. Dėl to 
JAV užsienių reikalų minis- 
teris

Dean Achesonas balandžio 
22 dienų rado reikalinga 
Įspėti Amerikos visuome
nę, kad SSRS elgesys su
daro realią grėsmę; Ame
rika pirmoji gali būti už

pulta.
Daugelis jau faktų kalbą už 

to pavojaus rimtumą. Mask
vos elgsena dėl nušauto JAV 
beginklio lėktuvo ir absoliutus 
nesivaržymas dėl metodų, ku
rie taikos netu nevartojami; 
oficialiosios JAV informacijos 
konstatavimas, kad JAV nola 
Sovietams buvo peržiūrėta ir 
užgirta ir Generalinio štabo, 
ir Prezidento, ir Senato užsie
nių reikalų komisijos, ir kad ji 
yra labai rimtai vertinamas do
kumentas, kurį tačiau SSRS 
tiktai niekina; pagaliau Jung
tinių Tautų gen. sekretoriaus 
Trygve Lie išvykimas į Euro
pą ir Maskvą, — vis tai rodo, 
kad atmosfera tirštai pritvin
kusi ir pavojus jai trūkti yra 
labai didelis. Dėlto JAV gene 
ralinių štabų viršininkas gen. 
Omai Bradley dabartinę tarp
tautinę padėti lygina su 1913 
metų padėtimi, kas reikštų me 
tus lig karo, bet aviacijos šta
bo viršininkas gen. Vanden- 
bergas mano,, kad karas grei
čiausiai, jau neišvengiamas ir 
„gal, net visai arti“ (“. . .more 
and more convinced that war 
is probably inevitable and per
haps imminent”). Ne veltui 
JAV senatas demonstratyviai 
atžymėjo visus rusų užmuštus 
ant Baltijos beginkliame lėktu
ve lakūnus.

Slaptos vakariečių žinios iš 
rytinio Berlyno taip pat rod > 
bręstančią konflikto grėsmę. 
Nežiūrint visokių švelninančių 
padėtį išsitarimų, yra patiria
ma, kad vis dėlto komunistai 
Berlyne ruošia pasikėsinimo 
demonstracijas. Todėl

JAV komeibdantas Berly
ne turėjo griežtai pareikš
ti, kad vakariečių Berlyne 
komunistams jokios de
monstracijos nebus leis
tos. Ir jeigu nebus pa
klausyta rimto Įspėjimo, 
bus panaudoti šaunamie 
ji ginklai, šautuvai, kul- 

kosvaidžited . ■ ■
Tą patvirtino ir Achesono 

padėjėjas F. Dulles.
Ryšium su įsitempimu san

tykių Berlyno sektoriuje, va
karinės Vokietijos min. pirm. 
Adenaueris savo leidimą apsi
lankyti sostinėje, kur pasakė 
politinę kalbą.

Jis sulaužė okupuotojo 
krašto „tradiciją“ tylėti.
Pajutęs, kad tarptautinės at

mosfreos spaudimas yra labai O tas taip pat kalba apie grindinai išaiškinti plačiąjai apgaulė, prieš kurią bus pasta- balo vamzdžių Saudi Arabijoje,
aukštas ii kad jam leista ap- greit bręstančius įvykius. JAV Amerikos visuomenėj, kad SS tyta tiesa ir melo demaska.vi- kas kelia rimtą susirūpinimą
silankyti Berlyne ne del jo vyriausybė rado reikalinga pa- RS komunizmas yra melas ir mas.
„gražų akių“, Adenaue 
kaip vokietis, pakėlė galvi 
pasakė, kad su juo sąjungi 
kai nesiskaito. Pareiškęs, 
be laisvos Vokietijos negali 
ti Europos, Adenaueris ūžt 
kė „Deutschland ueber alk 
Tai buvo staigmena.

JAV jūrų laivyno štabo 
šininko Shermano nuomoi 
kad karo galima išvengti.

JAV jūrų laivyno štabo 
šininko Shermano nuomoi 
kad karo galima išvengti, 
gu „lipsime ruskiamss 
piršto visur, kur tik jie jį ki 
JAV maždaug ir laikom 
Tai parodo susirūpinimas 
sigynimu bei visa eilė pasir 
Šimų. Nekalbant apie Atla 
Pakto vykdymą, JAV karo 
nisteris Johnsonas patikino 
vo gyventojus, kad JAV 1 
ir slaptų ginklų. Be to, J. 
pradėta adidžiulė karo reiki 
nų gamyba: užsakyta 1. 
lėktuvų ir 112 karo laivų s 
cialiai kovai su povandeni 
mis valtimis.

Labai stipriai JAV kalbe 
apie karo pavojus. Ir Kana 
je, akip girdėt, yra duome 
kurie pažymi, kad susirūp 
mas apsigynimu įgaunąs k< 
rečias formas.
Toje kalbų apie karą virtinėje

JAV prezideento Truma- 
no paskelbtoji Tiesos 
Kampanija ir komunizmo 
demarkavimas, apibūdin 
tieji spaudai ir advoka
tams, papildo bendrą tarp 
tautinės būsenos vaizdą.

ra u

ant

nto 
mi

ANTIKOMUNISTINĖS INFORMACIJOS ŽENKLELIS
Lietuvių tremtinių draugija Waterbury išleido antikomunis
tinės informacijos ženklel, kuris gaunamas: Lithuanian So 
ciety of Former DPs. P. O. Box 64, Waterbury, Conn, 
USA8 Už 1 dolerį siunčia 3 lapus po 54 ženklelius kiek
viename. Visas pelnas Draugijosi bus padalintas Lietuvos 
laisvinimo (Tautos Fondui) ir lietuvių kultūriniams reika

lams.

Trumanas JAV redakto- savininkų tarpe, 
kalbėjo, kad Sovietų ko 

munisniniai diktatoriai naudo
ja dar jokios diktatūros nevar
totus melo ir apgaules meto
dus — jie cenzūruoja ne tik
tai spaudą, bet ir žmogaus min 
lis, mokslą ir meną. Jie eina mikrofilmuoti ir padėti saugio- 
dar toliau, nes varo melagingą 
propagandą.

Trumanas pareiškė, kad tie
sa ir laisvė yra natūralūs žmo 
gaus siekiai, kurie todėl neabe 
jotinai laimės. Tas pačias min 
tis Achesonas taip išreiškė: 
barbarizmas jau daug kartų 
grąsino ir kėsinosi i laissvę, 
kultūrą ir civilizaciją, bet nie
kuomet nelaimėjo, 
ir dabar.

Kariškos žinios. JAV gyny
bos ministerija paruošė projek 
tus, kad pakeistų asmenis ki
tuose miestuose, jeigu atomi
nė bomba nušluotų Vašingto
ną. Svarbūs dokumentai yra

se vietose.
— JAV aviacija nustojo vii 

ties gauti pakankamai pinigų 
įkurti oro pajėgų akademiją.

— Pentagone sėdįs slaptas 
armijos trijų pulkininkų sme
genų trestas su/elktinai pla
nuoja ateities strategiją ne bū 
simiems metams. . . bet pen
ktoms ar dešimčiai metų pir
myn. . .

Bėga pro geležinę sieną. Ne 
seniai lėktuvais iš Čekoslovaki 
jos pabėgę čekai tvirtina, kad 
20% gyventojų klauso „Voico 
of America“, BBC arba Vati
kano radiją. Manoma, kad 
bėglių skaičius iš Čekoslovaki
jos šių metų pavasarį kas mė
nesį sieks- iki 2000 asmenų. 
Tik neaišku, kas jais rūpinsis, 
nes 1951 metais kovo mėn. 
'RO baigs darbą.

Laukiama 
Prancūzijoje, 
laukiama naujų 
jėgos veiksmų 
partijos pusės, 
lauja Kominformas ir ką šven 

___________ = tai vykdo kompartija. Tačiau, 
šia dideliais karo pavojais. °Nie komunistai^ privačiai nusiskun 
kas netiki, kad Trygye Liie mi 
sija ką nors galėtų duoti konk 
retaus. Ypač, kad JAV ir SS 
RS santykiai teik surizgo, jog 
nė viena valstybė negali trauk 
tis atgal.__________________ (k)

Taip bus

mintis 
taip rc-

Trumanas savo 
JAV advokatams 
ziumavo: 1) reikia stip
rinti apsigyr-fmą ir pasi- 
riešinrmą; 2)Reikia efek
tyviai tobulinti demokra
tinę santvarką, kad darbo 
žmonės tiesiogiai įsitikin
tų jos pranašumu prieš 
diktatūrinę; reikia demas 
kuoti tą melą, kurį smur
tiškai skleidžiu sovietų 

diktatūra.

Žodžiu, praėjusi savaitė at
nešė nepaprastai didelį tarp
tautinį įsitempimą, kuris gre-

naujų riaušių
Prancūzijoje 
prievartos ir 

iš komunistų 
kaip to reik.i-

(Pro naujausią Newsweek 
periskopą)

Protestas Maskvai. JAV už 
sienių reikalų min. Achesonas 
rimtai svarsto įteikti Rusijai 
formalų protestą dėl Rytų Vo 
kietijos apginklavimo. Pro
testas jau parengtas su nepa
skelbtais faktaisį kaip sovietai 
parengė Rytų Vokietijos poli
ciją su visais armijos pažy
miais, net artilerijos apmoky
mu. Rusija kaltinama pažei
dusi Jaltos ir Potsdamo sutar
tis, draudžiančias Vokietijos 
apginklavimą. Kai kurie pata
rėjai tam priešinasi, nurodyda 
mi, kad protestas nepadės nie
ko, jeigu nėra jėgos priversti 
jį vykdyti. Kiti tam pritaria, 
manydami, kad tai yra gera 
propagandinė medžiaga.

žius. JAV vyriausybė tylomis 
skuba įgyvendinti slapčiausius 
projektus, kad atominę energi
ją pakinkytų lėktuvams varyti. 
Į įžymiąsias Oak Ridge Tenn., 
įmones buvo nusiųsta daugiau 
pinigų ir šviežių smegenų. Šio 
je srityje dirba dešimt žymių 
firmų su garsiais atominės 
energijos mokslininkais. Pa
grindinę kliūtį sudaro nenor
maliai sunkus atominis varik
lis ir milžiniška jo gaminama 
kaitra. Nors projektas yra žy
miai pažengęs pirmyn, bet dėl 
kariškos reikšmės slaptumo ne 
gali būti paskelbtas viešumai.

Trygve Lie kelionės tikslas. 
JT Generalinio sekretoriaus
Trygve Lūe kelionė į1 Europą raudonąjį veidą. Britų Foreign 
turi tikslą Įtikinti Europos vai- Office imasi iniciatyvos šiam 
dovus, kad tęsimas Rytų - Va- sumanymui įgyvendinti. Ang- 

Artėja atominių lėktuvų am-karų nesusitarimo šioje orga- lai pripažįsta, kad JAV turi

nizacijoje ją sugriausiąs. Lie 
asmeniškai jaučia,, kad nesusi- 
tarlmai negali neturėti naiki
nančių pasekmių ligi JT rug
sėjo mėn. visuotinio susirinki
mo. Jis tikisi įtikinsiąs ir Sta
liną, jog Vakarai nerengia už
puolimo.

Stengsis išsaugoti komunis
tu prestižą. Dar nėra paskelb
ta, bet Vakarų aukštieji valdi 
ninkai tikisi pakreipti JT ki
virčą gerojon pusėn. Esą šie 
asmens įsitikino, kad dabar ru 
sai į apleidimą JT komisijų 
aiūri kaip į klaidą, kuri nepa
dėjo nei jiems, nei Kinijos ko 
munistams. Jie mielai grįžtų 
į JT darbus, jeigu nesusiteptų

i kti nuošalyje, kad neatrodytų 
norinti padėti Kinijos raudo
niesiems.

Nemalonios derybos su ara
bais. Užs. reik, ministerija lau 
kia, kad derybos su Saudi Ara 
biją, dėl JAV bazių nuomavi
mo atnaujinimo Dhahrane bū
siančios nepaprastai sunkios. 
Šios bazės nuoma, kuri yra ar
ti svarbių žibalo turtų, pasibai 
gia šį birželį, 
niai, JAV užs. reik, ministerio 
pavaduotojas George McGhee 
šiuo reikalu užsiminė Ibn Sau 
dui, senasis valdovas pareiškė, 
kad Saudi Arabija nešit ars su 
nieku, kas remia Izraelį.

Lėktuvas virš Arabijos, 
žilnomos kilmės kariškas 
tuvas, greičiausiai rusų, 
nai pastebimas „kabąs” virš 
Vakariečiams priklausančių ži

džia, kad ši taktika galinti su 
grumti Prancūzijos komunis
tus.

Aviacijos naujienos. Ore 
Pajėgų Koordinavimo Komite
tas pasiūlė biudžeto komisijai 
paskirti 12.500.000 penkmečio 
programą, kad būtų išvystyta 
sprausminių transporto lėktu
vų gamyba. Šios lėšos galin
čios padengti tik pirmųjų pro
totipų išlaidas. Didžiosios lėk 
tuvų statybos bendrovės, turin 
čios sprausminių transportlai- 
vių projektus, bet neturinčios 
pinigų bandymams ir konslruk 
c i jai.

— Žemyno kariuomenė ir 
oro jėgos karštai kovoja, kuri 
iš jų išvystys tolimų distancijų 
(ligi 1600 km) ir transokeani- 
ni. . (ligi 8000 km) vadovauja 

Kada, neperse- inų sprogstamųjų rakietų garny 
■bą.

— Po to, kai sudegė „Skrai 
dantis sparnas“, vienintelis 
Northrop YB-49 bandomasis 
modelis, šių 8-ių sprausminių 
motorų lėktuvų ateitis yra ga
na miglota.

Br Aušrotas.B
Ne- 
lėk- 
daž-

— Pareikštas pageidavimas 
Vokietijoje pasilikusius lietu
vius patalpinti į vieną ar dvi 
atskiras stovyklas,. Tas pa
lengvintų jų globojimą ir pa
galbos teikimą. Tuo reikalu 
vedamos derybos su IRO vado

Antroje iš pryšakio eilėje, vidury, matome Mariją ir Joną Liknickus, Oną ir Antaną Matulius, p. M. Arlausskaitę, priešais pp. Leknickus pirmoje eilėje — KLCT ir KLB - LOKo
pirmininkę Petronėlę Jurkevičienę ir didelį būrį Montrealiolietuvių (žiūrėk aprašymą 8-me puslapyje) Foto Mattey.



2 PSL NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1950. IV. 27. — Nr. 17 (160)

Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA 

Kanados Lietuvių Laikraštis
Redaktorius Jonas Kardelis

Redaguojama bendradarbiauj ant Redakcinei Kolegijai.

3A Fourth Ave., VHie Lasalle, Montreal, Que., Canada
Telefonas: TR. 9735

Prenumerata Metams: Yearly Subscription Rates:
Kanadoje........................... $4.00 Canada...............................
Užsieny ............................. $4.50 Other Countries............
Australijoje...................... $5.00 Australia ...........................
Skelbimai pagal susitarimą. Paieškojimų kaina $

Adresų pakeitimai 25 c. (smulkiais pašto ženklais).

Lietuviai emigracijoje

$4.00 
$4.50 
$5.00 
1.00.

Scillos ir Charibdos jau 
peržengtos

c) Visais galimais būdais 
kaupti mokslo ir kultūros ver
tybes ir jas parsinešti į atva
duotąją Lietuvą.

d) Visiems laisvėje esan
tiems lietuviams darniai ir veik 
liai įsijungti į didžią ir šventą 
kovą už Lietuvos politinę lais
vę.
2. Organizacinės santvarkos 

reikalu:
a)l Neatidėliojant pradėti 

vykdyti mūsų tautinių diaspo
rų organizavimą pagal Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
santvarkos nuostatus, suda
rant tskiruose krštuose PLB 
organizacinius vienetus;

Senovės Homero herojų žy
giams pavojingiausios buvo 
Scillos ir Charibdos jūrų vie
tos, kuriose povandeniniai ak
mens, kai ore siautė audros, 
dažnai paskandindavo laivus ir 
nutraukdavo sumanymus. Tokį 
palyginimą norisi priderinti ir 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės kūrimo tam laikotarpiui, 
kuris jau yra praėjęs.

Sunkiausi momentai buvo 
ruošiant Kanados Lietuvių Ben 
druomenės Laikinojo Organi
zacinio Komiteto — KLB - 
- LrfOKo statutą, kuriuo turėjo 
būti reguliuojamas jo darbas ir 
ruošiant Laikinąjį Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Statu
lą, kurio laikantis bus suda
ryta pirmoji Kanados Lietu
vių Bendruomenės Krašto Ta
ryba.

Pirmasis, kaip parodė prak
tika, ligšidl beveik nebuvo rei 
kalingas, o dėl antrojo principe 
jau susitarta. Todėl, vaizdingu 
mo dėliai, galima pasakyti, 
kad Kanados Lietuvių Bend
ruomenės organizavime Scillos 
■r Charibdos jau yra praeitos.

Kai tūli tautiečiai norėtų ži
noti visas eigos detales, tai čia 
ir konstatuojama, kad tokių 
Scilių ir Charibdų yra buvę. 
Nešališkai sakant, jos nebuvo 
kokios nors ypatingos. Nes 
visi nesklandumai, kokie pasi
reiškia bendruomenėje, turi sa 
vo priežastis ir savo eigos rai
dą. Jų pradžia. — žmogaus pri 
gimtyje, jo proto struktūroje, 
jo pasauliožiūroje. Kad vienas 
bjondinas, kitas brunetas; 
kad vienas sangvininkas, o ki
tas cholerikas — kalta jų pri
gimtis. Visuomeninis, socia
linis menas yra tame, kad mo
kėtume sukurti sąlygas, ku
rios visus bent minimaliai pa
tenkintų.

g K

Kanados lietuvių bendruo
menė gali konstatuoti, kad or
ganizacijos darbas lig šiol eina 
pirmyn. Kad didieji formali
niai sunkumai jau nugalėti. Da 
bar belieka konkretus organi
zavimosi darbas, kuris parei
kalaus tautiečių atsidėjimo, 
nuoširdumo ir geros valios.

Šis darbas deja ne visur ei
na pirmyn ir nevisur sklan
džiai. Galima pasidžiaugti, 
kad jau 7 vieltovės yra visai 
tvarklingaji susitvarkiusios ir 

darbą dirba gražiai.
Tačiau yra ir tokių vietovių, 

kurių darbas yra reikalingas 
korektyvų. Tačiau tikimasi, 
kad visi trūkumai bus išlygin
ti ir tų vietovių darbas suside
rins su visu kitu vietovių dar
bu.

Deja, reikia pasakyti, kad 
yra ir tokių vietovių, kurios 
dar neapsisprendusios — dė
tis ar nesidėti į Kanados Lie
tuvių Bendruomenę. Tai dau
giausia pareina nuo tų vietovių 
tautiečių nutolimo nuo lietu
viškųjų reikalų, gal, ir nuo ne
pakankamo jų tautinio ir demo 
kratinio susipratimo. Bet tas 
yra gera, kad tokios vietovės 
tesudaro išimtį. Tikėsimės, 
kad ir tos išimtys visai išnyks.

Dabar pirmasis Apylinkių 
Laikinųjų Organizacinių Ko
mitetų uždavinys yra Kanados 
lietuvių registracija. Tikslas 
yra surinkti juo daugiau ir tiks 
lesnių žinių apie visus, be iš
imties, lietuvius — suaugusius 
ir vaikus ir nežiūrint to, ar jie 
to nori, ar nenori. Po 
kiti uždaviniai.

Konstatuojant tai, 
kviesti visus lietuvius 
bendruomenę ir aktingai daly
vauti jos kūrime.

J. Kardelis.

to seks

norisi 
dėtis į

Mielus bičiulius MARYTĘ MAČIOKAITĘ ir ANTA
NĄ ŽUKĄ, sukūrus lietuvišką šeimynišką gūžtą, svei
kiname ir linkime apsčiai laimės bei šviesaus gyvenimo.

Pr. ir VI Drešeriai.■ I
y 
I 
I
S

KLB — LOK BALANDŽIO 21 DIENOS POSĖDŽIO 
PRANEŠIMAS.

KLB - LOKo posėdyje buvo 
skaityti VLIKo pirmininko 
laiškai. Nutarta su jais prisius 
tas lietuvių registracijos tai
sykles ir prie jų pridėtas for
mas perduoti Kanados lietu 
vių registracijos taisyklių pa- 
ruošėjui, kad jis su jomis susi
pažintų palygintų su mūsų iš- manymą ir pasiryžimą sukurti 
leistomis taisyklėmis ir sekan
čiame posėdyje apie tai refe
ruotų LOKo plenumui.

Praėjusiame ir šiame posė
džiuose yra patvirtinti šie Apy 
linkių Laikinieji organizaciniai 
komitetai: 1. Toronto miesto, 
2. Sudbury, 3. Timminso, 4. 
Oakvillės, 5. Wellando, 6. Van 
couverio ir 7. Ottawos. Sky
riams, kurių pranešimuose yra 
neaiškumų dėl ALOKų suda
rymo, parašyti kiekvienam in
dividualūs raštai: St. Cathari
ne:, Vai d'Or, Winnipegui ir 
Londonui.

Vietovės, kur nėra nė vienos 
lietuviškos organizacijos, kaip 
Wikidsorasj, Ont. ir Port Ra
dium Alta, bet pavieniai as
mens yra pareiškę organizaci
nės iniciatyvos, pasiųstos tai
syklės ir aplinkraščiaj.

M Panelei NORAI MAŽEIKYTEI ir ponui ALFONSUI | 
H GUDUI, sukūrus lietuvišką šeimą, linkiu daug laimės § 
U Ona Dranginienė. S

Grupė Montrealyje apsigy
venusių dramos artistų KLB - 
- LOKui įteikė pareiškimą, 
kad jie Montrealyje steigia lie 
tuvišką dramos teatrą ir prašo 
moralinės ir pradžiai medžia
ginės paramos. Komitetas nu
tarė visokeriopai šį gražų su-

lietuvišką dramos teatrą remti 
ir kviesti prie to prisidėti pla
čiąją visuomenę.

Dideliu pasitenkinimu KLB 
— LOKas konstatavo, kad pir 
mąjį komitetui įnašą — $ 5.— 
padarė KLB Ottawos apylin
kės komitetas, kaip neįeinan
tis į jokį organizacijų centrą. 
Jam pareiškiama padėka.

Ateinantį KLB - L.OKo po
sėdį sušaukti pavesta LOKo 
prezidiumui, kai susidarys 
svarbesnių reikalų.

Pranešama vis)eims Apylin
kių laikiniesiems organizaci
niams komitetams, kad Kana
dos Lietuvių Registracijos 
Kortelės (jos drauge yra ir kar 
totekos kortelės) atspauzdin- 
tos ir siunčiamos ALOKams 
apdėtu mokesčiu po 1 cen^i už 
kortelę. KLB - LOK,

KAS DARYTINA LIETU
VYBEI IŠLAIKYTI

Lietuvių tauta yra didžiau
sioje grėsmėje. Tėvynėje li
kusieji žudomi ar pražūčiai de 
portuojami į Rusiją. Vakarų 
laisvėje atsidūrusiem nepa
lanki aplinka grąsina sunai
kinti jų tautinę individualybę. 
Šitai tautinio iškilimo proble
mai sekti ir, kas esamomis są
lygomis įmanoma, daryti vei
kia VT Lietuvybės išlaikymo 
Taryba, vadovaujama prel. M. 
Krupavičiaus. Taryba buvo 
sukvietusi Vokietijoje tebesan 
čių lietuvųi švietėjų bei kultū
rininkų konferenciją, kurios 
uždavinys buvo numatyti, kas 
darytina lietuvybei emigraci
joje išlaikyti. Čia skelbiamos 
konferencijos prieitos išvados 
tėra medžiaga tarnybos veik
lai. Tais pačiais klausimais su 
sisiielojusius tarnyba kviečia sa 
”O kritiškas pastabas ir pozi
tyvias sugestijas jai pareikšti.

(ELTA)
Akivaizdoje to, kad Lietuvo 

je atėjūnų žudomi ne tik Lie
tuviai, bet ir pati lietuvybė, o 
išeivijoje — lietuvius tirpdo 
gyvenimas, ir lietuvybę neretai 
naikina patys lietuviai, konfe
rencijos dalyviai visais balsais 
nutarė :

1. Artimųjų uždavinių 
reikalu:

a) Stengtis, kad biologiškai 
išsilaikytų visi lietuviai, šio
kiu ar tokiu būdu atitrūkę nuo 
savo tėvynės, ir kad veiksmin
gai būtų išlaikyta jų lietuvybė, 
o ten, kur pastebimas nutauti- 
ino procesas, būtų imamasi 
priemonių jam sustabdyti ir 
nutausitantienas lietuviams su
grąžinti į gyvąsias gretas;

b) Visus atsidūrusius šia
pus geležinės uždangos lietu
vius įpareigoti būti mūsų tau- 
tinijj vertybių saugotojais ir 
lietuviškosios kultūros kūrė
jais, kad žengtume žingsnis 
žingsnin su vakariečiais ir veik 
liai dalyvautume jų pažangoje 
bei jų laimėjimuose;
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DIDELIS ČIURLIONIEČIŲPASISEKIMAS ČIKAGOJE
Anglijai paramą atsakyti, nes 
Anglija iki šiol neleidžia susi
jungti airių tautai ir trukdo su 
daryti Airijos nepriklausomą 
respubliką iš visų tų žemių, 
kur gyvena airių klimės žmo
nės. Jo tą pasiūlymą karštai 
parėmė žydas Klein. Jis ang
lams prikaišiojo, kad Anglija 
trukdė žydams sukurti savo ne 
priklausomą valstybę Palesti
noje. Paskui kalbėjo kongre 
so atstovas lenkas J. Dingella, 
kuris pritarė airiui ir žydui ir 
švelniai, bet tiksliai ir teisingai 
prikaišiojo Anglijai, kad ji per 
davė Lenkiją bolševikams ir 
dar dabar nori su SSRS derė
tis, prekiauti, ir Anglija pirmo 

Senu papratimu, vietos ji pasižadėjo bolševikišką Ki 
riją pripažinti.

Tiesa, kai antrą kartą tas 
klausimas buvo svarstomas, tai 
Anglijai finansinė parama bu
vo pripažinta, bet Anglija 
JAV parlamente išgirdo duag 
esminių jai padarytų priekaiš
tų ir turėjo suprasti, kad kitų 
likimu ne visuomet dera pre
kiauti. Deja, mūsų JAV išei- 
viaji iki šiol savo kilmės repre
zentanto aukštesnėse instan
cijose neturi. Atrodo, kad dar 
negreit pajėgs prasiveržti. Tu
ri storą, kietą plutą pralaušti 
ir išmokti plačiai visuomeni
nio gyvenimo erdvėse pasidai
ryti.

Tariamas lietuvių kandida
tas į apskrities savivaldybės iž 
dininkus J. Brenza rinkimus 
laimėjo ir pasilieka kandidatu, 
nes galutini rinkimai bus rude 
nį. Jis lenkų spaudoje gražiai 
padėkojo savo rinkikams, o lie 
tuviiam padėkoti turbūt pamir
šo, o gal dar padėkos. O gai. . . 
ponai samdytiems mužikams 
dėkingumo nerodo.

Lenkai demokratų sąraše bu 
vo išstatę 15 savo kandidatų, 
čekai — penkis. Jų dauguma 
rinkimus laimėjo.

Titnagas,

A. Geivydas „Už spygliuotų 
vielų“ atsiminimų knygoje iš 
priverčiamųjų darbo stovyKlų 
Vokietijoje šitaip rašo apie ka 
linių grįžimą po dienos darbo:

„Lyg iš po žemės išlindę, be 
dvasios, be gyvybės ir be jė
gų, be veido išraiškos, pilki ir 
dulkėti, slenka kažkoki skele
tai, slenka tyliai ir sunkiai, 
slenka abejingu žingsniu.

,, . . . Kiekvienos kolonos ga 
le nelaimės draugai apkabinę 
veda tuos, kurie patys nepajė
gia eiti, kili gi neša mirštan
čius ar mirusius, kurie jau nie
kad daugiau ' nebežygiuos. 
Taip praeina šimtai, praeina ir 
tūkstančiai“ (23 psl.).

Jaudinančios suglaustos gre 
tos. . .

1----------
Šiandien labai daug kalbama 

apie krikščionybę be Dievo ir 
be principų. Šiandien viešose 
vietose deklamuojama. apie 
krikščionišką kultūrą, nors 
tuojaus pat įrodoma toji nesu
sipratimo ar nesupratimo liga, 
ieškant savo aštriam žodžiui 
gyvos aukos .

Šv. Tėvas Pijus XII savo 
kalboje „Apie naują socialinę

JUZEI GARDONYTEI, pasižadėjusiai amžinai mylėti
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b) Visais kanalais veikti JV grantų organizacijas, virsti lie 
lietuvių nuotaiką, kad ji būtų 
palanki PLB, pradedant orga
nizavimo darbą iš apačios;

c) Susirūpinti tautinės lie
tuvių organizacijos įteisinimu 
vakarų Vokietijoje, kad jau da 
bar Iro globos neturintieji lie
tuviai galėtų reikštis PLB or
ganizacijos rėmuose.

3. Naujųjų ir senųjų emigran
tų organizacinės veiklos

reikalu:

tuvybės aktyvu, ugdant senų
jų nusiteikimus pereiti į Pasuu 
lio Lietuvių Bednruomenės for 
mas ir populiarinant jų tarpe 
lietuvybės išlaįkymo progra
mos idėjas;

c) Lietuvybės aktyvo idėjos
brandinimas ir planai paren
giami vietinio pobūdžio klu
buose; ”

d) Naujieji emigrantai n^ 
išleidžia iš galvos minties bū\ 
pasirengusiems kiekvienu mo-

aj) Naujieji ir senieji emi- mentu grįžti atvaduoton tėvy- 
grantai veikia bendrose orga- nėn ne tik patiems, bet nepa- 
nizacijose; jlstamai ieško senųjų emigran- Z

b) Naujųjų emigrantų už- tų tarpe norinčių grįžti išlais- 
davinys, įėjus į senųjų emi- vifnton Lietuvon. (d. b.)

Čikaga čiurlieniečių laukė. 
Suruošė neblogą jtį sutikimą, 
kuriame dalyvavo daugelis Či
kagos lietuvių visuomenės ,,tū 
zų", kurių kiekvienas įverti
namas maždaug po milioną. 
Tai buvo koncerto išvakarėse 
— balandžio 15 dieną, o balan
džio 16 dieną buvo koncertas

Į Čiurlionies ansamblio kon
certą atsilankė keturi tūkstan
čiai žiūrovų. Šimtai jų nega
lėjo tilpti operos salėje, kuri 
skirta 3.800. Buvę tremtiniai 
ta proga pirko bilietus sa
viems artimiems, kurie vienu 
ar kitu būdu jiems padėjo. Bu
vo ir tokių, kurie nupriko bi
lietus įmonių vedėjams., kur jie 
dirba.
lietuviai norėjo koncerto die
ną įsigyti bilietus, bet jau jie 
seniai visi buvo išparduoti. Ši
to jie nelaukė ir nesitikėjo, 
kad liks už durų.

Dainos ir šokiai visiems žiū
rovams paliko gilų įspūdį. Ku
rie keletą dešimčių metų čia 
išgyvenę ar Lietuvoje nebuvę, 
kai scenoj pamatė čiurlionie- 
čiu& bešokant, kai išgirdo 
dainuojant, ašaras šluostė.

Taip, Čikagoje yra daug 
tuvių chorų, net tautinių 
kių mėgėjų, bet tai ne čiurlio- 
niečiai. . . Kas juos matė, vTs’i 
suprato, kad skritumo didelio 
psama.

Visuomenė dabar laukia sp>> 
cialistų recenzentu pasisaky
mo. Kaikurie jų ttipukus artis 
tus gerokai pakratė. Tiesa, jie 
pasakė daug teisybės, bet ne
mažai ir perdėjo, ypač daryda
mi palyginimus. . . su mėgė
jais, ne su artistais profesiena 
ląi's.- Įdomu, ką j te pasakys 
apie čiurlioniečius.

lietuviama žinotina.

J. KUZMIONIS 
santvarką“ (1944. IX. 1.) vi
su aiškumu pastebėjo:

„Tiems, kurie didžiuojasi 
krikščionių vardu ir savo tikė
jimą į Kristų išpažįsta ntiš- 
kreiplai bei savo elgesiu, išti
kimumu Kristaus įstatymams, 
šis noras (pasaulio atstatymo 
darbui. J. Kz.) ir nuolatinis 
nusiteikimas tikrai broliškos 
solidarios dvasios vadovauja
mam bendradarbivimui yra ne 
tik privalomas paprastas pilie
čio pareigų atlikimas; jiems įs
tatymas yra nepalyginti aukš
tesnės vertės: tai yra Dievo ir 
artimo meilės įstatymas, iš ku
rio kyla anas sąžinės reikala
vimas“ (mano pabraukta. J. 
Kz.).

Taigi krikščionybės išpažinė
jus charakterizuoja:

a.) broliškas solidarios dva- 
siosi vadovaujamas bendradar
biavimas ir

b) Dievo ir artimo meilės įs 
tatymo vykdymas.

Netenka aiškinti, kad tais 
pačiais žodžiais išreiškiama ta 
pati mintis, kurią mes aptaria 
me suglaustomis gretomis.

2----------
Ad. Mickevičius savo kny

goje apie tremtį rašė:
„Esate tarp svetimtaučių, 

kaip sudužusieji svetimame 
krante. . .“

Savo palyginimą didysis po
etas plėtė iki visų nesutarimo, 
kokiu būdu grįžti į Tėvynę. 
Kai laivo aukos jokiu būdu ne
galėjo sutarti, visą laiką tylė
jęs paprastas žmogelis tarė:

„Dirbdami ir maitindamiesi 
užmirštate, kad turime grįžti 
į Tėvynę, bet negrįšime, tiktai 
lajfvu ir jūra. Tegu tad kiek
vienas nusiperka kirvį ir mo
kosi plaukti. Gi jūrininkai, ku 
rie yra tarp mūsų, tegu ištiria 
jūrą ir vietinius krantus ir vė
jus. O kai jau būsime pasiren
gę, nueisimi' j mišką, ir greitai 
pastatysime laivą, pirma nei 
šito kranto žmonės susivoks. 
O jei norės mus pagązdinti, 
tai, turėdami kirvius, apsigin
sime“.

Kai vėliau laivo aukos nega
lėjo sutarti, kurį vairininku iš
sirinkti, tas pats žmogelis 
tarė:

„Pirmiausia išrinkite stalių, 
kuris jums greitai laivą pasta
tytų, o pastatykite tuo tarpu 
senu būdu, nes neturime laiko 
naują bandyti. O kai įsėsime 
ir išplauksime, susirinksime 
žmones, kurie tarp mūsų yra 
jūrininkai, ir liepsime jiems iš
rinkti iš savo tarpo vairininką. 
Jūąų žmonės, taip kaip ir mes, 
nenorės paskęsti, tad yrai iš
sirinks. O jei ir tuo metu būtų 
tarp mūsų nesutarimų, jie pa
sibaigs, nes stipresnieji silpnės 
njus arba suriš, arba į jūras 
įmes; o kol esame šitame kran
te, barniai niekuomet nesi
baigs, nes mums negalima nei 
kitų užmušti, nei surišti“.

Poetas atkreipia tremtinių 
dėmesį į kelis dalykus:

ą) visą laiką reikia rengtis 
grįžti į savo Tėvynę — rengtis 
praktiškai, gilinant savo pro
fesines žinias.

b) reikia ginti savo Tėvy
nės interesus ir be paliovos tęs 
ti kovą dėl laisvės;

c) reikia aukščiausiai staty
ti vienybę, kuri sunkiai reali
zuojama svetur, kai neturima 
savo efektyviai sudrausminan
čių priemonių;

d) reikia paskutiniu atveju 
tik tuos mesti iš savo „laivo“, 
kurie griauna vieningą kovos 
frontą.

3-------- --
Jau minėtoje A. Gervydo 

knygoje rašoma, kad didžiau
sia kalinių pabaisa — tokie pa
tys, tik administracijoje aukš
tesnes vietas užimą, kaliniai:

„Nuo tos bloko aristokrati
jos priklausė ne tik kalinio mai 
tinimas ir pastogė, bet ir gy
vybė, nes nerašytas įstatymas 
leido jiems mušti' savo nelai
mės draugus, o atbukusi sąži
nė netrukdė juos ir užmušti“ 
\31—2 psl.).

Mes gerai žinome, kad nuo 
lietuvio darbingumo, pareigin
gumo ir drausmingumo įmonė 
je priklauso nekartą mūsų visų 
geras vardas, išskyrimas iš ki
tų, o kartu ir Tėvynės įverti
nimas.

Tik suglaustos gretos padės 
lengviau po gyvenimo audrų 
gržtį į Tėvynę. Tad palaiky
kime silpnus, padėkime jų 
sunkios kelionės metu.

UOKDARIAI

be-

lie- 
šo-

lft.
Mums

Kai JAV kongrese buvo ne 
taip dar
Anglijai finansinės pagelbos 
klausimas, tai kongreso atsto
vas airis pasiūlė kongresui

seniai svarstomas

Maskva Bimbos „heroizmo“ 
n»epastebi.

Bimba Maskvai dirba visu at 
sidėjimu. Paskutiniu laiku jis 
pareiškia net tūlą „heroizmą“ 
— pats aprašinėjo, kaip jis tu- 
rjs daug baimės, kai jo „misi
jas/* pikietuoja dipukai. Vie
nur jam tiek pradeda drebėti 
kinkos, kad jis nejučiomis grie 
biasi peilio, kitur prieš eida
mas į salę turi apsivalyti kel
nes, trečiur jį policija paklau
sia, ko jis taip bijo plakatų. . .

O Maskva savo ištikimo tar
no „žygių“ nei nepastebi. . .

Tai dar vienas įrodymas, 
kad ponai mužikų nevertina. 
Maurai juk turi dirbti. . .

Andrulis baugiha draugus 
„progresyvius* *,

Andrulis, kaip Zablockas 
ant muilo, sumanė ant savo iš
galvoto deportavimo į „rojų“ 
uždirbti. Važinėja po Ameri
ką su tikslu „sukelti“ dolerių. 
Bet biznis nėra sėkmingas. To 
dėl jis pradėjo grąsinti savo 
draugams durneliams: Jūs da
bar manęs neparemia^, tai kai

prasidės karas, žinokite, kad 
mus visus sukiš į izoliacijos 
stovyklas. . .

Gal jis ir teisybę sako. Bet 
argi jam mielesnė kapitalisti
nio krašto izoliacijos stovykla, 
kad jis bijo važiuoti į kitiems 
peršamąjį sovietinį „rojų*' ? 
Čia jis, tikrai neapsirinka,

„Užraugino vėdarus“ ir Kana
dos „progresyviams“

Bimbos ir Andrulio „misi
jų“ pikietavimai, Andrulio ne 
paliaujamos aimanos, kad pra
sidėjus karui visi „progresyvie 
ji“ bus izoliuoti, Kanados „pro 
gresyviųjų“ eilėse padarė dide 
ię netvarką. Yla, Lesevičius ir 
Naujas Kanadietis, kuris sovie 
tišką praktiką perdirbinėja į na 
ciškąją, nusiminė ir nuleido 
ausis. . . Kiti, pagal lietuviš
ką patarlę, sako: „Mūsų drau
gams užraugino vėdarus. . .“ 
Žmonės nusiminė, kad mažiau 
gauna batų palaižyti. Matyti, 
kas vergu gimęs, tam laisvė ne 
suprantama. Juos traukia ir 
trukia svetimi batai. ..

Mndrapypki#.

<
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Darbo ir nedarbo klausiniai anglo-saksu kraštuose
RAŠO ST. JOGAUDAS

Tarptaut. Darbo biuro vei
kiančio pri'e UNO — Jungti
nių Tautų, 1950 m. kovo mė
nesio duomenimis šitaip išrodė 
..darbo rinka“1 trijuose di
džiausiuose anglo - saksų kraš
tuose :
1. Anglija
bedarbių dirbančių bed. % 

329.000 23.000.000 1,4
2. Kanada

375.000. . 5.000.000 7,4
3. JAV
4.750.000 60.000.000 8,3

Kas pirmiausia krinta į akį, 
tai kad pačioje Anglijoje bedar 
bių skaičius yra mažesnis, ne
gu Kanados dominijoje. O pa 
čioje Kanadoje ne tik „Darbo 
Kongreso“, t. y., Prof. Sąjun
gų Centro (nekomunistinio) 
vadai, bet net pulk, George

Drew (konservatorių parti
jos lyderis) puolė Ottawos vy 
rįaiusybę, kodėl nieko nedaro
ma aprūpinti žmones darbu, 
įtardami, kad faktiškai bedar
bių skaičius turįs būti žymiai 
didesnis, išeinant iš fakto, kad 
visa eilė nepramoningų Kana
dos rajonų visai nevedą bedar 
bių registracijos. c

„The Gazette“ (inform, 
dienraštis), išeinąs Montrealy 
paduoda, kad ir pats nūn. 
pirm. St. Laurent vienoje kal
boje prileidęs, jog bedarbių 
skaičius galįs būti arti 10% 
(ty. arti pusės miliono).

„Newsweek“ rašo be skrupu 
lų, kad Jungt. Amerikos Vals
tybėse 750.000 bedarbių jau 
(išsėmę bedarbiams skiriamas 
pašalpas ir kadangi naujam 
darbui pasiūlymų tesą labai 
mažai, jiems teksią gyventi iš 
sutaupų „iš gerų laikų“.

Reiškinys nelabai džiuginan 
tis, juo labjau, ‘kad Kayser- 
ling ir kit. ekonominiai, Tru- 
mano patarėjai, įeidami iš rin
kų silpnėjimo, įspėja, kad net 
atėjūs vasarai šie skaičiai tu
rėsią dar pakilti, taip kad ren
ką užplanuoti 6 milijonų bedar 
bių šelpimo biudžetą ir su tuo 
labai rimtai skaitytis.

Kodėl taip yra ir ką tai reiš

kia — ekonom. krizė — depre pius, norėtųsi mums visiems, rinkų, ryšium su kuo fabrikai pramonė, kuri vis daugiau pi- kusių tautų ilnkas (Pakistano,
sija ar tik laikinas — sezoni- kad taip būtų, bet ypač ekono- galėtų padidinti gamybą ir gių prekių išmeta į Europos Indijos, Afrikos kolonijų) Juo
niE reiškinys ir su kokiom eko- minėje srity turėtume vengti naujoms masėms žmonių duoti rinką. '' dant stambias paskolas ir kie-
nominėm perspektyvom mums iliuzijų ir geriau iš karto pra- darbo „veik jokių šansų nesi- Azijoje tą patį daro kare su ditus. Deja, kaip Beland lion
čia gyvenantiems tenka skai- ryti „karčią piliulę“, negu po mat,o, o greičiau gal net at- muštos Japonijos labai elastin- derich sako, tų sviesiu planų
tytis? Yra daugelis laikraščių, laiko graužtis, kad — „ncišsi- virkščiai yra. ga ir gaivi pramonė, kuriai, jei realizavimas ga i pareikalauti
kurie stengiasi rašyti džiugi- laikė mūsų kalkuliacijos bei Dalykas tame, kad Anglija, būtų leista, kone viena pati už- eilės metų, net dešimtmečių,
nančiom spalvom, mūsų žino- planai“, juo labjau, kad eko- nuvertinusi kone trečdaliu sa- dominuotų didelę dalį Azijos tarpu ekonom. „trubeliai
nės, ypač, kurie laik. buvo ne- nom. ekspertai, neišskiriant pa vo svarą, pigiom kainom ne rinkų. Čia prisideda japoniš- bėdos (kaip bėdai bių skaič. di- 
tekę darbo, raminasi ir laukia, ties finansų milnisterio Doug- tik konkuruoja pasaul. rinkoje kos darbo jėgos pigumas, ku- dėjimas) jau dabar mina ant
kada ateisiąs laikas, kada visi, las Abbotti, laikosi labai san- JAV ir Kanados prekes, bet rios negali konkuruoti ameri- kulnų.
kas tik nori ir gali dirbti, gaus tūriai dėl išpūsto optimizmo, net lenda vis giliau į tų abiejų koniško standarto kraštai. Nesigilinant į gilias filosofi- 
darbo, gerai uždirbs ir 11. nes surasti Kanados eksportui Kraštų vidaus rinką. Ieškant išeities, nemažai vii jas, mums tenka skaitytis, p.ir-

Džiugu skaityti tokius pusią daugiau ar net — visai naujų Be to, atkunta Vokietijos čių dedama — praplėsti atsili- moję eilėje, su aštresnio tau-
' . . . pumo butinumu, kiek galint

_ B ~ VB B -- ■ ■ daugiau atidėti juodai die-Darbo pajamų mokesčiai Kanadoje ,kokių ”neat*
Atvykęs į svetimą kraštą 

žmogus, patenka automatiiš- 
kai į to krašto įstatymų nor
mas. Mano šio rašinio uždavi
nys, paliesti Kanados mokes
čių sistemą, arba teisingiau sa
kant, tos sistemos mažą dale
lę: pajamų mokestį ir jo grąži 
nimo for-mas (Income Tax Re 
turn). Tam tikslui panaudo
siu naująjį pajamų mokesčių 
įstatymą, kuris pradėjo veikti 
1949 metais sausio mėnesio 1 
dieną (Income Aa.x Act, Janu
ary 1, 1949).

Kiekvieinas imigrantas, 
bent bendrais bruožais, pirvalo 
pažinti to krašto mokesčių sis
temą. Nepažindamas gyvena
mame krašte mokesčių siste
mos, jis netik negali griiebtis 
savarankiško verslo (biznio), 
bet ir kaipo darbininkas, daž
nai naujos šalies mokesčių sis
temos skaudžiai paliečiamas: 
netenka palūkanų, moka būdą 
arba visai negrąžinami permo
kėti mokesčiai

VAIČAITIS
Mokesčių grąžinamas.

Kiekvienas asmuo, mokan- 
tiis pajamų mokestį, privalo už 
pildyti atatinkamą blanką pa
jamų mokesčiams grąžinti (In
come Tax Return). Blankas

RAŠO B

tojo ar darbininko pajamos ir 
apdedamos mokesčiais.

Reįkia pastebėti, kad žemės 
ūkio darbininkų pajamos iš 
darbo mokesčiais neapdeda
mos.

Mokesčiais neapdedamas ir privalo būti įteiktas iki ba-t 
asmeniui paliktas pragyveni- landžio mėn. 30 -dtįenos. Pa- 
rno minimumas $ 1000.— me- vyzdžiui, už sumokėtus ir.o- 
tams. kesčius 1949 metais grąžini

Edmund Hockridge, dainuoja 
per Trans - Canada pirmadie
niais 7.15 v. v. ir trečiadie

niais 9 v. v. per Dominion 
Network.

Kas yra pajamos?
Pirmiausia turiu trumpai 

apibūdiinti, ką mokesčių įsta
tymas laigo pajamomis, nuo 
kurių mokami mokesčiai. Pa
jamų mokesčių įstatymas ne
duoda apibūdinimo, kas yra pa 
jamos, bet sako, kad pajamos 
yra gaunamos iš viduje ir už
sienyje esančių pajamų šalti
nių ir yra apdedamos mokes
čiais.

Pajamos susidaro iš sekan
čių šaltinių: a) verslo (biz
nio), b) nuosavybės (proper
ty) ir c) tarnautojų ir darbi
ninkų uždarbių. Verslo ir nuo 
savybės objektams mokesčiai 
uždedami' pagal gautą tais me
tais pelną. Tarnautojams ir 
darbininkams mokestis nusta
tomas pagal jų gaunamas pa
jamas metų bėgyje. Į pajamas 
įjungiamos ir kitokiu būdu 
gaunamos pajamos, pav. gau
tos dovanos, butas, maistas. 
Taip pat, tarnautojui ar darbi- vina „Mūsų Pastogės“ techni 
nijnkui įmonės padaryta nuolai kinius rūpesčius. Pereitą sa- 
da s’/mažinti jo pragyvenimo vaitę valstybinėje Sydnėjaus 
kaštams, laikoma kaip tarnau- spaustuvėje pradėjo dirbti Ka

Buvusieji Petro Vileišio namai Vilniaus Antakalnyje, dar 
Lenkijos okupacijos laikais tapę lietuvių kultūros namais, o 
jau nepriklausomybės laikais — lietuvių kultūros instituto 
ir, dar vėliau, — Lietuvos Mokslų Akademijos rūmų dalis.

mui permokėtų mokesčių, blan 
kas turi būti įteiktas iki 1950 
m. balandžio 30 d. Galima 
įteikti ir vėliau, bet mokesčių 
mokėtojas praranda palūka
nas nuo permokėtos taxos už 
praėjusį laiką. Blankai gauna 
mi pašto ir vietos mokesčių įs
taigose. Užpildžius reikia, grą
žinti vietos mokesčių įstaigai 
(District Income Tax Office).

Gali tekti ir papildomai jmo 
pajamų mokestį. Pa.vėla- 
įteikti blanką, reikės nio- 
nedamokėtą mokestį ir 
metirtių palūkanų, skai-

Be to, daugiau tarpusavy 
bendraukime, padėkime — 
tiekdami žinias apie darbo ga 
vimo galimumus visiems, ku
rie to reikalauja — užmiršda
mi tarpusavio vaidus ir srovi
nes rietenas, kokios jos< bebū 
tų. Ekonominiuose reikaluo
se mes visi ir galime ir turime 
sutarti, nuo šiol tebūnie mums, 
lietuviams, savitarpio bendra
darbiavimo gairė, čia Kandos 
žemėje.

Ta pačia proga, daugiau pa
dėkime — remkime lietuviškas 
krautuves ir verslininkus! Ži
nok, susipratęs tautietis lietu? 
viskam judėjimui čia, o vėliau, 
gal net betarpiškai tau pačiam, 
gali būti naudingas, reikalin
gas.

Gerai butų, kad tautiečiai iš 
kitų provincijų daugiau para
šytų į „Neprikl. Lietuvą“ apie 
darbo ir uždarbio sąlygas ten, 
nes Ontario ir Quebec© pro-

SAVO SPECIALYBIŲ DARBE
Pastaruoju metu du lietuviai 

spaudos darbo specialistai pra 
dėjo dribti australų spaustuvė 
se lygiomis teisėmis su austra
lų spaustuvininkais. Antanas 
Katinas, dirbęs „Varpo“ spaus 
tuvėje, Kaune, šiuo metu dir
ba toje pačioje spaustuvėje, 
kur spausdinama „Mūsų Pa
stogė“; p'astaruoju metu spau 
stuvės direkcija pavedė izm 
„Mūsų pastogės“ technikinio 
komponavimo (laužymo) dar
bą. Pasidžiaugtina, kad tuo 
būdu Antanas Katinas yra ne 
tik išsprendęs profesinę savo 
problemą, bet ir žymiai paleng

zyst Gilandis, ilgametis „Spin
dulio“ spaustuvės Kaune spe
cialistas. Abu mūsų tautiečiai 
savo patyrimu ir atliekamu 
darbu yra susilaukę iš savo 
direkcijų didelio dėmesio ir 
įvertinimo.

— Prof. dr. V. Kanauka dil
ba Brunswick Ga., USA mies
to ligoninėje, kaip chirurgas.

— Dr. B. Matulionis dirba 
kaip TBC specialistas 
ium Lake, Rh. I., USA 
jos sanatorijoje.

Wal- 
valsti-

— Dr. Daugirdaitė - 
gienė dėsto Lietuvos istoriją 
aukštes<nioje Čikagos lietuvių 
lituanistikos mokykloje.

Sruo-

lt ė ti
vus 
keti 
6% 
tan nuo balandžio 30 dienos.

Pajamų mokesčių grąždni- 
mui 1949 m. yra nustatytos 
trys blankų formos: T. 1 
Short, T. 1 Generla ir T. 3.

a) T. 1 Short Form yra nau 
dojama, kaip pajamos gautos 
iš darbininko uždarbio, algos, 
pensijos ir investavimų (pav. vincijos, atrodo, labjau perpil- 
į namujs),, jeigu investavimo dytos.
pajamos neviršija per metus 
S 2400.—.

b) T. 1 General yra pildo
ma tuomet, jeigu jūsų pajamos 
netelpa anksčiau minėtame 
blanke:

1. be algos jūs turite dar pa 
jamų iš rinkliavų savo profesi
joje, gavote komisijos ar paja
mų iš biznio, farmos ir tt.

2. jūsų investavimo paja
mos viršijo $ 2400.—,

3. jūs norite gauti mokes
čių kreditą, dėl mokėtinų mo
kesčių užsienyje, ar esate dir
bantysis UNO.

c) T. 3 Form, yra pildoma, 
' jeijju esate patikėtinis arba
vykdytojas ūkyje ar verslovė
je gaunamų pajamų.

Ūkininkai ir gyvulininkystės 
ūkiai, pajamų mokesčių grąži
nimui už 1949 metus, pildo T. 
1 General blanką. 1947 m. nau 
ooti T. 1 Farmers ir T. 1 Prai 
rie Farmer's: blankai yra nebe
naudojami.

Paveldėtojas, už mirusio as
mens pajamas, privalo įteikti 
Income Tax Return blanką 
per 6 mėnesius nuo mirimo die 
nos.

žodžiu, reikia skaitytis, kad 
boom'o (ekonom. klestėjimo) ’ 
laikotarpis, kuris tęsėsi karo 
metu ir apie 2—3 met. po to, 
jau yra užsibaigęs ir' ūkinis 
gyvenimas periodiškai slenka 
žemyn, kaip tai būna po kiek
vieno karo in tai pasireiškia vi 
same pasauly, ne tik viename 
kuriame nors paskirame kraš
te.

Betty Phillips, girdima iš Van 
couver per ČBC Trans - Cana
da pirmadieniais 7.00 v. v. Ji 
pasižymi savo aukščiausiuoju 

sopranu.
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Raudonieji sakalai
Trijų metų nuo paskutinio 

jo karo laikotarpyje beteisė 
tremtinių masė rado pakelia
mus vartus įvažiuoti į Angli
ja, Jungt. V-bes, Kanadą ir ki
tas demokratines šalis. Tie 
vartai atsivėrė girgždėdami ir 
po truputį, nes už jų stovėjo 
vienas užinteresuotas elemen
tas, kuris darė viską apspjau
dyti ir pakenkti benamiui žmo 
gui. Neveltui tuoj po karo žv- 
dėjusios „didelės draugystės“ 
atmosferoj Maskvos „apašta
lai“ trimitavo visomis fanfare! 
mis apie fašistus, karo nusikal 
tėlius, žemos moralės ir elge
sio unriškų lagerių gyvento
jus. Jie jautė, kad gyvųjų rau 
donojo teroro liudininkų atsi
radimas gali po kojomis išsiū
buoti pasitikėjimo pagrindą 
tai masei, kuri lig šiol maitino 
si pasakėlėmis apie komunis
tinę tikrovę. Dėl to jų visos 
iltys buvo paleistos į darbą.

Pamažu tremtiniai iškėlė sa
vo koją laisvės kraštuose ir po 
pirmųjų rūpesčių panoro nors 
procentus išmokėti savo nepra 
šytlema rekomendatoriams. 
Tas, kas dabar vyksta Jungt. 
V-se, atrodo, yra pirmieji ženk 
lai į planingą akciją demaskuo 
ti raudonligę susirgusius tau
tos duobkasius ir jų akliems pa

sekėjams aiškiau priminti, ko
kiems žmonijos „geradariams“ 
tarnaujama. Visa eilė pikieta- 
vimų, pravestų nuo Kaliforni
jos iki Atlanto pakraščio su
kratė jų bazę, dėl kurios tvir
tumo patys komunistai, bepro- 
testuodami prieš tremtinių įlei 
diįmą, kėlė pagrįstų abejonių, 
į tą kryžiaus' karą labai akty
viai įsijungė ir senieji ameii- 
kiečiai lietuviai!: masiniuose pi 
kietavimuose dalyvauja ir 
tremtiniai, ir karo veteranai, Tr 
net seneliai, kurie retkarčiais 
juokų pridaro. Clevelande jie 
pasvaidė sugedusių kiaušinių, 
duodami stalinberniams p ruz
gos palyginti kai kurių netiku
sių kvapų panašumą. Raudo
nųjų stovykloj 'kilo aiškus su
mišimas: pats vyriausias sta
linizmo išguldytojas Bimba į 
salę turi prasistumti tik palei
dus alkūnes į darbą. Bet prie 
to atsitinka kai kurie nemalo
nūs: dalykai. Siūlant visiems 
pikietuotojams kraustytis at
gal pas Hitlerį, mat, atsirado 
reikalas ir žodinei argumenta
cijai, vienas veteranas, pats 
vaikęs nacius iš Flandrijos lau 
kų, neišlaįkė ir siu Bimba. Kiti 
tuo momentu pristatė vieną ka 
rikatūrihį portretą ir siūlė Bim 
bai bučiuoti „tautų vado“ 
skvernus,

Kada Jungt. V-se raudonio- vlmą. Girdi, mes visi esame is 
ji jau turi prakaituoti ir keisti naudojamieji ir todėl paranku 
taktiką, nes į jų paruoštus pa? laikyti bendrą frontą. Tačiau, 
sipi’nigavimo mitingus nesusi- tas frontas, nežiūrint „kilniau 
renka pakankamai žmonių su siu“ norų neprigijo, nes be is! 
tvarkyti gausiai paruoštas ba- naudojimo reikalų naujiesiems 
iiui dešras, Įvyko pusiau štai- pirmoje vietoje stovi Lietuvos 
gus posūkis. Pradėta gerintis ir jos vyžotų okupantų klau- 
tremtiniams, šaukiant ožio ba? simas. Čia nuomonės radika- 
su, kiek jų geram vardui keli liai išsiskiria ir drąsiai būtų ga 
tokie nenuoramos, atsieit pia- Įima skirti 1000 dol. premiją, 
katu nešiotojai, gali blogo pri jei raudonieji pajėgtų viešai 
daryti. pristatyti bet kokį tokio fronto

alijantą iš tremtinių pusės.
Mūsų Kanadoj raudonieji . . .....

jaučiasi truputį saugiau. Prieš Bitės įgėlimas nukrėtė, kai 
tuos linksmo atminimo įvy- Perf.itll m^tu pabaigope ukrai- 
kius Toronto „liūdnajame bal ’Mečių tremtiniai Timminse pa 
se“ beveik kas savaitę galėjai noro pasiklausyt) vieno gqzu- 
skaityti apie tremtiniškas po- s*° su „svarbia miteija is Uk- 
niutes, kurios laiko. . . nakti- rainos jM tautiečio pasipasako- 
puodžius po lova ir per tai jimo- Pasekmė dėl raudonųjų 
daug trabelio sudaro namų sa- užsispyrimo buvo nekokia: iš- 
vininkams, arba trečiojo aukš- byrėjo keli langai n netinka
te gyventojus — jiems duoda įnai pasisuko vieno „liaudies“ 
mas pravardes! čia. būtų nepa- šalininko šonkaulis.
togu perrašyti, kurie kalba de- „Liūdn. Balsui“, atrodo, ne- 
šimt kalbų, o teisme reikalin- būtų ko perdaug rūpintis uk- 
gi liaudies vertėjų ir nudilusio railniečių reikalais, tačiau pa- 
cento prie savęs neprilaiko. Ši gal jo gausiai paduodamai ži- 
keista spaudos „kampanija" nias, fotografijas ir komenta- 
turėjo aiškų tikslą atitinkamai rus atrodė, kad visas Timmins 
pristatyti naujuosius ateivius net su priemiečiais sukilo prieš 
maloniai senųjų moskovitų au tremtinius. Taigi, nuotaika, 
ditorijai. Tačiau tremtiniai ne taip išsisiūbavo, kad trūke, 
kreipė į tai dėmesio, taip kaip jog ir kitose Kanados vieetovė 
ir į retokas J. Ylos pastabė- s,e esantieji tremtiniai gautų 
les, kurios siūlė naujiems atei- mušti. Tačiau Yla great susi- 
viams .užsimerkti ir įsijungti į griebė, kad lietuviams treniti- 
mažą kultūrinį bendradarbia- n-iams reikia k° kito: jie per-

vieną naktį tapo džentelmenais, kas, o toje dvasiniai užguitoje 
vaikšto į sūnų ir dukterų po- bandoje Ylos, Janavičiai, Wid 
būvius, labai kultūringai užsT- rukai ir kitokie panašaus rau- 
Jaiko, diskutuoja ir tt. Vienu go tipeliai dar nekliudoni i 
žodžiu, jų tarpe negali atsiras- žvejoja drumstame vandenyje, 
ii tokių, kurie net. švelniu su- Ar ne pats laikas išsijudinti 
abejojimu pasireikštų dėl Sibi- trečiojo aukšto gyventojams ir 
ro „kolonizavimo“ planų. Ta paieškoti kokios žuvelės gaudo 
pačia proga šie „sugyvenamie- mos įvairių literatūrų, sjavišal- 
įi“ užtrenkė naujiesiems atei- pų, ,,LB“metinių parengimų ir 
viams Winnipego lietuvių klu- kitokių vakarų proga? Ar tik 
bo duris ir bandė pravesti na- nepasitvirtintų žinoma taisyk 
rainį pozicijų pasiskirstymą le, kad jos privengia sūkuriuo- 
Montrealio Vytauto klube. Ta tų vandenų ir staigiais jude- 
čiau paskutiniu atveju pasireiš siais traukiasi iš to maro, pa
ke išrūkymas, pasirodo be at- liekant nesuvalgytas dešras ir 
sparių susipratusių lietuvių ir Kremliaus bobelių aimanavi- 
Quebecko provincijos valdžios mus, kad tiek daug pridaryta 
atsotvai įkišo savo užuodžian- ir tiek dabar visko atliks.
čią nosį. Prie tos progos gal ir „LB“

Taigi, darbai su norais nesi- tektų pagal sovietišką sistemą 
derina ir gal būt, geros valios labjau susiglaudinti. Esant 
žmonės, kurie paprastai ne- Stalinui užimtam svarbesniais 
mėgsta įsiaktyvinti, gali pa- viso pasaulio šnipų ir saboiažt 
mesti kantrybę. Ypatingai, ka runku apmokėjimų reikalais, 
da pavyzdžiai užkrečia, o jų atrodo, aukso „pridengtam“ 
kaimyninėj JAV netrūksta, rubliui netektų atgaivinti su- 
Juk su „gerųjų bet suklaidm- vedžiojimo ir spjaudymo akys 
tų žmonių“ sąvoka, kuri iki na šaltinio — liūdnojo Toron- 
šiol galioje menkiems Kanados to kremlininko oficijozo. M.e- 
komunistėliamsi, toliau eiti ne- lancholiskas tonas jau girdi- 
verta. Tų, kurie laiku neatsi- mas, nes po „N. L.“ Mandra- 
kratė bacilų jau ir pats nelaba- pypkio pastabos apie, bėgan- 
sis neapšvies: jie laikosi siau- čias iš laivo žiurkes, dr. Yla nu 
ra! „Laisvės“ ir „Liūdn. Bąi- sprendė neimti jų pavyzdžio ir 
so“ įsikabinę ir tiesos žodis ne su negausiais „didvyriais“ 
pajėgia įsilaužti į užpelėjusias skęsti kartu į dugną. Taigi, 
ausis. Jų akiniai perdaug už- kuo greičiau tas įvyktų, tuo ge 
dangstyti, kad galėtų pasvars- riau!
tyti kitų nusistatymą ir nuotai Al. Grybauskas,
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Prano Kozulio poezija
RAŠO ANDRIUS LESKUNA5

Pranas Kozulis, „Dulkės 
ežere”, Toronto 1950 m.

Poezija ! Ir kažkaip nedrą
su. Gal dėl to, kad dar anapus 
Atlanto ne kartą buvome ap
vilti ne tik debiutantų, bet ir 
žinomų, po kelias knygas išlei
dusių poetų, kurių talentu ir 
patyrimu, rodos, negalima bu
vo abejoti. Pagaliau ir šitame 
naujų galimybių krašte mūsų 
periodika tebespausdina silp
nus, kartais net skandalingus 
eilėraščius ir tik viena, antra 
švieselė — nauja literatūrinė 
jėga pajėgia peržengti sunkią 
vidutinumo ribą ir teikia vil
čių ateičiai. Žinoma, perijodi- 
koje išspausdintiems dalykams 
šis tas atleidžiama, bet kai la
bai abejotinos vertės darbai pa 
sirodo rinkiniais, reikalas da
rosi skaudesnis. Tada, būna 
liūdna ir kažkaip sūru gomu
ryje. Tada nuleidi galvą ir 
išgirsti tyliai raudant tėvynę, 
nors skaitomoje knygoje labai 
daug kalbama apie jos meilę. 
Dar blogiau, kai tokia knyga, 
ar nenusimanant ir savo silp
nybes dengiant, pradedama kel 
ti į padanges.

Ir Pr. Kozulio knygos ne
drąsiai verti lapą po lapo, bet 
daraisi linksmesnis. Ne dėl to 
kad knygoje būtų viskas tvar 
ko.j, bet kad autorius yra savi 
tas, nuoširdus ir atviras. Pr. 
Kozulis nėra naujokas mūsų 
literatūroj. Veik visi eilėraš
čiai, kuriuos randame rinkiny 
je, buvo anksčiau ar vėliau iš
spausdinti periodikoje. Dau
gumas jų dabar gerokai išly
ginti ir pakeisti. Tai rodo, kad 
Pr. Kozulis rimtai žiūri į po
eziją, nors kartais neišlaiko — 
išsiblaško ir subanalėja. Daž
nai gaila, kai vykusiai užmes
to eilėraščio įspūdį suardo ba
nali vieno sakinio proza. Štai 
charakteringas pavyzdys, kur 
šalia poetinio žodžio, šalia iš
gyvento ir tikro jausmo išsi
veržia nuotaiką ardanti proza:

Jei. ne viltis — aš būčiau mi
ręs, 

jei ne tikėjimas — kas būtų li
kę iš tavęs: — 

visi mes būtume, lyg akmenys 
pilkieji 

sulindę į žemes.
Lyg beržas rytmetin grakščiai 

pasviręs 

aš po giedrėjančiu dangum, 
saulužei dar nepatekėjus, 
kelius į tolumą iš anksto ap

žvelgiu.
(Tikėjimo stiprybė, 20 ps1.).

Pažiūrėkite į šį „kelius į to
lumą iš anksto apžvelgiu“, 
sakinį. Kokiu disonansu jis 
nuskamba eilėraštyje! Ir taip 
daugelyje eilėraščių.

Pr. Kozulis didelį dėmesį 
skiria formai, todėl jo eilėraš
čiai daugumoje sklandus, mu
zikalūs, lengvai sikaitomi. Ri
muose — asonansų persvara, 
kurių kartais randame įdomių 
ir naujų.

Tematikos atžvilgiu rinki
nys gana įvairus. Pirmiausia 
atiduodama duoklė patriotikai, 
ir reikia džiaugtis, kad ši pavo 
jinga mūsų.poezijai tema Pr. 
Kozulio nesužlugdė:

Bet žinau, yra mano tikroji 
ne mergaitė — bet Šiaurės 

žvaigždė; 
pro žaibus ir per ašarų srovę 
ji mane ligi karsto lydės.
Aš tavęs, kaip išganymo lau

kiu., 
tolumoj tavo vardą regiu, 
kai bekraštė naktis apsiniau

kia, 
tu, lyg ašara, riedi dangum.

(Šiaurės žvaigždė, 7 psl.)

Tačiau kartais ir čia, kaip 
anksčiau minėjau, šalia nuo
širdaus kūrybingo posmo, pra
skamba. banalus ir nuvalkio
tas:

Tu pakilai giliuos pusnynuos, 
nuo kraujo žemė kaito — 
buvai tartum plaukais lininiais 
kukli laukų mergaitė.
Šimtai dėl tavo vardo grūmės 
išalkę ir be miego — 
jie su didžiom viltim išėjo 
ir su prastom sermėgom.

(Lietuva 8 pusi.)

Pirmojo posmo paprastumą, 
nuotaikingumą suardo iškil
minga antrojo posmo proza.

Religinis motyvas irgi nesve 
timas Pr. Kozuliui — rinkiny
je randame keletą ir šios min
ties eilėraščių, kurių stipriau
sias „Karalių žvaigždė“.

„Pavasario žaibų“ skyriuje 
vyrauja meilės motyvai, kiu
riais nieko ypatingo nepasako

ma, neieškoma, tačiau žemiau 
cituojama ištrauka parodo, kad 
ir šia tema Pr. Kozulis gali 
parašyti neblogų eilėraščių:

Sninga. Vakare giria nutilo. 
Juodos eglės nulenkė šakas. 
Mudu eikim šimtą mylių — • 
Eikim, kol žvaigždynai

patekės. 
Atiduok man savo širdį, 
aš tau — žemę, dangų ir

marias.
Mum po kojom jau upeliai 

verda, 
ir sapnuoja mieganti giria.

, Paskutiniam skyriuje pava
dintame „Amžinas klausi
mas“, Pr. Kozulis bando filo
sofines temas, kas yra labai 
sveikintina, tik kartu norėtųsi 
priminti, kad autoriui gerokai 
stinga gilumo, jo problemati
ka dar per lėkšta ir intelektu
alumo klausimas dar labai ak
tualus. Geresnieji skyriaus ei
lėraščiai: „Ruduo“, „Homo et 
bumus“, „Taikos atėjimas“ ir 
kt. Štai kaip subtyliai kalba
ma. viename jų apie taikos atė
jimą:

Tik staiga ant manęs 
nugjįleidžia 

begalinė nakties tyluma — 
puola, žemėn pailsę balandžiai 
tyliai šlamančiais šilko 

sparnais.

Gaila, kad paskutinis eilėraš 
tis „Dulkės ežere“, kurio var-
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Montrealyje kuriasi lietuviu dramos teatras
Kanada yra reikalinga bent 

vieno tikro lietuvių dramos te 
airo, kuris bent retkarčiais ga
lėtų padaryti išvykų ir aplan
kyti didesnes lietuvių koloni
jas. Tai, žinoma, labai neleng
vas uždavinys, kaip nelengva 
net ir profesionalams artistams 
susitelkti į vieną junginį. V is 
kas nors kliudo: tai didžiuliai, 
kanadiški nuotoliai, tai daibo 
sutartys, tai kiloki kliuviniai.

Tačiau Kanados lietuvių sos 
k ."xx"~" xkz

du pavadintas rinkinys, labai 
silpnas, primenąs gimnazijos 
laikų poeziją.

Belieka baigminės pastabos. 
Palyginus pliusus ir minusus, 
pridėjus dar tai, kad autorius 
debiutantas, tačiau jau turįs 
savitą veidą, — knygą reikia 
vertinti teigiamai. Bet tai ne
privalo atbaidyti autoriaus 
nuo tolimesnio tobulėjimo, ver 
žimosi, kovos, nes objektyviai 
pažiūrėjus rinkinyje daug ko 
pasigendama: ir gilesnės žmo 
gaus sielą siekiančios proble
matikos ir stipresnio eilėraš
čio užbaigimo ir išsilaisvinimo 
nuo bereikalingos prozos, 
griaunančios poetinę visumą

Bet šiaip ar taip, Pr. Kozu
lis turi talentą ir jeigu įstengs 
nuolatos augti, iš jo sulauksi
me visai rimtos jėgos. 

tinėje — Montrealy susibūrė 
jau, galima sakyti, visas teatro 
branduolis: Br. Dikinienė, dir 
busi Vanagaičio vadinamame 
„Dzimdzi drimdzi“ teatre ir 
tremtyje „Atžalyne“ ; M. Le- 
mešytė — Vilniaus „Vaidilos“ 
teatre, o tremtyje „Aitvare“ 
eatre; taipgi ir A. Dikinis, vai 

dinęs ir „Vaidyloje“ ir „Ait
vare“; B. Pūkelevičiūtė, dirbu 
si Kauno Jaunimo teatre ir 
tremtyje Augsburgo lietuvių te 
atre; K. Veselka, vaidinęs „At 
žalyno1 * teatre ; L. Barauskas, 
dirbęs Telšių dramos teatre; 
J. Akstinas, dirbęs daugelyje 
dramos trupių. Daugumas jų 
yra studijavęs specialų scenos 
meną, išėję dramos mokyklas 
arba žymų laiką dirbę scenos 
meno darbą.

Šie visi asmens dabar suda
ro jau teatro branduolį, kuris 
yra pasiryžęs sukurti Montre
aly Lietuvių dramos teatrą. Ti 
kimasi, kad čia atvyks dar ir 
daugiau artistų profesionalų 
arba jau turinčių didesnę prak 
tiką, dirbusių teatriniuose ko
lektyvuose tremtyje ir tt. 
Kįek žinoma, Kanadoje dar 
yra dramos teatrų artistų, be 
to, dar yra „Atžalyno“ kolek
tyvo dalyvių. Be ko kita yra 
Lietuvos valstybinio Vilniaus 
dramos teatro artistė p.4 D. Ku 
bertavičiūtė, Kauno Jaunimo 

KAZYS VESELKA
♦ 

* *
Naktis. Tylu. Ir mėnuo žvilga 
Drumstam upokšnio vandeny, 
Tik tau graudu, kažinko ilgu, ' 
Tik tau širdies nenuramintl 
Ir tyliai nuslenki per kalnus, 
Lyg valkata tolyn, tolyn, — 
Klausai, kaip lėnos upės alma, 
Kaip skleidžias žiedlapiai gležni. 

Ir nežinai, ar dar galėtum 
Ką nors maža širdim mylėt 
L^bjau, nei upių pulsą lėtą, 
Nei kuklų žiedlapį gėlės.

DAR NEVĖLU
Dar galima gauti JONO NEVARDAUSKO 

UŽRŪSTINTI DIEVAI
Vlonfrealyje pas p. Kudžma —214 — 2 Ave, Ville 
Lasalle, Montreal, P. Q. (čia knyga sukrauta) ir 
Toronte Dr. Kaškelio valgykloje—870 Dundas W.. 
Kaina knygos 1 dol. Platintojams daroma nuolaida.

teatro — p. Dauguvietytė. Vi
si dramos artistai yra laukia
mi Montrealyje, kur galėtų pri 
sijungti prie bendro didelio 
darbo — Lietuvių Dramos te
atro Kanadoje kūrimo^ Žino
ma, bus rūpinamasi ir prieaug
liu iš gabesnių asmenų.

Teatro branduolis pirmam 
žygiui yra užsibrėžęs pastaty
ti Antano Škėmos trijų veiks
mų dramatinę legendą „Živi
lę“- Jeigu taip susidės aplin
kybės, kaip yra norima, tai te
atro atidarymui iš Čikagos ga
li atvykti režisierius J. Blekai 
tis, kuris yra susirgęs ir žada 
atvykti pasigydyti į Montre
aly, nes čia yra didelis specia
listas, kurį jam yra rekomeiida 
vę žinovai. Besigydydamas, 
jis, jei leis sąlygos, galės parc- 
žisuoti, o, gal, ir pastatyti 
„Živilę“.

Po to yra numatyta statyti 
ir kitus veikalus — lietuvių ir 
nelietuvių autorių. Teatras no 
ri bendradarbiauti su KLB - 
su visais lietuviais.

Tokį dramos artistų pasiry
žimą reikia tiktai sveikinti ir 
linkėti jiems geriausios sėk
mės. Bet jiems reikia ir mate
rialinės paramos, nes tas užsi
mojimas yra susietas su nema
žomis išlaidomis. Tikimasi, 
kad ir dėl to bus susilailkta tin 
karnos paramose
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POŠVAISTĖS
AMŽINOSIOS UGNIES SŪNŪS

Girkalnio krūtinėje sielvar- 
las lyg suakmenėjo. Jis neži
nojo kas Aldonai atsitiko, ir 
tas nežinojimas kėlė jo sieloje 
siaubą. Per paskutines keletą 
sakaičių antras toks smūgis: 
pirma gestapo, dabar sužadė
tinės ir jos tėvų dingimas. Ir 
už ką? Ką jis kam padarė? 
Likimo smūgiai? Bet kas yra 
likimo smūgiai?

;— Ne tu vienas, visa tauta 
kenčia, — pasigirdo jam tar
tum tolimas atklydęs iš kitų pa 
saulių ryto sambrėškų šešėlių 
šnabždesys. — Tavo sielvartas 
yra lašas tautos sielvarto jū
roje. . .

—i Taip, aišku, visa tauta 
kenčia. Aš kenčiu kartu su 
milionais savo tautos kanki
nių šiandien ir su šimtais mi- 
lionų kankinių praeitais am
žiais, — Girkalnio protas ir 
vaizduotė dirbo karštligiškai. 
— Bet. už ką? Kokia buvo jų 
ir mūsų tos kančios prasmė? 
Kokį testamentą paliko anie 
melionai kankinių mums, jų 
ainiams? Ką iš savo karstų 
apie tai mums byloja mūsų di
dvyriai, kurių lūpomis ir dar
bais kalbėjo lietuvių tautos ge 
nijus? Argi tik kančia tėra 
mūsų gyvenimo prasmė? Ar 
kančia yra tas slaptažodis, ku
rį vieną kartą mirdama perduo 
da kitai? Aš žinau esąs bėgi
kas, kuris perima iš savo pirm 
lakūnų krivulę, atkeliavusią 
per kartų kartas iš amžių gilu
mos ir nešu ją toliau, bet ko
kiais ieroglifais ta krivūlė iš
marginta? Kas išskaitys tą 
mįslingą raštą? Kovoti? Kar

toti Pilėnų kunigaikščio Mar
gio žygį?

Girkalnis per daug mylėjo 
savo tautos praeitį ir per daug 
buvo ištikimas savo prosenolių 
sąjungininkas, kad butų galė
jęs pasakyti: ne!

— Taip, kovoti, kovoti ir 
kovoti, bet kas tos kovos pa
baigoje? — galvojo toliau Gir 
kalnis, stipriai spausdamas sa 
vo degančią galvą. — Mūsų 
prosenoliai kovojo 2.000 metų 
ir visose Rytų Europos žemė
se liejo savo kraują, ir kokios 
pasėkos? Atrodo, kad lietuvių 
tauta amžinai žygiuoja jaer 
siaurą būties ir nebūties liep
telį. Ką tik gimę, mes jau esa
me paženklinti fataliniu ženk
lu : kovok, laimėk, žūk didvy
rio mirtimi arba vergauk! Mū 
sų tautos dainos lyriškos, jose 
nėra epo ir veiksmo, nes pats 
mūsų gyvenimas yra veiksmas 
ir epas, o ramybė ir idilija, 
apie kurią taip iškalbingai dai
nuoja mūsų nežinomi dainiai, 
yra niekados nepasiekiama sva 
jone. Išsilaikyti ant pavir
šiaus, nenuskęsti! Gal tai ir 
yra slaptažodis, kurio aš taip 
seniai ieškau? Bet ar tai nėra 
per daug skenduoliška filoso
fija? Tauta amžinai skęstanti 
ir vis dėlto amžinai plūduriuo
janti ant paviršiaus! Kai kada 
bangos visai užlieja mūsų gal
vas, o kai kada vėl mes pama
tome saulę! Šiurpu, tragiškai 
didinga ir be galo liūdna. . .

— Tik vergas nusimena!
— Kas ištarė tuos žodžius?

— krūptelėjo jis.

— Tu paminėjai mano var
dą, ir aš atėjau, — skambėjo 
tartum iš požemių duslus, gi
lus balsas. — Šiandien mano 
pagalbos šaukiasi kiekvienas 
lietuvis, ir jūsų visų žvilgsnis 
krypsta į liepsnojančią amžių 
padangėje mano pilį. Tas gaiš 
ras rodo jums kelią, kad nepa- 
klystumėte. Tu stengiesi su
prasti savo prosenolių šešėlių 
kalbą. Nereikalingos pastan
gos, nes mes gyvename jūsų 
širdyse ir mintyse. Nėra „jūs“ 
ir „mes“, tėra tik „mes“. Jūs 
negalite atsiskirti nuo savęs.

Dabar Girkalnis įsižiūrėjęs 
galėjo matyti į ryto miglas įsi 
siautusį, pasvyrusį ties juo še
šėlį, padėjusį savo šarvuotas 
rankas ant didelio kardo ran
kenos. Visas jis žvilgėjo leng
vais sidabriniais šarvais su pa 
kiltu antveidžiu. Jo išblyškęs, 
taisyklingų bruožų veidas bu
vo liūdnas, o iš akių tryško at
kaklumas ir valia. Už jo rymo 
jo kiti apsišarvavę šešėliai, ku 
rių veidų, tačiau, Girkalnis ne
galį išskirti iš miglų.'

— Kai priešai apgulė mano 
pilį, aš taip pat, kaip tu dabar 
sėdėjau savo menėje ir šau
kiausi prosenolių dvasių pata
rimo. Ir jos man pasakė, kaip 
aš dabar tau sakauj kovok ir, 
jei negali laimėti, mirk! Tada 
aš įlipau į kuorą ir apžvelgiau 
priešo stovyklą;; laužai kūre
nosi nakties tamsoje. Aš ne
galėjau apžvelgti jų daugybės. 
Man buvo aišku: laimėti aš ne 
galiu, pasitraukti taip pat visi 
■kiliai buvo priešo pastoti. Aš 
galėjau pasiduoti ir eiti į ver
gijos jungą, bet. aš galėjau ko
voti iki paskutiniojo kraujo la 
šo ir žūti. Pasidavimas — am
žina gėda, kova ir mirtis — 
amžina garbė! Aš pasirinkau 
garbės kelią ir liepiau krauti 
laužą pilies kieme. Amžino
sios Ugnies ranka mes tada pa 
rašėme savo testamentą atei

nančiai paskui mus Lietuvai. 
Tame testamente įrašytas tik 
vienų vienas žodis: Garbė!

— Tavo laužo ugnis lieps
noja mūsų širdyse, kunigaikšti, 
ji šildo ir gaivina mus, kaip 
šildė ir gaivino mūsų proseno
lius, beklaidžiojančius amžių 
kryžkelėse. Tavo pilis sude
gė, jos gynėjai žuvo, bet Am
žinosios Ugnies užgrūdinta 
garbė liko nemari. Bet sakyk, 
kunigaikšti, kodėl mūsų liki
mas toks žiaurus? Kodėl mes 
niekados neturime ramybės? 
Kodėl ties mūsų galvomis, tar 
turn milžiniška likiminė švy
tuoklė, amžinai švytuoja mil
žiniškas kardas ant plono siū
lo? Kodėl po mūsų tėvynės 
iaukusi itąfip dažnai švaistosi 
giltinė, o ne gerosios laumės, 
audžiančios žmonėms laimės 
juostas? Aš myliu ir lenkiuosi 
prieš didvyrius, bet būti amži
nai didvyriu yra nebe žmoniš
ka, bet dieviška našta. Ir ar 
ne per daug didelė likimo ne- 
1 eisybė uždėti triuškinančią did 
vyrio naštą ant silpnų žmoniš
kų pečių ir reikalauti iš jo žy
gių, perviršijančių jo pajė
gas?. . .

— Taip galvoja vergas, — 
tartum Perkūnas nuaidėjo Pi
lėnų didvyrio balsas, kuris 
kaip aidai atsiliepė jo palydo
vų būryje. — Tu nori patei
sinti silpnuosius, ^vapančius: 
mes negalime būti didvyriai, 
todėl, tvarsykimės niekybės 
dulkėse ir tieskime rankas 
priešui, kuris gal pasigailės ir 
užkals pančius ant jų. Didvy
riams palikime didvyriškus žy
gius, o silpnuosius atpalaiduo
kime nuo heroizmo atsakomy
bės ! — tavo šūkis. Bet tu už
miršai, kad tie, kurie gynė 
mano pilį ir žuvo liepsnose, ne
buvo dievų patepti didvyriai. 
Jie atbėgo į mano sodybą iš 
apylinkių, miškų ir laukų, Jie 
nebuvo jokie kunigaikščiai ir 

bajorai, jie buvo daug dau
giau : jie buvo lietuviai! Kai 
aš jiems pasakiau savo valią 
nepasiduoti gyviems ir pasiū
liau kiekvienam pasirinkti sau 
kelią, nė vienas jų nenubėgo 
prie vartų ir neištiesė priešui 
rankų grandinėmis užkalti. 
Kas nežuvo kovoje, žuvo ant 
laužo. Kareiviui, patekusiam 
į vergiją per prievartą, neuž- 
kirstas kelias tapti didvyriu, 
bet savanoris vergas yra pa
našus į nukritusį lapą, kuriam 
lemta supūti dumble.

Tie žodžiai buvo pasakyti 
rūsčįiu, nepermįaldaujamu to
nu, tartum Pilėnų kunigaikš
čio lūpomis būtų kalbėjęs pats 
lietuvių tautos likimas. Bet ar 
tai tiesa? Ar gali būti kiekvie
nas didvyris? Ar mūsų prose
nolių išmintis ne per daug pla 
ti, kad mes ją galėtume supras 
ti? Taip gali galvoti tik dva
sia, žiūrinti į mus iš septyne- 
rių amžių perspektyvos. . .

— Tū netiki mano žodžiais?
—> Aš tikiu tavo žodžiais, 

kunigaikšti, bet yra milžiniški 
nuotoliai tarp to, kas yra ir kas 
rurėtų būti. . . Kartais mes 
tuos' nuotolius užpildome ne 
darbais, bet norais. . .

— Nėra jokių nuotolių, yia 
kas yra. — Kunigaikščio balse 
skambėjo nuovargis. Girkal
niui pasidodė, kad jis kalba 
kaip žmogus, kuriam tenka aiš 
kinti aiškius, savaime^ supran
tamus dalykus. — Mes visi gė
rėme iš to paties šaltinio ir šil
dėmės prie tos pačios Amži
nosios Ugnies. Nėra nei iš
rinktųjų nei atstumtųjų. Pra
eities ūkanose žerška kardai ir 
girdėti ryžtingi žingsniai did
vyriškos tautosį skinančios sau 
kelią į garbę. Ten žygiuoja 
vyrai, moterys ir vaikai, ten 
žygiuoja dievai ir kunigaikš
čiai. Kiekvienoje amžiaus 
kryžkelėje jie įmūrijo akmenis, 
kuriuose surašytos jų dejos, su 

krauti pergalės vainikai ir prie 
šų vėliavos. Aš nematau ten 
nė vieno, sukniubusio jpo savo 
didvyriškumo našta. Iš amžių 
gilumos iškilusi ranka parodė 
mums kelią, kuriuo aš nuėjau 
ir kuriuo jūs turite eiti. Nei aš 
negalėjau, nei jūs negalite iš 
to kelio iškrpti arba pakeisti 
jo linkmę, nes jai gaires sube- 
džiojo patys dievai. Vienoms 
tautoms lemta gyventi užuovė 
juose, kitoms — skersvėuo- 
se. Mes esame žvarbių skers
vėjų tauta. Tautonų ir slavų 
bangos amžinai plakasi į mūsų 
krantus, ir amžinai mes turime 
jas atlaikyti savo krūtinėmis. 
Tu abejoji, ar tai pakeliama 
silpniems pečiams, tu savo nu
siminime vadini savo tautą ne- 
paskęstančių skenduolių tauta. 
Ne,, mes esame audrų vaikai; 
dievai mums leido apsigyventi 
ant uolos ir liepė ją ginti. Mes 
vykdome jų valią. Jokie prie
šai mūsų negalėjo nugalėti. 
Tuomet jie pasikvietė į pagel- 
bą savo dievus, bet mes nepra
laimėsime tol, kol nenusigię- 
šime nuo savų lietuviškų die
vų. Nors tu išpažįsti nuają 
Dievą, bet ir tavo širdyje te
berusena atošvaistės Amžino
sios Ugnies, kurią užkūrė mū
sų prosenolių prosenoliai savo 
kelionės pradžioje. Kai ta Ug
nis užgęs, lietuvių tautos ke
lias pasibaigs.

Punios didvyris nutilo ir ku 
rį laiką rymojo giliai susimąs
tęs ant savo didelio kardo. At 
rodė, kad susimąstę rymo ir jo 
palydovai. Girkalnis nedrįso 
drumsti to susimąstymo nau
jais klausimais. Kai kunigaikš 
tis vėl prabilo, jo balsas skam
bėjo daug švelniau ir Girkal
niui kartais rodėsi, kad jis gir
di ne šešėlį kalbant, bet klau
sosi savo paties mąstymo.

—• Amžinoji Ugnis yda 
karšta ir kaip jos liepsnos tyra 
tėvynės meilė. Mes visi esame 
Amžinosios Ugnies sūnūs. Jį
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KULTURIM? KRONIKA „Dainos“ grupe veikia
Šių metų kovo 31 d. pirm, romaitytė su 48.73 cnt. ir M.

GRAŽUS KONCERTAS LONDONE

NAUJI TECHNIKOS 
IŠRADIMAI

— Anglijos inžinieriai va- 
lyklinį — jet motorą, kuris 
lig šiol buvo naudojamas lėk
tuvams dabar pritaikė automo 
biliams ir jau rodo New Yoike 
savo automobilių parodoje.

— JAV Boeing Aircraft 
(kompanijos inžinieriai padir
bę turbininį motorą, kuris sve
ria tiktai 200 svarų ir duoda 
175 arklio jėgas. Jis varomas 
bet kokiu kuru: žibalu, gazoli
nu, aliejum.

— Amerikos lėktuvų gamin 
tojai pastatė lengvo tipo lėktu
vus su varykliniais motorais, 
kurie skrenda 700 mylių —

ANEKDOTAI
Propaganda.

Reicho propagandos minis- 
teris Gebelsas mirė ir nusi
kraustė anapus ribos. Nežiū
rint, kad jis buvo didžiausis 
nusidėjėlis, dangaus vartmm- 
kas Petras, pakratė raktais, ir 
pasakė:

— Gali pasirinkti, pagal 
skonį — dangų, skaistyklą ar 
pragarą. Gebelsas kyštelėjo 
galvą į skaistyklą ir atšoko, — 
ten buvo tamsu ir nejauku. 
Apsidairė danguje ir sugrįžo, 
— ten Dievas sėdėjo tarp an
gelų, kurie giedojo jam him
nus.

— Nuobodu, —jis nusiskun 
dė Petrui.

— Pasižiūrėk pragaran, gal 
patiks? — atsakė jam Petras.

Pragare Gebelsas rado mu
ziką, šokančias gražias mote
ris, besiliejantį šampaną. . .

— Eisiu pragaran, — nu
sprendė propagandos ministe- 
ris.

—■ Eik, jei tau patinka, tik
tai atsimink, kad sugrįžti ne
galėsi, — patarė Petras, ir dėl 
aiškumo pridėjo: —Taip, kaip 
V iš Sovietų „rojaus“. . .

Pragare Gebelsą paėmė į 
smalos katilą, kuriame velniai 
jį maišė' šakėmis.

Gebelsas šoko ant Petro:
— Kaip čia dabar yra? Tai 

gi' visai kįta, kas man buvo pa
rodyta!. . Tai apgavystė!!!

1— Ne, — ramiai atsakė Pet 
ras. — Tai buvo tiktai propa
ganda. . .

(Kas pasakys geresnį?)

1150 kilometrų per valandą ir 
per 5 minutes pakyla 40.000 
pėdų — apie 10 kilometrų 
aukštyn.

I. MOTEKAIT1ENĖ 
„TRUBADURE“

Izabelė Motekaitilenė, dra
matinis sopranas, gegužės 7 d. 
dainuos Amerikos kompanijos 
Verdi operoje „Trubadūras“ 
Leonoros rolėje.

Anksčiau joje Bizet operoje 
„Carmen“, Carmen rolėje dai
navo p. Dičiūtė - Trečiokienė. 
Ip. Nauragis taip pat yra tos 
operos pakviestas dainuoti vie 
noje operoje.

BOSTONO LIETUVIAI 
DALYVAVO TAUTŲ 

FESTIVALY
Bostono lietuvių tautinių 

šokių grupė, vadovaujama O. 
Ivaškienės, dalyvavo Ameri
kos tautų festivalyje St. L/>uis, 
Mo. miesto operos rūmuose ir 
turėjo gražų pasisekimą. Jos 
pasirodymas buvo po Ameri
kos indiečių pasirodymo.

NAUJA STUDIJA APIE 
MILAŠIŲ

„Poetes d‘aujourd‘hui“ se- 
rioje Paryžiuje išleistas poeto 
Milašiaus poezijos rinkinys 
prancūzų kalba, kuriam įžan
gą sudaro Jean Rousselot stu
dija, plačiai aptarianti Mila
šiaus kūrybą, ypač jojo poezi
ją. Knygoje 221 puslapis, ku
rių pirmąjį 100 sudaro studija.

ANGLIJOS LIETUVIAI 
STATOSI NAMUS

Anglijos lietuviai jau baigia 
pinigų rinkimo Lietuvių na
mams Londone vajų ir statys 
ar pirks jau pastatytus namus.

Anglijoj lietuvių beveik 
tiek, kiek ir Kanadoje. Angli
jos lietuviai jau sudėjo pini
gus lietuviškiems namams įsi
gyti, o Kanados lietuviai?

NEW YORKAS NORI
New Yorko miestas yra su

manęs nusiplauti dirbtiniu bū
du. Jis turi paruošęs 600 sva
rų „sauso ledo“, kuris bus iš 
lėktuvų išbertas ant debesų, 
kurie dėl to pradės lyti. Tuo 
būdu miestas nuo staigaus ir 
gausaus lietaus bus vienu ypu 
išplautas. Tam tikslui miestas 
laukia tirštesnių debesų.

M. F. Yokubynėnės bute, kvie 
čiant dainietėms E. Stepaitie- 
nei, E. Žikorienei ir St. Šilei- 
kytei, įvyko gausus dainiečių 
susirinkimas. Iš valdybos bei 
komisijų raportų matosi gy
vas grupės veikimas ir nuošir
dus rūpinimasis nelaimingais 
tremtiniais, kuriems kovo mėn. 
išsiųsta 25 maisto siuntiniai, 
duagiausia džiova sergantiems 
reikalingiausias maistas. Ten
ka pasigėrėti, kad talka dainie 
tems visuomet teikiama su di
džiausiu noru. Šį kartą be 
darbščiųjų dainiečių E. Stepai 
tienės, V. Abromaitytės, M. 
Norkuvienės ir pirm. Jokuby- 
riienės, mielai padėjo siunti
nius pakuoti vos tik prieš kele 
tą dienų iš Vokietijos atvykę 
broliai Abromaičiai ir Jakuby- 
nų šeima. Jiems visiems pir
mininkė gražiai padėkojo.

Revizijos komi vardu prane
šimą padarė G. Kuzmickienė. 
Dažnais atvejais, pasirodo, no
rint viaus gautus atsišauki
mus patenkinti, padaroma ir 
skolos, jei ižde neužtenka pi
nigų. Sukelti pajamas dainie
tėms noriai ir nuoširdžiai pa
deda mūsų gerieji liietuviai. 
Štai, kad ir paskutiniuoju lai
kotarpiu, dėl per dažnų rengi
mų įvairių pramogų, dainictės 
ilgą laiką nebegalėjo niekur 
gauti salės surengti kokį nors 
parengimą, todėl buvo kreip
tasi į visuomenę per nares su 
aukų lapais. Tenka pasidžiaug 
tų kad šiuo būdu dainiečių pa
stangos buvo gražiai paremtos. 
Be jau anksčiau skelbtų orga
nizacijų, suteikusių gan stam
bias pinigines aukas, šiame su
sirinkime bu-b pranešta, kad 
K. L. S. skyrius Toronte sky
rė irgi 10 dol. auką. Kitų or
ganizacijų gauti laiškai su pa
sižadėjimais auką skirti ateity.

Labai džiugu, kad šį kartą 
mūsų rūpestingos narės itin 
nuoširdžiai pasidarbavo rink
damos aukas iš pavienių asme 
nų. Savo lapus įdavė: Dr. E. 
Jasevičiui ė su 6.50 cnt., V. Ab

Tamulaitienė su 53 dol. Tai 
yra labai graži suma pinigų, 
už kurią dainietės vėl gali dią- 
siai pasiekti šalpos reikalingas 
šeįmas bei ligonius. Tiek Čia 
išvardintoms rinkėjoms, tiek 
mieliems tautiečiams, neatsa
kiusiems joms suteikti auką, 
grupė nuoširdžiai dėkinga.

Iškilus klausimui, ar dainie
tės nesutiktų sušelpti Sungai- 
lų vaikučių, kurie yra prie
glaudoje, dėl abu tėvus istiku 
siu -skaudžių ligų, be jokių 
abejonių veinbalsiai buvo nu
tarta, kad Velykų proga sana
torijoje esantiems Sungai- 
lams pasiųsti sveikinimą ir lin 
kėjimus su 10 dol. dovana, o 
jų vaikučiams nupirkti po nau 
ją batelių porą. (Žymėtina, 
kad šiuos vaikučius globoja ir 
mūsų skautai, todėl buvo susi
tarta su jais, kad nenupirkus 
vienodų daiktų). c

Šios šeimos nelaimė sujaudi
no nares ir jos bematant su- 
aukavo vietoje sekamai: Dun- 
čiki'enė 1 dol., Z. Šakalienė 1 
dol., O. Kalinauskienė 1 dol., 
Bukowskiene 1 dol., M. Po- 
ciuvienė 2 dl„ V. Abromaitytė 
50 cnt., Apeikienė 50 cnt., N. 
Kaveckienė 25 cnt. Kitos pa
sižadėjo aukoti rūbelių. Batus 
ir kojines nupirkti sutiko Jo- 
kubynienė ir Pocuivienė. Prisi 
dėjo dar ir p. Beinor - Bukows 
kaitė. Mūsų grupę padidino 
nares: Emilija Čeputienė, reko 
menduoj'ama Z. Ūžemeckienės 
ir Ona Apanavičicnė, rekom. 
S. Pundžiuvįetiės.

Šį mėn. irgi numatyta paten 
kinti visus gautus atsišauki
mus ir pasiųsti maisto siunti
nius, kuriuos pakuos ir pasiųs: 
Apeikienė, Bukowskiene, Ži- 
korienė ir Kuzmickienė. Sir
gusi dainietė Z. Užemeckienė, 
buvo atlankyta pirm. M. F. Jo 
kubynienės, E. Garbuzaitės, E. 
Žikorienės ir V. Kaveckienės.

Ruošimu pasilinksminimo 
— šokių, kuris įvyko liet, pa
rapijos salėje, balandžio 14 d., 
rūpinosi Žikorienė, Užemec-

London, Ont. Balandžio 16 
d. vietos lietuvių kviečiamas 
Londone koncertavo Toronto 
lietuvių vyrų choras, vedamas 
A. Narbuto. Kadangi choras 
užpildė didžiąją programos da 
lį, tai apie jį pradžioj tenka ir 
rašyti.

Jau iš pažiūros choras daro 
gerą įspūdį: veiduose spindi 
jaunatvė, o vienodi balti (tau
tiškom juostom juosiami) rū
bai jau sakyte sako apie susi
klausantį vienetą. Buvo skelb 
ta, kad choras atvyksta pilna
me sąstate, ir scenoj gražiai iš 
sirikiavo 26 jo dalyviai.

Choro repertuare 14 dainų. 
Dainos daugiausia lietuvių 
kompozitorių, su skoniu ir 
deramai parinktos. Gilūs jų 
žodžiai sminga lietuviui į šir
dį, nes kalba apie tėvynę, 
jos gynimą ir laisvę, vyrišką 
ryžtumą, drąsą, kovą ir budru
mą bei kviečia brolius namo...

Dirigentas A. Narbutas su
maniai valdo chorą. Visame 
šiame puikiame vienete vyrau
ja antrieji balsai. Tiesa, jei 
būtų visas choras, gal šis vy
ravimas liktų išlygintas. Ta
čiau kaip ten bebūtų, choras 
dainuoja puikiai. Ypač gražiai 
skambėjo A. Ražiūno „Ka
ras“, A. Graužinio „Mes ka

riai. . .”, M. Petrausko „Gau
džia trimitai'' ir kt. Lietuviš
kos muzikos tėvo — Naujelio 
„Miškas ūžia“ tikrai daugeliui 
klausytojų širdį spaudė ir aky
se nejučiomis gailią ašarėlę iš 
riedino. Gal mažiau pavyko 
„Romuvėnų maršas“ bei VI. 
Jakubėno „Nuriimk, sesut“, 
bet tikro pasigėrėjimo ir savo 
kulminacinį punktą choras pa
siekė „Kareivių maršu“ iš ope 
ros „Fausitas“.

Koncerte dalyvavo ir vietos 
latviai. Jų iš Rygos solistas 
Janis Niedra padainavo dvi dai 
•įas: lietuviškai M. Petrausko 
„Kur tas šaltinėlis“ ir latviš
kai „Tikėjimas". Jei lietuviš 
■kai dainuojant solistui ir kliu
dė mūsų kalbos tartis, tai savo 
gimtosios kalbos daina jis kom 
pensavo už viską.

Latvių jaunimas pašoko po-, 
rą tautinių šokių. Giminingos 
mums tautos, giminingi ir šo
kiai. Gal čia daugiau ramumo, 
mažiau judrumo.

Lietuviai pašoko „Lenciūge 
lį, Žiogelį ir Kubilą“. Ypač 
„Lenciūgėlis“ buvo puikus.

Baigiant choras sugiedojo 
Kanados himną, o Lietuvos 
himną giedant galingai jam pri 
tarė ir salė.

Lietuviškos publikos buvo 
ne vien iš Londono. Gausiai

užgrudino aisčio širdį ir jos 
liepsnose pražydo jo garbė.
Aisčio kelias apžertas Amžino
sios Ugnies kibirkščių nuo Am 
žiu pradžios. Ji rusena amži
nai, kaip amžinai rusena gyve
nimo siela. Amžinoje Ugnyje 
atsispindi gyvenimo sielos am
žinasis plazdėjimas. Amžinąją 
Ugnį įžiebė amžinieji dievai, 
mūsų tautos tako pradžioje, ir 
ji niekados negali užgęsti. Da
bar tu suprasi, kodėl vaidilu- 
tėsv užgesinusios Amžinosios 
Ugnies aukurą, turėdavo jį 
įkurti savo gyvybe. Joms bu
vo patikėtas saugoti amžinasis 
gyvybės šaltinių šaltinis, iš ku 
no sėmėsi ir tebesisemia aisčių 
giminės stiprybės ir jėgų gy
venti ir mirti. To šaltinio ser
gėtojos turi būti budrios, kaip 
turi būti budrios sargybos, ku 
rioms pavesta sergėti švento
vių šventovė, kur paslėpti tau
tos tuijtai. Tik savo gyvybe 
jos galėdavo sumegzti per
trauktą Amžinosios Ugnies siū 
lą, kaip užsnūdęs budėjimo me 
tu sargybinis turi savo nusi
žengimą apmokėti savo gyvy
be, kaip šiaudadūšis turi savo 
krauju nuplauti savo nusikal
timą tėvynei. Tas dėsnis rus-

aš tau sakau. Miestai ir sody
bos gal pavirs pelenais, bet ir
po jais dūlės Amžinosios Ug
nies kibirkštys. Lietuviai pa
kartos mano legendą, nes aš 
savo mirtimi apvaisinau juos 
nemariu troškuliu gyventi 
garbėje kiap tauta. Aš nieka
dos nemiriau, nes aš gyvenu 
mil'ionuose jūsų širdžių. Ma
no pilis nežuvo gaisro liepsno
se : tik aš savo tėvynės rioas 
nukėliau iki Anapilės, iki am
žinybės ribų. Mano pilis jums 
liepsnojo ir liepsnos amžių aki
račiuose. Aš keliauju amžių 
ratą: aš amžinai atgimstu su 
naujomis kartomis, aš panašus
j amžinai jauną dievą, prie ku 
rio kojų niekados nenuvysta 
gėlės. Aš miriau, kad duočiau 
amžiną .vaisių. Miliūnams aš 
tik legenda, bet ištikrųjų aš 
jiems artimesnis už brolį ir 
tėvą. Tik legendos nemiršta ir 
amžinai gyvena žmonių širdy
se ir mintyse. Nėra mirusių
jų ij gyvų, yra tik viena amži 
na niekados nesibaigianti lie
tuvių šeima. Tebūna dievų 
valia!

Paskutinius žodžius jis jau 
ištarė sėdėdamas ant balto, 
eiklaus žirgo, šuoliuojančio pa
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LAKOSE & LEFEBVRE II
Nejudomas turtas.

Lietuvis atstovas A. ŽARNAUSKAS (A. J. Zarnon). ‘1
Sąžiningai patarnaujame lietuviams, perkant bei par-

, duodant narius ir visų rūšių biznius. J
Duodame išrimokėjimui su 1 ir 2 mortgage.
2057 St. James St. W., Montreal. TU. WI 0227 

(Dieną i> naktį)
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MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH .

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu
je Monlrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite1 tris 
dolerius mėnesiui. «

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg’d., P. O. Box 294. Westmouiut, 

Quebec

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS / T
J. H. BENOIT /

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

tus, bet teisingas. Neieškok iš 
ganymo silpnybėje. Likimas 
nepribarstė rožių aisčiams ant 
kelio. Šiandien vėl mūsų žemę 
trypia pavergėjai: naujųjų lai
kų kryžiuočiai ir maurojanti 
niekados nepasisotinusi meška. 
Vieni pakeitė savo apsiaustus, 
kiti — savo kailio spalvą, bet 
jie yra seni, mūsų pažįstami. 
Vakarų kareivos, švaistydamie 
si kryžiumi ir kardu, savo ap
siaustu norėjo užslopinti Am
žinosios Ugnies židinį, meška 
savo snukiu norėjo parausti 
■mūsų alkų pamatus, bet nei vie 
ni, nei kilti niekados nepajėgė 
užslopinti jos liepsnos. Nuo 
pralieto kraujo ir ašarų ji tik 
dar skaisčiau suliepsnodavo. 
Neužgęsins jie joa ir šiandien,

dange. Girkalniui atrodė, kad 
ir jis joja šalia ir kad kuni
gaikščio palydovai seka pas
kui. Taip prasidėjo jo nuos
tabi kelionė į amžių gilumą. 
Mjes|tai, sodybos, keliai ėmė 
nykti, o jų vietoje žėlė vis tan
kesnės girios. Nemuno ir Ne
ries krantai vis labjau tvino 
želmenija, kol beliko dviejų 
upių tvisknačios juostos, be- 
ieškančios sau kelio per gilių 
glūdumas. Joti jiem buvo švie 
su, nes visą laiką švietė gaisrų 
pošvaistės.

— Visas kelias į praeitį ap 
šviestas karo pošvaisčių, — iš
tiesė ranką kunigaikštis. — 
Tuo keliu keliavo aisčių gimi
nės ir tebekeliauja. ...

(Bus daugiau),

Lietuviška moterų kirpykla I
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- S 

žavimus, dažymą ir kt. 5
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

CRANK GRINDING CYLINDER BORINC |
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS |
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS į

MOTORS REBUILT & EXCHANGED 
585, Prefontaine St. FRontenac 0879 i

corner St. Catherine įj

kienė, Apeikienė ir Kalinaus
kienė. Nors šis pasilinksmini
mas nebuvo labai gausus, atsi 
lankius gražiam būriui mūsų 
smagaus jaunimo, vakaras pra 
ėjo linksmoje nuotaikoje ir su
darė pajamų keletui siuntinė
lių. Vsiiems, parėmusiems šį 
pasilinksminimą atsilankymu, 
nuoširdus ačiū.

Ačiū ir kun. Ažubaliui, kurs 
salę suteikė nemokamai, kaipo 
auką kilniems dainiečių tiks
lams.

Sekantis susirinkimas kvie
čiamas p. Z. Ūžemeckienės, ba 
landžio mėn. 28 d. 8 vai. vak. 
11 Cottingham Rd.

Po susirinkimo malonios šei 
minihkės E. Stepaitienė, E. Ži 
korienė ir St. Šileikytė, vaiši
no dainietes ir viešnias Įvai
riais skanėsiais, vaisiais ir ka
vute, po kurių visos- joms dė
kingos ir smagios skirstėsi na 
mo. (kor).

atsilankė ir arčiau Londono 
esančių vietovių mūsų tau:ie
čiai. Gerokas būrys buvo lat
vių bei kanadiečių, kurie taip 
pat apie koncertą šiltokai a’si- 
liepė.

Jaunam torontiškių vyrų 
chorui linkėtina saulėta ateitis.

L. E-tas

TILLSONBURGAS GRAŽIAI 
VEIKIA •

Tillsonburg, Ont. Kanados 
ministeris pirmininkas atsakė 
į Tillsonburgo ūkininkų sveiki 
nimą, pasiųstą jam Vasario 16 
d. proga. Atsakymas prisiųs
tas Tillonburgo Lietuvių ūki
ninkų klubo pirm. St. Augus- 
tinavičiaus vardu.

Vasario 16 d. proga sui mk 
tas pelnas $ 100,— pasiųstas 
Tuatos Fondui. Be to už su
rinktas aukas $ 50,— pasiųsta 
į Vokietiją sergantiems džio
va medaus ir sviesto, (jg).

VICTORIA 
CLEANERS 

DYERS CO.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
, CITY-WIRE PICK-UP 

AMD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždedami jiems “Drex”, 
kad neperlelstų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.
Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Uėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 

(galima pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

MONTREALIS 2836 Allard Tr. 1135

I
 DĖMESIO, NAUJI KANADIEČIAI! *

į ” “ ‘ ■ Ž
I Prieš pirkdami naujus baldus, užsukite pas

Bruno Cousineau j

6219 — 25 Monk Blvd., Ville Emard. Tel. TR 0712. J

Čia rasite didelį pasirinkimą visų Jūsų butui reikalin- g 
gų baldų: miegam., gyvėn., ir valgom, kamb. — sofos, K 
foteliai, įvairūs pečiai, bei virtuvės: įrengimai, šaldy- 2 
tuvai, skalb. mašinos, elektriniai lygintuvai etc.

Viskas pigiau nei kur kitur. 4Lengvos išsimokėjijmo sąlygos, malonus patarnavimas, j

g Penktadieniais ir šeštadieniais atdara iki 9 vai. vak.
S Specialus patarnavimas lietuvių kalba penktadieniais 
a 7 — 9 ir šeštadieniais 2 — 9 vai. vak.
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PIRMIEJI ORGANIZACI
NIAI ŽINGSNIAI

Calgary — Alberta. Calga- 
rio miestas plačiai žinomas Ka 
nadoj iš kasmet vykstančių tra 
dicinių kowboju pasirodymų— 
siampydės vadinamų. Čia naf
tos bendrovių būstinės; per 
čia eina tranzito ir turistų ke
lias per įspūdinguosius Rocky 
Mountain kalnus.

Calgaryje daug lietuvių lan 
kėši, bet užsilikusių gyventi 
neperdaugiausia. Todėl suėji
mų, pasilinksminimų retokai 
pasitaiko. Norint viešai pasiro 
dytil tekdavo pavieniams asme 
nitus imtis iniciatyvos. Calga- 
riečiai visada didžiavosi sa^o 
tarpusavio susitarimu, sugyve 
nimu, gero lietuvio vardo pa
laikymu.

Po ilgo delsimo pagaliau ap
sispręsta vietos lietuvių reika
lų tvarkymą pavesti rinktiems 
asmenims. Įvykusiam š. m. ba 
landzio 16 d. susirinkime iš
rinkta valdyba iš 5 asmenų: 
pirm. Anderson T., vicepirm. 
Yauga B., sekret. Beniušis P., 
pramogų org. Žukauskas P.,
reprezentatorius 1. Nakrošiū-
tė.

Revizijos kom. sudaryta iš: 
Grigienės V., Žemaičio B. ir 
Želvio P.

Susirinkime svarstyta orga
nizavimosi prasmė, busimųjų 
susirinkimų ir pramogų vietos 
ir laikas. Susirinkimo daly
viai pasiliko prie „Calgarietiš- 
kų” tradicijų, nutardami nesi- 
velit į tarpusavio ginčus ir ap- 
sirubežiuoti veiklą vietos po
būdžio reikalais.

Po susirinkimo buvo, trumpi 
užkandžiai, padainuota, pasikal 
beta. Aišku, Calgariečių veik
la pareis nuo visų apylinkės lie 
tuvių pritarimo, prisidėjimo ir 
paramos..

Dalyvavęs.

r--------- 3e=~ ie*.- 1 3C~ Į(. ---- —
Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

Į ŽUKAS ANTANAS
1064 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que. Tel. 
TR 5929, priima pataisymams įvairius laikrodžius. 
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. Kainos že
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.

I Kreiptis vakarais po 6.30 vai.
x -K K- 1P- x------  16- it---------

IX XX ------ XX------------XX----------- XX XX—' XX XX

{
LIETUVIS SIUVĖJAS K

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

202 St. Clarens Avė., Toronto. Tel. ME 8522 *x X
<x" XX xx------------xx xx 1 XX XX XI

LETHBRIDGE LIETUVIŲ 
VEIKLOS APŽVALGA 
Lethbridge, Alta. Čia lietu

vių nedaugiausia, bet. jie yra 
susibūrę į Kanados Lietuvių 
Tarybos skyrių, kuris veikia 
pagal išgales.

Vasarą sąlygos susitiki
mams ir subuvimams yra pa
lankesnės, todėl ir veikimas 
yra gyvesnis, žiemą gi, ypač, 
kad ji! čia šalta ir ilga, ne to
kios palankios. Minėtinas tik
tai Nepriklausomybės pask -lbi 
nio šventės minėjimas, kuris 
čia buvo surengtas galimai įs
pūdingiau, kaip čia yra gali
ma.

Kovo mėn. 12 d. KLT sky
rius turėjo susirinkimą, kuiis 
buvo kaip ir metinis, nes jame 
perrinkti valdomieji organai", 
aptarti reikalai ir numatyta 
ateities veikla.

Naują KLT Lethbridge sky 
riaus valdybą sudaro: M. Pet
rulis — pirmininkas, J. Ryckis 
—sekretoirus ir iždininkas ir 
V. Rukša — narys; kandida
tai — St. Noreika, V. Tulinaus 
kas ir G. Atkočiūnaitė. Revi
zijos komisija: St. Pulkaunin
kas ir J. Atkočiūnas; kandida
tė — J. Petrauskaitė.

Susirinkime buvo kilęs su
manymas persiorganizuoti į 
KLB apylinkę, bet nutarta tuo 
tarpu pasilikti, kaip buvus, 
nes KLB dar tiktai organizuo
jasi. Mūsų skyrius taip pat 
dalyvaus tame KLB organiza
vime, laikydamasis KL<B — 
LOK aplinkraščių, taisyklių ir 
nurodymų. Tvarka ypač rei
kalinga kuriant rimtą organi
zaciją.

Prie skyriaus veikia ir skau 
tų būrelis, kurį skyrius globo
ja. Bendruomenė susirinki
mus ir tautinių šokių grupė šo 
kių pratimus daro vietos YM 
CAoje. Dalyvavęs,

TIMMINS APYLINKĖS 
LOK. SIŪLYMAS,

Sustabdant šališką laikraš
čių L. O. K. veiklos bei posė
džių interpretavimą, siūlome 
skelbti spaudoje L. O. K-to 
oficialią ir smulkią kiekvieno 
posėdžio eigą, kad lietuviškoji 
visuomenė gautų objektyvų 
diskusijų vaizdą ir galėtų ste
bėti L. O. K. darbus, rūpes
čius bei nepasisekimus. Juk 
tai yra mūsų visų reikalas. 
Turime teisę, kad ir netiesio
giai stebėti mūsų org. veiklos 
eigą, atsjradusiems sunku
mams daryti siūlymus ir tuom 
pagreitinti persiorganizavimo 
darbą.

Laikraščių duodami šališki 
posėdžių aiškinimai kenkia L. 
O. K. veiklai, taip pat dėl tos 
priežasties daugelį organiza- 
c.jų ir bendruomenių sulaiko 
nuo Apylinkių sudarymo ir 
produkt.ingos veiklos mūsų vie 
ninteliam tikslui ir idėjai — 
Lietuvai Tėvyniei.

K. Lukošius, 
Pirmininkas.
B. Sriubiškis, 
Sekretorius.

Red, Prierašas. Timminso 
ALOKo pasiūlymas, kad rei
kia visuomenę plačiai infor
muoti per spaudą, yra geras. 
Bet jis ir vykdomas. Pateikti 
gi platų posėdinių diskusijų 
vaizdą neįmanoma, nes tai, kas 
per tris — keturias ir net pen
kias valandas prišnekama, pa
tiekti neįmanoma. Pagaliau, 
tai neturi ir svarbumo, nes juk 
svarbūs yra nutarimai, o ne 
tai, kaip prie jų pirieinama. Pa 
galiau vienas „Tėviškės Žibu
rių“ neišlaikymas linijos — 
„sušlubavimas ant propagan
dinės kojos“ reikalui negali 
pakenkti, nes, ,,NL“ reagavus 
iš sėmės, daugiau tokie šališki 
ir nedžentelmeniški pasisaky
mai, neturėtų pasikartoti. Be 
to, Centrinis LOKas didelį 
darbą jau yra nudirbęs ir ko
kių nors žymesnių kliuvinių 
nenumatoma. Reikia, kad- 
vietose vyktų konkretus orga- 
nizacinis darbas.

Be to, KLB - LOKo posė
džiai yra vieši ir, kasi nori, gali 
juos lankyti, — jokios paslap
ties nėra.

n Siuntiniai

I i Sov. Rusija ♦
Siunčiame senus ir naujus

ALBERTOS LIETUVIAMS 
REIKTŲ STIPRIAU 

VEIKTI
Leduc, Alberta. Lietuvos 

Nepriklausomybės, tautos ir 
visuomenės tikslais skelbiama 
visokių sumanymų ir pasiūly
mų. Tai yra gražu ir svariau, 
kad tie gražūs tikslai būtų sie
kiami. Deja, taip nesidaro. 
Ir tai negerai.

Aš kalbu apie Albertos pro
vinciją, ypač — Edmontoną. 
Štai buvo minima Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
diena. Gana silpnai viskas pra 
ėjo. Ne tiktai Tautos Fondui 
daugelis neaukojo, bet kaiku- 
rie net į minėjimą neatvyko. 
Aš mažai pažįstu naujai atvy
kusius, bet stebėjau, kad ir se 
niau apsigyvenusieji ir jau įsi
gyvenusieji ir turį tai įmones, 
tai po kelias net farmas, neat
liko savo tautinės ir, pasaky
čiau, pilietinės pareigos. Juk 
niekas mūsų negarantuotas, 
kad šiame žmonijos santykių 
suirime, ir mes negalime atsi
durti be nieko, kaip dabar mi 
Ilonai žmonių yra likę net be 
pastogės ir pragyvenimo sąly
gų.

Mums reikia labai sukrusti. 
Metas jau susiprasti. Nereikia 
manyti, kad mes čia, Kanado
je, esame jau tokioje užuovėjo 
je, kurios nepasieks nelaimės, 
kitus jau seniai pasiekusios.

Tur būt, kailkurie mūsų vis 
dar negauna gerų laikraščių, 
kurie objektyviai nušviečia pa
dėtį. Jiems, tur būt, vis dar 
siunčiami laikraščiai iš nemo
kamųjų šaltinių, arba apmoka
mi propgandos ministerijų.

Tautiečiai, sukruskime ii pa 
galvokime, kad ir mums reikia 
stipriau veikti.

Nikodemas Kardelis,

MŪSŲ KLIJENTAMS
Mūsų bendrovės skelbimas 

dabar yra talpinamas sumažin 
tas ir jame randasi tik maža da 
lis siunčiamų siuntinių sąrašo. 
Talpinti laikrašty pilną siun
čiamų siuntinių sąrašą, kuria
me yra apie 70 siuntinių rūšių 
— užimtų laikrašty perdaug 
vietos ir Bendrovei būtų per 
didelės skelbimo išlaidos. Tad

Tel. AMherst 0342
5505 13th Ave., Rosemount, 
Montreal 36, Que.

MONTREAL ENTERPRISES REG'D
Parduodam namus — Parūpinanti visokiausią apdraudą 

Darom raštų ir dokumentų patvirtintus vertimus ir tt.
NUOLATINIS PATARNAVIMAS 

ALBERTAS J. NORKEL1ŪNAS, c. s. c.

f

MUSU SPORTAS
PRADEDA VEIKTI SYDNĖ 
JAUS LIETUVIŲ SPORTO 

KLUBAS
Vasario 11 d. įvyko seniai 

lauktas Sydnėjaus lietuvių 
sporto klubo steigiamasis susi 
rinkimas. Dalyviai, nuspren
dę klubo steigimo reikalą ne- 
atidelioti, išrinko laikiną klu
bo vadovybę: J. Gružauską, V. 
Deikų, A. Ramanauską ir S. 
Paulauską. Klubas nutarė su
burti vienan vienetan sportuo
jančius ir sportui prijaučian
čius Sydnėjaus lietuvius, ku
rie galėtų praleisti laisvalai
kius- lietuviškoje aplinkumoje. 
Klubas stengsis organizuoti 
įdomų laisvalaikio praleidimą 
bei pramogas. Numatoma 
įsteigti visų pageidaujamų 
sporto šakų sekcijas. (MP)

KREPŠINIO KOMANDA 
CANBERROJE

Vasario 2 d. persiorganiza
vo senoji Canberros „Balts“ 
krepšinio komanda, 1949 melų 
NSW valsitybės krepšinio vice- 
-meisteris, į Canberros lietuvių 
krepšinio komandą. Kapitonu 
išrinktas Vytautas Genys ir pa 
vaduotoju Pranas Gružauskas. 
Komanda pradėjo treniruotes 
ir rengiasi 1950 metų varžy
boms. Tenka pasidžiaugti, 
kad susidarė dar vienas lietu
viškas sporto vienetas. (MP).

— Plunksnos svor. boksinin 
kas J. Žemaitis yra laikomas 
antruoju čempionu Anglijoje 
ir ketvirtuoju visoje Didžio
sios Britanijos imperijoje.

STALO TENISAS
Londono lietuvių stalo teni

so komanda „Lithuanian" ir to

prašome mums rašyti reikalau
jant pilno siuntinių sąrašo — 
mes jį tuo jaus Jums atsiųsime

Kavos mėnesinė norma yra 
ta pati — be muirto vienam as
meniui per mėnesį yra leidžia
ma gauti tik 5 svarai.

Jūsų
Aid Overseas, Inc, 

2244 W. 23rd Place, 
Chicago 8, Ill., USA. 

liau pirmauja Division 4 
(South), East London Legue, 
iš viso turėdama 15 laimėtų 
rungtynių ir 1 pralaimėtas. Te 
liko žaisti 2 rungtynes.

Kovo 28 d. lietuvių klube 
lankėsi Eton Manor „E“ sta
lo teniso komanda, kuri pakar 
totinai pralaimėjo rezultatu 
6 : 3. Žaidė: Lithuanian „A“
— Petkus (3), Lingaįtis (2) 
ir Razminas (1).

Kovo 29 d. vėl įvyko lietu
vių klube rungtynės su pasi
vėlavusia anglų komanda. Tai 
buvo Orford HSE T.T. Club, 
kuri pakartojo savo pralaimė
jimą pirmame rate, tSk kiek 
šveitresniu rezultatu — 7.2. 
Žaidė ir taškų pelnė: Lithu
anian „A“ — Razminas (3), 
Petkus (2) ir Bušmanas (2).

(BL)

ŠACHMATAI
„KOVAS“ — FERGUSON 

PAILIN 6 — 5
Kovo 19 d. Manchesterio 

„Kovo“ šachmatininkai, Lietu 
vių klubo patalpose žaidė drau 
giškas šachmatų rungtynes su 
Manchesterio C lygos Fergu
son Paihn Ltd. komandos rink 
tines, sustiprinta A lygos žai
dėjais, laimėdami 6 — 5.

Pažymėtina A. Lesinsko ir 
J. McCallum partija, kurią A. 
Lesinskas po trijų valandų per 
maimngos kovos, daugelio su
interesuotų žiūrovų stebimas, 
laimėjo.

Žaidė šie : Stabačinskas — J. 
W. Batty 0 — 1, Preibys—H. 
Jones 0 — 1, Šiaučiulis J. — 
F. Eyseh 1 — 0, myle — S. 
Minehdiffe 0 — 1, Šiaučiulis 
V. — E. Madders 1 — 0, Na- 
gaitije — A. Hadfield 0 — • 1, 
Steponavičius — R. Lockett 1
— 0, Lašaitis — A. Edwards 0
— 1, Kalvisi— E. Alloott 1— 
0, Lesinskas — J. McCallum 
1 — 0, Tamuliūnas — A. W. 
Peatfild 1 — 0. (BL)

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

daiktus, vaistus, Strepto- ||

myciną.
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LIETUVIŠKA VALGYKLA

„PALANGA"
Šviežias maistas, įvairūs gėlimai, lietuviška muzika.
Visi tautiečiai maloniai kvie čiami atsilankyti. ,

Sav. PRANAS GRIGALIŪNAS.
2575 Ontario St, E. (prie Frorjtenac St.) Tel. CH 0554

■XX------- XX-------- XX ~"XX—..........XX~ XX-------

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.

I
TR. 8112 |
Skaniai užkasite, atsigersitc gaivinančių gėrimų ir pa- § 
siklausysite plokštelių muzikos $LIETUVIU SVETAINĖJE |pas BRONIŲ JAZOKĄ g7682 Edward St,, Ville Las alle g

Reikalaukite informacijų:
Emso Parcel Co, 

1823 Lincoln Avė.,
Montreal. Tel: WE 5251
Mes vieninteliai Kanaaoje ™ 
turime betarpį Rusijos vy- 

riausybės agentūros 
Intrust įgaliojimą. 1

VERDUNE FISH AND 
CHIPS

labai geroje vietoje. Galima 
tuojau perimti. Užpirkti gali
ma su $ 2.500. Skambinkite:

Montreal Enterprises Reg'd. 
. Telefonas: Amherst 0342. .

Aukšto kokybe -- žemo kaina
Siuntiniai į visus Europos k raštus išskyrus SSRS 

per US Parcel Post.
Užsakymuose prašoma rašyti AIŠKIAI siuntėjo ir gavėjo 

adresą, pakieto numerį ir jo kainą.
STANDARTINIAI PAKIETAI:_________

■■■ , ... u u ■■"'-■■-■i į 1 ■■■■■ " ' ...............m i ■.-^-gges=gsgssS

Kaina amerikoniškais doleriais

easeeaBaaaaweaseaHrw—

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

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

Nr. 1 
$

6.10

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

Nr. 4 

$ 
5.95

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
y2 sv. sūrio
2 sv. alvvos /'Magniai

Nr. 5

$

5.85

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

(skardinėse po 1 sv.)
sv. arbatos (Lipton)

1 sv. pien. šokolado 
(plytelėmis)

2 sv. cukraus

Nr. 2

$

5.65

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

1 sv. kiaul. taukų
1 sv. rūkytų lašinių
1 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėje)
1 sv. cukraus

1 sv. pien. šokolade

Nr. 6 

$

4.45

S. MAZULAITIS
Lietuvis siuvėjos

Priimu vyrų ir moterų drabužių užsakymus iŠ 
savos ir klijentų medžiagos. Vėliausios Europos ir 
Kanados mados. Kaina prieinama.

6920 Monk. Blvd. Ville Emard, Montreal, Tramvaj. 36
SSSXXXSXXXXXXXXXSXXXSJXXETXXanXXXnCXECCnESXXXXS

(plytelėmis)
% sv. arbatos (Lipton l
1 sv. džiov. vaisių

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų __ _ . „. Nr. 71 sv. ryžių
5 sv. kviet. miltų $
5 sv. cukraus
1 sv. razinkų ^.75
1 sv. deg. pup. kav -
y2 sv. arbatos (Lipton
1 sv. džiov. vaisių

3 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
2 ®v. deg. pup. kavos
1 sv. razinkų
1 sv. džiovintų vaisių

Nr- 8 
$ 

5.65

5 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
1 sv. razinkų
1 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėje)
y2 sv. arbatos (Lipton)

Nr. 9 

$

6.00

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

(skardinėse po 1 sv.)
2 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)

Nr. 10 
$ 

7.10

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

(skardinėse po 1 sv.)

Nr. 11 
$ 
7.10

18 sv. kjaul. taukų Nr. 12 
$ 

5.95

Pagal atskirą kainoraštį ruošiame INDIVIDUALIUS 
maisto pakietus.

Teiraukjtės dėl siuntų didėsn-iais1 kiekiais
KITI .SIUNTINIAI

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

REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG’D

456 West 63rd Street, Chicago 21, Ill. Telefonas Wentwo 
rth 6—4107.
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REMKIME SAVUS!
Nors daugelį kartų buvo ra

šyta — priminta lietuviams, 
kad geriausias būdas, pareikšti 
mūsų tautos budeliams — ko
munistams griežčiausią protes
tą, neremint jų vedamų biznių 
—įvairių parduotuvių bei spau 
dos. Amerikos valstybėje jau 
tas pradedama įgyvendinti, 
kaip rašo lietuvių ir amerikie
čių spauda, bet Kanadoje dar 
nežymiai jie yra remiami. Ka
nados lietuviai turėtų paimti 
Amerikos lietuvių (pavyzdį, 
nes didesniuose miestuose jau 
turime tikrų lietuviškų krautu 
vių, restoranų - valgyklų ir ki
rų užeigų, kur lietuviai pralei
džia laiką.

Prieš trejetą mėnesių Ha
miltono mieste Barton Str. 
478 Nr. įsisteigė vienintelė 
tikrų lietuvių rankose užeiga - 
restoranas vardu ,,Lunch Are 
na“, kur yra jaučiamas tikras 
lietuviškas malonumas ska
niai pavalgyti lietuviškų ir ang 
liškų valgių su pavyzdinga šva 
ra ir mandagiu patarnavimu 
bei. lietuviškų plokštelių muzi
ka. Ta pačia proga noriu pri
minti Hamiltono lietuviams, 
ypač viengungiams, kad ge
riausias būdas eiti pas tikrą 
lietuvį, bet ne komunistą, ku
ris gavęs iš mūsų pelną, ati
duoda tam tikrą dalį savo „ne 
klaidingai“ partijai, o tas ve
das prie didesnio teriojimo mū 
sų tautos už geležinės uždan
gos.

Mano asmeniškas pageidavi
mas iš naujų Hamiltono biz

..... ...................................*1..............JI J* ■ JI X —Jfc----------------- »

KNYGOS MYLĖTOJAMS.
1. LIETUVĄ TIRONŲ PANČIUOSE, Jonas Audrūnas ir 

Petras Svyrius. 312 pusi., iliustruota, gerai įrišta. Kaina 
— $ 1,50.

nierių laikyti lietuviškos spau
dos — knygų ir laikraščių, bei 
meniškų išdirbinių pardavimo 
skyrelį. Tam vietos yra. Ge
ro pasisekimo. Lankytojas.

PAIEŠKOJIMAI
<— Jonas Naujokas, Bob- 

bington Ind. Hostel, Nr. Stour 
bridge, Worcs, England, prašo 
atsiliepti Dovą arba Emilį Nau 
joką arba žinančius jų adresą 
prašo pranešti.

DĖMESIO JONAVIŠKIAM!
Mieli preiteliai iš Jonavos. 

Prašau atsiliepti adresu: Jonas 
Simonavičius, 3581 De Bullion 
str., Montreal, Que., Canada.

ATSIŠAUKIMAS IŠ 
ARGENTINOS

Minint mūsų spaudos lais
vės atgavimo 46 metų sukaktį, 
„Argentinos Lietuvių Balsas“ 
vykina savo vajų šį gegužės 
mėnesį. Šio vajaus metu išei
na „A. L. Balsas“ Nr. 900.

Būsime dėkingi visiems, kas 
šio vajaus proga užsiprenume
ruos „A. L. Balsą“. Metams 
$ 3.00. Jei ne prenumerato
mis, tai bent kokia parama pra 
šome prisidėti, kad „A. L. Bal 
sas“ pajustų demokratinės vi
suomenės pritarimą.

Banko čekiais per New Yor- 
ką arba laiškuose prenumera
tas ir paramą prašome siųsti 
sekančiu adresu:

„A. L. Balsas“
Casilla de Correo 303 

Buenos Aires — Argentina.

ANGLIJOS LIETUVIAI 
STEIGIA VEDYBŲ BIURĄ

Anglijos lietuviai susirūpi
no lietuviškų šeimų kūrimu ir 
lietuvių bei lietuvaičių palai
kymu tautai. Tuo tikslu Ang
lijos lietuviai rimtai nusistatė 
steigti vedybų biurg, kuris pa
siryžęs suregisitruoti visus lie
tuvius ir visas lietuvaites, ku- 
rie-rios nori tuoktis. Biuras tu 
retų vsių jų fotografijas ir bio 
grafijas, kad susidomėjusiems 
galima būtų su visa vedybine 
medžiaga susipažinti ir pasi
rinkti.

Tuo pačiu norima užkirsti 
mišrių šeimų sudarymui kelius 
ir visus lietuvius išlaikyti Lie 
tuvių šeimoje

LIETUVIO STATOMAM 
NAMUI

yra reikalingas lietuviško sti
liaus planas. Maloniai prašau 

atsiliepti
LIETUVĮ INŽINIERIŲ.
kuris tokį planą paruoštų.
Vytautas Grinskevičius,

2492 St. Famille St., Montreal, 
P. Q. Telefonas: LA 1988.

PARDUODAMAS
130 ekerių jaunas tabako ūkis. 
4 naujos džiovyklos (kilos), 
150 pėdų šiltnamis (green hou 
se), jaunas 300 įvairių vaisme
džių sodas. Visi trobesiai ge

ri ir vieta labai graži, prie 
upės. Teirautis:

J. N. Kisielius,
R. R. 1. Mt. Bridges, Ont.

SIUVĖJAI
St. Morkūnas ir Ip. Kazlauskas

t K. L. B. Mamiltono Apylinkė postoginio sezono užbaigimui1 š. m. gegužės) mėn. 6 d. 
(šeštadienį), 6 vai. vakaro rengia |

| PASILINKSMINIMA-ŠOKIUS -y ..................... I
ffi Maloniai kviečiame visus tautiečius atsilankyti. Grieš puikus orkestras. į*

K Galima bus atsi'gaivinti kie tais ir minkštais gėrimais. f
Pasilinksminimas, įvyks žinomoj rumunų salėj 20 Murray St

f Valdyba, f

PHARMACIE MONTREAL I
Turite giminiu ar draugu

kenčiančiu nuo ligų
jusu gimtojoj saly?

PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDIC1NIS- 

KŲ REIKMENŲ.

MUMS SAVO
BAIGU-

FARMACIJOS MOKSLĄ BEIRUTE, J.A. VALSTYBĖSE. JI YRA SPECIA- 
PASKIRTA JUMS ASMENIŠKAI PATARNAUTI JŪSŲ GIMTĄJA KALBA.

ATSILANKYKITE PAS MUS ASMENIŠKAI ARBA RAŠYKITE 
GIMTĄJA KALBA. KREIPKITĖS PAS MISS MARIA MICHAILOW, 
ŠIĄ 
LIAI

TURIME PILNUS RINKINIUS AUKŠTESNES KOKYBĖS EUROPIETIŠKŲMES
GAMINIŲ, TAIP PAT STREPTOMYCINO, PENICILLINO IR ĮVAIRIŲ SERUMŲ;

RECEPTAI MŪSŲ SPECIALYBE
2. LITHUANIAN FOLK ART by J. Baltrušaitis. Ph. D.

256 illustrations. Kaina $ 1,50.
3. iTIMELESS LJTHUAN1A, Dr. Owen J. C. Norem.

300 pusi. Kaina $ 3,—.
4. LITHUANIA UNDER THE SICKLE AND HAMMER, 

By Col. Jonas Petruitis of the Lithuanian Army. Kaina 
50 ct.

Užsakymus ir pinigus siųskit:
K. Andriuškevičius, 5155 Bourbonniere, Apt. 6, Montreal, 

p- Q.
*---------------- W------------- •>«—........... »*■----------------'• -c .lt. J>

ANGLŲ KALBĄ BESIMO
KANTIEMS.

V. Pėteraičio lietuviškai - 
- angliški žodynai:
1. Didysis per 30.000 žodžių, 

kaina $ 5,—.
2. Mažasis per 12.000 žodžių, 

kaina $ 2,50.
Užsakymus ir pinigus siųs

kite :
1. Mrs. I. Andruškėvičienė, 

5155 Bourbonniere, Apt. 6, 
Montreal, P. Q.

2. Mr. St. Dargis, 83 Euclid, 
Ave., Toronto, Ont.

3. Mr. A. Miškinis, 5776 York 
St. London, Ont.

4.. Mr. J. Pleinys, 83 Erie, 
Ave., Hamilton, Ont.

5. Lietuvių Valgykloj, 870 
Dundas St. W., Toronto, 
Ont.

BA LTICKA
Lietuvis batsiuvį s.

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

NATIONAL RESTAURANT 
633 Church Ave , Verdun 

Tel. TR 0141

NUO GEGUŽĖS MEN. 1 D. 
išnuomojamas erdvus, saulė
tas kambarys dviems vyrams, 
mergaitėms ar vedusiųjų por. 
Sužinoti po 6 vai. vak. ir šeš

tadienį ar sekmadienį visą 
dieną.

7766 Durocher Ave, Montreal, 
"zszzzzzszxzzzzzsxzxzzzz:

I LIETUVIŠKA

I BALDU KRAUTUVE I 
R IR DIRBTUVĖ.
y PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUsl 

IR PATAISYMUS.
| ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO | 
I 899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438 | 
| SAV. J. K A M I C H A I T I S. PATARIMAI VELTUI|

siuva ir taiso iš savų ir klientų 
medžiagų vyr. ir mot. rūbus. 

1109 Brown Blvd. Verdun.

e 1 Ji"" -it-' lt,"1'1 —a
NAUJAS ANGLŲ KALBOS 

METODAS.
Px-ityręs mokytojas. Privačios 

pamokos' prieinamomis 
sąlygomis 

TEL. TA 338 2.

| JOE HAVER | 
I iiadio Tarnyba i
& Taisomi visų rūšių aparatai. A
j TELEFONAS RAndolph 4708. |

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO. I

I
 KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA? |

MES SUTEIK'AME JUMS |

TEISINE-KALBINE PAGALBA |
Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus A 
perkant ir parduodant. Parūpiname paskolą ir ap- x 
drauda. Atstovaujame įstaigose ir įmonėse. Sudarome § 
dokumentus bei patvirtintus vertimus. Giname lietuvių § 
interesus Kanadoje ir kituose kraštuose. Jums patar- X 
navimus atlieka teisininkai ir kalbininkai, studijavę Š. M 
Amerikos bei Europos universitetuose.

JONAS JUŠKAITIS |108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494 & 
Skyrius: 750 Dundas St. W., Toronto; Tel. WA 0006

MONTREAL PHARMACIE
916 ST. CATHERINE EAST. MONTREAL, P. Q.

Savininkas — vaistininkas C. E. DUQUETTE.
DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVĖ__  !

HA. 7251 D!EM 1R NAKT1 HA. 7251 t
DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVĖ

Jei Jums reikalingas elektrinis darbus 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

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

I  PARDUODAMĄ

I
 Užkandinė (light lunch), sodos baras, laikraščiai, x 

knygos, žurnalai, rašomoji medžiaga, gėrimai, ham- $ 
burgeriai, hot dogs ir t. t.

Ilgametė nuomos sutartis. Pigu!
7661A Central St., Ville Lasalle.
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SotusAlkanam Padėk
A»D 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 NUOLAIDA.

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)
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. 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

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
~"i' i i

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. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. piln. rieb. sūrio
2 sv. 3 ozs. cukraus
2 sv.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
/2 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. 

sv. šokolado
1 dėž. (400 g) margarino
1 sv. pieno miltelių

Siuntinys Nr. 77—$6.90
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. (be 2 ozs.) k. taukų
1sv. kakavos

1 sv. šokolado

------MM...........—MM ----------- XK

1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių 
Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. rūkytu lašinių
1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavo»
1 sv. ryžių

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

Siuntinys Nr. 94
A. 5J4 sv. šokolado $4.50
B. 8 sv. bičių med. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40 
2. 10 sv. džiov. slyv. $3.60 
I. 5l/2 sv. margar. $3.50
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Montreal įspūdingai pagerbti visuomenes Toronto
MONTREALIO APYLINKĖSLAIKINOJO ORGANIZACI

NIO KOMITETO
veikėjai O. KASKAS KONCERTAS.

organizacinis susirinkimas yra 
šaukiamas šį sekmadienį, ba
landžio 30 dieną, 3 valandą po 
pietų ,.Nepriklausomos Lietu
vos“ redakcijoje, 3A — 4 Avė, 
Ville Lasalle. Organizacijos 
prašomos siųsti po vieną ats
tovą. -—Atskiri kvietimai nie
kam nesiunčiami.

I ŽALYS MONTREALIO 
ČEMPIONAS

Ignas Žalys iškovojo pirmą 
vietą Montrealio šachmatų pir 
menybėse, tuo įgaudamas mies 
to čempiono vardą ir pereina
mą taurę. Kitam nr. bus pa
skelbti visų dalyvių rezultatai.

LIETUVIŲ - UKRAINIEČIŲ 
SUSITIKIMAS.

Ateinantį pirmadeinį, balan
džio 30 d., 8 v. v. ukrainiečių 
klube (kampas St. Laurnet — 
Prince Arthur) įvyks šachma
tų rungtynės tarp ukrainiečių 
ir lietuvių komandų. Už lietu
vių rinktinę žaidžia: Igg Žalys, 
Bg Baikovfčius, Mg Capkau - 
. Čapkauskas, Ig Kazlauskas, 
B. Lukša, A. Matusevičiusg 
Ukrainiečių sudėtis dar nežino 
ma.

Lietuviškoji visuomenė kvie 
čiama atsilankyti.

JŪRŲ SKAUTAI ATKURIA 
VEIKLĄ.

Montrealio jaunimas, kuris 
domisi skaulybe, vandens spor 
tu ir jūra, kviečiamas papil
dyti Montrealio jūrų skautų ei 
les. Tuo tikslu prašoma ne vė
liau gegužės 7 dienos regis
truotis raštu pas jūrų skautą- 
- vytį A. Navikėną, 5515 — 
13 Ave, Rosemount.

JAUNIMO DĖMESIUI
Balandžio 28 d. penktadie

nį, 18 vai. 15 min. Montrealio 
akademinis sambūris rengia li- 
teratūrin} — kultūrinį pobūvį. 
Programoje: Fil. d-ro poeto H. 
Nagio paskaita, tema ,,Mūsų da 
barties literatūros kryžiaus ke- 
lijai“ ir poetas Nagys paskai
tys keletą savo ir jaunųjų po
etų kūrinių. Po programos šo 
kiai, grojant br. Lapinų muzi
kai. Kviečiamas dalyvauti vi
sas jaunimas ir kultūringai ir 
linksmai parleisiti vakarą. Po 
būvis įvyks 3703 De Bullion 
St,. prie Pine Avė.
Akademinio sambūrio valdyba.
PR. GVILDYS VADOVAU
JA ONTARIO TEAMUI 

MONTREALY ■
Balandžio 11 d. užsibaigu

sios Ontario provincijos stalo 
teniso pirmenybės, kur dalyva 
v o įvairių pietų Kanados vie
tovių geriausieji žaidėjai, at
nešė Toronto lietuvių S. K. 
,,Vytis'* eilę gražių laimėjimų. 
Po gero pasirodymo miesto į>ir 
menybėse ir užbaigimo turny
re, provincijos varžybose ga
vo teisę dalyvauti visi klubo 
pirmosios komandos nariai.

Vyrų vienete, abu lietuviai 
R. Paškauskas ir Pr. Gvildys 
sėkmingai kopė į viršų iki 
kvartfinalio, kur nepalankių 
burtų dėka abu turėjo susitik
ti. Turėdamas geresnę formą, 
laimėjo Pr. Gvildys 21 : 18, 
21 : 13. Pusfinalyje „Vyties“ 
atstovas dar nugalėjo E. Por
ter 21 : 19, 21 : 17, 21 : 13 ir 
baigmėj atsistojo prieš pereitų 
metų Ontario meisterį Lou 
Beedle. Išvystydamas gerą gy 
nTmą, pergalę užtikrintai nu
skynė Pr. Gvildys rezultatu 
21 : 12, 21 : 18, 18 : 21 ir 21 :

: 13. Tuo būdu lietuvis spor
tininkas pirmą kartą iškovojo 
didžiausios Kanados provinci
jos stalo teniso meisterio jtitu- 
lą.

Vyrų grupėje ,,B“ gerai ei 
nąs J. Ranonis pusfinalyj ne

žymiai 12 : 21, 21 : 19, 19 : 21 
ir 19 : 21 rezultatu turėjo su- 
pasuoti R. Folkard, kuris vė
liau toje grupėje užėmė pirmą 
vietą.

Vyrų dvejeto meisterio titu
las atiteko irgi lietuvių porai: 
Pr. Gvildys — R. Paškauskas 
baigmėj nugalėjo Day — Ha
ber 19 : 21, 21 : 12, 21 : 17, 
21 : 15. Trečia pergalė krito 
mišriame dvejete, kur Pr. Gvil 
dys su torontiete Burgess iš 8 
dalyvavusių porų prasistūmė į 
priekį.

Pagal „Toronto Daily Star“ 
pranešimą, trigubas nugalėto
jas Pr. Gvildys vadovaus On
tario tenisi&tų „teamui“ balan 
džio 27, 28 ir 29 d. d. Montre- 
alyje įvykstančiose Kanados 
pirmenybėse. Žaidimai bus 
pravedami Palestre Nationale 
Gymnasium, 840 cherrier St.

19 metų amžiaus „Vyties“ 
atstovui Pr. Gvildžiui, kuris sa 
vo darbštumu ir pasiryžimu gra 
žiai atstovavo lietuvišką vardą, 
linkėtina geriausia sėkmė vi
sos Kanados pirmenybėse.

— alpuk —
JŪRININKŲ ŽINIAI!

Atidarius plaukiojimo sezo
ną, jūrininkų pareikalavimas 
yra gana didelis. Beveik kas
dien iš kiekvienos S. I. U. uni 
jos halės išsiunčiamas nema
žas skaičius vyrų į laivus. 
Montrealy belaukiančių darbo 
dar yra apie 120, o Halifax* e 
— vos keli. Kitose vietose ne 
dirbančių jūrininkų skaičius 
sparčiai mažėja.

Naujų vyrų priėmimas į S. 
1. U. bus pradėtas, kai visi se
nesnieji S. I. U. nariai bus ap 
rūpinti darbu. Manoma, kad 
ikį gegužės 15 d. nebeliks nė 
vieno jūreivio be laivo. Todėl 
patartina, kiek anksčiau kreip
tis, asmeniškai į artimiausias 
unijos hales ir pristatyti: as
mens dokumentus, naujai at
vykusioms — darbo sutarties 
baigimo pažymėjimą ir tris fo
tografijas.

SOCDEM DĖMESIUI ■ ■
Lietusiai soc. dem., jauni

mas ir simpaltikai, gyveną 
Montrealio mieste ir apygar
doje, kviečiami atvykti svar
baus pasitarimo balandžio 30 
d., 2 vai. 30 min. po pietų, 
Dunktualiai, priV. CCF atsto
vo Mr. William Dodge bute, 
35 Alepin Ave, Ville La. Salle.

MOKYKLINIO AMŽIAUS 
BERNIUKAI,

nuo 7 — 12 m., norintieji būti 
jaunesniais skautais - vilkiu
kais, registruojasi šį sekmadie 
nį po 11 vai. pamaldų parapi
jos svetainėje pas skilt. J. Ki
birkštį. Gali užregistruoti ir 
tėvai. Negalintieji tuo laiku 
atvykti, užsiregistruoja paštu 
šiuo adresu: J. Kibirkštis, 
2567 Montgomery St., Montre 
ai, pranešdami vardą, pavardę, 
amžių ir adresą. Vadovas.

LAS SUSIRINKIMAS■
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 

Montrealio skyrius š. m. balan 
džio mėn. 30 d. 2,30 vai. šau
kia visuotinį susirinkimą.

Susirinkime dalyvaus sve
čiai iš Toronto: Kanados Vie
tininkas Steponas Jakubickas 
ir inž. P. Preikšaitis.

Susirinkime narių dalyvavi
mas būtinas (atskirų pakvieti
mų nebus siuntinėjama), o pri
jaučiantieji ir suinteresuoti ir
gi gali dalyvauti.

Susirinkimas įvyks 325 De
mon! igny. East, mokyklos sa
lėje. Važiuoti St. Catherine 
iki St. Denis ir einant St. De
nis aukštyn, pirmoji kertanti 
gatvė bus Demontiqny.
LAS Montrealib Sk. Valdyba.

Šiuo metu buvo Jono ir 
Marijos Leknickų 30 metų ir 
Antano ir Onos Matulių 25 
metų vedybų sukaktuvės. Ši 
proga, pp. Kuprevičiams ir pp. 
Salalams pareiškus ypatingą or 
ganizacinę iniciatyvą, buvo pa 
naudota pagerbti šias dvi su
kaktuvininkų poras, kaip uo
lius ir nenuilstamus Kanados 
lietuvių visuomenės veikėjus, 
spaudos rėmėjus ir bendruome 
nės organizatorius. Ir tas pa
gerbimas buvo labai nuoširdus 
ir įspūdingas.

Pagerbime dalyvavo apie 
200 asmenų, užpildžiusių visas 
DLK Vytauto klubo patalpas. 
Čia buvo ir bičiulių, draugų, 
giminių ir bendradarbių visuo 
meninėje dirvoje, ir dėkingų 
šioms šeimoms tremtinių, ku 
rių atvykimu jos yra rūpinu
sios, ir šiaip panorėjusių pri
sidėti prie žymių tautiečių, pa. 
triotų pagerbimo.

Lietuvišku vestuviniu pap
ročiu, iškilmingai su duona ir 
druska ir su muzika sutiktas 
poras susirinkusieji nulydėjo į 
gražiai sutvarkytą ir išpuoštą 
pobūvių salę, kur „jaunave
džiams“ vietos buvo pažymė
tos specialiomis emblemomis.

Programą vedė O. Kiškis. 
Trumpai apibūdinęs abi poras, 
jis iššaukė kalbėti ,,NL*' red. 
J. Kardelį, kuris abi visuome
nės veikėjų šeimas kiek pla
čiau apibūdino, ypač pabrėžda. 
mas jų nuopelnus spaudai. „N 
L“ p. Leknickas atsivežė iš To
ronto ir ją visą laiką atsidėjęs 
globoja, o p. Matulis jai davė 
pradžioje patalpas ir taip pat 
visą laiką rūpinasi. Abiejų vy 
rų žmonos petys petin taiki
na vyrams, ir taip pat abi šei
mos dirba didleį patriotinį vi
suomeninį darbą. Be jų nėra 
nė vieno kultūrinio visuomeni
nio parengimo. Dirbdami sa
vo asmeninį darbą, jie taip pat 
yra pasiekę savo tikslų, nes tu
ri nejudomas nuosavybes, turi 
savo biznius. Abi poros yra su 
kūrusios šeimas. Bet visuome

ninė jų veikla tartum nustelbia 
jų asmeninius savais reikalais 
rūpesčius, ir tai yra didelis jų 
nuopelnas visiems Kanados 
lietuviams ir Lietuvai.

Po to sukaktuvininkus svei
kino KLCT pirmininkė p. Juš
kevičienė ir dėkojo jiems už 
darbus ir paramą. Ji taipgi 
perskaitė gausius sveikinimus 
iš Kanados, JAV, Brazilijos, 
Argentinos ir kitus. G. Rukše 
nas solenizantus įvertino kaip 
gerus lietuviams pavyzdžius L. 
Girinis, vertindamas sukaktu- 
kų veiklą, pastebėjo, kad jie 
niekuomet į reikalus nežiūrėjo 
siaurai, partiškai, bet visuomet 
rūpinasi tais tikslais, kurie yra 
bendri visiems lietuviams. P. 
Jurėnas pasakė esąs pasiryžęs 
dar šaunesnes sukaktu
ves suruošti prie Puntuko. . . 
P. Bakanavičius „jaunave
džius“ pasveikino kaip gerus 
savo bičiulius, su kuriais visuo 
met teko dirbti ir bendrai ru
pinis. P. Silickas ir p. Skudic 
nė linkėjo sukaktuvininkams 
ilgai gyventi ir sulaukti auksi
nių sukaktuvių. P. Andruške- 
vičius gražiai įvertino soleni
zantus ir pasidžiaugė jų dar
bais, p. Kvietkauskas sveikino 
savanorių kūrėjų vardu ir tt.

Vaišės,, prasidėjusios apie 
15 vai., įvairinamos šokiais ir 
dainomis, užsitęsė net ligi pu
sės dvidešimt ketvirtos valan
dos. Šeimininkės, ypač pp. Sa- 
lalų ir p. Kuprevičių visos šei
mos, p. Vilimienė, p. Baraus
kienė, Jasutienė, Spaičienė, p. 
Jaseckaitė, nuoširdžiai dirbo 
ir tikrai gražiai visais rūpinosi.

Baigiant iškilmes, abi poros 
dėkojo iniciatoriams, rengė
jams, šeimininkėms, ir visiems 
pagerbime dalyvavusiems ir 
jiems sutelkusiems dar dau
giau energijos veikti ir gyven
ti.

Abi poros gavo vretingų, 
šioms sukaktuvėms tinkamų, 
dovanų.

S S
g P. MARYTEI ZARAMBAITEI ir p. PRANUI PRA- g

NAIČIUI, sukūrusiems lietuvišką šeimos židinj, Imkime k
S sėkmingo gyvenimo. §
g KLB Londono Ap. Valdyba.^

PP. IVAŠKEVIČIŪČIŲ KONCERTAS
Plačiai žinomos Montrealio 

daininikės Irena ir Ramutė 
Ivaškevičiūtės, pasitaikinusios 
kelis artistus, balandžio 22 d. 
Pine Avė Auditorijoje suruo
šė didelį koncertą, kuris sutrau 
kė pilną auditoriją publikos.

I. ir R. Ivaškevičiūtės, pa
gal savo balsinius resursus, 
dainuoja tiktai duetus, ku
riems jos pačios pritaiko ir so 
lines dainas, atitinkamai jas 
aranžuodamos. Koncerte jos 
išpildė visą eilę dainų — lie
tuvių, anglų ir prancūzų kal
bomis. Abi dainininkės turėjo 
didelį pasisekimą ir kelis kar
tus buvo iššauktos bisuoti.

P. Piešinos vedamas dvigu
bas kvartetas nemažu pasiseki
mu padainavo jau girdėtų dai
nų.

Dramos aktoriai p. Akstinas 
ir p. Dikinis gražiai deklamavo 
liteuvių poetų kūrinius.

P. Smilgevičius, kuris akom

ir bisui Ravelį. Jo interpre
tuoti Čiurlionio preliudai klau 
sy to jams suteikė tikro pasigė
rėjimo ir pasigrožėjimo. Lau
kiame didesnio jo pasirodymo. 

Koncertas buvo įdomus.
Allegro, 
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IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

su visais patogumais vedusių 
porai arba 2 mergaitėms. 

Kreiptis vakarais po 6 vai. ir 
šeštadieniais bei sekmadieniais 

visą dieną.
6380 — 11 Ave., Rosemount, 
Montreal. Tel. CA 8056
X______ -XX'

PRANEŠIMAS
SPAUDOS B-VĖS „N. L.“
Visi akcininkai, negavę iki 

šiol savo akcijų, maloniai pra
šomi nedelsiant pranešti savo

Gegužės 6 d. torontiečiai ir sk. v., vyr. skiltn. L. Kalinaus 
Toronto apylinkių lietuviai ma kas ir sk. ,v„ vyr. skltn. V. 
loniai kviečiami dalyvauti žy- Morkūnas buvo pakelti į pa
rmos solistės koncerte. Mums skautininko laipsnį, psknt. St.
O. Kaskas žinoma ir kaipo pa
vyzdinga lietuvaitė ir kaipo sa 
vo tikslą atsiekusi dainos me
no viršūnes.

Kiekvieną kartą, kada lietu
vis skaito, apie jos žymius kon 
certus, apie publikos šiltus 
įvertinimus, o tuo labjau, kad 
ji visur, užklausta muzikos kri 
tiku ar reporterių pirmoje vie 
toje pasisako, kad ji yra lietu
vaitė, kad jos tikslui atsiekti 
prisidėjo ir Lietuva, kažkaip 
jausmingai lietuvį tai paliečia 
ir, staiga pajunti jos asmeny
bei pagarbą.

Kaip visur, taip ir ToroiŲki, 
O. Kaskas turi nepaprastai di
delį įvertinimą svetimtaučių 
tarpe, kurie josi koncertus lan
ko su pasigėrėjimu, todėl it šį 
kartą vos tik dagirdus, kad ji 
atyyksta, bilietų pareikalavi
mas pasireiškė didelis. Bet, šį 
kartą O. Kaskas sutiko dainuo 
ti tik lietuviams, o kadangi di
desnių koncertui salių neįma
noma gauti, tad tenka pirmoje 
vietoje lietuvius aprūpinti bi
lietais, nes ją išgirsti, pasigė
rėti jos dainavimų yra reta pro 
ga

jos koncertas įvyks Jarvis 
Collegiate Auditorijoje 495 Jar 
vis sitr. Važiuoti Carlton tram 
vajum iki Jarvis str., ir ten pa 
eiti po kajrei vieną bloką iki au 
ditorijos. Jos koncerte malo
niai sutiko dalyvauti ir p. D. 
Maurukienė - Kubertavičiūtė, 
Lietuvos Valst. Teatro dramos 
artistė, kuri deklamuos moti
nai pagerbti eilėraščius ir jau 
plačiai žinomas A. Narbuto va 
dovaujamas vyrų choras, kurs 
pasirodys su nauju repertua
ru.

Visas šio koncerto tikslas 
pašvenčiamas mielą ir bran
gią motulę pagerbti, o gauta
sis pelnas skiriamas Tautos 
Fondui ir lietuvaičių Seselių 
vienuolynui palaikyti, kurios 
pasišventusiai globoja, rūpina 
si ir auklėja mažyčius bena
mius vaikučius prieglaudoje.

Bilietų koncertui galima įsi
gyti Grigaičių valgykloje — 
750 Dundas str. W., Dr. J. Kaš 
kelio valgykloje — 870 Dun
das str. W. ir pas platintojas.

Šį koncertą ruošia KLMB 
Toronto apylinkė, kuri malo
niai ir kviečia gausiai daly vau 
ti šiame koncerte.

ŠV. JURGIS TORONTE
Pasaulio skautų patrono, Šv. 

Jurgio diena Toronte šiemet, 
buvo ypatingai atžymėta. 
Bendrame viso tunto minėjime

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.

NAUJAI ATVYKUSIEMS
“N. Lietuva” siunčiama sko
lon, tik praneškite savo adresus

Sileikytė apdovanota Tėvynės 
ženklu, psknt R. Kuprevičienė 
apdovanota Vėliavos ženklu, 
sk. v., vyr. skltn. V. Macas ir 
sk. v„ vyr. skltn. Kasperavi
čius — Pažangumo ženklais, 
sk. v., skltn. Goceitas ir sk. M, ( 
Varanauskaitė, už pavyzdingi)* 
skautavimą, pakelti tunto gai\ 
bės nariais. Apdovanotuosius* 
sveikino tuntininkas ir gen. 
konsulas Kanadai V. Gylys. 
Sknit. Medelis gražiais žo
džiais nušvietė skauto ypatin
gąsias pareigas ir pažymėjo, 
kad lietuviai yra nenugalimi.

Laužo programoje, tarp gan 
įvairių ir, šį kartą, gan įdomių 
skautiškų numerių, išsiskyrė 
jūrininkai pavaizduodami šv. 
Jurgį gelbstint karalaitę iš sli 
bino nasrų.

Sk. vyčių draugovė, šią die 
ną irgi ypatingai atžymėjo: ša
lia bendro minėjimo tunto ap
imtyje, vyčiai, atskirai;, savo 
tarpe perrinko buv. dr-vės va 
dą, vyr. skltn. V. Draugelį 
toms pareigoms. Vėliau, per 
rinktąjam vadui pagerbti ir 
patrono dienai daugiau įpras
minti, dalyvaujant tuntfninkui 
pasknt. H. Stepaičiui ir Rajo
no vadui, sknt. V. Šarūnui bu
vo parengtos kuklios, vaišės, 
kavutės apipavidalinime. Nuo 
taikingojo pobūvio metu, jau
čiant dėkingumą išmaningo
sios šeimininkės už pasotini
mą, girkšnojant kvapią, kavu
tę, buvo tartasi bendrais orga
nizaciniais reikalais ir jaukio
je, ’broliškoje nuotaikoje dalin
tas! bėgamųjų dienų įvykiais.

(sm.).

ATSIPRAŠYMAS
Balandžio 15 d., šeštadienį, 

turėjo įvykti Toronto Lietu
vių Socialdemokratų rengia
mas šokių vakaras YMCA sa
lėje College ir Dovercourt.

Balandžio 10 d. (pirmadie
nį), gaunamas pranešimas te
lefonu iš salės valdytojo pono 
J. J. Halcrow, kad mūsų vaka
ras negali įvykji, nes YMCA 
pacTai 15-to balandžio šeštadie 
niui reiklaingos abidvi salės, o 
išnuomavimas įvykęs per neap 
sižiūrėjimą. Buvo bandoma as 
meniškai perkalbėti, kad atsa
kymas salės mums daro nuos
tolių, o labjausiai pastato į ne 
malonią padėtį prieš tuos, ku- 
ij'e į tą vakarą atvyks ir bus 
apvilti. Siūlė mainais kitą šeš
tadienį, kuriuo mūsų organi
zacija negalėjo pasinaudoti.

Atšaukti vakarą jau nebuvo 
galima, nes visi atšaukimi bū 
tų tilpę po vakaro. Tuo būdu 
suvylėme daug publikos ne iš 
mūsų kaltės. Socialdemokra
tų organizacija ir jos rengėjai 
labai atsiprašome už įvykusį ne 
malonumą ir prižadame, kad po 
dviejų nemalonių pamokų jo
kiu garbės žodžių nepasitikė
sime nes žmonės jų nepildo. 
Kiekvieną susitarimą darysi 
me raštu, kurio negalės laužy 
ti. Tuo būdu manoma, kad 
mūsų, Jūsų apvylimas yra pas 
kutinis ir daugiau neįvyks. 
Dar kartą labai atsiprašome. 
Toronto lietuvių socialdemok 

ratų orgg vakaro rengėjai.
ponavo solistėms, pats skam
bino solo. Jis yra stiprus pia
nistas. Dideliu įsijautimu jis 
skambino Čiurlionio preliudus

dabartinį adresą, pažymint 
seną adresą, akcijų pirkimo S 
metu, nes neturėjimas adresų, d 
užvilkina akcijų išsiuntimą. | 

______ _  H
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Montrealio Šv. Kazimiero lietuvių parapijos svetainė
je, š. m. gegužės 6 d. įvyks didelis

LIETUVIŠKŲ DAINŲ, OP ERŲ, ARIJŲ IR 
FORTEPIONO MUZIKOS

KONCERTAS
Balandžio 30 d. 4 vai. po pietų DLK VYTAUTO 

KLUBO SVETAINĖJE klubas ruošia

DIDELI PADENGIMA
Programoje: 1. Komedija „Jonas Nusižudė“, stato
ma p. Barausko vadovaujam os lošėjų grupės; 2. Due
tai; 3. Tautiniai šokiai. 4. Klubo choras, vadovaujamas 

p. Pieinos.
Mont.realiečiai kviečiami šauniai praleisti sekmadienio 
popietį.

Klubo Valdyba.

Jo programą išpildys plačiai žinoma Lietuvos Valstybi
nės Operos solistė

JUZĖ AUGAITYTĖ
ir

Kauno ir Paryžiaus konservatorijų absolventas pianistas 
KAZYS SMILGEVIČIUS.

Po koncerto bus ŠOKIAI griežiant gerai kapelai, kar
tu veiks bufetas su vynu, alumi ir kitais lengvais gėri
mais. Jaukiai išpuoštoje svetainėje bus parūpinti sve
čių patogumui atskiri staleliai.
Įėjimas $ 1.00. Pradžia punktualiai 8 v. v

Montrealio ateitininkų kuopa.
!**..' 1 ■** 1 ' -------------- M———1't............ . at

METROPOLITAIN OPERO S ŽVAIGŽDĖS 
ANNA KASKAS

KONCERTAS
įvyks gegužės mėn. 6 d., 7.30 ,val. vak. Ja.rvis Colle- 
gete Auditorijoje 495 Jarvis str. (važiuoti Carton tram 
vajum iki Jarvis St. ir nuo ten eiti vieną bloką kairėn, 
iki Auditorijos). Koncertas skiriamas

‘ MOTINOS DIENAI
paminėti. A. Kaskas koncerte deklamuos artistė D. 
Maurukienė - Kubertavičiūtė ir padainuos A. Narbuto 
vyrų choras.

Visi lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti.
Bilietų kaina 2 dol., 1,50 cnt. ir 1 dol. Jų galima gauti 
Grigaičių valgykloje, 750 Dundas St. W., Dr. J. Kaš- 
kelio valgykloje, 870 Dundas St. W. ir pas platintojas. 
Tą patį vakarą po koncerto vengrų restorane „Char- 
da“, 161 King St., įvyks A. Kaskas pagerbimui pobū
vis, kurin užsiregistruoti galima pas p. Grigaitienę, 
750 Dundas St. W. arba pas p. E. Mankus, 213 Sunny- 
sjtde Ave., tel. KE 3309. Į pobūvį bilietai po 1 dolerį.

K. L. M. B. Toronto Apylinkė.
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