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Kanados lietuvių 
benbruom. rinkimuose
DAUG SĄRAŠŲ Į KANA DOS LIETUVIŲ TARYBĄ
Jau suplaukė į Centrą Kana 

Uos Lietuvių Krašto Tarybos 
rinkimams skirti kandidatų są 
rašai. Didžiosios kolonijos pa 
tiekė skirtingus skaičius.

Montrealis išstatė tris sąra
šus. Kanados Lietuvių Centro 
Taryba sąrašą su p. P. Juške 
vičiene ir p. J. Leknicku pry- 
šaky; Kanados Lietuvių Są
junga su p. M. Arlauskaite ir 

—p. Sakalu pryšaky ir LAS su 
p. Kudžma.

Torontas patiekė daugiau są 
rašų — Kanados Lietuvių Ta
ryba, Kanados Lietuvių Sąjun 
ga, LAS ir net pavienių asme
nų, kaip pav., yra patiektas są 
rasas su vienu tiktai kandidatu 
— p. Juškaičiu.

Iš daugelio kitų vietų yra 
atėję vis po du sąrašus, kaip iš
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KAiKURiOS
SAVAITINĖ PASAULINIŲ

Praėjusią savaitę gal vienas 
įdomiausių įvykių, tai ginčai 
Anglijos parlamente, kuriuose

PAAIŠKĖJO ANGLIJOS 
SUSITARIMAI SU 

AMERIKA.
Premjeras Churchillis, pa

spaustas darbiecių opozicijos, 
Anglijos parlamei-Le atidengė 
darbiecių vyriausybės padary
tąją slaptąją sutartį su JAV 
vyriausybe. Iš to paaiškėjo, 
kad Anglija yra pasižadėjusi 
Amerikai padėti vesti karą Azi 
joje, jeigu nesisektų Korėjos 
karas. Jeigu nepasiseka suda
ryti Korėjos taiką, tai JTO jė 
gos ims bombarduoti tiekimo 
bazes Mandžiūrijoje ir jeigu. 
Dombardavimai iš Kini
jos bazių sustiprėtų, tai JTO 
jėgos imtų bombarduoti ir Ki 
nijos bazes.

Šis Churchillio pasisaky
mas, palydėtas dar patvirtini
mu, kad ir jis pritaręs šiam su 
sitarimui, atidengia tikrai ga
na įdomią paslaptį, atindengia 
kai kuriuos ateities planus del 
kurių atidengimo savo metu 
buvo nušalintas gen. Mac 
Arthuras.

TIKRAI RUOŠIAMASI. 
KARUI

Tam yra daug atvirų kalbų 
ir daug įrodymų. Va, Ameri
kos karo ministeris viešai pa
reiškė, kad JAV jau turi iš
vysčiusi taktinius atominius 
ginklus, t. y. tuos ginklus, ku
rie vartojami karo lauke, fron
te — šautuvas, kanuolė ir tt.

Be to, Amerika pareiškė, kad 
artimiausiu laiku jį Europon 
siunčia dideles oro jėgas, ski- 

__namas gen. Eisenhoverio vado 
vybei. Tokiu būdu, Europos 
gynimas nuo Sovietų invazijos.

Ruošiantis gintis nuo agreso 
liaus, Amerika sudarė startį su 
Japonija dėl karo bazių ir pa
likimo Japonijoje kariuomenės 
ligi pati Japonija bus pajėgi 
gintis nuo eventualios Rusų in 
vazijos.

Ta kryptimi daromi dar di
desni žygiai. Priėmus į Šiau
rės Atlanto Pakto dalyvius nau 
jas valstybes, dabar

EUROPOS KARO JĖGŲ 
VADAS VIZITUOJA TUR

KIJĄ IR GRAIKIJĄ.
Turkijoje gen. Eisenhoveris 

buvo priimtas nepaprastu ati
dumu. Jis tarėsi su Turkijos 
karo štabu, matėsi su Turkijos 
prezdentu, ir po to išvyko į

Winnipego, Sudburio, Hamil
tono. Iš kitų vietų yra atėję 
tiktai po vieną, kaip iš Port 
Colborne, Lethbridge, Edmon 
ton, London. Iš kaikurių vie
tų nėra atėjusio nė vieno są
rašo, bent ligšiol, kaip pav., iš 
Vancouverio.

Tačiau, kadangi sąrašai yra 
siunčiami paštu, o siuntėjai 
(kaikurie) nėra įsidėmėję net 
KLB-LOKo adreso, tai yra są 
rašų atėjusių senuoju pp. Juš
kevičių adresu ir tie sąrašai dar 
gaunami. Galimas dalykas, 
kad ligi kovo 7 dienos, kada 
įvyksta KLB-LOKo posėdis 
visi sąrašai jau bus gauti, nes 
per 7 dienas laiškai į Montre
al} gali ateiti iš tolimiausios Ka 
nados vietos.

Daugiau žinių apie sąrašus 
bus sekančiame „NL“ n-ryje.
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PASLAPTYS
ĮVYKIŲ APŽVALGA
Graikiją, kurioje taip pat ta
rėsi svarbausia dėl Europos ka 
ro jėgų padidinimo.

Daugelis reiškinių skatina 
Europą ginkluotis labai spar
čiai ir atsidėjus, nes karas fak 
tinai jau vyksta. Komunistai 
jį pradėjo ne vienoje Korėjoje, 
bet ir kitose žemės rutulio sri
tyse.
KOMUNISTAI YPAČ VEIK 

LŪS INDOKINIJOJE.
Kinijos komunistai, pastip

rinti Rusijos komunistų, gink
luoja indokiniecius, verbuoja 
naujus dalinius, nesigaili tam 
tikslui nei pinigų, nei ginklų. 
Apmokę ir apginklavę, siunčia 
juos iš Kinijos per sieną į In 
dokiniją ir veda atkaklią kovą 
su sunkiai besikuriančiomis 
valstybėmis — Vjetnamu, Kam 
bodža. Indokinijoje vyksta di
deli mūšiai, kuriuose jaunos res 
publikos, nors ir palaikomos 
Prancūzijos, nepajėgia atsispir 
ti Kinijos ir Rusijos remia
miems komunistams. Todėl, 
jau vien iš to seka, kad komu
nistų agresijai reikia sukaupti 
jėgas, nes kitaip sunku bus at
silaikyti.

Galima konstatuoti, kad Tre 
tysis pasaulinis karas jau vyks 
ta; Maskva jį planuoja tikrai 
išplėsti į pasaulinį, kuris ap
ims visą žemės rutulį.

Kadangi Maskva veda karą 
totališkai, tai ir laisvajam pa
sauliui reiktų visam susirūpin
ti saugumu, bet čia dar dauge
lis valstybių glūdi nirvanoje ir 
nesupranta pavojaus.
AMERIKAI TENKA VISAS 

GYNIMOSI 
VADOVAVIMAS.

Tuo tikslu JAV, be ko kita, 
susirūpinusi teisinga informa
cija, kuri sunku pasiųsti už ge 
ležinės uždangos. Tam tiks
lui JAV įrengė specialų radijo 
laivą „Kurjer“, kuris plaukios 
jūromis ir siųs žinias per ge
ležinę uždangą. Laivą iškil
mingai atidarė prez. Trumanas. 
Netrukus bus išleistas ir ant
ras laivas — plaukiojanti radi 
jo stotis.

TAIKOS DERYBOS KORĖ
JOJE NESISEKA.

Nors posėdžiai vyksta kas
dien, bet neduoda jokių teigia 
inų vaisių. Kol kas nėra vil
ties, kad galima būtų susitarti. 
Todėl Korėjoje vyksta kovos. 
Kaip matyti, per derybas komu 
mstai daugiau sustiprėjo, pri- 
sigabeno naujų ginklų ir kariuo
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Kolchozų pirmininkų džiaugs
mai ir vargai.

Priekulės r. „Gegužės Pir
mosios“ kolchozo pirmininkas 
Gudauskas džiaugiasi galėsiąs 
127 hekt. padidinti pasėlių plo
tą. Jam daugiausia padeda 
Černiausko šeima, Kirtimas, 
Putras ir Rogaiiytė. Anykščių 
r. „P. Cvirkos" kolchozo pirm. 
J on. Masiulis, atitemptas prie 
radijo korespondento, atgaila
vo pernai įvykdęs daug klai
dų, pavėlavęs su sėja, bet šie
met jis tikisi, padedamas /Il
sios laukų brigados brigad. 
Grigoravičiaus, kaltę atpirkti. 
Vilijampolės r. „K. Požėlos“ 
kolch. pirm. Todosienę kompar 
tija išpliekė už visuomeninių 
gyvulių nususinimą. Reikalą 
tvarkyti perėmė kompartija. 
Kėdainių r. „Rytų Aušros“ 
kolch. pirm. Plaučiūnas stato 
erdvią kiaulidę, bet be stalų ir 
suloų, nepaprastą sandėlį ir lau 
kia įsakymo, kurie gyvenamie
ji namai pirmiausia teks griau
ti. Ariogalos r. MTS dir. Juoz. 
Sakalauskas skaito paties pri
rašytą pirmąjį sieninį laikraš
tį Pernaravoj. Kalvarijos r. 
Kampinių kaimo žemės ūkio ar 
teles kirtėjai kerta Jurgežerių 
mišką, gi „Santakos" kolcho- 
zininkai laboratorijose daigina 
sėklas ir veža į laukus durpes. 
Kaišiadorių r. „Lenino“ kol
choze sausio mėnesį pasėti pa- 
midorai išskleidė po du lapu
kus.

Išmoningas linaminis.
Panemunėlio „Lino“ fabri

kas nežino, kur dėti spalius. Li 
naminis Valeckas pasiūlė juos 
pasiųsti į broliškas respublikas. 
Siuntoms paruošti gautas mil
žiniškas presas. Kompartijos 
politiniame kabinete Pasvaly 
draugas Segėnas „sąmonina“ 
med. gydytojus. Gabiausi yra 
dr. Stumbrys, dr. Pečiukėnas 
ir Naujamiesčio vaistininkė. Pa 
svaly taip pat tokia Vaičiūnie
nė konferencijoj tardė „mote
rų delegacijų ir moterų tary
bų pirmininkių atstoves“ ir su 
instrukcijom pasiuntė pas pir
mininkių moteris. Utenos r.
t-— ■ ■ M- —ii. K. i

menės. Taikos ir iš tolo nema 
tyti.

KANADA, KAIP TURTIN
GA IR PRAMONINGA 

VALSTYBĖ, 
neabejotinai turės įsijungti į 
gynybos veiklą. Todėl jos fab 
nkai gaus naujų užsakymų ir 
turės padidinti gambybą, ypač 
svarbiose srityse.

Paskutiniu metu Kanadoje 
pasireiškė užkrečiamoji snu
kio ir nagų liga, dėl kurios ki
lo didelis susirūpinimas. Už
kirsti ligos plėtrai naikinami su 
sirgę gyvuliai, kas neša dide
lius nuostolius.

— Balandžio pradžioje į 
JAV atvyks Švedijos premje
ras Erlanderis vizito.

Sirutėnų skaityklos vedėjas 
Vaškelis susimetė su mokyt. 
Kondratavičienė knygas parda
vinėti. Mėnesių nelaukus, pri
eina kolchozininkas Šlepetys ir 
nusiperka visą egzempl. Gogo
lio „Mirusios sielos".
Buvę frontininkai tebekovoja.

„Litekso“ fabr. Kaune už 
normas veržėsi pirmyn buv. 
frontininkas Mat. Žukauskas, 
Ant. Barkauskas, „Silvos“ fab 
rike dviejų kovų ordininkas 
Nik. Sverbin. Vilniaus baldų 
dirbtuvių kolektyve tebekovo
ja demobilizuotas Kurickas ir 
Vareiša. Eidukevičiaus vardo 
odos komb. frontininkas Perij* 
as ne vien užėmė Berlyną, bet 
ir grįžęs spėjo į kišenę sukišti 
20 metų normas. Vito vardo 
kailių dirbt. Vilniuj kailiadirb. 
Pašukm užėmė Berlyną ir su
mušė visas vokiečių tvirtoves, 
dabar mušasi fabrike su buv. 
frontininkais Remigalskiu, 
Azovkinu ir Subačium, kas ne
maža galvosūkio sukelia buv. 
ginklo draugui, dabar dirbtu
vių dir. Albertui Bereišiui. Pra 
nešime rusų kalba minima nau 
ja virtinė „glavnija patriot! lit. 
respubhki“, atvykusių į Lie
tuvą po karo.

Kviečiai už kaučuką.
Vasario 22 karininkų na

muose Vilniuj posėdžiavo vi
si žemės ūkio min. priklausą pa 
reigūnai. Dalyvavo ir Palec
kis, min. pirmininko pav. Pi
sarev ir 4 žemės ūkio ministe- 
rio pavaduotojai. Kolcov, Glo- 
ban ir dar du rusai. Tartasi 
kaučuko (koksagyzo) Lietu
voj plėtimo reikalais. Vilkijos 
r. „Pirmūno“ kolchozo pirm. 
J. Miknevičius dalyviams pra
nešė pernai kolchoze iš 1 ha 
gavęs 40 kg koksagyzo sėklų.

Šiemet pasėlių plotus trigu- 
oins. Kaučuko augintojams už 
darbadienį mokąs 3 kg. kvie
čių.

Sportas.
Čiuožime į priekį prasimušė 

sek. vilniečiai: Zalogin, Ziman 
son, Laban, Kuznecov ir Minei 
ga; slidės: Rozniov, Sikailov, 
Kirnevičius, Stiklakis, Kupre- 
viČiūtė, Babėnaitė ir Motejū- 
naitė. Vasario 24 d. „Tiesos“ 
„taikos taurę" pėsčiųjų lenk
tynėse laimėjo Slepopurov 
ved. „Dinamo" komanda. Mo 
terų žygį laimėjo un. studen
tės, vadovė — Mar. Astraus
kaitė. Žygis vyko Černiakovs- 
kovskio (Ožeškienės) aikšte- 
Vrublevskio - Kosčiuškos-An
takalnio gatvės ir atgal. Impe
rializmo žinovas Chvara geriau 
kalba rusiškai nei universiteto 
komjaunimo vadas Vyt. Bur- 
kauskas. Vilniuj įvykusio kom 
partijos „pirminių organiza
cijų“ seminaro laimėtojai: Par 
šin, Skolon'aitė, Bilinskis, Ba
nevičiūtė ir Genevičius.

Vilnius. Naujas pasakas pra
dėjo demonstruoti garsiniu fil
mu „T. Lietuva“ kuriai scena
rijų paruošė T. Tilvytis, muzi
ką — B. Dvarionas, režisūra 
— rusų. Filme paradu pra
slenka Stalino premijų laure
atai — T. Tilvytis, B. Dvario
nas, Kipras Petrauskas, Gu
dauskas, Rudinskas ir kiti. 
Žiūrovai filme apgyvendinami 
elektra apšviestuose kolchozuo 
se, o jei kam nepatinka, tesėdi 
savam kolchoze prie žibalinės 
lempos.

— Prancūzijos kabinetą 
Reynaud nepasisekė sudaryti.

—Malajuose komunistai nu 
vertė nuo bėgių traukniį, — 
užmušta 8 žmonės.
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KĄ PARODĖ KANADOS GYVENTOJŲ SURAŠYMAS
1951 metais darytojo Kana

dos gyventojų surašymo skai
čiavimas jau baigtas. Jau su
vesti bei susumuoti visi sura
šymo duomenys, kurie oficia-

Sritys:
Newfoundland ..........................
Prince Edward įsi.....................
Nova Scotia ............................ ..
New Brunswick..........................
Quebec ........................................
Ontario ........................................
Manitoba ...................................
Saskatchewan ..........................
Alberta ............................
British Columbia .....................
Yukon ........................................
Northwest Terit..........................
Viso Kanados gyventojų ....

Kiekvieniems 100 moterų 
dabar Kanadoje tenka 102 vy
rai, o 1941 metais kiekvienam 
šimtui moterų atiteko 105 vy
rai.

KIEK KANADON 1951 ME 
TAIS ĮVAŽIAVO ATEIVIŲ

Oficialioji Kanados gyven
tojų statistika rodo, kad 1951 
metais Kanadon naujų imi-

iiai patiekiami šios formos, pa 
lyginus su 1941 metų surašy
mo duomenimis ir nuprodant 
procentinį prieauglį:

Kanados statistika rodo, kad 
po Antrojo Pasaulinio karo Ka 
nadon per septynis metus įva
žiavo naujų imigrantų 630.754 
asmens.

1941 m. 1951 m. % %
361.416 321.819 12,30
95.047 .98.429 3,58

577.962 642.584 11,18
457.401 515.697 12,75

3.331.882 4.055.681 21,72
3.7j7.655 4.597.542 21,38

729.744 776.541 6,41
895.992 831.728 -7,17
796.169 939.501 18,00
817.861 1.165.210 42,47

4.914 9.096 85,10
12.028 16.004 33,06

11.506.655 14.009.429 21,75
grantų atvyko 194.391, kai tuo
tarpu buvo numatyta tiktai
apie 150.000. Tokiu būdu
1951 metais imigracija Kana-
don pralenkė visus numaty-
mus.

VLIKAS
PASIRYŽIMŲ KELYJE 

EINA PIRMYN
Oro paštu iš Tremties.

Praėjusį kartą buvau prane
šęs gerą žinią, kad VLIKas nu 
tarė konsoliduoti srovių santy 
kius, pakelti savo autoritetą ir 
veiksmingumą. Kaip žinoma, 
šie gerinimai buvo nutarti įvyk 
dyti per mėnesio laiką.

Maždaug terminui VLIKas, 
kaip teko patirti iš visai pati- 
Kimų šaltinių, ėmėsi iniciaty
vos ir jau yra padaręs žygių.

Senoji Vykdomoji Taryba 
su prel. M. Krupavičium pry- 
saky atsistatydino ij nauja su
daryti pavesta prof. J. Kamins 
kui. Vykdomosios Tarybos da 
lis galvojama perkelti į Pary
žių, kuris yra žymus politinis 
centras, o VLIKas numatomas 
perkelti } Miuncheną.

Vykdomajai Tarybai įsikū
rus Paryžiuje, užsienių reika
lų vadovu numatomas dr. Bač- 
kis, kuris laikomas tinkamu už 
sienių politikai, iš vienos pu
ses, ir santykiams su diploma
tais, iš antros. Svarbu, kad už 
sienių reikalų vadovybė būtų 
paimta diplomato su patyri
mu, koks ir yra dr. Bačkis. 
Taip bent, girdėti, projektuo
jant.

Prel. M. Krupavičiui, atro
do, yra pavestas atnaujinti de
rybas su St. Lozoraičiu.

Girdėti ir daugiau VLIKo 
susirūpinimų, bet tai paliksime 
kitam kartui, kai jie, gal būt, 
dar geriau išryškės.

Galiu tiktai pridurti, kad ir 
Vokietijoje pasilikę tautiečiai 
laukia, kad VLIKas rastų ke
lius sudaryti visų lieuvių vie
nybę ir visų jų jėgų bendradar 
biavimą Lietuvos laisvės tiks
lui. (hlj).
VL1KA SUDARANČIŲ GRU 
PIŲ PAREIŠKIMAS LIETU 

VIŲ SPAUDAI.
VLIKą sudarančių politinių 

partijų ir kovos organizacijų 
atstovai, vadovaudamiesi 1952 
II 2 VLIKo nutarimu, 1952. 
II. 23. buvo susirinkę aptarti 
priemonių siekiant konsolida
cijos. Susirinkusieji vieningai 
priėjo išvados, kad . paskutiniu 
metu lietuviškoje spaudoje pa 
oitaiką straipsniai, nukreipti 
tiek prieš VLIKą, tiek prieš 
kitus veiksnius bei asmenis, 
dirbančius laisvinimo darbo ba 
re, o ypatingai neigiamai pasi
reiškianti užkulisinė akcija 
prieš asmenis, trukdo VLIKui 
pasiimtus uždavinius realizuo 
ti. VLIKą sudarančių politi
nių partijų ir kovos organiza
cijų atstovai tam nepritaria ir 
prašo bet. spaudą atsižvelgti į 
VLIKo pasiimto uždavinio rim 
tuma ir vengti visa to, kas 
skaldomai gali veikti lietuviš
kąsias jėgas ir visuomenę.

Pasirašo:
L. Darbo federacijos vardu

J. Grinius,
L. Krikšč. Demokratų vardu

M. Krupavičius,
L. Laisvės Kovotojų vardu

S. Miglinas,
Lietuvių Fronto vardu

Z. Ivinskis,
L. Soc. Demokratų vardu

J. Glemža,
L. Tautinės Sąjungos vardu 

T. Šidiškis,
L. Ūkininkų Partijos vardu

J. Norkaitis,
Ūkininkų Sąjungos vardu

P. Karvelis,
L. Valst. L<iaudin. S-gos vardu 

J. Jaks-Tyris,
Lietuvių Vienybės Sąj. vardu

L. Prapuolenis.
— Portoriko salos gyvento 

jai referendumo būdu priėmė 
naują konstituciją, kuri žmo
nėms suteikia daugau teisių..
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LYG IR AKTUALIJOS
Ne tiktai tarptautinis gyve

nimas kasdien atneša naujo
vių, bet ir lietuviskasis jas bran 
dina, — todėl tenka pasisaky
ti visų pirma mus liečiančiais 
klausimais.

Krašto Tarybos rinkimų eiga.
Kovo pirma diena sudaro 

naujo Kanados lietuvių gyve
nime tarpsnio pradžią. Iš visų 
Kanados vietovių į centrinį lai 
kinąjį organizacinį komitetą — 
KLBLOKą — yra jau susiųs- 
ti Kanados Lietuvių Bendruo
menės rinkimams skirti kan- 
aidatų sąrašai į Krašto Tary
bą. Šį penktadienį, kovo 7 d., 
susirenka KLB-LOKas, kuris 
visų pirma peržiūrės gautus 
kandidatų sąrašus ir juos patik 
nns. Po to seks bendrųjų apy
gardoms sąrašų sudarymas ir 
jų patiekimas balsuotojams, 
balsavimo kortelių gaminimas 
ir t. t. Žodžiu, Kanados Lietu 
vių Bendroumenės organizavi
mas yra visoje eigoje.

Norisi pažymėti, kad rinki
muose dalyvauja solidariai 
tiek senieji, tiek naujieji atei
viai. Tai yra labai gražu.

Žvelgiant plačiau į lietuviš
kąjį gyvenimą, visų pirma dė
mesį atkreipia VLIKo reikalai, 
kurie yra gerokai išaiškėję.

Taškai ant L
Didelė mįslė buvo, kodėl vie 

na VLIKo pusė atmetė susita
rimą su diplomatais? Tiesa, ši 
mįslė dar ir dabar lieka mjsle, 
oet jau daugeliui i neklystamai 
galima statyti taškus.

Susitarimą atmetusioj! pen
kiukė aiškinasi, kad taip pa
sielgusi todėl, kad derybų ko
misija peržengusi įgaliojimų ri 
bas. Bet derybų komisija išaiš 
kino, kad ji dėl kiekvieno de 
rybų punkto tarėsi su VLIKo 
pirmininku ir tais nariais, ku
rie derybose nedalyvavo. Vis
kas buvo aptarta viso VLIKo, jie visi, ypač kaip skirtieji ne- 
net gi nutarimų tekstai buvo ap 
tarti ir jų redakcija priimta vi 
sų VLIKo narių.

Atvykęs į JAV p. Brazaitis 
pareiškė dar vieną derybų ko
misijos „prasilenkimą“ su įga
liojimais: girdi, susitarimo pro 
tokole nebuvęs aptartas diplo
matų šefo titulas. Bet derybų 
komisija paaiškino, kad ir tai 
ne tiktai buvo aptarta, bet ir 
protokole užfiksuota.

Žodžiu, derybų komisija su 
sitarimą padarė ne viena ir ne 
savo iniciatyva, bet pildant 
viso VLIKo valią, viską pada
rė visam VLIKui susitarus ir 
jo susitarimų tekstus aptarus 
ir priėmus jūjų redakciją. Aiš
kiau jau negali būti.

Išvados jau paaiškėjo.
Kaltasis tiek prisipažino, kad 

kaip sakoma, padarė išvadas: 
atsistatydino. Vykdomoji Ta
ryba su M. Krupavičium pry- 
šaky pasitraukė ir nauja pa
vesta sudaryti prof. J. Kamins
kui. Kai premjeras atsistaty
dina, krizė jau aiški. Tenka pa 
laukti jos išsprendimo.

Bet sprendimas, kaip matyti, 
ne be komplikacijų. Pirmasis 
kliuvinys — mažlietuvių klau
simas. P. Brazaitis JAV pa
reiškė, kad jie neturį pretenzi
jų į VLIKą. Mes gi, gerai ži
nome, kad po to, kai buvo su
sitarta dėl mažlietuvių įvedi
mo į Vykdomąją Tarybą, Ma 
žosios Lietuvos Taryba pada
rė pareiškimą, kuris buvo pri
dėtas prie susitarimo protoko
lo, kad mažlietuviai savo pre
tenzijas į pilnateisius VLIKo 
narius palaiko visiškai.

Dabar esą paleisti gandai, 
kad tas pareiškimas kažkur din 
gęs iš VLIKo bylų, o mažlie- piai saugomas.

tuviams esą padaryta tūlų pa 
siūlymų, kuriuos jie priimą ge
riau, negu vietą VLIKe. ..

Tai vėl pradedama nauja pai 
niava?

Šefas ar diplomatai?
Vienkartiniai agitatoriai 

dar tebepučia pasakas apie 
ro titulo palaikymą. O klausi
mas juk yra paprastas, kaip jau 
nekartą buvo konstatuota „N. 
L.“: reikia visų lietuviškųjų jė 
gų bendradarbiavimo, o tas yia 
visų pirma pasiekiama VLIKui 
susitarus su diplomatais, ku
rie tą procedūrą yra pavedę 
Lietuvos užsienių reikalų mi- 
nisterio Urbšio jiems eksponuo 
tam asmeniui p. Lozoraičiui.

Taigi visiems lietuviams šiuo 
atveju svarbu ne šefas, ne ku
ris pavienis diplomatas, bet vi
si nepriklausomos Lietuvos dip 
lomatai. Ir visi, kiek jų yra, 
lietuviai bei jų organizacijos. 
Nes tiktai bendrai veikdami 
daugiausia galėsime nuveikti.

Nelygus mastas.
Visoje lietuviškoje painiavo 

je, griežtieji vienus stengiasi 
nuvertinti, kitus iškelti, 
liečia diplomatus.

Lozoraitis neinąs pareigų,—- 
jau lyg ir ne Lietuvos atsto
vas. Bačkis gi nors ir nebuvo 
atstovu (Klimas Lietuvos ats
tovas Prancūzijoje), bet jis ge 
riausias atstovas. .. Turaus
kas buvo atstovas prie Tautų 
Sąjungos, kurios seniai jau nė
ra, — bet jis atstovas ir nie
kas jam tų teisių neginčija. 
Jis net ir įgaliojimus gauna iš 
VLIKo atstovauti jį JTO. 
Škirpa atstovas Vokietijai, 
bet jis jau nebandoma ir pri
siminti. .. Tokia yra lygybė, 
toks objektyvumas.

O manding būtų labai malo
nu, labai naudinga ir gera, kad

vis
še-

Tai

prialusomos Lietuvos atsto
vais, kad jie visi galėtų ir da
bar eiti savo pareigas ir, kur 
tiktai galima, ginti Lietuvos 
laisvę ir teises. Ir juo daugiau 
mūsų žmonių, ypač patyrusių 
diplomatų, galės Lietuvos rei
kalus ginti ir reprezentuoti, juo 
tai bus lietuviams ir Lietuvai 
naudingiau.

Jeigu veiktų lietuviškoji dar 
na, tai Lozoraitis Italijoje, Škir 
pa Vokietijoje, o Turauskas, 
gali būti, net prie JTO vėl ga
lėtų būti atnaujinto akredita
vimo. O Bačkis, kai Klimas Si
bire, reiktų įteisinti Paryžiuje. 
Keikia tik vieningos veiklos.
Kas pirmieji pripažino šefą?
Negražiai buvo 

min. P. Žadeikis,

bet ir demokratiškai besitvar
kanti JAV lietuvių organizaci 
ja. Įprastosios tvarkos besi
laikydama, kas dveji metai, 
SLA tiesiogiu, lygiu ir slaptu 
balsavimu rinkosi savo vado
vybę. Nariai turėjo aktyvią ir 
pasyvią rinkimų teisę, tariant, 
galėjo rinkti ir būti renkamais. 
Niekas juos dėl šios pagrindi
nės SLA narių teisės nebarė. 
Jie statė sau tinkamus kandi
datus, juos palaikė nominaci
jose ir balsuodavo už jų įsitiki 
nimu pačius geriausius. Daž
niausiai kiekvienai pareigai bū 
davo po keletą kandidatų ir na
riams ne sunku buvo geresnį- 
jj pasirinkti.

Tik dabar nežinia kodėl 
„Naujienos“ pasisako prieš vi
sus SLA narių pastatytuosius 
naujus kaniddatus. {Kandida
tus, kurie nominacijose be jo
kios žymesnės agitacijos ir pa 
stangų gavo net po 500—700 
balsų. . . Ar rimtai manoma, 
kad šiuose rinkimuose gali kan 
aidatuoti tik senieji, iki šiol bu 
vusieji SLA viršininkai? Ar 
patinka rinkimai tik su tiek kan 
didatų, kiek reikia išrinkti S 
LA Pildomosios Tarybos pa- 

Bet juk tai ne bol- 
ne tik didžiausioji, ševikiniais rinkimai, kuriuose

—M --- -M.   M' -M >

Red.

savo 
mėn.

Kadangi Kanadoje yra ke- 
uob SLA kuopos, tai dedamas 
šis diskusinis straipsnis.

L Vietoj įžangos.
„Naujienų“ dienraštis 

apžvalgoje š. m. vasario
25 d. pranešė apie būsimus ko
vo ir balandžio mėn. Susivieni 
jimo Lietuvių Amerikos Pil
domosios Tarybos rinkimus, ir 
po to pradėjo šitaip kalbėti:

„Šiuose rinkimuose bando 
įsiskverbti į SLA viršininkų 
vietas keletas naujų kandida
tų, kurių ambicijos yra didelės, 
bet tinkamumas labai abejoti
nas.

Tie nauji žmonės jokio pa
tyrimo Susivienijimo reikaluo
se neturi, apie įstatymus, re
guliuojančius fraternalinių or 
ganizacijų veiklą, nieko neiš
mano. Juos rinkti į atsakingas 
vietas didžiausioje Amerikos 
lietuvių organizacijoje 
prasmės“.

Pasakyta trumpai, bet 
tai ir be jokių ceremonijų,
ka ir man, kaip eiliniam SLA 
nariui šiuo reikalu kiek pla
čiau pasisakyti.

2. SLA rinkiminis pagrindas.
Iki šiol gerai žinojome, kad reigūnų? 

SLA yra
i •' 'k---  x

nėra

dru- 
Ten

i

užpultas 
kad girdi, 

jis eksponavęs min. Lozoraitį 
Amerikos valdžiai ir tuo pada
ręs kriminalą. Bet. . .

Kai pirmą kartą Amerikon 
buvo atvykęs kun. M. Krupa
vičius kaip VLIKo pirminin
kas ir V. Sidzikauskas kaip 
Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkas, jie gi tą p. Žadeikio žy 
gį visi trys drauge sutarė. At 
seit, Kru(pah/ičius, Sidzikaus
kas ir Žadeikis rado reikalin
ga diplomatų šefą eksponuoti 
Amerikos vyriausybei. Kodėl 
tat pulti vieną p. Žadeikį?

J. Kardelis.

Kanados Lietuvių Tarybos Wellando Sk. Pirmininkui § 
p. JONUI KUTKAI

ir 2
p. ALDONAI VASILIAUSKAITEI, 2

sukūrusiems lietuviškos šeimos židinį, laimingo gyve- § 
nimo ir visokeriopos sėkmės linki

Kanados Lietuvių Centro Taryba. <

Pažinkime Kanada

kalėjimo ir mirties bausme 
draudžiama daugiau, negu rei 
kia išrinkti kandidatų pastaty 
ti. Tai demokratiniai rinkimai. 
Todėl, jokiu būdu negalima 
tvirtinti, kad „šiuose rinkimuo 
se bando įsiskverbti“ į SLA vir 
šininkų vietas keletas naujų 
kandidatų, kurių ambicijos yra 
didelės ir t. t." Ne 1 Reikia 
džiaugtis, kad atsiranda SLA 
narių tarpe žmonių, kurie pasi 
duoda kitų narių norams ir su 
tinka kandidatuoti, bet jokiu 
būdu juos neužgaulioti ar ki
taip neniekinti. Kas būtų, jei 
gu pagal receptą nė vienas SL 
A narys nesutiktų būti kandi
datu nominacijose ir rinkimuo
se, Kuo virstų tada toji di
džioji Amerikos lietuvių orga
nizacija? Manau, kad čia taip 
piktai parašė žmogus be visuo 
meninės orientacijos arba dėl 
medžiaginių sumetimų, ėmėsi 
klaidinti SLA narius.

ir užbėgama

peikiami nau 
kad, pavyz-

4. SLA vadovybės atsinaujini 
rao svarbumas.

Iš tikrųjų būtų labai nau
dinga, kad bent dalis SLA Pil 
domosios Tarybos narių būtų 
pakeista naujais žmonėmis. Dėl 
to pakeitimo ši didžiulė Ame
rikos lietuvių orianizacija tik
rai labai daug laimėtų. Reikia 
naujų jėgų negerovėms paša
linti. Apdrauda ligoje suma
žinta iki keturių savaičių. Dėl 
to daugybė SLA narių nuken
čia. Jeigu tinkamai draudimo 
reikalai būtų tvarkomi, tai tik 
rai nebūtų reikėję paramą na
riams ligoje smarkiai apkar
pyti. Pomirtinių apdrauda ne
atpiginama.

Kultūrinė SLA veikla gana 
susilpnėjusi. Šiuo metu sunku 
jžiūrėti ryškesnių šios veiklos 
duomenų. SLA centras maža 
dėmesio šiai veiklai teskiria. 
Kuopų parengimai labai mažai 
lankomi ir mažaką nariams duo 
da.

Ne paslaptis, kad senieji SL 
A nariai, kaip sulaukę vyresnio 
amžiaus, išmiršta. Jų vieton 
nariais gali būti tik nauji žmo 
nės. Bet gana maža žmonių į 
SLA nariais rašosi. Jiems S 
LA veikla neįmponuoja.

SLA išlaidos kelia abejonių. 
Kelionės, ilgi posėdžiai, namų 
remontai suėda daug dolerių. 
Velionis F. Bagočius tose pa
čiose „Naujienose“ skelbė 
apie 100.000 dol. išlaidas vie
nų namų remontams. Pasiaiš
kinimo SLA vadovybės neteko 
skaityti. Įdomu būtų žinoti, 
kiek patys namai kainuoja, kad 
įas remontas buvo toks bran, 
gus? Kaip su turimųjų namų 
eksploatacija?

Iš viso narių balsas šioje or 
ganizacijoje gerokai slopina
mas.

Yra rimtų trūkumų SLA. 
veikloje. Juos visus čia neįvar 
dinsi. Būtų labai sveika, kad 
SLA vadovybė kiek atsinau
jintų ateinančiuose rinkimuo-

3. Kandidatų vertinimas.
Norėtųsi paklausti „Naujie

nose“ rašančio, kuo remiantis 
šitaip niekina naujuosius kan
didatus į SLA viršininnkus, Ko 
dėl žemina SLA narius, kurie 
nominacijose balsavo už nau
juosius kaniddatus. Ar egza
minavo naujuosius kandidatus, 
kad žino tiek daug apie jų am
bicijas, netinkamumą darbui, 
nežinojimą įstatymų ir t. t.? 
Kodėl savinamasi pagrindinė 
balsuotojų teisė 
už akių?

Kuo remiantis 
jieji kandidatai,
džiui, adv. Kalinauskas nežino 
fratermtalinių organizacijų įs
tatymų ir yra netinkamas būti 
SLA prezidentu, kodėl mano
ma, kad Alb. Trečiokas ir Gin 
kus būtų blogi SLA iždinin
kai? Kodėl Alena Devenienė 
negalėtų sėkmingai eiti iždo 
globėjos pareigų? Gal SLA 
nariams pasakytų paslaptį: ku
liuos mokslus SLA nariai pri
valo išeiti, kad galėtų kandi
datuoti Į SLA pildomosios Ta se, išrenkant bent dalį naujųjų 
rybos narius? Kandidatų. M. M.

VAMZDŽIŲ LINIJA ALIEJAUS TIEKIMUI Į KANA
DOS VAKARUS

Planas pirmą jai vamzdžių Ii projekte. Nėra investuota jo- 
nijai, einančiai perRocky kalny kių dominijos fondų, bet Ka
ną, yra beveik užbaigtas. Pa- nados vyriausybė suteikė 
vasarį Trans-Mountain Oil Pi Trans-Mountain kompanijai 
pe Line Co. pradės statybos pirmenybę medžiagų pirkime, 
darbus. Norima tą 82 milionų Labai didelis dalykas yra tie 
•dol. liniją užbaigti 1954 me
tų pradžioje. Ta linija kasdien 
bus gabenama 75 tūkstančiai 
statinių neapdirbto aliejaus.

Yra suplanuota, kad vamz
džių linija eis nuo Edmonto- 
no, Altą, iki Burnaby, netoli 
Vancouverio, kur yra rezervu
arai, tai yra 695 mylios, pagal gynime. 
CNR (Canadian National Rail 
way) gelžkelio linijos. Vamz
džių linija kerta šiaurinę gelž
kelio kilpą tarp Kamloops ir 
Merritt, B. C. Yra suplanuotos 
dvi pompavimo stotys, viena 
Edmontone ir viena Kamloop-

Jei būtų reikalinga, tai bū J. Dubauskas,
Lethbridge ..............

J. Bėžys, 
Drydin, Ont............

St. Noreika,
Lethbridge ..............

Mrs. E. Stankus,
Cicero, USA .........

J. S., Vancouver, B. C.
O. Paukštienė,

Verdun, P. Q..............
Nuoširdus ačiū. NL.
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Didelis ačiū už talką.

se. 
tų galima pastatyti dar tris 
pumpavimo stotis ir priediniam 
rezervuarui būtų galima parū
pinti vietos. Tas rezervuaras 
sutvarkytų kasdien 200.000 
statinių aliejaus. Šitie įrengi
mai kainuotų dar 17.500.000 
dol. ‘ <■ i

Ta linija yra pirmoji, kuri 
perkerta Rocky kalnyną Šiad- 
rinėje Amerikoje. aDbartinės 
rafinerjios talpa Vancouvery- 
je sudaro 29.000 statinių per 
dieną. Manoma, kada linija 
veiks, jos talpa padidės iki 37. 
500 statinių. Burnaby „tank 
farm“, kurios bendra talpa yra 
720.000 statinių, turbūt, suda 
rys atsargą visai aliejaus in
dustrijai Pacifiko pajūryje.

Šešios aliejaus kompanijos 
ypatingai pasidarbavo šitame

:k " .xx xx

184.000 tonų plieno, kurie rei
kalingi vamzdžių linijai.

Vamzdžių linijos Burnaby 
„tank farm“ pastatymas sutei
kia svarbią tiekimo priemonę 
ir žymią aliejaus atsargą Ka
nados ir Jungt. Valstybių mi- 
htariniems įrengimams krantų

— Lenkijos prekybos atašė 
Paryžiuje pabėgo j Londoną ir 
paprašė prieglaudos.

AUKOJO „NL“ PAREMTI:
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— Maskvos patikėtinis Uk

rainos kolchozams kontroliuo
ti Ulvanovas neseniai taip ra
šo „Tremtis“, buvo išmestas iš 
greitojo traukinio tarp Mins
ko ir Baranovičių, nors tas grei 
tasis traukinys, kuriuo važinė
ja sovietiniai bajorai, labai stro

UŽSIPRENUMERUOKIME 
„KELEIVĮ“.

Tai įdomus visiems lietu
viams Maž. Lietuvos Tarybos 
leidžiamas mėnesinis laikraštis. 
Metinė jo prenumerata 1.75 
dol. Toronte jį galima užsipre 
numeruoti arba bent paaukoti 
M. Liet. Tarybos leidžiamai 
spaudai p. Jurkšaičio rūbų 
krautuvėje 921 Dundaą. W. st., J. 
pas p. Aušrotą 263 Havelock st. 
arba sekmadieniais po pamal
dų parapijos salėje ir pas M. L. 
bičiulių dr-jos narius. Remki
me Maž. 
spaudą.

M. L. B.

Lietuvos lietuvišką

dr-jos Toronto sk. 
valdyba.
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Kiti taip rašo
„SANDARA“

„Laike savo interview spau 
dos atstovams, š. m. vasario 2ų 
dieną Brooklyn'e Vliko ir jo 
Vyk. Tarybos narys, p. J. Bra 
zaitis, pareiškė neva Lietuvių 
Aktyvistų Frontas įteikęs pra 
šymą įstoti į Vliką.

Kaip LAF sudarymo inicia
torius ir asmuo, pastatytas šios 
organizacijos priešakyje, bei 
atsakingas už jos laikyseną, 
skaitau savo pareigą pareikšti, 
jog suminėta žinia neatitinka 
tikrenybei: LAF jokio pareiš
kimo įstoti į Vliką nėra pada
lęs ir to padaryti negali, nes 
nelaiko savęs jokia partija ar 
politine srove, kad galėtų pre- į partijas ar šiaip į politines gru 
tenduoti į vietą Vlike, kaip gry 
nai politinį organizmą.

LAF buvo sudarytas apjun 
gimui mūsų tautos ryžtinges- 
niųjų elementų absoliutinės tau 
tinės vienybės ir drausmės pag

M

rmdu, nežiūrint kas kokiai pri 
Klausė politinei srovei ar, išvi
so, neprklausė jokiai partijai. 
Jo pagrindinis tikslas buvo 
įvykdyti bendrą mūsų tautos 
pasiryžimą už atstatymą Lie
tuvos nepriklausomybės, kada 
tam buvo susidariusios sąly
gos, ir tavo įsipareigojimą jis 
tęsėjo forma 1941 m. mirželio 
23 dienos mūsų tautos sukili
mo.

Ar ir kada LAF galėtų bū
ti pašauktas naujai kovotojiš- 
kai veiklai Tėvynės - Lietuvos 
labui, apie tai gali spręsti ne 
paskiri buvę jos nariai, nuėję:

Matulaitis Mizaros indekse.
„Laisvė“ spausdino dr. Ma

tulaičio Lietuvos Istoriją; 
spausdino ir gyrė ir spausdino. 
Bet kai atspausdino, Mizara pa 
reiškė: Dr. S. Matulaičio isto
rija. . . „yra nepilna“.. .

Toku būdu Mizara dr. S. Ma 
tulaičio istoriją įrašė į Mask
vos indeksą. Kodėl? Kokios 
priežastys? Ar įsakymas gau
tas iš Maskvos? Ar Bimba Mi 
žarai įsakė atlikti „mauro dar
bą“?

„Liaudies Balsui“ geografija 
neprivaloma.

Vienas rusų dramos veikė
jas aiškinosi, kad bajorui ge
ografijos mokslas nereikalin
gas, nes esą, kur tiktai jis no
rės vykti, visur jį nuveš veži
kas. . . Atseit, vežikas turi 
mokytis geografijos, bet ne ba 
joras. ..

Matyt, taip galvoja ir „Liau 
dies Balso“ bajorai, nes „Liau
dies Balso“ redaktoriai neski
ria, kas yra Indonezija ir kas

peš, bet tik LAF Vadovybė pa 
gal bendrą susitarimą su Vli- 
ku ir atsižvelgiant Lietuvos dip 
lomatijos nusistatymo.

Su tikra pagarba 
Kazys Škirpa“.

yra Indokinija ir viską laiko 
kaip vieną vietą.. .
Ko laukia „Liaudies Balsas“.

„L. B.“ vis kratosi, kad. jis 
ne komunistinis. Bet, kaip sa
koma, „ylos maiše nepaslėp
si“, todėl ir „L. B.“ Yla iš mai
šo išlenda. Pirmam puslapy 
jis rašo: Kanadoje tuojau bus 
liaudies valdžia. . .

Taigi, „L. B.“ nenori demo
kratinės valdžios, bet liaudies, 
kad Maskvos terminu reiškia 
bolševikų - komunistų, t. y. 
— diktatūros, kokia buvo dvie 
jų draugų Hitlerio ir Stalino 
Vokietijoje, kai šie du diktato 
riai ėjo ranka rankon prieš de
mokratijas ir kai dabar liko vie: 
na Stalino diktatūra. . .

Taigi, „LB“ laukia komuatis- 
tų diktatūros. .. Bet draugo 
Hitlerio diktatūra subyrėjo^ 
Ar ne to laukia ir Stalino dik
tatūra?

O kodėl „LB“ nenuvažiuo
ja jos patyrinėti į Rusiją?

Mandrapypkis.
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NATO
Taip yra vadinama Šiaurės 

Atlanto Sąjunga (North At
lantic Treaty Organization), 
kuri buvo sudaryta iš 12 vals
tybių, tikslu atsverti Sovietų 
Rusijos milžiniškas karines jė 
gas ir apsaugoti nuo pavergi
mo vakarų laisvąsias valsty
bes, jei komunistinis blokas 
jas bandytų pavergti.

NATO karinėms jėgoms su 
daryti ir joms vadovauti buvo 
paskrtias gen. Eisenhower, ku 
ris savo štabą įkūrė prie Pa
ryžiaus. Štabo viršininkui gen. 
Alfred Gruenther padedant, bu 
vo sudarytas internacionalinis 
Generalinis Štabas, kuriame 
yra 225 karininkai. Pagal ša
lis: 110 amerikiečiai, 45 ang
lai, 40 prancūzai, 1 luxenbur- 
gietis, likusieji iš kitų kraštų. 
Dešimt iš dvylikos Šiaurės At 
lanto Sąjungą sudarančių kraš 
tų yra atstovaujami štabe. Ats 
tovų neturi Islandija ir Portu
galija. Veikia štabo karinin
kams mokykla, kuri turi tiks
lą juos pilnai paruošti eina
moms pareigoms. Štabas turi 
išsiplėsti iki 500 karininkų. Bet 
ir šį skaičių pasiekęs tesudarys 
tik pusę gen. Eisenhowver šta 
bo, kurį jis turėjo antrojo pa- 
saulniio karo metu . Šis šta
bas Europoj turi dvigubą už
davinį: pirma — sudaryti ka 
rines jėgas, kurios būtų pakan
kamos užkirsti kelią kilti tre
čiam pasauliniam karui, antra 
— jei tas nepavyktų ir komu
nistinis blokas nuspręstų žy
giuoti į vakarus, geriausiai va
dovauti NATO karinėms jė
goms.

Prieš pusmetį Sovietų Rusi
jos armijos galėjo lengvai pa
siekti angių kanalą per 20 die
nų. Prieš metus, kada gen. Ei
senhower atvyko į Europą, jis 
rado tik septynias divizijas, 
vertas divizijų vardo. Net ir 
aios divizijos dalinai egzista
vo papieruje. Jois neturėjo tak 
tmės aviacijos paramos ir bu
vo išdėstytos taktiškai bever
tėse vietose, dažnai su tiekimo 
sandėliais tarp jų ir stipraus 
priešo. Trumpai sakant, tai 
nebuvo tikros vakarų Europos 
gynimo jėgos. Dabar jau yra 
pasiekta tiek, kad komunistinis 
olokas nebėgai Europos neti
kėtai užpulti, nes NA1U jėgos 
yra stipresnės, negu esančios 
puolimo padėty Rytų Vokieti
joj Sovietų Rusijos kainės jė
gos. Ekspertų yra įvertinta, 
kad Sov. Rusijai reikia pilnų 
dviejų mėnesių pasiruošti ir pa 
pildyti jėgų koncentraciją, kad 
galėtų sėkmingai pulti NATO 
jėgas. Žinoma, toks pasiruo
šimas būtų tuojau susektas.Tai 
gi europiečiai gali būti dabar 
įamūs dėl ryt dienos, dėl se
kančio mėnesio, bet ne dėl to
limesnės ateities.

Šiandien gen. Eisenhower 
savo valdžioj jau turi 26 divi
zijas, daugumoj jau gerai orga 
zuotas ir paruoštas kovai. Jis 
turi jau veikiančią šių divizijų 
aprūpinimo sistemą, bet dar ne 
pakankamą, augančią taktinę 
aviaciją.

Gen. Eisenhower vyriausias 
štabas sutrumpintai vadina
mas SHAPE), keldamas euro

piečių moralę ir stovėdamas 

Andrew Allan CBC dramatizuotojas, kuris vadovauja 
serijai „Stage 52“, transliuo jama sekmadieniais 9.00 v. v.

pasiruošęs su dabartinėmis jė
gomis atremti galimą komunis 
linio bloko užpuolimą, žvelgia 
ir ateitin, projektuoja, kokios 
jėgos turėtų būti po metų, dvie 
jų ir trijų. Jei komunistinis blo 
kas pultų vakarų Europą da
bar, tad įvyktų tik pirmasis mū 
sis, po kurio sektų ilgas karas. 
Komunistiniai kraštai būtų nio 
kojami oro strateginėmis ata
komis, silpninant jų pramonės 
pajėgumą, kas ir dabar yra pa
siekiama vakarų oro strategi
nėmis jėgomis.

Neseniai į Šiaurės Atlanto 
Sąjungą buvo priimtos nariais 
Graikija ir Turkija, kurios pa 
didino NATO karines jėgas 
500.0C0 karių. Šios dvi šalys 
stovi labai svarbiose pozicijose. 
Graikija ' atskiria komunistinį 
bloką nuo Viduržemio jūros, 
o Turkija saugo Bosforo ir Dar 
danelų sąsiaurius, pro kuriuos 
yra tik vienintelis Sovietų Ru
sijos Juodosios jūros laivynui 
išėjimas į Viduržemio jūrą. 
Abu kraštai yra gyvybinės svar 
oos Europos gynybai.

Graikija su 7 milionais gy
ventojų turi 12 gerai ištreni
ruotų ir gerai ginkluotų divizi 
jų, susidedančių iš 147.000x 
karių. Ji turi 60 laivų, jų tar
pe keletą kreiserių, keturis nai 
kmtojus ir keturis povandeni
nius laivus, kuriuos dabar mo
dernizuoja.

Turkija su 21 milionu gy
ventojų turi 22 divizijas, susi 
dedančias iš 400.000 karių. 
Amerikiečių apskaičiavimu, vie 
na Turkija gali pririšti du mi- 
honus komunistinio bloko ka
rių, išnaudodama gynimuisi 
tinkamą tareną. Prieš Graiki
ją ir Turkiją dalinai jau yra su 
konientruota Sovietų Rusijos 
ir satelitų apie 21 diviziją. Šių 
abiejų kraštų kariai yra labai 
gerai pasirodę Korėjos kare.

Vakarų Europos karinis ir 
ūkinis pajėgumas yra labai pa
didėjęs nuo Korėjos karo pra
džios. Karo reikalams biudže
tai yra padidinti: Olandijos —■ 
61 proc., Anglijos — 72 proc., 
Belgijos — 69 proc., Prancū
zijos 85 proc. ir USA su Ka
nados — 200 proc. Tarnybos 
laikas yra pratęstas: Olandi
joj iš 12 mėn. į 20 mėn., Bel
gijoj iš 12 mėn. į 24 mėn., Ita
lijoj iš 12 mėn. į 18 mėn., Pran 
cūzijoj iš 10 mėn. į 12 mėn. Tai 
yra faktoriai, kurie kelia Gene
ralinio Štabo dvasią, nors jis 
dar daug problemų turi išspręs 
ti.

Lisabonoj NATO konferen
cija nutarė sudaryti 50 divi
zijų iki 1952 metų galo, o iki 
1954 metų galo divizijų skai
čių padidinti iki 100. Taip pat

Alfa Jonutis.

KOMITETAS AR NESUSIPRATIMAS?
Toronte, sporto žaidynių 

metu išrinktasis laikinis spor
to komitetas, JAV ir Kanados 
kraštams, „Draugo“ „Sporto 
Apžvalgos Skyriuj“ š. m., sau 
siosio 5 d. pasirodo spaudoje 
viešai, prisistatydamas ir kar
tu skelbdamas pirmąjį savįg 
pranešimą dėl artimiausių pa- 
grandinių darbo tikslų.

Aš norėčiau pabrėžti tik ke
letą ryškesnių organizacinių 
trūkumų, kas liečia šio komite 
to teisines galias, ir tuo pačiu 
užklausti, naująjį sporto or
ganą, čia žemiau patiektais, 
mums sportininkams dar neaiš
kiais klausimais, kuriuos nau
joji laik. sporto v-bė pati spau 
doje iškėlė.

Mano giliu įsitikinimu To
ronto rinktasis naujas sp. or
ganas, kurį rinko tik keletas 
U. S. A. sporto klubų ir Kana
doj (tur būt visi), neturėjo tei
sės pasiskelbti abiems kraš
tams galiojančiu, nes neturime 
jokio nei oficialaus rašto, nei 
spaudoje paskelbimo, kad tų 
žaidynių metu bus renkamas 
abiems kraštams bendras spor
tinis org. vienetas. Net nei kar 
tą nebuvo spaudoje nei vieno 
tuo klausimu pasisakyta, nes 
abudu kraštai jokios sporto 
v-bės neturėjo.

Todėl susirinkusieji atsto
vai, kurie tą vardą įgavo ar pa 
tys sau davė tik žaidynių me
tu, kitaip USA sporto klu
bams, sporto darbuotojams ir 
fiz. aukl. mokytojams neži
nant, išrenka bendrą sporto 
laikinąjį Komitetą.

Sakykim, kad tas žingsnis 
buvo lyg ir pilnai neapgalvo
tas ir tuo pažeista kitų sp. kl. 
bei paskirų sp. darbuotojų tei 
sė ir pareiga tų klausimų spren 
dime dalyvauti, bet spaudoje 
iškilus tuo reikalu nepasiten
kinimų, kuriems jau čia minėti 
faktai duoda pagrindo, Komi
tetas turėjo pasisakyti tuo klau 
simu ir paaiškinti, kodėl taip 
įvyko, o ne kitaip. Bet tyli ir 
laukia galvodamas, kad niekas 
nesupranta toiko nevykusio ma 
nevro.

Įdomu tat ir būdinga, kad 
naujasis sporto organas jau pa 
siskelbe spaudoje ir apie savo 
pirmuosius žingsnius duoda ži 
nių, bet visiškai praeina tylo- 

nutarė paruošti senas ir pasta
tyti naujų ’viso netoli 200 oro 
bazių. Šięms reikalams pa
skirta išleisti 300 bilionų dole
rių. J. S. 

mis, apie savo rinkiminės tvar 
kos eigą. Čia dar neviskas. Ir, 
štai tie, pagrindinių tikslų pir- 
mąjam punkte skelbia:

„Suėjus į sąlytį su Vyr. 
FASK-tu, (kaipo teisiškai te
beveikiančia vyriausia sporto 
instancija tremtyje, sušaukti 
JAV ir Kanados lietuvių spor
to darbuotojų suvažiavimą 
nuolatinei fizinio auklėjimo ir 
sporto vadovybei išrinkti, ir, 
iki toks suvažiavimas bus su
šauktas, laikinai eiti minima
liai būtinas vyriausios JAV ir 
Kanados lietuvių sportinės va
dovybės funkcijoj“.

Tai kam gi šis naujasis spot 
to k-tas yra rinktas, jei mes 
turime kitą Vyr. FAS k-tą, ku
rį rinktasis pripažįsta teisėtų 
ir nori sueiti į kooperatyvinį 
darbą — sąlytį. Kas gi davė 
teisę skelbti apie naujojo spor
to k-to rinkimus, (nors faktiš
kai buvo tik kalbėta apie Ka
nados sp. iv-bę), neatsiklausus 
vyr. organo, šiame atsitikime, 
Vyr. FASK-to?

Juk jei pripažįstama viešai 
esamo vyr. sp. organo teisėtu
mas ir kadencija dar šiandien, 
kurio veikimo apimty yra visas 
koordinavimas lietuvių sporti
nių reikalų, tai kieno įsakymu 
ar pageidavimu ten susirinku 
šieji Toronte išrinko žemesnį 
sp. k-tą .jeigu yra už jus aukš
tesnis ir ta suverenumo galia 
pripažįstama.

Gal, mums sportininkams, 
naujasis sp. k-tas paaiškintų 
šios sunkios administracinės 
painiavos klausimus, nes mums 
dabar atrodo, kad naujasis 
op. k-tas yra atsiradęs per ne
susipratimą?

Buvusį Vyr. FASK-tą lai
kyti juridiškai teisėtu, kad jo 
kadencija jau virš 3 metų pra
ėjus ir kada tuo klausimu U. 
S. A. lietuvių spaudoje buvo 
nepalankiai pasisakyta prieš 
paties Vyr. FASK-to veikimo 
perkėlimą, čia, Į U. S. A., šiuo 
metui neturi jokio pagrindo, 
nes į parodytas V. FASK gra- 
turime kitą Vyr. FASK-to gra 
žias pastangas, sukurti naujai 
atvykusių tarpe sp. klubus ir 
išrinkti bendrą U. S. A. vyr. 
sporto v-bę, U. S. A. vyr. spor 
to vadovybę, U. S. A. sp. klu
bų laikysena buvo labai skep
tiška ir nei vienas viešai to 
klausimo nediskutavo

Vyr. FASK-tas, kiek man ži 
noma, du kartu ėmėsi tos inicia 
tyvos — sucementuoti pra
džiai sportini) jaunimą, bet bu

vo be vaisių, atseit, nenorėjo 
ir nepritarė šio organo žy
giams.

Negalima naujam sporto k- 
tui teigti ir tvirtinti Vyr. FAS 
K-tą teisiniai galvojančiu dar ir 
šiuo atveju, kadangi, šis, V-jO- 
je rinktas k-tas neturi teisės ir 
pagrindo būti primestas ar 
priimtas JAV ar Kanadai ar 
kitiems kraštams, kada dahs 
tremitnių sportininkų turi sa
vo sporto v-bes jau iš seniau. 
Pasakymas — teigimas, „vy
riausia sporto instancija trem
ty“ (suprask Vyr. FASK-tas), 
tuo nurodoma, kad buvusi spor 
to institucija galvoja visiems 
lietuviams esantiems tremty, 
kas jau prieštarauja ir paties 
Vyr. FASK-to nuostatams.

Toliau dar gražiau. Nauja
sis sp. k-tas bendrai kooperuo 
damas su Vyr. FTSK-tu dar 
kartą numato sušaukti bendrą 
JAV ir Kanados sp. klubų ats
tovų suvažiavimą bendrai —■ 
sudėtinei fiz. auklėjimo ir spor 
to v-bai išrinkti. Turime du 
komitetus ir dar vieną numato 
me rinkti: vienas Vyr. FASK- 
tas teisėtas, kitas laik. sporto 
K-tas, tai ką darysime su tre
ciuoju ir kur padėsime Vyr. 
FASK-tą? Gal į tuos klausi
mus teiksis atsakyti Toronto 
naujagimis sp. k-tas.

Taip užsirekomendavęs nau
jasis „Laikinasis JAV ir Ka
nados Lietuvių Fizinio Auklė
jimo ir Sporto Komitetas’ , 
žengia pirmuosius žingsnius ir 
skelbia ,kad kol bus išrinkta ki 

(Nukelta į 6 psl.)

Tenoras Jimmie Slueicis. Jį 
girdėsime kovo 16 10 vai. va 
kare per CBC Dominion ra

dijo tinklą.

žiūrimi kolūkyje arkliai. Yra vau ja kolūkiams, nepadedaniavimas nedirbamas politinis- 
pavojus jog ši priežastis gali jiems pašalinti trūkumus. -masinis <’ ’ ’
suvėlyti sėją.

Žemės ūkio inventorius iki 
šiolei tebesimėto laukuose, ne
galvojama apie jo remontą. Kol 
ūkyje yra net dvi kalvės, tačiau 
jos nedirba. Pašlijusi kol.kyje 
darbo drausmė. Pirmoje brigą 
doje jau ilgą laiką nėra briga
dininko. Visuotinis kolūkiečių 
susirinkimas išmetė iš pirmi
ninko pareigų prasiskverbusį 
ouožę Petrauską ir išrinko pir 
mininku drg. Jokimą. Tačiau 
rajono vykdomasis komitetas 
nepatvirtino kolūkiečių nuta
rimo. Dėl to jau ilgą laiką kol 
ukiui niekas nevadovauja.

Nekreipiamas dėmesys į ga
mybos organizavimą „Aušros“ 
kolūkyje. Nors jau atėjo lai
kas pradėti sėją, laukininkys
tės brigadoms nepatvirtinti že 
mės sklypai, arkliai, žemės ūkio 
inventorius ir ūkiniai pastatai. 
Laukininkystės brigados netu
ri gamybinių užduočių, nežino 
išdirbimo normų, kolūkyje įsi 
galėjęs darbo nuasmeninimas. 
Kolūkyje yra 130 arklių, ta
čiau laukų darbams panaudo
jami tiktai 7—8 arkliai. Mazi
liausko, Kuityvos, ir Staškaus 
laukininkystės brigados jau ba 
landžio pradžioje galėjo pradė
ti atrankinę sėją. Tačiau šis 
darbas vilkinamas dėl sėklos 
stokos.

Rajone jau paruošti keli šim 
tai ha žemės sėjai. Tačiau pa 

Čia visiškai nesirūpi- sėta vos pora hektarų vasari-

Kaip einasi darbai kolhco- 
zuose, nors ir labai skūpiai, bet 
vistik šį tą paduoda pati sovie 
tinė spauda Lietuvoj išleidžia
ma. Tūlas Tiesos korespon
dentas L. Kiauleikis, 1951 m. 
balandžio mėn. 25 d. Tiesos 
nr. 97, mus supažindina su dau 
gelio kolchozų darbais. Bū
tent: „Airogalos rajono kol
ūkiuose prasidėjo pavasario 
laukų darbai. „Kelias į Komu
nizmą“, Petro Cvirkos vardo, 
Solomėjos Nėries vardo ir ki
tuose kolūkiuose baigiamas 
žiemkenčių, tręšimas, pradėtos 
arti dirvos, pasėti pirmieji hek 
tarai ankstyvųjų grūdinių kul
tūrų.

Tačiau daugelis rajono kol
ūkių pavasario sėją sutiko ne
pasiruošę, nuo pat pirmųjų die 
nų vilkina lauko darbus. „Du
bysos“ kolūkis turi visas gali
mybes apsirūpinti sėkla, laiku 
ir aukštame agrotechnikos ly
gyje atlikti pavasario sėją. Ta
čiau kolūkis dar neturi nė pu
sės reikalingos sėklos, nepatik 
rintas turimos sėklos daigu
mas. Pereitų metų pabaigoje 
i kolūkį įstojo 35 nauji nariai. 
Bet nei vienas iš jų nedavė kol 
ūkiui sėklos. Taip iki šiolei ne 
suvisuomeninti jų arkliai ir 
žemės ūkio inventorius.

Vilkinami pavasario ūkio dar 
oai Šatkaimio apylinkės „Stali

Žemės uis bolevikų 
okupuotoje Lietuvoje 

JUOZAS AUDĖNAS
e) Kolchozų administravimas. Trakų — 180, Vievio — 40.

Kolchozo administraciją su- 1951 m. Šiaulių srityje, buvo 
rado: pirmininkas kolchoz-kų 800 agitatorių brigadų pava- 
lektorius ir buhalteris. Dar
bingieji kolchozo gyventojai į 
laukų darbo brigadas. Dažnai 
yra ir statybos brigados. Mo
terų darbai specializuoti. Yra 
kiaulininkės melžėjos, ir kit. 
Darbo brigadoms vadovauja ir 
darbą kontroliuoja sudaryto
sios agitatorių grupės ir ko
munistų partijos nariai.

Kiekvienam dirbančiajam ap 
skaičiuojamos darbo dienos, o 
pagal jas metų gale išmokamas 
atlyginimas.

Suėmus derlių, pirmiausia at 
skiriamos ir atiduodamos vals
tybės nustatytos pyliavos, atly nį — auklėjamąjį darbą dirba 
ginama mašinų nuomavimo sto 
tims už naudotąsias mašinas, 
o tik po to likusius produktus 
išdalina dirbusiesiems kolchozi 
ninkams, pagal jų išdirbtas dar 
bo dienų normas.

Sovietų Sąjungoje visas 
ūkis vedamas pagal iš anksto 
nustatytus planus. Kolchozuo
se irgi sudaromi planai. Gene 
i aliniai planai sudaromi penke 
riems metams. Derinantis prie 
jų sudaromi metiniai gamybos 
ir darbų planai. Kai vyriausy- 
oė ir komunistų partija planus nių.. Jiems tatai reikalinga, nes sėklos, 
patvirtina, tuomet 'paleidžia/- kolchozuose niekas jokios dar- narna žiemkenčių pasėlių liki- nių grūdinių kultūrų. Tai aiš- 
mi agitatoriai, agituoti ir žiū- bo iniciatyvos nerodo. Todėl 
rėti, kad planai būtų įvykdyti, agitatoriai turi juos spausti, ra duo, pasėlis netręšiamas.
1950 m. Šiaulių rajone buvo ginti, „mokyti” ir terorizuoti, šiolei kolūkis neparvežė mine ankstyvosios sėjos reikšmės, 
500 agitatorių, Joniškio—300, kad jie dirbtų. i alinių trąšų. Darbai blogai pri o rajono vadovai blogai vado-

sario sėjos laikotarpiui.
„Šiauliai. Sovietų telegra

fų agentūra (Elta). „Srities 
kolūkiuose plačiai išsivystė pa 
vasario laukų darbai. Kartu 
su kolūkiečiais į laukus išėjo 
kaimų kultūros - švietimo dar 
buotojai. Kolūkiečių tarpe jie 
organizuoja paskaitas, rengia 
koncertus, pasikalbėjimus, gar 
sinį laikraščių skaitymą, supa
žindina juos su žemės ūkio pir 
mūnų patyrimu.

Kuršėnų rajone „Naujo Gy
venimo“ žemės ūkio artelės 
kolūkiečių tarpe didelį politi-

agitatoriai. Agitatorių tarpe 
— augštų derlių meistrai, ir ge 
riaušių gyvulių augintojai, mo 
kytojai, medicinos darbuotojai 
ir kiti kaimo aktyviskai. Pa
vasario laukų darbų dienomis 
srities kolūkiuose dirba apie 
800 agitatorių brigadų.“ 
m. gegužės mėn. 13 d. 
Nr. III).

Šitoji Sovietų spaudos 
tė mums parodo, koks nepro- no septyniasdešimtmečio“ kol- 
duktyvių žmonių spaudimas ūkyje. Kolūkyje supilta vos 
gula ant kolūkių darbo žmo

(1951 
Tiesa

žinu-

10 procentų sėjai reikalingos

nių, nenuleidžiamas nuo jų van Kiai rodo, kad kolūkių vado- 
Iki vai dar neįvertina savalaikės

Didelė sėjos darbų dalis šiais 
metais rajono kolūkiuose bus 
atlikta mechanizuotu būdu. Be
tygalos MTS (Mašinų Trak
torių Stotis) turi įdirbti 16 tu 
kstančių hektarų kolūkių dir
vų. Tačiau MTS nerodo rei
kiamos iniciatyvos, kad kol
ūkiams būtų užtikrinta visa
pusiška pagalba sėjos metu. 
Tai yra todėl, kad pati MTS 
blagai pasiruošė sėjai. MTS 
blogai atremontavo traktorius, 
iki šiol dar neparsigabeno de
galų, inventoriaus. Stotis dar 
nesudarė nė pusės sutarčių su 
kolūkiais. Pirmosios darbo die 
nos rodo MTS blogo pasirengi
mo vaisius. Antai prieš savai 
tę laiko į „Aušros“ kolūkį iš
vyko dirbti du traktoriai. Vie
nas traktorius sugedo jau pir
mąją darbo dieną. Antrasis gi 
atvažiavo be plūgo. Nors kol
ūkis apie tai pranešė MTS di 
rektoriui drg. Taurosevičiui, 
tačiau išvados dar iki šiol nepa 
darytos. „Raudonosios vėlia
vos“ kolūkyje jau kurį laiką 
stovi sugedęs traktorius. Ant
ias traktorius nedirba dėl ku
ro stokos. Dėl panašių priežas
čių stovi du traktoriai be dar 
bo ir „Raudonosios Vėliavos“ 
kolūkyje. MTS kasdien lau
žo darbų grafiką. Pagal sutar
tis balandžio 15 d. turėjo pra 
dėti darbą kolūkiuose 39 trak- 
torinės brigados, tačiau iki 
šiol tedirba tik 8. Todėl ne
nuostabu, kad MTS traktoriai 
per pirmąją dekadą tesudarė 
vos 35 ha.

Mechanizatorių tarpe neiš
vystytas socialistinis lenkty-

darbas, nekovojamą 
prieš drausmės laužytojus. An 
tai, traktorininkas Gedgaudas 
buvo paskirtas dirbt į Šnepai- 
Čių apylinkę, tačiau nepaisyda
mas paskyrimo jis nuvažiavo 
su traktoriumi į šaltakaimio 
apylinkę, pas savo tėvus.

Kai kurios tarktorinės brigą 
dos nutraukė darbą dėl sutar 
čių nevykdymo iš kolūkių pu
sės. Antai, „Stalino septynias 
dešimtmečio“ koltraktorinin- 
kai Petrauskas ir Jankauskas 
nutraukė darbą todėl, kad kol
ūkio valdyba atsisakė pristaty
ti degalus ir duoti maisto. Apie 
trūkumus atliekant sėją gerai 
žino rajono žemės ūkio skyrius, 
vykdomasis komitetas ir parti
niai darbuotojai. Ar ne lai
kas būtų Airiogalos vadovams 
išsijudinti iš sustingimo ir pa 
skelbti kovą už aukštą sėjos ko 
kybę, užtikrinti bolševikišką 
vadovavimą 
metu.

Keista, 
darbuotojai 
iš Airiogalos vadovų visu griež 
tumu“.

Šitokiais ir kitokiais kolūkių 
negalavimais išmarginta visa 
Sovietų spauda leidžiama Lie
tuvoje lietuvių arba rusų kal
bomis. Joje randame tokių pa 
vyzdžių: „Kupiškio rajone iš 
40 mašinų panaudojo tik 5, Ska 
piškio iš 16 tik vieną“.

„Vilniaus rajone iš numaty
tų surinkti 1500 tonų pašarų, 
surinko tik 10 tonų.“ „Vievio 
apylinkėje šienavimas buvo pra 
dėtas tik liepos 12 d. ir buvo 
nušienauti vos 388 ha iš 6100 
ha, Eišiškėje iš 2800 ha tik 97 
ha“.

kolūkiams sėjos

kad Kauno srities 
to nepareikalauja
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Apie kasdienybę, 
rašytojus ir knygas

HENRIKAS NAGYS
Peronėlė Orintaitė, 1950- gailę arklių kanopomis. Kaip 

metais išleidusi didoką eilėraš- lengva pastebėti, tema nėra 
čių rinkinį „Šulinys sodyboj“, ypatingai nauja. Tai gal Orin- 
1951-aisiais knygų lentynosna taitė sakitytoją žavi ypatin- 
įrikiuoja naują knygą „Viligai gomis formalinėmis naujovė- 
lę“. Knygą išleido Julija Bič- mis, skambiu žodžiu, dailiu 
kūnaitė Čikagoje; Medžio rai- vaizdu, originaliu priėjimu? 
žiniais iliustravo Paulius Au- Orintaitė pasakojimą suei- 
gius. liavusi sklandžiai: tiktai ke-

Autorė naująją eilių knygą liose vietose ritmas pastebimai 
pavadino legenda. Joje paša- klupteli. Rimai įprastiniai: 
kojama apie svetimos tautos geltonas — pakluoniais; buvo 
moters sielvartą ir mirtį Lietu —nežuvo; kainynuos— vynas; 
voj ir kaip jos pagimdyti (lie spaudžia—graudžiai ir tt Pos- 
tuviui Taurimui) vaikai — mai rimuojami įvairiomis figų 
Skaidrūnas ir Viligailė, atkak romis (abaab, abbaa, aabccb, 
liai kovoja, kad išvengtų pa- ababcc). Dažnai randame pas 
našaus skausmo ir dalios, kaip tangų sukurti aliteracijas — 
jų motina. Viligailė veda ilgą vienos jų geriau pasisekusios, 
disputą su žiauriuoju Galvo- kitos dirbtinos ir neskambios. 
nu, prašančiu jos rankos, ir Ritmo tekėjimą kartkartėmis 
savo brolio moraliai remiama, sutrukdo tarminis (žemaitiš- 
atmeta jo pasiūlymus. Įsiutęs kas) kirčiavimas. Pastebimai 
Galvonas su savo raiteliais su bj; ‘isacuąp oCoįAjįejįs Bunsszn 
trypia ir Skaidrūną, ir Vili- f ar etiškumo ribose išlikę, vaiz

dai ir palyginimai: Kaip šil
tadaržio rožė, Pumpurėlis tra- 
ups; Čia kvepia pievos medu
mi, Kai žydo baltas dobilėlis; 
Baltoj drobėj — laukų lelija ir 
tt. Bendrai įformininmas au
torei, atrodo, suteikęs nemaža 
vargo, todėl poetinė legendos 
išraiška nereljefinga, stokoja 
šviežumo ir polėkio. Dažna 
legendos vieta labjau panėši į 
sausoką prozainį šnekėjimą, 
negu poetinį kūrinį:
— Bet žmogau, — staiga vėl

ginčytis mėgina, — 
Auksu viską perkame šiame 

pasauly!
Aš iškaldinčiau jai menę 

deimantinę. . .
— Viską perkam, tik, deja, ne

širdį, meilę. . .
(V. 21) 

Ligi pat žemės nusilenkęs, 
Taip maldauja mus svetys, 
Karaliūnas prašo rankos — 
Negi dar atstumti drįs?

(V., 28)
Panašių nepasisekimų ranį- 

dame apsčiai gausiuose dialo
guose ir monologuose. Ir pri- 
kištinė, meniškai neapdorota, 
patriotinė didaktika neranda 
kelio skaitytojau: veltui auto
rė graudena, pamoko, tikina.

KULIURWwKWjVIKA 
REIKŠMINGOS P. JONO ŽMUIDZINO SUKAKTU

VĖS
Sueina 30 metų, kai teisinin 

kas p. Jonas Žmuidzinas dir
ba žurnalistinį ir literato dar
bą.

Per šį laikotarpį yra daug 
rašęs laikraščiams ir žurna
lams, pasirašydamas pavarde, 
Adoninu, Z., Bradūnu, Vargi
ntu, Parausviu ir kt.

J. Žmuidzinas yra išleidęs 
-atskirais leidiniais novelių rin 
kinį „Ryto kraujas“ (1928) ir 
poemą proza „Pajūrio himnas“ 
(1931). Keletas jo stipresnių 
apysakų buvo atspausdinta 
„Gaisuose“, „Liet. Aide“ irį 
kt.

Jubiliatas yra parašęs didelį 
veikalą „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Institucija“. 
Tai yra istorinis ir teisinis dar 
bas, kuris dar laukia leidėjo.

Reikia pažymėti, kad p. J.

Tikrai meniška knygos iš
orė. Puikūs Pauliaus Augiaus 
medžio rėžiniai.

Bus daugiau.

Žmuidzinas, baigęs Paryžiaus 
Sorbonos universitetą, ilgesnį 
laiką dirbo Lietuvos užsienių 
reikalų ministerijoje ir lygia
grečiai buvo Amerikos Asso
ciated Press agentūros kores
pondentas Lietuvoje, o taip gi 
Lietuvos radiofone darydavo 
politines apžvalgas.

Be to, jis yra dirbęs Lietu
vos atstovybėje Londone, Di
džiojoje Britanijoje.

Dabar gi Montrealy įsikū
ręs, pradėjo dirbti kaip teisi
ninkas - advokatas. Mokėda
mas puikiai kelias kalbas — 
lietuvių, prancūzų, anglų, ru
sų, lenkų, vokiečių, — p. Žmui 
džinas daug gali patarnauti sa
vo tautiečiams. Kaip matome, 
p. Žmuidzino 30 metų darbo 
sukaktuvės yra svarbios ir 
reikšmingos.

Šias trumpas žinias baigsi
me linkėjimais jam geriausios 
sėkmės, sveikatos ir ilgiausių 
metų. (jk).

DAILININKAS A. ŠEPE
TYS FLORIDOJE ATSTO-

Kasu BRONYS RAILA, MŪ SŲ BENDRADARBIS JUNG 
riNESE VALSTYBĖSE

Dėdama šį B. Railos straipsnį, redakcija turi pa
stebėti, kad, žinoma, romanas yra ta literatūrine forma, 
kurioje plačiausiai pasireiŠKia rašytojo inteltktas, apimąs 
įvariaspaivj ir nepaprastai suueungą dvasnų žmogaus 
gyvenimą, atsieit — ir pačio rašytojo tenuencijas. De
ja, šiais daugeliu atžvilgių labai primityvaus žmogaus 
pasireiškimo laikais tenuencijos kartais pareiškiamos 
laoai grubiai, pavergaamos visą kurinį tai vienai ten
dencijai, kuri per tai Įgauna vien agitacnų, ir tai primi
tyvų pouudį, kaip tai padarė V. Ramonas „is.ryzmose . 
Laoai gaumas aaiyKas, kad Alanto „Pragaro pošvais
tėse” yra turas į tai atsiliepimas. Atseit, įvyksta Alan
to - Ramono dvikova, kaip tūla po Putino „Alto
rių šešėliuose“ pasirodymo. Vis dėlto, tokie reiškimai 
nors juos engva suprasti ir tuo atžvigiu pateisinti, ta
čiau butų daug geriau, jeigu autoriai išautų aukščiau to
kių smulkių nuotaikų, dėl kurių, kaip B. Kana rašo, ne
susilaukiame rimto, pasaulinio masto, romano, ir kū
rybai suteiktų jai vertą kilnybę ir objektyvumo galią.

Maskva r koma:1 ’Vilnius r — klausimų statymas yra 
pernelyg grubus ir primityvus, atsiauoaąs reikalą žlug
dančia atvira — nuoga agitacija, kurios nepridengs jo
kie romano permatomieji apdarai. Jau geriau tokiu at
veju — agitacinė brošiūrėlė. Taip butų buvę papras
čiau, jeigu V. Ramonas ir padaręs — vieton „Kryžių“,

JOS.YASAUSKIS
1720-24 Buchanan Street, Hollywood, Florida.
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, tai pal- 
muotame Hollywood Floridoj. Apartamentus užlaiko
me pirmos rūšies su visais patogumais. Kviečiu visus 
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, nes čia būna 
nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive 

žame, paskambinus telefonu 3290.

i

VAUJA KANADOS MENĄ.
Paskaičius „The Edmonton 

Journal“ žinią, kad du miesto 
menininkai dalyvauja tarptau
tinėje meno parodoje Florido
je, įdomu buvo gauti daugiau 
žinių iš dail. Aleksandro Še
pečio, kurio pavardė toje ži
nioje minima pirmoje vietoje. 
Dail. A. Šepetys taip painfor
mavo apie savo dalyvavimą 
tarptautinėje Floridos parodo
je:

— Gyvendamas tolimų Ka
nados Vakarų centre ir negalė 
damas, kaip reikiant, įsijungti 
į Rytų Kanados lietuvių kul
tūrinį gyvenimą, nejučiomis 
pasidariau Kanados meno ats
tovu ir dar mano paties nuste
bimui — tarptautinėje plot
mėje, — sako dail. A. Šepetys.

— Dar gerokai prieš Kalė
das, — jis tęsia, — gavau pra 
nešimą iš Grumbacher meno 
reikmenų firmos Toronte (ši 
firma yra ir Kanadoje ir U. S. 
A. didžiausia tos rūšies), kad 
esu įtrauktas į sąrašus atsto
vauti Kanados meną Floridos 
tarptautinėje parodoje ir kad 
smulkų kvietimą gausiu tie

siai iš Floridos, ir esu prašo
mas neatsisakyti dalyvauti to
je parodoje. Maniau, kad šį 
kvietimą gaunu kaip narys 
„Federation of Canada Ar
tists“. Bet koks buvo mano 
nustebimas, kai sužinojau susi 
rinkime, kad niekas daugiau iš 
Edmontono dailininkų jokio 
kvietimo negavo. Tuo buvo 
nustebinti ir mano angliški col 
iegos.

Aš pats šį kvietimą galiu iš
siaiškinti tik kaip išdavą ma
no dalyvavimo Toronto paro
dose, nes niekad anksčiau jo
kių reikalų su Grumbacher 
firma neturėjau.

Praslinkus savaitei po Ka
lėdų atėjo oficialus kvietimas 
iš Floridos. Iš pakvietimo pa
aiškėjo, kad paroda yra tarp
tautinė, t. y. — dalyvauja vi
so pasaulio dailininkai, kad 
yra skyriai, atskiri dailinin
kams ir atskiri studentams, 
kad bus skirtos piniginės pre
mijos, o Kanados dalyviams 
yra 10 atskirų premijų — kiek 
vienai provincijai po vieną.

— Kiekvienas dailininkas 
gali išstatyti nedaugiau 3 kū
rinių. Parodos laikas, vasario 
15 — kovo 15 d., paskutiniu 
laiku buvo pakeistas į kovo 1 
— 31 d. Parodos vieta: Flo
rida, Southern College, Lake- 
land-Fla.

— Parinkęs, kaip man at
rodė, būdingaiusius savo kūri
nius, išsiunčiau į Floridą. Nu
siunčiau naujausį savo aliejinį 
paveikslą „La Danza“, figūri
nę kompoziciją „Nidos žvejai“ 
(tempera) ir didelį linoleumo 
raižinį, dviejų spalvų „Žie
ma“. Paveikslai buvo rasti 
tinkamais tai parodai ir mano 
dalyvavimas yra įvykęs fak
tas, o ant stalo guli kvietimas 
į priėmimą, kuris bus ruošia
mas parodos metu visiems dai
lininkams ir jury nariams.

— Ar daugiau lietuvių da
lyvauja kas nors?

— Iš spaudos nebuvau pa
stebėjęs, kad būtų žinių apie 
kitų lietuvių dalyvavimą toje 
parodoje.

Kitas dailininkas, minimas 
laikraštyje (H. J. Charles), da 
iyvauja studentų skyriuje, — 
baigė p. Šepetys. (kor.)

. Spaudos vajus bus sėkmingas 
kai kiekvienas skaitytojas su
ras po naują skaitytoją.

kunems gaila ir autoriaus talento.
Visiškai neprasminga dabar kelti iš kapų senąją 

lietuvių religiją, kurios vis dėlto niekas jau nebeatgai- 
vins. Ir ne su senąja lietuvių religija pakeliui į Vilnių. 
Tai tiktai įdomūs dalykai istorijai ir medžiaga istori
niam anų laiku praeitį vaizduojančiam romanui.

Labai norėtųsi iš mūsų rašytojų tikrai tautos es
mes gelmes vaizduojančių veikalų. Tačiau šiom bend

ro mpastabom nenoriu sumažinti Alanto kūrinio vertės.
Red.

sios filosofinės ir religinės pras 
mės. Nuo jų daug kas priklau 
so.

Vieni atskymą greit radome 
ir drąsiai skelbiame: — Nėra 
abejonės, tai Dievas nubaudė 
mūsų šalį. Dievas nubaudė ir 
kitas tautas, užleisdamas karo 
ugnį, atverdamas pragaro po
švaistes. Žmonės nusikalto, 
ištvirko, Dievą užmiršo, todėl 
baudžiami. Kiti, kaip anas Bib 
h jos (ar Maceinos) Jobas, yra 
išbandomi. Kai pasitaisys, kai 
bandymus atlaikys, — viskas 
pagerės ir už kančias bus atly
ginta jei ne šiame, tai tikriau
sia aname pasaulyje, 
tik eiti su Roma.

mai, kuriuos tarsi randa romą 
no herojai ir kuriems, kaip iš 
įžangos atrodo, pritaria ir pats 
sai Vytautas Alantas. Trečio
jo — Maskvos kelio jis veik nė 
nemini, nei jo plačiau kritikuo 
ja. Tas kelias yra savaime už 
bet kokio humnaiškumo ribų, 
tai yra galutinai atsiskleidusio 
žmogaus - žvėries manifestaci
ja. Kai kieno mėginimas aiš
kinti, kad kas ne su Roma, tas 
su Maskva, yra toks nonsen
sas, jog kiek rimčiau apie to
kią „tezę“ nėra reikalo net kai 
bėti.

Ir vis dėlto teks kalbėti, nes 
„Romos kelio“ tezės šalininkai 
lietuvių literatūroje, vyraujan
čioje religijoje ir net politiko
je yra gausūs ir savo tvirtini
muose pusėtinai atkaklūs. Alan 
to romano veikėjų nuomonės 
ir nuotaikos jiems, be 
atrodys ne tik herezija, 
bjaurus šmeižtas. Dėl 
niaus kelio“ autoriaus 
galima laukti didesnio triukš
mo, negu iš priešingos pusės 
būtų protestų dėl „Romos ke
lio“ skelbėjo V. Ramono „Kry 
žiu“. „Pragaro Pošvaistės“ li
teratūriškai vienigesnis ir sti- 
iingesnis veikalas už „Kry
žius“. Alanto intelektualinė 
ir loginė artilerija tirščiau ir 
daug toliau šaudo už Ramono 
vos vos įtemptą saidoką. Dvi
kova, nors labai nelygi, bet at
simenant Dovydo Galijoto le
gendą, tenka susilaikyti nuo 
pranašavimų, kas „kovą“ gali 
„laimėti“. Lietuvių literatūra 
yra jau laimėjusi, ir tai tas tuo 
tarpu svarbiausia. Nei vienas 
lietuvis publicistas, literatūros 
ar kultūros kritikas bei šiaip kojimas savo tautos gyvybės 
koks ideologas tuo tarpu nėra versmių, gaivaus stiprybės šai 
davęs stipresnės „Romos ke
lio“ kritikos ir to kelio atmeti
mo, kaip tai davė dabar Alan- siaurumo laikmetyje šis drą- 
tas. Vargiai kas geriau už jį sus mostas yra retas, gal net 
sugebėjo ligšiol atskleisti ir žavus reiškinys. Alanto „Pra- 
„Vilniaus kelio“ grožį, prasmę garo Pošvaistės“’ tuo atžvilgiu 
ir būtinumą.

Gyvename retos netoleranci visuomenės dėmesio.

jos gadynę, pačio bukiausio ir 
brutaliausio fanatizmo laikme 
tį, tarsi koksai piktas „dievas“ 
Europos istorijos laikrodį bū
tų atsukęs atgal visu tūkstan
čiu metų. To laikmečio dva
sios įspūdžiui daugelis ir iš 
mūsų yra nuoširdžiai pasida
vę. Atrodo, pav., kad jei kas 
pasako, kad baž
nyčia gali ir turi būti atskirta 
nuo valstybės, kaip tai yra ir 
neviename augstai civilizuota
me krašte, tas pas mus gali bū 
ti tuoj apšauktas „balševiku“. 
Toksai liberalizmas mūsų pub 
licistikos daliai jau vos vos ne 
bolševizmas. Jei ne romiečiai, 
o liberalai ar dar ir laisvama
niai yra paskirti Jungtinių Tau 
tų globoje parašyti pasaulio is 
torijos vadovėlį, tai kai kuris 
mūsų laikraštis išdėsto, jog 
tai. . . nuolaida ar pataikavi
mas bolševizmui. Efątalikiškas 
dienraštis laisvamanį Dr. Šliu 
pą laiko stačiai Amerikos lie
tuvių komunistų tėvu. Taip 
rašantis naujas ateivis, atrodo, 
nei girdėjęs apie Šliupo veik
lą Amtrikoje, kur daugiausia 
jo asmenine dėka lietuviai bu
vo atskirti nuo lenkų ir kur tas 
ateivis kažin kokią lietuvių vi 
suomenę čia dabar būtų radęs, 
jei jai būtų vairavę tie romie
čiai kunigai ir nebūtų buvę 
Šliupo.

Taip buvo ir bus, kol dalis 
mūsiškių težinos tik du kelius 
— Romos, ar Maskvos. Alan
tas parodė, kad yra ir trečias 
kelias, ir net ne atejistinis — 
Vilniaus kelias, Lietuvos es
mės kelias, savaimingas jieš-

„pašaliniu“ aspektu. Jei mū
sų visuomenė dar gyvena gi
lesnėmis tautos likimo proble
momis ir jieško atsakymų į es 
minius lietuvio žmogaus ir mū 
sų tautos klausimus, tai „ĮTa 
garo Pošvaistėse“ ras jų tikrai 
apsčiai. Tai vienas iš mūsų 

kur gal
apsčiai. Tai vienas 
literatūros veikalų, 
tirščiausiai sukaupti ir paju
dinti dabartinės mūsų tautos ir 
mūsų Tėvynės tragedijos mo
mentai. Tai toli gražu nėra ta 
Alanto vaizduojama nelaimin
gos meilės istorija, ne vien Vil
niaus lietuvių rezistentų veiks
mai prieš vokiečių okupantą, 
ne vien tremtinių išgyvenimai 
karo pabaigoje bombarduoja
moje Vokietijoje, ne vien da
lies herojų idealizmas ir auko
jimasis, o kitų abejingumas ar 
galutinis suniekšėjimas. . .

Tiesiogio atsakymo į pa
grindinį klausimą: — už ką? 
dėl ko lietuvių tautą ištiko to
kie baisūs smūgiai? Kokia tei 
šia mūsų tautos vaikus sveti
mieji galėjo taip naikinti, per
sekioti, niekinti, mūsų kraštą 
trempti, svetur išguiti?... — 
tiesiogio atsakymo nei auto
rius, nei kas kitas negali duo
ti. Bet jo veikalo herojai tų 
atsakymų nuolat ir karšligiš-? 
kai įieško. Jieško taip, kaip ir 
mes kiekvienas jieškojome ir te 
bejieškome, svajodami ir ryž- 
damiesi grąžinti mūsų Tėvy
nei sutremptos laisvės teisę. 
Todėl romanas išreiškia mūsų 
gyvosios sielos dalį, mūsų ko
lektyvinius dvasinius išgyveni 
mus, jis yra bendras mūsų vi
sų skausmo ir nerimo dokumen 
tas, ta prasme jis giliai realis
tinis, nors jo herojai vienas ki
tas, atrodytų, kraštutiniai ro
mantikai ir sapnuotojai.

Taip atsakymą jie vis dėlto 
randa, kaip ir mes kiti ne vie
nas gal jau esame radę arba 
jau nujaučiame. Tai labai bend 
ri atsakymai, bet jie yra esmi-

Rodos, prieš porą metų 
„Nepriklausoma Lietuva“ 
spausdino keliolika atkarpų iš 
Vytauto Alanto veikalo — 
„Pragaro Pošvaistės“, štai da 
bar visas romanas, kelerių me 
tų darbo vaisius, Tremties lei
dyklos Vokietijoje buvo iš
spausdintas storame 423 pus
lapių tome ir pardavinėjamas 
Amerikoje už 3,50 dolerių.

Ši gražiai išleista ir didelio 
meninio bei idėjinio stiprumo 
knyga, be abejo, atkreips nu
pelnytą mūsų kultūrinės visuo 
menės dėmelį. Tokių veika
lų nėra daug buvę mūsų litera 
tūroje, ir ypatingai džiugu, 
kad taip brandžios kūrybos vai 
šių mes galime sulaukti emigra 
cijoje, kur ir veikalų rašymo ir 
jų išleidimo sąlygos yra ganė
tinai sunkios.

Lietuvių literatūra, turinti 
gerų lyrikos ir jau įmanomų no 
velės bei apysakos kūrinių, lig 
šiol tebėra itin neturtinga stam 
besnio beletristinio pobūdžio 
veikalais. Ant vienos rankos 
pirštų galėtume suskaityti mū
sų ligšiol parašytus romanus, 
kurie tikrai nusipelno to var
do ir su kuriais be gėdos gale 
tume stoti į kitų kultūringų 
tautų eilę. O juk jau visas šim
tas metų, kai anglų, prancūzų, 
italų, skandinavų, vokiečių, ru
sų ir daugelio kitų tautų lite
ratūroje vyrauja romano žan
ras ir neatrodo, kad čia visos 
galimybės jau būtų išsemtos. 
Veik galėtume sakyti, kad tos 
tautos literatūra, kuri neturi 
gerai parašytų romanų, tebėra ir tai jis iškelia kartais ryškiau 
neišsivysčiusi ligi moderninės bei įtikinamiau, nei kokie ilgi 
literatūros lygmens ir kad tos kiti teoriniai svarstymai, 
tautos dvasinis gyvenimas nė
ra pilnai įformintas jos dailio- dė labai įdomus vienu tokiu nės, pagrindinės, pačios giliau

joje kūryboje.
Tai gal blogas palyginimas, 

bet kas muzikoje simfonija, tas 
beletristikoje romanas. Abiem 
atvejais dar nesame pasireiškę 
ir su liūdesiu ne kartą konsta
tuojame, kad to pobūdžio tarp 
tautinėse maniiestacijose bu
vome visą laiką ignoruojami 
ir pamirštami. O su kuo galė
jome rodytis, kuo ,išskirtinai 
kitus užimponuoti? Kai pama
tau naujai parašytą romaną ir 
įsitikinu, kad jo lygmuo yra 
augštas, pajuntu džiaugsmą ir 
pasigėrėjimą. Mes nokstame, 
mes turtėjame, mes užimame 
sau deramą vietą civilizuotų 
tautų šeimoje.

Tokios, man atrodo, jau yra 
Vytauto Alanto „Pragaro Po
švaistės“. Dar įdomesnės man 
jos atrodo grynai mūsų lietu
viško dvasinio gyvenimo plot
mėje.

Gaila, net visuomeninio po
būdžio savaitraščiai negali su
teikti vietos išnagrinėti Alan
to romaną, kaip literatūros kū 
rinį. Bet juk yra įdomūs ir 
kiti požiūriai į literatūros veik 
kalą. Geras veikalas yra ne
išsemiama versmė tiek filoso- 
jĮniams, tiek idėjiniams, vi
suomeniniams, kultūriniams, 
religiniams, net politiniams 
galvojimams. Aišku, meno kū 
rmio vertę galutinai apspren
džia tik meniniai ir estetiniai 
kriterijai. Bet gilus meno kū
rinys paprastai teikia medžia
gos ir kitokiems svarstymams

Alanto romanas man pasiro

Reikia 
Kas 

ne su Roma, tas Dievo baudžia 
mas. Kas 
galiau tik 
lio nėra.

Ne! — 
kurie Alanto herojai, 
tiesa ir tai būtų labai blogas 
teisingumas. Tai gryno plepa 
iai, neatlaikantieji jokios giles 
nės logikos. Jeigu teisingasis 
ir humaniškasis Dievas yra, 
tai negalėjo būti to, kas įvyko 
ir tebevyksta.

Iš viso, krikščionybės mo 
lalė ir jos metodai baisiai ir 
žiauriai subankrutavo. Per du 
tūkstančius metų ji nė kiek ne 
pagerino žmogaus, kuriame 
glūdintis žvėris atsiskleidžia 
gal ryškiau dabar, negu ka
daise. Iš žilosios praeities ir 
mūsų bočių gražiosios religi
jos jieškokime įkvėpimo ir su
stiprinimo. Romos kelias lie
tuvių tautai nieko ypatingai ge 
ro nėra davęs, neduoda ir ka
žin ar beduos. Laikykimės sa
vo kelio, savo Praamžiaus iš- 
kristalizuotų etinių dėsnių. Lai 
kykimės Vilniaus kelio, savo 
tautos kelio, nes ne tik sveti
mieji žmonės, svetimieji popie 
žiai, bet ir svetimieji dievai 
mums niekad nepadėjo, nepade 
da ir nepadės. ..

Tai maždaug yra atsaky-

ne su Roma, tas pa
su Maskva. Kito ke 
Arba — arba. ..
aistringai šaukia kai 

Tai ne-

abejo, 
bet ir
„Vil-
idėjų

tinio, savojo paparčio žiedo, 
Mūsų fanatizmo ir

yra vertos ko plačaiusio mūsų
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KLAUSIMAI
IK ATiAKMA!

VEDA JONAS J. JUŠKAITIS
907 Dundas West, Toronto, Ont.

29. Atvykau preš 5 metus pi rmuoju tremtinių transportui 
po II pasaulinio karo j Kanadą. Dabar, jieškant darbo, 
vienoje ginklavimosi ind ustrijos šakoje, įmonės vado
vybė pranešė, kad mano prašymas negalįs būti paten
kintas, kol aš nebūsiu įsigijęs Kanados pilietybės. 
1. Kaip tapti Kanados piliečiu? 2. Ar patariate prisiek 
ti ištikimybę šios šalies suverenui?
(Atsakymas į p. J. V., Chalk River, Ontario, paklausi

mą).

Šios žiemos bėgyje, pasireiš 
kiant Kanadoje sezoniniam ne 
darbui, gavau visą eilę laiškų, 
kuriuose mūsų tautiečiai tei
raujasi pilietybes įsigijimo rei
kalais. Man fiziškai neįmano
ma į visus paklausimus atsaky 
ti individualiai. Malonu, kad 
Jūs, p. J. V., davėte sutikimą 
Jums parašyti viešai, šiame 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
skyriuje.

Kanados Konstitucijos (Bri 
tų Šiaurinės Amerikos Įstaty
mo) 91 skyriaus 25 poskyrius 
numato, kad legislatyvinė ga 
lia, liečianti natūralizaciją ir 
svetimšalius, priklauso eksklu- 
syviškai Kanados federaliniam 
parlamentui. Pilietybė svetim 
saliams visose provincijose su
teikiama pasiremiant vienu 
bendru „The Canadian Citi
zenship Act“ įstatymu. Ban

dysiu panagrinėti trumpai jo 
esminius nuostatus ir juo pa
siremiant išleistus potvarkius, 
kiek jie liečia pilietybės sutei
kimą naujakuriams.

Šioje šalyje esantiems imi
grantams pilietybė nesuteikia 
ma, nors jie būtų išgyvenę Ka 
nados teritorijoje ir 50 ar 80 
metų, jeigu jie Kanados pi
liečio statuso aktyviai nepagei
dauja. Pilietybės prašymo pro 
cesas susideda iš 4 pagrindinių 
etapų.

1. Intencijos pareiškimas.
Kiekvienas svetimšalis 18 ir 

daugiau metų amžiaus, teisė
tai įsileistas į Kanadą, gali pa
duoti kiekvienu metu intenci
jos pareiškimą (Deklaration 
of Intention) gauti Kanados 
pilietybei.

Pareiškimą įteikiant teismo 
raštinėje, prie jo pridedamos 
dvi fotografijos ir įmokami 
trys doleriai. Praėjus nema-

Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai
V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdų knyga.

TĖVYNĖ LIETUVA
(Our Country Lithuania)

Kaina $ 5,—, o odiniame įrišime $ 12,—
Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą: '*
Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19,

N. Y., U. S. A.

. Vyriškų ir Moteriškų
| RŪBŲ SIUVĖJAS $
y Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- y 
v riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- v 
i; gŲ. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.
| E D. K O N D R A T A S .
’ ■ 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto.
A Tel. LL 9626. |

!
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PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS 
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

? Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran 
Į genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos, 
t Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vaiandos vakaro.

žiau kaip 3 mėnesiams, Valsty 
bės Sekretorius kandidatui pri 
siunčia dokumentą, kuriame 
pažymėta, kad intencijos pa
reiškimas yra gautas. Tas pa
žymėjimas, populiarioje kalbo
je kartais vadinamas pirmai
siais pilietybės popieriais. 
Lietuvos piietis, padavęs in
tencijos pareiškimą, dar nenu
stoja nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos piliečio teisių.
2. Peticija pilietybei gauti.
Ir peticija pilietybei gauti— 

antras žingsnis į pilnateisio 
sios šalies gyventojo statusą 
— įteikiama teismui.

Peticiją paduoda svetimša
lis, kuris išpildo sekančius įsta 
tymo reikalavimus ir yra:

a) legaliai įsileistas į Kana 
dą nuolatinio gyvenimo;

b) išgyvenęs Kanadoje ne
mažiau kaip 5 metus;

c) Įteikęs intencijos pareiš
kimą nemažiau kaip prieš vie
nus ir ne daugiau kaip prieš 5 
metus;

d) gero charakterio;
e) kuris moka pakankamai 

anglų ar prancūzų kalbą, arba 
jeigu nemoka, yra išgyvenęs 
Kanadoje nemažiau 20 mietų;

f) kuris žino pakankamai 
apie Kanados piliečio teises ir 
pareigas;

g) numatęs pasilikti Kana
dos piliečiu;

h) yra 21 metų amžiaus ar 
daugiau;

Peticijoje šalia kitų žinių iš
vardinamos vietovės, kuriose 
prašytojas yra gyvenęs laike 
6 paskutinių metų.

3. Teismo sprendimas.
Nemažiau kaip trims mėne

siams nuo peticijos įteikimo 
praėjus, prašytojas šaukiamas 
teismo posėdin. Esant rim
toms priežastims, jis gali būti 
atleidžiamas nuo asmeniško 
atvykimo. Teisėjas apklausinė 
ja prašytoją. Prašytojui lei
džiama pasiaiškinti į užmcti- 
nejimus. Jis gali būti atstovau

Jono LADYGOS
baldų 

studijoje 
„ARTIS“ 

priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles“ medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko 

kainomis.
LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.
3 East Notre Dame St, 
Telefonas MA 1006.

jamas advokato. Teisėjas, ra- 
oęs, kad kandidatas turi reika- 
laujarnas kvalifikacijas, petici
joj įrašo teigiamą rezoliuciją 
ir bylą persiunčia valstybės sek 
1 eteriui.

4. Iškilminga ištikimybės 
priesaika.

Valstybės Sekretorius, ga
vęs teigiamą teismo sprendi
mą, pasirašo pilietybės doku
mentus. Jie prisiunčiami teis
mui, kurio jurisdikcijoje pra
šytojas gyvena. Busimasis Ka
nados pilietis kviečiamas ant
rą kartą į teismą iškilmingai 
ceremonijai.

Kanadiečių tauta, sudaryda 
ma konglomeratą ir tuo di
džiuodamasi, tun tendencijos 
asimiliuoti svetimšalį nuo tos 
pačios akimirkos, kai jis iš
kelia koją Kanados teritorijo
je. Kitų tautybių desintegra- 
cija neskatinama dirbtiniu bū
du, kaip tai daroma pav., Aus 
tralijoje. Kanadizacijos proce 
sas vyksta patylomis, sunkiai 
pastebimas iš artimos laiko 
perspektyvos žiūrint. Jis vyk
domas per mokyklas, bažny
čias, spaudą, radiją. Įstatymai 
sąmoningai užakcentuoja tai, 
kas senuosius piliečius ir nau
juosius ateivius riša, o ne ski
ria.

Prieš įstatymus visi krašto 
gyventojai lygūs.

Bet svetimšalis negali pasi
džiaugti kai kuriomis privilegi 
jomis. Jie gali būti deportuo
tas į atvykimo kraštą, arba 
šiam atsisakius jį priimti, į sa
vo gimimo šalį. Svetimšalis 
negali verstis kai kuriomis pro 
fesijomis, pav. advokatūra. Sve 
timšalis negali dalyvauti parla 
mentiniuose nei kai kurių sa
vivaldybių rinkimuose. Svetim 
salio kandidatūra nepriimama 
tuose rinkimuose. Svetimša
lis negali būti išrinktas nei pa 
skirtas į viešąją valstybinę tar
nybą valdininko pozicijom 
(Yra išimčių. Red.) Dar dau
giau. Svetimšalis negali bū
ti priimtas net į kai kurias įmo
nes, dirbančias karo produk
cijoje, eiliniu darbininku, kaip 
Jūsų, p. J. V., pavyzdys taip 
vaizdžiai parodo. (Ir čia labai 
daug išimčių. Varžymai dau
giau nacionalinės ir ekonomi
nes priežasties, negu pilietybi 
nės. Red.)

Bet pažiūrėkime ir į antrąją 
medalio pusę! Kanados pilie
tis neša ant savo pečių ir tam 
tikras pareigas, kurios svetim 
šalio neapsunkina. Pati svar
biausioji iš jų yra ta, kad gink 
luoto konflikto atveju kana
dietis — šiais laikais ir kana
dietė — turi stoti aktyvion ko
von su ginklu rankoje. Sve
timšalis šiuo metu net savano

Hamilton
NAUJAS SVARBUS LIETUVIAMS PROFESIONalm.

P. J. Matulionis gavo namų 
pirkimo-pardavimo agento li
cenziją ir pradeda dirbti nuo 
kovo mėnesio 1 dienos. Ka
dangi jau daugelis lietuvių tai 
perka, tai parduoda namus ir 
kitokį turtą, tai lietuvio šioje 
srityje patarnavimas yra labai 
svarbus, vertingas ir malonus. 
Jokiame reikale visi tautiečiai 
galės kreiptis į savo tautietį, 
su kuriuo lengviausiai galės iš
siaiškinti reikalą savo kalba.

SVEIKINTINA 
INICIATYVA

K. Baronas dirbantis didžiu 
liam Steel Co of Canada fabri 
ke, sumanė Nepriklausomybės 
šventės proga Įteikti šio fabri
ko skyrių viršininkams, ku
riuose dirba lietuviai po kny
gą Augustino „Our country 
Lithuania“. | Šiam .sumany
mui pritarus kitiems dirbantie
siems ir prisidėjus 1,25 dol. 
auka knygų pirkimui: P. Amb- 
laziejus, S. Baksys, K. Baro
nas, V. Kazlauskas, J. Mačiu
kas, P. Pranckcvičius, A. Ruz 
gys, V. Saulius, S. Senkus, V. 
šešelgis, Tumaitis, J. Vilimas 
ir J. Vilniškaitis. Tuo būdu 
nupirktos trys knygos, kurios, 
padarius atatinkamus įrašus 
anglų kalba, įteiktos H. C. Wel 
terš — superintendent Cold

riu nepriimamas į ginkluotą
sias pajėgas, nei į karo mo
kyklas. (Jau yra tremtinių, 
tarnaujančių Kanados kariuo
menėje. Red.).

Bet Kanados konstitucija ir 
parlamentinė procedūra numa
to provizijas, kurios globalinio 
ginkluoto konflikto atveju įga 
lintų ne tik federalinį parla
mentą, bet ir federalinį minis- 
terių kabinetą leisti naujus įs
tatymus, paliečiančius svetim
šalius, be didesnių sunkumų ir 
per trumpą laiką. Tada ir 
svetimšalis galėtų būti privers 
tas tarnauti ginkluotose pa
jėgose po Kanados vėliava.

Pripažindamas prigimtą lais 
va apsisprendimo teisę vi
siems žmonėms šiame pasauly 
je, išdėstęs pagrindinius „pro 
et contra“, aš palieku Jūsų pa 
čių, p. J. V., valiai apsispręsti, 
atsižvelgiant į visus faktus ir 
politinę šių dienų struktūrą, ne 
pamrštant ir ateities galimų is 
torijos išsivystymų, ar verta 
laisva valia šiandien prašyti 
Kanados piietybės ar ne.

(Copyright)

Mill ir Finishing Dept, ir D. 
C. Me. Grady — superinten
dent Electrical Dept. Įteik
tiesiems knygos nustebino ir 
maloniai nuteikė lietuvių atž
vilgiu. JI. Dl.
HAMILTONO ORKESTRO 

KONCERTAS
Prieš metus laiko Hamiltone 

p. Stasys Joikubaitis suorgani
zavo lietuvių orkestrą, kurio 
pirmas pasirodymas buvo 1951 
m. sausio 20 d. Krikšto tėvai 
pp. Monika ir Jurgis Stukai 
davė orkestrui vardą „Aidas". 
Pirmasis pasirodymas buvo 
toks sėkmingas, kad lietuviu 
„Dainavos“ salė negalėjo šutai 
pinti visų norinčių patekti į 
pirmą pasirodymą ir išgirsti lie 
luvišką muziką.

Švęsdami savo metines su
kaktuves, j orkestras „Aidas", 
š. m. sausio 26 d. pasirodė ant 
iu kartu plačiąjai vsuomenei. 
l'Jors salė buvo pasamdyta žy
miai didesnė, bet ir šiemet ne
tilpo svečiai, kurių atsilankė 
per 600 asmenų. Po metų or
kestras pasirodė didesniame 
sąstate — 8 asmenims — ir su 
visai nauju repertuaru. Čia 
reikia pažymėti, kad pats įdo
miausias dalykas programoje 
buvo žinomo muziko — instru 
mentalisto Alfonso Prielgaus- 
ko naujai parašytas lietuviškų 
melodijų popuri „Tremtinio 
Dainų Vainikas“. Šis papūri 
neparasta gražiai nuteikė sve- 
sius. Į popuri yra įpinta per 
z4 populiarių liaudies dainų 
motyvai.

Visa vakaro programa buvo 
labai įvairi ir įdomi. P-lė Vys 
mauskaitė atliko Strauso ir Šo 
peno valsus. Akomponavo p- 
le L. Šukytė, p. E. Vilimaitie 
nė deklamavo Kazio Binkio 
„Gėlės iš šieno“; J. Vaičius pa 
dainavo du dalykus solo. Mote
rų balsų trio taip gi puikiai 
atliko 3 dalykėlius. Trio suda
lė: pp. E. Kudabienė, I. Mic- 
kūnienė ir V. Panavaitė. Krikš 
to tėvai M. ir J. Stukai orkest 
rui įteikia didelj ir gražų gy
vų gėlių krepšį. Orkestrą svei
kino daug organizacijų atsto
vų. Svejių sveikintojų tarpe 
buvo ir Bufalo lietuvių klubo 
atstovas p. Žmuidzinas.

Orkestro dalyviai. St. Joku 
baitis, Alf. Prielgauskas, J. 
Vaičius, Vyt. Babeckas ir D. 
Slavinskas paaukojo Tautos 
Fondo iš saivo pajamų po 5.00 
dol., viso 25,00 dol.

Alg. Girdvainis.

LIETUVIŠKA

BALDU KRAUTUVĖ
i IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438. 
SAV. J. KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI

7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412. |

I SUPERIOR REAL ESTATE Co.
v Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blai*, 29—4ietne S 
uAve., Verdun. YO 3323. i Avenue, Ville Lasalle. 8
S I TR. 7849. j

J. GRAŽYS
j SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS
į KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
į PASIRINKIMĄ.

į DARBĄ ATLIEKU 
į SĄŽININGAI

IR ŠVARIAI.

J KAINOS PIGESNĖS 
5 KAIP KITUR.

688 ALLARD Ave, Verdun.
1 Telefonas HE 5853.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiunti

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULATTLS 
Import - Export

23 Romsey St. Boston 25, Mass U. S. A.

DANUTĖ STRAZDATTĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosena*, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius' galima susisiekti telefonu: OR 8081.

K i
BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
273 — 1 Ave., Ville Lasalle.

Tel. TR 8351. I
Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.j

Į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS 

^DE LUXE CLEANERS 
j Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
/ Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.

■ll^»'W^~TWirrT|<nwinnrn^4UMi n i r-MrAu^į—jrrr—M

PERKI? PARDUODI?
REALTOR D. F. FELL tarpininkauja namus Hamil- :f| 
tone perkant ir parduodant. I
Tel. 2-7513. 203, Lister Bld, James Str, (prieš miesto 
Rotušę) Jums patarnaus Jūsų tautietis <u

JONAS MATULIONIS
te!.: 3.4252. 107, Cannon Str. East. Hamilton. 

n“-T ..... . Hill mu “Įį I “ Hiių x -e ■ ■ ■ r-4

: BELLAZZI- LAMY, INC į
3 TR 5151 7679 Georee Sb» Ville Lasalle. «s *
S (vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 5
S Insnliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. « 

aaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaa «*»*••***«** J?

j Lietuviška moterų kirpykla I
J DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- ;

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
S*v. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

■' 2521 CENTRE St, Montreal. Tel. FI 0208.
________ _______ Jl'l'

L. J A U G E L I S |

NAMŲ REMONTAS IR DAŽYMAS. | 
Tel.: PL 7588; 3805 Arcade St., Montreal, Que. |

iHt4-nM»n'ii-w»aM»tmmiTWaamiiaTnMmni*WTiTiiiaiern^T'iirir-,r~--';-L-,“^.v.A<,i--
ECM1M0N AGEMIES Bl LEAL |į

16 Woolworth Bldg., $ 
FCRl AL'IEIR,Cnt.,(AIVAIA

. . . . ». JKas yra suinteresuotas atgabenimu gimimų ar pazjsta- j 
mų į Canadą, prašau kreiptis 1 mūsų įstaigą, kuri jau ii | 
gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip

i pat Įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- 1 
I kumentus ir laivams bilietus j įvairias pasaulio šalis.
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Sault Ste Marie, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 

34 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS.
Minėjimas buvo gerai orga- gavo darbą jau dabar, šis fab 

nizuotas is pavykęs. Minėji- rikas pavasarį, turbūt, prnm- 
mas įvyko lenkų salėje Bay- siąs didesnį skaičių naujų dar-

vaią, ir visoj DrumheUer apy
linkėj gavo pakelti dienos dar 
bo užmokestį 1,40 c. Dabar 
nuo vasario 16 d. angliakasiai 
gauna 12,94 c. už 8 vai. darbo 
dieną.

____  . ... Angliakasiai pensininkai po 
view vasario 17 d. vakare. Su- oininkų, vis fabrikas plečiamas 62 metų gauna pensiją iš uni- 
sirinko apie šimtinę tautiečių, ir seni darbininkai išeina pen- jos centro 
Po paskaitos ir meninės, pažy sijom 
mėtinai gerai pavykusios minė- Vi:
jimo dalies buvo pravesta rink „Abitibi“ dar nepriiminėja ąr- 
hava Tautos Fondui ir pada- i 
lyta daug foto nuotraukų. Tau mais ir specialistus, 
tos Fondui rinkliava šiuo metu 
aar tęsiąma, renkant aukas na 
muose. Jau yra surinkta per 
120 dolerių. Ir vietinis angliš 
kasis dienraštis 
Daily Star“ šias 
čio pastangomis 
jo nedidelį apie 
lį. Nors „The 
Star“ redakcijai 
— dovanota ir paskolinta ne
maža straipsnių apie Lietuvą 
medžiagos — anglų kalboje 
knygų, brošiūrėlių, knygelių ir 
nemažas skaičius „Lithuanian 
Bulletin“, tačiau įdėta tik ats
kiri, bet gana reikšmingi, saki 
niai. Parašė, kad prieš 500 
metų Lietuva buvusi viena iš 
didžiausiųjų valstybių viduri
nėje Europoje — nuo Baltijos 
ligi Juodųjų Jūrų ir valdė daug 
žemių, kurios dabar yra Ru
sijos ir Ukrainos sudėtyje. Pa 
minėta graži Lietuvos gamta 
ir moderniški, gražūs viešieji 
pastatai. Kas liečia rusų da
bartinę okupaciją, tai pažymė
ta, kad Lietuva — dr. B. Ne- 
micko žodžiais, dabar esanti di 
džiulis kalėjimas, kur gyven
tojai negali naudotis civilizuo
to pasaulio pagrindinėmis žmo
gaus teisėmis.

BUS DAUG DARBŲ.
Šiemet pavasarį bus daug 

darbų mūsų mieste. Taip at
rodo pavarčius mūsų angliš
kąjį dienraštį ir pasiklausius 
gandų iš patikimų šaltinių, 
nors šiuo metu yra apie 800 be 
darbių.

Didžiuliame plieno fabrike
„Steel Plant“ šiuo metu jieš- syklose buvau rašęs ir „N. L.“ 
kantiems darbo sakoma, kad 2nr. Dabar papildomai noriu 
pradėsią priiminėti po 3' — 4 pranešti, kad angliakasiu atsto- 
savaičių, nors buvo atskiri at- vai be streiko susitarė su ang- 
sitikimai, kad keletas žmonių hų kasyklų savininkų atsto-

Vietos popieriaus fabrike

oa priima tik atskirais atsitiki

v 
y
y

DĖMESIO HAMILTONIŠKIAMS!

„The Sault 
eilutes rašan- 
ta proga įdė
tai straipsne- 

Sault Daily 
buvo įteikta

Chromo fabrike — šaukia at 
gal prieš porą savaičių paleis
tus ir net vieną kitą naują pri
ėmė.

Didžiausioje miesto lentpjū
vėje Roddis Lumber daugiau
sia šiuo metu gauna darbą nau
jai iš kitur atvykstantieji tau
tiečiai. Tuo pasirūpina ten il
gokai dirbąs ir geras pažintis 
-ryšius turįs naujas L. O. ko
miteto pirmininkas p. A. Mo
tiejūnas.

Jau kovo mėn pradėsią sta
tyti šiauriniame Comnee Avė, 
miesto pakraštyje, naują me
talo fabrikėlį (Comnee Avė), 
kurio statybai (525.000 dole
rių) leidimas jau gautas.

Bus praplečiamos ir padidi
namos abi miesto ligonines, 
kurių tik vienai (General Hos 
pital) numatoma išleisti apie 
milionas dolerių.

Be to, kaip ir visuomet, į'pa 
vasarį lengva darbą gauti pas 
mažesnius kontraktorius, lent
pjūvėse ir kit.
ŽINOMAS SPORTININKAS 
ir buvęs Lietuvoje kūno kul
tūros Rūmų vicedirektorius p. 
Vladas Bakūnas, turimomis ži
niomis rengiasi persikelti iš da 
bartinės gyvenamos vietos — 
Pembroke, Ont., kur jis dirbo 
prie hydro statybos, į mūsų 
miestą. J. Sk.

IŠ ANGLIAKASIŲ 
GYVENIMO

Drumheller, Alberta. Apie 
darbus ir užmokestį anglių ka

> tam tikro fondo. 
Dabar gauna 75 dol., o nuo bir 

; želio 1 d. gaus jau 100 dol. mė
■ nėšiui. Anglių kasyklų savi- 
i ainkai į tą unijos pensijų fon

dą moka po 15 c. nuo anglies
: tonos. Pensiją pakėlė bet, ka- 
. sykių savininkai daugiau nemo
■ kės kai 15 c. nuo iškastos to

nos, nes tame unijos pensijų
. fonde atsirado 3 su viršum mi 

honai dolerių atsargos. Susi
tarta: Jeigu tas fondas daug 
sumažėtų, tai kasyklų savinin 
kai sutinka ir daugiau mokėti, 
net jeigu fondas nesumažės, tai 
daugiau mokėti nereikės.

Dabar Canadoj visi vyrai ir 
moterys, turtingi ar beturčiai, 
sulaukę 70 metų, gauna val
džios pensiją — 40 dol. mene 
siui. Nuo 65 iki 70 metų irgi 
gauna valdžios pensiją, bet tik 
tie, kurie nedarbingi. Taigi 
unijos centras, sulaukusiems 
70 metų angliakasiams mokės 
tik 60 dol. mėnesiui, kad su 
gautąja pensija (40 dol. iš vai 
džios) sudarytų viso 100 dol. 
Tas liečia ir gaunančius karei
vio pensiją. Bet jeigu iš kitur 
niekur negauna, tai unijos cent 
ras mokės visą šimtą. Žmonos 
įeigos, ar žmonos pensija prie 
vyro pensijos visai neskaito
ma. Taip pat nuo turto įei
gos, kaip nuomos, ar nuošim
čiai. A. Vaišnis.
FORT WILLIAM IR PORT 

ARTHUR
Neskaitlinga F. W. P. A. 

apylinkė tautiečiais taip pat 
paminėjo 34-ąją Vasario 16-os 
sukaktį. Dalyvių su svečiais 
ovo iki 70. Minėjimą atidarė 
ir jam pirmininkavo P. Kaju
tis. Kalbėjo Dr. V. Baltru
šaitis ir A. Mitalas, pabrėžda
mi, kad dar su didesniu pasi
ryžimu turime stoti į tėvynės 
laisvinimo darbą. Pirminin- 
kanjantis perskaitė Fort Wil
liam Ukrainiečių k-to ir J. Ža- 
deikio laiškus. Gražiai dekla-

y 
y 
y 
y 
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y 
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Kovo 15 d., šeštadienį, 213 Jaces St. (buvusi Cent
ral Hali) Toronto Lietuvių Meno Mėgėjų Grupė stato 

5-kių veiks, komediją

„SLIDUS PUSMILIONIS“.
Pradžia 7 vai. vak. Veiks bufetas.
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMLBĖS ŠVENTĘ,
Windsoro lietuvių kolonija at- lietuvių kun. J. Danielių, Lat 
šventė gedulo ženkle. Su pa- vių tautinės grupės atstovą A. 
garba prisiminti kariai kritę ne 
priklausomybės kovose ir par
tizanai. Minėjimas pradėtas 
Šv. Pranciškaus bažnyčioje pa 
maldomis. Pamaldų metu baž 
nyčioje solo giedojo, p. J. Va
liukas, vargonavo p-lė Elena 
Dailydaitė. Kroatų salėje mi 
nėjime dalyvavo beveik visi 
Windsoro ir apylinkės lietu
viai.

Minėjimą atidaręs vietos lie- byloje. Jo žodžiais, po karo mū 
tuvių Bendruomenės Komite- sų krašto išlaisvinimo reikalas 
to pirm. P. Jonuška į garbės 
prezidiumą pakvietė V. Sidzi
kauską, Savanorių Kūrėjų ats- 
toaą E. Narušį, Windsoro

Grisons ir Ukrainiečių taut, 
grupės atstovą inž. Piesecki.

Į Detroito ir Windsore su
ruoštas iškilmes, spec, iš New 
Yorko atvyko min. p. V. Sidzi
kauskas. Kadangi tą pačią die
ną dalyvavo abiejų iškilmių mi 
nėjime, tai mums windsorie- 
ciams padarė suglaustą prane. 
Simą apie nuveiktus iki šiol 
darbus, Lietuvos laisvinimo

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A.

Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių.

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
Pilnas draudimas.

Siuntin. Nr. 3—$ 6,20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaul. mėsos
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90

Siunt. Nr. 10—$ 6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 

sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. degintos kavos 
sv. kakavos 
sv. šokolado

Siunt. Nr. 12— $ 6.40 
2 sy. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaul. taukų 
1 sv. deg. kavos 
1 sv. kakavos

1 sv. šokolado
2 sv.cukraus

2
2
1
1
1

Siunt. Nr. 19 — $ 9.95 
sv. rūk. lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. marmelado 
šv. deg. kavos 
sv. šokolado 
sv.kakavos

4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

4
2
2
2
1
1
2

Siunt. Nr. 24—$ 11.50
5
3
2
1
2
2

sv. rūkytų lašinių
sv. kiaulinių taukų
sv. margarino
sv. deg.kavos 
sv.kakavos 
sv. šokolado

2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.
Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25 
C. 15 sv. k. tauk. $ 8.00

mavo Krist. Kaminskaitė ir 
Jūra Mitalaitė. Pianinu skam 
bino Valė Jonaitytė, akordeo
nu grojo P. Kajutis.

Didelė padėka tenka pp. 
Bružams, Jonaičiams ir Ka
minskams, kurie daug ir nuo
širdžiai dirbo minėjimo paren
gimui.

Tegu būna pavyzdžiu šioji 
maža apylinkė visoms kitoms 
kolonijoms nuoširdižai aukavu 
si Tautos Fondui po 10 dol.: 
V. Bružas, St. Jonaitis, M. Ka 
siulis, J. Žemaitis, P. Kitra ir 
Zigmantas, po 8 dol. — J. Ža- 
deikis ir St. Kukta, po 5 dol. 
K. Kaminskas, Domą G., A. 
Mitalas, P. Kajutis, X. Y., 
Dautartas, A. Jonaitis ir J. 
Kriščiūnas, po 3 dol. — Jur- 
kuvėnas, po 2 dol. — P. Rad
vila, V. žalgauskas, Mitalas 
G., J. Citavičius, P. Lingas, P. 
Petraitis, J. Malo, Tvarijona- 
vičius ir Puodžiūnas, po 1 
dol.: Liorentas, Astrauskas, 
Mr. Mi. Murray, Prunskus, 
Houzan, Gates, Gedraitis A. 
Stukonis ir D. F. — 1,25 dol. 
Mažiau dolerio aukojo — Kaz
lauskas ,Mrs. Martin, Kuolai- 
tis, Stanktvičius ir Little D. Vi 
so aukų surinkta 157 dol.

Dalyvis.
i - " xx---------- -My

buvęs beviltiškas. Ilgas, sun
kus mūsų išeivijos darbas, par 
tizanų kovos Tėvynėj ir susidė 
jusi pasaulinė politinė padėtis, 
bylos padėtį pakeitė mūsų nau
dai. Tačiau toli gražu dar ne 
viskas. Kitas nemažesnis dar
bas esąs — tai pasirūpinti, kad 
laiku būtų grąžintos ir visos že 
mės. Čia darbas grynai mūsų 
lietuvių, ir surištas su didelėm 
išlaidom. Dėl to šiam darbe tu 
rim dalyvauti visi, kas darbu, 
kas pinigine parama .

Baigdamas pasidžiaugė iki 
šiol visų laisvam pasauly esan 
cių lietuvių, organizuoumu, 
kas teigiamai veikiąs mūsų lais 
vinimo bylos eigą. Apgailes
tavo Vliko su p. Lozoraičiu ne
sutarimus ir paskutinių laikų 
negeroves.

Klausimas labai opus, dėl to 
sielojasi spauda ir visuomenė. 
Diskutuoja ir vindsoriečiai, 
bet neturėdami tikrų žinių, kas 
dėl to kaltas, laikosi teisingo 
posakio, „Tarpusavi/o nesan
taikos, kerta aštriau, negu ašt 
nausias priešo kardas“, ir lau
kia sugrįžtant visus vėl į vie
ningą darbą.

Latvių taut, grupės atstova
vo Ant. Grisons nuoširdus sivei 
kinimas buvo daug kartų nu
trauktas susirinkusių karštais 
plojimais.

Windsoro Ukrainiečių Są
jungos vardu sveikino Inž. Pie 
secki sulygindamas lietuvių ir

KOMITETAS AR 
NESUSIPRATIMAS
Atkelta iš 3 pusi 

ta nauja, irgi JAV ir Kanadai, 
oendra nuolatinė, abiems kraš 
tams, sporto v-bė, imasi eiti 
minimaliai būtinas vyriausios 
JAV ir Kanados lietuvių spor
tinės v-bės funkcijas.

Tai ką gi veiks Vyr. FAS 
K-tas, kaipo pripažintas vyriau 
siu ir teisėtu, ir kas gi davė 
naujai rinktąjam teises nu
spręsti savo kompetenciją, jei 
gu yra kitas aukštesnis orga
nas? Tie nutarimai padaryti 
žaidynių metu Toronte, vadi
namų sp. kl. atstovų, kurie sa 
vo entuziastiška veikla parodė 
„tikrus sportinio organizacinio 
darbo sugebėjimus.“

Aš norėčiau užklausti „Drau 
go“ „Sporto Apžvalga“ sky- 
lelio vadovų, kurie šį praneši
mą talpino, ar jie susigaudo, ką 
skelbia, jeigu leidžia tokiorAs 
nesąmonėms patekti į spaudą?

Sporto skyriaus uždavinys 
duoti pilną ir aiškią informa
ciją sporto reikalais,bet ne klai 
dinti jaunuosius ir visuomenės 
dalį, kuri šių veikiau tvarkyme 
atokiau kiek stovi.

Mus džiugina kiekvienas gra 
žus ir sportinės dvasios ilge
sys, bet ne sportinio veikimo 
išnaudojimas grupelei asme
nų, kurie per sporto klubus 
jieško sau visuomenėj autori
teto. Tokių keletas atkeliavo 
ir iš europinės tremties ir ti
kisi sau čia radę palankią dir
vą veikimui.

ukrainiečių Nepriklausomybės 
kovas dabartinės laisvės kovas 
ir bendrą abiejų tautų ateitį.

Meninėje dalyje dėl sienos 
perėjimo suvaržymų, negalėju
sius iš Detroito atvykti tauti
nių šokių šokėjus pavadavo so
listas J. Valiukas, kuris akom
panuojant jį. Dailydaitei padai
navo šventei pritaikytų dainų. 
Milda Pakauskaitė ir Jūratė 
Petravičiūtė gražiai padekla
mavo eilėraščių.

Tautos Fondui Nepriklauso 
įnybės Šventės proga surinkta 
106,10 dol.

„Windsor Star“, visario 16 
d. laidoje paminėjo mūsų Ne
priklausomybės Šventę.
K

MOKYKLA — LIETUVY
BĖS TVIRTOVĖ!

Pirkdami „MOTINOS MO
KYKLOS“ ženklelius — ją 

stiprinsite!
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CLEANERS &.DYERSC0
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES /\ND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PiCK-UP

P AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

M O N 1 R E A L 1 į 2836

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus., 
taip moteriškus drabužius. 
Taip pat išvalome apsiaus 
tus nuo lietaus uždėdami 
jiems „Drex“, kad neper- 
leistų vandens ir duotų 

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus (iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
Ville L a s a 11 e.

Telefonas: HE 0100

Dėmesio Tabako Ūkininkams
Įsigiję ūkį, visi susiduria su draudimo problemomis. Draudimas iš viso yra painus ir 
brangus dalykas, bet būtinas. Todėl Čia tautiečiams galiu ypatingai patarnauti. Ats
tovauju tris didžiausias kompanijas ir rūpestingai padėsiu kur galima pigiau ir ge
riau apdrausti ūkio pastatus, mašinas, tabaką laukuose; sveikatą nuo ligų ir nelaimių. 
Lengvom sąlygom finansuoju cars, trucks ir tractors.

CHARLES POCIUS INSURANCE AGENTŪRA.
TILLSONBURG, Ont. Tel. 829 J.
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AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” 
GALIMA GAUTI:

J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.
J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. 
L. Vismantas, „Neringa“, 1606, 25th St., Detroit 16, 
Mich.
VI. Pauža, 9124 Quincy, Detroit 4, Mich.
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A. GAURYS.

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO

D r. DORA GORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

bet
Alberto TV orkeliūtuĄ

Agentūroje
MONTREAL ENTERPISES Reg’d

DĖMESIO! TORONTE VEIKIA 
LIETUVIŠKA BATŲ REMONTO DIRBTUVĖ. 
Atliekami ir skrybėlių ir batų valymo darbai. Atidary
ta nuo 7.20 ryto iki 9 vai. vak., išskiriant sekmadienius. 
SAV. S. ANDRIEKUS. 812 Dundas Str. W. Toronto.

ui f 0,0/ $t.000.oo
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000.

Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. 
Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.

5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.
Telefonas: CL 2363

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 1434 Rolland Ave., VERDUN.
priima pataisymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Kainos žemesnės kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.



19,42. ILL 6. — ,-Nr. 1.0. (žiū) NEPRIKLAUSOMA LmTiTVĄ 7. HU-.

LONDON, Ont.
GRAŽUS VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMAS
Gražiai susikaupę Londono 

lietuviai paminėjo šiemet va
sario šešioliktąją. Mielus svei 
kinimo žodžius pasakė Londo
no m. s-bės Pramogų Dalies 
Direktorius latvių, estų bei uk 
rainiečių atstovai. Turiningą 
paskaitą skaitė p. Mačys.

Meninę dalį pradėjo akorde
onistas A. Pocius, atlikęs dvie 
jų dalių lietuviškos muzikos po 
puri. Miela konstatuoti, kad 
londoniškiams padėti atvyko 
iš Detroito (USA) muz. Br. 
Budriūno vedamas vyrų kvar 

z -tetas, kartu atsiveždamas ir 
solistę Valenciją Stepulionytę, 
Amerikoj gimusią lietuvaitę.

Londoniškiams Budriūnas 
davė labai sumaniai parinktų 
ir dienos reikšmei atitinkančių 
dainų.

Nuotaikingai ir gražiai pa
dainavo ir solistė V. .Stepulio- 
nytė. Londoniškė pianistė 
Matkaitė paskambino kelius 
muzikos kūrinius. Ji prieš po
rą metų pirmąja mokine yra 
baigusi Londone Muzikos mo 
kyklą. Tai gabi ir darbšti mu
zikė. L. E-tas.

ŠV. KAZIMIERO DIENOS 
MINĖJIMAS

—'į Kovo 9 d. įvyksta Londono 
r Apylinkės Lietuvių susirinki

mas. Pradžioje Londono lie
tuvių skautai darys savo Pat- 
lono — Šv. Kazimiero dienos 
paminėjimą. Bus dienos reikš 
inei atitinkama paskaita ir kiti 
skautų pasirodymai. Po to, 
vykstančiame susirinkime bus 
.svarstomi aktualūs klausimai. 
Susirinkimas ir minėjimas vyks 
CCC mažojoje salėje, Dundas- 
Colborne g-vių kampas.

Pradžia 5 vai. vak. Laukia
ma visų atsilankymo.

PAGERBTAS DR. ANT. 
KAVECKAS

Dr. A. Kavecikas, baigęs tė
vynėje medicinos fakultetą, jau 
pernai, po ilgesnės praktikos 
St. Joseph ligoninėj — Londo
ne, išlaikė prie Montrealio imi 
versitete nustatytus egzami
nus ir įgijo visas gydytojo tei 
sės.

Londono lietuviai labai ver
tina dr. Kavecką. Jis niekam 
iš tautiečių neatsakė patarimų 
bei reikiamos pagalbos. Dalis 
dėkingų tautiečių vasario 24

d. surengė dr. Kaveckui ir jo 
poniai pagerbimo vakarienę, 
kuri praėjo tikrai nuoširdžioje 
ir jaukioje nuotaikoje.
ATIDARYTA LIETUVIŠKA 
ŠEŠTADIENIO MOKYKLA

Pagaliau ir Londono lietu
vių vaikučiams jau veikia lie
tuviška mokykla. Kol kas yra
14 mokinių, kurių tarpe ir se lės seka pramogėlės, 
nųjų lietuvių i 
kūčių, Tikima, 
bus iki 20-ties, 
susirinko.

Artimiausią 
kovo mėn. 8 d. 
Central Avė., 604 nr. — Lon
don. Laukiama visų vaikučių 
atsilankymo.

buvo padeklamuotas, pačio „se J. Dženkaitis, ižd, — S. Poš- 
niausiojo“ deklamuotojo, Vy- ka, Kult. reik. ved. — S. Gu- 
tauto Dubausko, 6 m. amžiaus. 
Po jo, pasirodo Lethbridges vy 
ui sekstetas, bandąs pralaužti 
pirmuosius ledus, Vasario 16- 
sios dieną: St. Pulkauninkas, 
St. Noreika, L. Šarpalius, Kęst. 
Dubauskas, P. Rukšnaitis ir 
J. Kanys. Jie dainuoja: „Tau 
Sesule, Puikios Gėlės.. “ ir 
„Ant kalno mūrai. .. ”

Po šios trumpos programė-

emigrantų vai- 
kad mokinių 

nes dar nevisi

šeštadieni —• 
pamokos vyks

L. E-tas.

LIETUVIS BATSIUVYS.
Pataisymai ir užsakymai.

4666 Park Ave, Montreal.
- Telefonas: DO 0357.

VASARIO 16-JI 
LETHBRIDGE

1952. II. 16 d., šeštadienį, sa 
iėn išlėto renkasi žmonių bu
leliai. Prie kasos nusipirkę bi 
lietelius ir prisisegę trispalves, 
žingsniuoja kėdžių link, kur su 
sėdę ir gyva šneka laukia minė 
jimo pradžios.

Aštuntą valandą vakaro sa
lėje jau susigrupavo apie de
vyniasdešimt žmonių. Prie tri 
spalvę papuošto staliuko, priei 
na Lethbridges L. B. K-to pir 
mininkas, p. St. Noreika ir 
trumpais žodžiais atidaro minė
jimo pradžią. Be to, perskaito 
parengtą šiai dienai skirtą pas
kaitą. Savo kalboje jis ragina 
visus lietuvius stoti benaron 
laisvės kovon, o nepalikt tą 
naštą nešt tik keliems asme
nims. Prieš baigdamas jis pap 
rašo visus atsistoti susikaupi
mo minutei už nepailstamus ir 
žuvusius dėl Lietuvos nepri
klausomybės kovotojus.

Baigęs savo kalbą pakviečia 
tart porą žodžių, šios taip 
mums brangios dienos proga, 
p. Ant. Bajorą. Savo kailboje, 
p. A. Bajoras, palietė daugiau 
Lietuvos politinį gyvenimą, o 
baigdamas savo kalbą, pabrė
žė, kad anksčiau ar vėlia'u, bet 
Lietuva vėl bus laisva ir nepri 
klausoma, bet tam reikia sun
kaus ir nenuilstamo darbo.

Kalbos pasibaigė bet žmonės 
dar sėdi ir nejuda, Garsūai šne 
kučiuodamiesi vis dar kažko 
laukia. . .

Ant mažos platformėl*,ės pa
sirodo maža mergaitė, kurią 
pranešėjas pristato kaipo Rū
telę Dubauskaitę, kuri jausmin 
gai padeklamuoja eilėraštį 
„Graži Šalis“. Po jos seka su 
savo eilėraščiu aDnutė Bajo

raitė. O paskutinis eilėraštis

Aukų Tautos Fondui tą va 
karą buvo surinkta 46,7 5 dol. 
žemiau patiekiamas aukojusių 
jų sąrašas: po 5 dol. aukavo: 
Ed. Dubauskas, St. Pulkaunin 
kas, K. Leščinskas; po 4 dol.: 
Nelė Petrauskaitė; po 3 dol: 
Ant. Bajoras, St. Noreika, J. 
Dubauskas; po 2 dol.: Leonas 
Sarpalius, Jonas Paskačimas, 
G. Zdanys; po 1 dol.: Jonas 
Pauliukaitis, J. Svetojus, A. 
Valneris, I. Malkas, J. Žebraus 
kas, J. Kanys, Rudavičius, P. 
Rukšnaitis, Chery, Grybaus
kas, K. Šimonis, X. X., Y. Y.; 
po 0,50 et.: J. Narušis, M. Pul 
karininkas, Kazokėlis; po 25 
et.; A. Stankūnas. Viso 46,75 
dol. Pakeleivis.
PIRMĄ KARTĄ VASARIO 

16-TOJI RODNEY
Tik praeitų metų pabaigoje 

įsikūrė Rodney lietuvių apy
linkė, bet ir jaunutis ALOK 
gražiai dirba. Šiemet iš viso 
pirmą kartą suruošta Vasario 
Ibltoji. Rodniškiams patalki
ninkauti buvo nuvykę londo- 
niškiai. Taip pat atvyko ir Br. 
Budriūno vyrų kvartetas, ku
rio koncertas buvo didelė staig 
mena tautiečiams — daugumo
je seniems emigrantams — far 
meriams.

Londono tautinių šokių gru
pė, vedama p. Chainausko, la 
bai gražiai pašoko kelis tauti
nius šokius. Buvo gražių de
klamacijų. Taigi Rodney bu
vo pirma lietuviška šventė, su 
telkusi gausią publiką ir pa
rodžiusi lietuviško meno galią.

SUDBURIS TURI NAUJĄ 
VALDYBĄ

Sudburio apylinkė yra išsi
rinkusi naują bendruomenės 
valdybą: Pirm. — A. Siemaš- 
ka, viep. — V. Žižys, Sekr. —

daitienė.
Tuomi pačiu ir senasis adre

sas pasikeičia. Dabartinis ad
resas: A. Siemaška, 603 Kings 
way, Sudbury, Ont.

V. Žižys.
BRITŲ KOLUMBIJOJE 

PRIE GELEŽINKELIO GA
LIMA GAUTI PASTOVAUS 

DARBO.
Kanados valstybiniuose ge

ležinkeliuose (C. N. R.) dėl 
etatų padidinimo, bei šiaip 
vykstančių pasikeitimų, yra 
skubiai reikalingi kelolika ge
ležinkelio remonto darbininkų 
(sectionmanų) bei kelio apėjė 
jų (patrolmanų). Pradedan
tiems dirbti mokama: sektien* 
manams 1,04 dol., o patrolma- 
nams 1,12 dol. ir duodama ne
mokamai gyvenama patalpa— 
žieminis barakas, lova, matra
cas, kuras r šviesa. Darbas įp
rastas, yra vidutinio sunkumo. 
Amžius perdidelio vaidmens ne 
vaidina. Svarbu, kad kompa
nijos gydytojas pripažintų tin. 
karnų darbui. Kraštas kalnuo
tas ir miškingas. Klimatas ar
čiau Vancouver — šiltesnis ne 
gu Lietuvoje, o apie Jasper, 
kiek šaltesnis.

Primenu, kad darbas yra eta 
tinis, dirbamas 5 d. savatėje, 
per ištisus metus, neatsižvel
giant į oro sąlygas.

Suinteresuoti darbu turi raš 
tu kreiptis į Roadmaster Mr. 
F. I. Trestain, P. O. Boston 
Bar B. C. Roadmaster Mr. E. 
Noren P. o. Blue River B. C., 
arba roadmaster Mr. J. H. Tru 
man, p. o. Jasper, Alberta.

Sėkmės mano tautiečiams!
Antanas.

ĮSTEIGTAS KANAOS LIE
TUVIŲ TAUTINĖS SĄJUN

GOS SKYRIUS
Vasario mėn. 17 d., buvo su 

šauktas Kanados Lietuvių Tau 
tinės Sąjungos Wjllando sky
riaus steigiamasis susirinki
mas.

Į skyriaus valdybą iširnkti. 
ir pareigomis pasiskirstė: Mi
kas Šalčiūnas — pirm., Kazys 
Žukauskas — sekretorius, Van. 
da Bajoraitė

PADĖKOS
riai parėmė orkestrą moraliai 
ir materialiai.

Ačiū! Ačiū 1
Stasys Jokūbaitis, 

Hamiltono Lietuvių Orkestro 
„Aidas“ vadovas.

Š. m. sausio 26 d. Hamilto
no Lietuvių orkestras „Aidas“ 
savo metinių sukaktuvių pro
ga turėjo viešą koncertą, ku
ns nepaprastai gražia ipavjjko. 
Parvyko dėlto, kad orkestro da
lyviai, programos išpildyto jai 
ir plačioji iietuvių visuomenė 
mus jautriai rėmė. Todėl reiš
kiu viešą padėką: orkestro 
krikšto tėvams pp. M. ir J. Stu- 
kams. liet, parapijos klebonui 
kun. dr. J. Tadarauskui už 
prielankumą, ats. mjr. Zabulio 
niui už salę repeticijoms; pro
gramos dalyviams: p. E. Vili- 
maitienei, p. Justui Vaičiui, šo 
kėjai p-lei R. Vyšniauskaitei, 
p-lei L* Šukytei, moterų trio 
dainininkėms ponioms I. Mič- 
kūnienei ir E. Kudabienei ir 
p-lei V. Panavaitei. Vyt. Ba- 
beckui, už akomponavimą ir 
paruošimą dainininkių; ypač 
nuoširdus ačiū muzikui Alfon
sui Prialgauskui už taip gražų 
lietuviškų melodijų popuri — 
„Tremtinio Dainų Vainikas“ 
ir kitokią pagalbą ruošiant re
pertuarą ; didelis dėkui kole
goms už paramą A. Dudoniui 
ir A. Rakauskui; savo darbu 
prisidėjusiems prie koncerto pa lūšio iš Šiaulių apskr., atvyku 
ruošimo ir svečių aptarnavi
mo: pp. Burdinavičiams. B. 
Racevičiui, A. Mingėlai, A. Da 
langauskui, Petrui Giedrai
čiui, p-lėms V. Subatninkaitei 
ir O. Čerškūtei; programos ve 
dėjui stud. Viktorui Bričkui; 
spaudos atstovams žurn. Kl. 
Prielgauskui ir foto report. E. 
Gumbelevičiui, kurie daug pa
sidarbavo visuomenei painfor
muoti; pagaliau mano nuošir
dus ačiū lietuviškai visuome
nei tiek iš JAV tiek ir iš Ka
nados įvairių vietovių, nes ji 
savo gausiu atsilankymu stip-

jus Šileikis ir Antanas Cibas.
Į kontrolės komisiją išrink

ta: Juozas Satkevičius ir Kos
tas Janušas.

Vasario mėn. 24 d. KŪTS 
Wellando skyrius, p. Vinco Bi 
liūno ūkyje surengė„Tradicinį 
Užgavėnių blynų balių“. Tarp 
daugumos vvellandiškių buvo 

r atsilankiusių svečių ir iš Nia-

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

NAUJIENOS duoda vėliausias, tikriausias ir geriausiai 
pasaulines, nacionalines bei vietos žinias, 
straipsnius ir paveikslus.

NAUJIENOS talpina išvietintųjų lietuvių šeimų, gimi
nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at

sišaukimus į savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

klubų ir or-ganizacijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me
tų $ 5.00; Chicagoje $ 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny 

$ 11.00, pusei metų $' 5.50.
Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica

go 8, Ill., U. S. A.

AR JAU SKAITAI?
MODERNIŠKĄ ILIUSTRACINĮ PASAULIO 

LIETUVIŲ MAGAZINĄ.

METINĖ PRENUMERATA $ 3,—. f
VISUOSE KRAŠTUOSE. LEIDYKLOS ADRESAS | 
9204 S. BROADWAY LOS ANGELES 3,

CALIFORNIA, U. S. A. |

PAJIEŠKJIIAIA1
•rrulorf asrnai5‘jjv>l

— J. Laučiais, gyvenęs jr.ee 
Lake, Camp Regan, Ont. Ca
nada, 1951 m. dirbo miške, 
kaip darbininkas. Dabar jis iš 
ten išvyko. Jis pats ar kas kas 
žino apie jį prašomi pranešti 
šiuo adresu: A. Garmus, „Nau
jienos“ 1739 S. Halsted St. 
Chicago 8, Ill., USA.

—- Pajieškau Petro Ruzgos 
iš Pilkenų km„ Utenos aps. Jis 
patsai, arba apie jį žinantieji, 
prašomi praneši šiuo antrašu: 
Antanina Vinickaitė Ivanaus
kienė, 185 Crawford Str., To
ronto, Ont. Už ką jums būsiu 
dėkinga.
Ant. Vinickaitė-Ivanauskienė.

—• Vacys Šerkšnis, c. o. The 
Canadian Red Cross Cociety, 
National Office, 95 Wellesley 
St. E., Toronto, jieško savo gi 
minaičio Viktoro Šerkšnio, ki-

šio Kanadon apie 1913 m.
/

— Prašau atsiliepti Antaną 
ir Hildigard Biveinius, Vokie
tijoj gyvenusius paskutiniu lai 
ku: Willich beikrefeld, į Kana 
dą atvykusius spalių mėn. 
1951. Rašyti: Ignas Rastap- 
kevičius, c. o. Peskarskis, R. 
R. 3 Rodney, Ont., Canada.

— Pajieškau savo dėdę, mo
tinos brolį, kilusį nuo Suv. Kai 
vari jos, gyvenusį Trakėnų dva 
re, Adomą Macijauską, gyve
nusį prieš emigruojant Kana
don, Anglijoje. Emigravo į 
Kanadą apie 1900 metus ir gy 
venęs Montreal‘yje. Jieško 
Antanas Virbickas, kilęs iš 
Suv. Kalvarijos arba jo sūnė 
nas Vacys Ratkevičius. Atsi
radus, rašyti. V. Ratkevičius ar 
ba A. Virbickas, 219 Halifax 
st., Adelaide, S. Australia.

da Bajoraitė — iždininkė. P1, “vj ¥ , . *
Kandidatais liko — Anatoli- ^s‘. Yamaras praleistas

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

KELEIVIS"
linksmoje ir darnioje nuotaiko- 

i je-
1 KLTS Well an do sk. Valdyba.

KAS SKAITO
„NEPRIKL. LIETUVĄ*

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi . 
mėgsta jį skaityti? į
„KELEIVĮ** žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne 
pataikauja ir nesibijo teisybės skelbti.
Žmonių mulkintojus ir apgavikus jisai lupa be jokio 
pasigailėjimo.
Be to, jame rasi visokių pa-tarimų, gražių eilių, įdo
mių paveikslų ir žinių iŠ viso pasaulio.
Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba.
Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75.
Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū
rėti. Gausit nemokamai.

KELEIVIS
636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Verdun Avej arti naujetsioa lie

tuvių bažnyčios. TeL TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų. 

TEL. FA 0209

Joe’s Butchery & Grocery
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St-} 

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produk tai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E.D.BELANGER & SONS I
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4568.

war""1 I

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4506 VERDUN AVE, VERDUN TeL YO 3440

DĖMESIO
VUiasaiiečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme.
Prekyba rr pataisymai, 

PETE'S RADIO SERVICE
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LA1DOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA FASIRUO8ES PADĖTI

AMherst 08942102 FULLUM ST.

HE 0106
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

727 Church Ave, Verdun (tarpe Verdun Ave ir 
Banantyne Ave netoli Aušros Vartų par-jos bažnyčios) 

GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ. 
Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti.

SAVININKAI BR. JOCAL

Telef.:
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MONT^REAL 
KLCT POSĖDIS 

kviečiamas sekmadienį, kovo 
9 d., 3 vai. po pietų, punktua
liai, kad ligi 6 vai. posėdis bū 

,NL“ redakcijoj.
2 vai. po pietų,

iPOSVeTKDU

tų baigtas,
Prieš tai

įvyks „NL“ b-vės posėdis.

PLEPIO

teatrui žmonių buvo konstatuo 
ta, kad Montrealio drama, gra
žiai, vertingai ir sėkmingai pra 
dėjusi darbą Škėmos „Živile“, 
antruoju pastatymu davusi 
„Bubulio ir Dundulio“ premje
rą, yra sveikiausių pagrindų, 
— todėl ir negali nuleisti ran
kų, nors ir nelengvas tas dau
bas. Linkime Dramai tesėti.
SUSILAUKĖ PRIEAUGLIO

Pp. . Mališauskai susilaukė 
dukters; taip pat dukters su
silaukė ir pp. Jonelių šeima. 
Sveikoms augti!

IŠVYKO I ČIKAGĄ.
Pp. Nagiai, beatostogauda

mi, išvyko į Čikagą, kame iš
bus visą savaitę.
SĖKMINGA ŠV. KAZIMIE

RO PARAPIJOS 
VAKARIEN .

Šv. Kazimiero parapijos me 
tinė vakarienė buvo sėkmin
ga, nes žmonių susirinko pilna 
salė, 
kitos 
vėlai

IR MILERIO 
BYLA

Teismas jau išnagrinėjo Mi
lerio nušovimo bylą, kurioje 
Plepys prisipažino Milerį nušo 
vęs. Gynyba liudininkų ne
kvietė. Ginčas daugiausia ėjo 
dėl nuosavybės, dėl kurios jie 
nesutarė. Plepio padėtį sunki
na ta aplinkybė, kad jis į Mile 
rį šovė du kartus, kas reikštų 
veiksmą ne dėl susijaudinimo, 
bet apgalvotą ir suplanuotą, 
ypač, kad Plepys šautuvą atsi 
nešė net iš antro aukšto. Spren 
dimas atiduotas 12-kai prisie
kusiųjų posėdininkų.

STUDETŲ SĄJŪDIS
„ŠVIESA“

kovo 15 d., 8 vai. vak., DLK 
Vytauto klube daro susirinki
mą ■ ir kviečia dalyvauti stu
dentus.

KLB-LOKo POSĖDIS 
šaukiamas ateinantį penktadie 
nį, kovo 7 dieną, 8 vai. vak. 
„NL“ redakcijoje.
Kad jau bus susiųsti iš apygar 
dų rinkikų sąrašai. Prašome į 
posėdį atvykti punktualiai.

Prezidiumas.
BENDRI PUSRYČIAI.

Aušros Vartų parapijos re
kolekcijų užbaigai Montrealio 
ateitininkų iniciatyva ruošiami 
bendri parapijos pusryčiai, ku
rie įvyks tuoj pat po bendros 
komunijos kovo mėn. 16 d. 11 
vai. parapijos salėje. Visi pa
rapijiečiai kviečiami skaitlin
gai dalyvauti. Įėjimas — 50 
et.

Pusryčiams galima užsirašy
ti per visą misijų savaitę pas 
Aušros Vartų parapijos kuni
gus — kleboną J. Kubilių, kun. 
A. Vilkaitį ir kun. dr. Pečkį. 
Be to, pas At-kų valdybos na
rius: Pr. Rudinską — tel. HE 
2938, J. Valiulį — tel. HO 
7409 ir D. Juodkojytę — tel. 
HE 0850.

DRAMOS SEZONO UŽDA
RYMAS

A. Rūko „Bubuliu ir Dun
duliu“ Lietuvių Dramos Teat 
ras Montrealy užbaigė šių me 
tų sezoną. Gražiai praėjo spėk 
taklis, žiūrovams suteikęs tik
rai gražių porą valandų, kokių 
retai pasitaiko. Spektaklis dau Daug geriau buvo perduotas 
geliu atvejų buvo įdomesnis, 
negu premjeros metu. Gaila, 
kad tiktai du spektaklius Mont 
realis begali išlaikyti. Dėl to 
po spektaklio susirinkę akto
riai stipriai svarstė tolimesnės 
veiklos klausimą. Artimesnių

DIDELIAME GAISRE 
nukentėjo d-ro Stankaus šeima.

Tikimasi,

Buvo loterija, šokiai ir 
promogos, trukusios 
po vidurnakčio.
SUSIRGIMAI IR 

NELAIMĖS
Jieva Makutienė gatvėje 

slydo ir nusilaužė koją, 
jau antra tokia jos nelaimė, 
prieš 5 metus ji jau buvo 
silaužiusi koją. Ji gydėsi 
Luc ligoninėje.

Serga Adomas Limantavi- 
čius, Jonas Adamonis; jau il
gesnis laikas kai serga Veroni 
Ka Kmieliauskienė ir Agota 
Virmauskienė. P. Zenkienė tu 
rėjo operaciją. Visiems geros 
sveikatos!

MIRIMAI
Šiomis dienomis mirė Kot

ryna Vaitiekūnienė-Venckutė, 
palikusi vyrą ir 2 sūnus, o dar 
anksčiau Jonas Pažusis, susi
laukęs 66 metų amžiaus.

RADIJO PUSVALANDIS
Prancūzų CKAC radijo sto

tis praėjusį sekmadienį, prof. 
Bourgois proteguojant, davė 
lietuviams visą pusvalandį, ku 
ris buvo skirtas Šv. Kazimiero 
minėjimui. P. Bourgois, p. 
Gautahier labai gražiai apie lie 
tuvius atsiliepė; gražiai kalbė
jo kun. J. Kubilius ir inž. Stan 
kevičius, o koncertas vyko p. 
Lukoševičienei referuojant dai 
nas. P. Gailevičiaus vedamas 
choras gražiai dainavo, bet kai 
kuriose dainose nebuvo girdi
mi vyrai, matyt, dėl nepalan
kaus mikrofonų sustatymo.

ligi

pa- 
Tai 
nes 
nu- 
St.

NAUJI SKAUTŲ VADOVAI tai, jūrų skautai ir skautai Vy- 
Lietuvos Skautų Brolijos vy 

riausiuoju skautininku išrink
tas vyr. sktn. Stepas Kairys iš 
Toronto, „Sk. Aido“ red., Ka
nadoje. Kandidatu liko vyr. 
sktn. P. Jurgėla iš Uniondale, 
N. Y., JAV.

Vyr. skautininko pavaduo
tojas išrinktas vyr. sktn. Vla
das Šarūnas iš Toronto, kan
didatais liko sktn. M. Jurkšas 
iš Chicagos, III. ir vyr. sktn. A. 
Saulaitis iš Waterbury, Conn., 
JAV.

Garbės Gynėju išrinktas v. 
sktn. Kęstutis Grigaitis iš To
ronto. Kandidatais liko sktn.
S. Kolupaila, sktn. E. Korzo- 
nas ir kt.

Pasaulio Lietuvių Skautų
Sąjungos Tarybon nariais iš- mo ir malonaus priėmimo. Ska 
rinkti: 1) vyr. sktn. Vytautas niai pavaišintos, jos buvo nu
tepąs iš Bostono, Mass., JAV. stebintos originalia staigmena 
2) vyr. sktn. Antanas Krau------loterija, per kurią keikviena
sas iš Maribyrnong, Vic., Aus skautė buvo apdovanota gra- 
tralijoje, 3) sktn. Vytautas 
Skrinskas is Toronto, Kana
doje, ir 4) sktn. Petras Neniš- 
kis iš Valėncijos, Venecueloje.

IŠKILMINGA SKAUTŲ 
SUEIGA.

Šį sekmadienį, kovo 9 d., 3 
vai. po pietų Šv. Kazimiero 
šventės proga, šaukiama iškil
minga Montrealio skautų tun
to sueiga. Visi vilkiukai, skau

čiai renkasi uniformuoti. Skau 
tų tėvai bei rėmėjai prašomi 
skaitlingai dalyvauti. Renka
masi skautų būkle, 3703 De 
Bullion St.

Pasktn. St. Naginionis, 
Tuntininkas.

SKAUTĖS SVEČIUOSE 
PAS RAŠYTOJĄ 
M. AUKŠTAITĘ

Vasario 24 d. Montrealio 
vyr. skaučių draugovė in cor- 
pore svečiavosi pas p. Aukštai- 
tę.

Rašytoja yra skaučių vėlia
vos krikšto motina ir daug pa
dėjusi joms tiek moraliai, tiek 
matelriaiiai. Per šią popietę 
skautės tapo galutinai užval
dytos savo globėjos nuoširdu-

LOK ATSIŠAUKIMAS Į TORONTO LIETUVIUS.
Toronto Lietuvių Bendruo

menės LOK-as savo veikime 
nuolat susidurdamas su patal
pų, salių sunkiu gavimu. Tau 
1950 m. birželio mėn. 21 d. 
Toronto lietuvių visų organi
zacijų atstovų susirinkime (sei 
melyje) iškėlė reikalą kaip tą 
trūkumą pašalinti. Čia ir bu
vo sudaryta iš devynių organi 
zacijų atstovų Toronto Lietu
vių Namų Fondo valdyba, ku 
nai buvo pavesta suorgamzuo 
U kapitalą, kurio pagalba bū
tų įgyti Toronto lietuviams na 
mai.

K, 1---------—-j

SIŪLOMAS DARBAS 
MOTERIMS

Reikalingos 5 moterys vyriš 
kiem baltiniams siūti. Kreiptis 
pas Mr. Silco (kalba lietuviš
kai) 900 St. Laurent Blvd., 
kamb. 300, kasdien nuo 8 iki 4 
vai., išskyrus šeštadienius.
PIGIAI PARDUODAMI ge
rai išalikyti baldai: sofa su 2 
minkštom kėdem, staliukas ka
vai, stalas su 6 kėdėm, komo
da ir lempa. Teirautis po 6 
vai. vak., telefonu: TU 5884.

PARDUODAMI TRYS 
SKLYPAI

25X84 po 200 dol. kiekvienas 
Dikson gat., netoli Sherbro
oke East. Kreiptis: TU 2337.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

pageidaujant su pensijonu, 
1058 Riverview Ave., Verdun. 

Tel. E. 1517.
IŠNUOMOJAMAS didelis 

kambarys su teise naudotis vir 
tuve. Teirautis 1291 Godin 
Ave., Verdun, po 6 vai. vak.

nizacija Toronte (išskyrus 
skautes), kuri principinai ne
ruošia jokių parengimų su iš
gėrimais. Kas gi kitas, jei ne 
nuoširdžiai savo tikslo siekian 
ti moterų organizacija pripra
tins jaunimą prie kultūringų 
pramogų.

Dėkui KLMB už taip malo
nų, tikrai lietuviškoje nuotaiko 

praleistą Užgavėnių vakarą.
Svetys.

ir J. NOVOGRODSKIŲ 
ŠEIMA DIDĖJA.

Po laimingo trejų metų šei
myninio gyvenimo pp. Novo- 
grodskių šeimą padidino antra
sis kūdikis, dukrelė Nora-Ona, 
kuri gimė vasario 5 d. š. m. Da 
bar jau antrus metukus baigiąs 
jų sūnelis Jonukas.

Abu Novogrodskiai, yra pla 
čiąjai visuomenei gerai žinomi 
kaipo nuoširdūs visuomeninio 
darbo talkininkai, o ypač J. 
Novogrodskis, kuris šiuo me
tu eina atsakingas ir rūpestin
gai LOKo iždininko pareigas, 
nekalbant apie kitas org., ku
riose taipgi jam pasitikimos 
Įvairios pareigos.

GAUSIOS VEDYBOS
Paskutinį šeštadienį prieš 

užgavėnias lietuvių par. baž
nyčioje buvo M. Šabonaitės su 
M. Žaliausku vedybų apeigos, 
kurios buvo atliktos labai iškil 
mingai. Kadangi M. Šabonai- 
cė yra bažnytinio choro daini
ninkė, tad choras jos vedybų 
metu labai gražiai sugiedojo 
„Veni Creator“.

Tą pačią dieną įvyko ir Aliu 
lės Račkauskaitės vos tik 16 
metų sulaukusios vestuvės su 
Vytu Kairiu. Šios vestuvės 
buvo ypatingai iškilmingos ir 
gražios. Po šių vedybų, dar 
šeimyninio gyvenimo pažadus 
atliko Br. Vaitkevičiūtė su 
Z. Čerkausku. Visiems, nau
jųjų šeimyninio gyvenimo ke
liu žengiant, linkėtina skais
čios ir laimingos ateities.

PASKAITA.
Kovo 7 d. (penktadienį) 8 

vai. vak. parap. 
Dundas St. W. 
dos sk. rengia 
„Lietuvos jūrų 
Skaitys inž. J.
mi apsilankyti PLjAS nariai ir 
visuomenė. Įėjimas laisvas.

Skyriaus Valdyba.
M. L. BIČIULIŲ DĖMESIUI

Baigiasi „Keleiviui“ prenu
meratos ir aukų rinkimo vajus.. 
Prašome išsiuntinėtus. MLB 
Toronto skyriaus nariams au
kų lapus su pinigais, nežiūrint, 
kiek kas surinko, grąžinti ižd. 
Aug. Kuolui, 143 Clermont g. 
arba vėliausiai skyriaus narių 
susirinkime, kuris įvyks š. m.

,]e

L.

žia dovana.
Į popietę atsilankė Aušros 

Vartų parapijos klebonas kun. 
Kubilius, Kanados skautų ka
pelionas Tėvas Kulbis ir Mont 
realio skaučių kapelionas Tė
vas Pečkys.

Tuo pačiu skautės atsisveiki 
no su viena iš savo tarpo — 
sese J. Palubinskiene, išvyks
tančia į U. S. A.

Dalyvė.
XX ' , XX

NORINČIŲ KANADON ATVYKTI ŽINIAI
Į „Nepriklausomą Lietuvą“ 

kreipiasi daugelis tautiečių iš ' 
įvairių žemės kraštų teirauda
miesi arba prašydami jiems pa 
dėti persikelti į Kanadą. Kai 
kur, kaip Brazilijoje, pav., yra 
susidaręs net „Norinčių per
sikelti į Kanadą sąjūdis“. . . 
Taigi, norinčių Kanadon persi
kelti žiniai skelbiama kas seka.

Praėjusiais metais į Kanadą 
naujų ateivių atvyko arti 200 
tūkstančių. Šiemet buvo pro
jektuojama įsileisti mažiau, bet 
tai nėra tikra, ir įsileidimas ga
li būti panašus į pernykštį, nes 
Kanada stengiasi pakelti savo 
gyventojų skaičių.

Visa bėda, kad praėjusių me 
tų pabaigoje ir šių metų pra
džioje Kanadoje reiškėsi nedar 
bas, kuris šiemet dar gerokai 
stipriai laikosi, nors į pavasa
rį jau darbai pradeda sparčiau 
eiti ir nedarbas pradeda nyk
ti. Šis kliuvinys yra labai di
delis, nes be darbo daugelis 
žmonių, kurie neturi santaupų, 
negali gyventi.

Daugelio metų patirtis rodo, 
kad Kanadoje apie metų pabai
gą ir naujųjų metų pradžią pa 
prastai reiškiasi nedarbas, tik
tai vienais metais jis didesnis, 
kitais mažesnis.

Kas tačiau pasiryžęs į Kana 
dą vykti, yra patariamas tai pa 
daryti pavasarį — vasarą, ka
da darbai paprastai eina visu 
tempu.

Be to, kiekvienas norįs at
vykti Kanadon, turėtų palai
kyti ryšį su Kanados konsu
latų toje šaly, kuroje jis gyve
na, nes, kaip yra tegiama, nuo 
kovo mėnesio konsulatai iš nau 
jai norinčių vykti Kanadon ne 
reikalaus darbo sutarčių ir bu
to garantijų, kas paprastai su
daro didžiausį įvažiavimo kliu 
vinį. Norį įvažiuoti Kanadon, 
sužinoję, kad galima vykti be 
darbo sutarčių ir buto garan
tijų, turėtų tą laiką išnaudoti 
ir savarankiškai, be jokios pa
galbos, čia atvykti.

Bendrai 
kad 
yra 

i nių 
i yra
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pramone ir žemės ukiu.

jau 
dol. 
kiti 
la

dar

op. sol. E. Kardelienės solo dai 
navimas, fortepijonu lydint p. 
Gailesčiui.
AGRONOMAS VYTAUTAS 

VASIUKEVIČIUS
su kompanijonu, Ontario pro
vincijoje pirkosi tabako ūkį ir 
kovo 8 dieną su šeima jau iš
vyksta iš Montrealio į savo ūkį. 
Geros sėkmės savarankiškame 
darbe.

IŠ AKADEMINIO SAMBŪ
RIO VEIKLOS.

Gruodžio mėnesį Akademi
nis Sambūris užbaigę savo ant
ruosius gyvenimo metus ir iš
sirinko trečiąją valdybą, kuri 
pareigomis pasiskirstė: pirm. 
S. Naginionis, vicep. H. Na- 
gys, ižd. J. Dabkus, sekr. B. 
Ciplijauskaitė ir narys P. Lu
koševičius.

Pirmasis naujasis valdybos 
uždavinys buvo suruošti kultu 
ringą Naujųjų Metų_ sutikimą, 
kuris pavyko. Buvo literatūros 
valandėlė dalyvaujant H. Na
gini, 
ir L. 
taika 
niu
„Kočėlu".

Sausio gale Dr. H. Nagys 
skaitė paskaitą „1951 Metų 
lietuvių poezijos apžvalga”.

Iškeltas klausimas įsteigti 
stipendijų fondą remti remti 
lietuviams studentams. Visi 
pritarė vienbalsiai, pasižadėda

K. Veselkai, J. Akstinui 
Barauskui. Vėliau nuo- 
buvo palaikoma tradici- 
jumoristiniu laikraščiu

imant, numatoma, 
darbų Kanadoje bus, nes 
statoma daug naujų įmo- 
ir, bendrai imant, Kanada 
kylantis kraštas su kylan-

AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS, 
juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt. 

Neaukštos kainos.
288—6th Ave. Ville La Salle.
Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

mi kekvienas paskirti savo vie
nos dienos uždarbį.

Užgavėnias sambūrio nariai 
sutiko tradiciniu būdu.

Artimiausių metu numato
mas surengti Vytiauto Didžio
jo Universiteto įkūrimo minė
jimas. Balandžio 27 
Kardelienės mokinių 
sambūrio koncertas 
mas.

d. dėl E. 
koncerto 
nukelia-

J. C

čia
Bet reikia atsiminti vieną tie
są 
ra' 
kraštą, jame gali kurtis, tiktai 
vieniems čia įsikurti lengviau, 
kitiems sunkiau.

Visokiu atveju profesiona
lams, kaip inžinieriai, gydyto
jai, siuvėjai, kalviai, sliesoriai, 
mechanikai, čia yra lengviau 
įsikurti. Be to, labai svarbu 
keti anglų kalbą.

Kas yra gavęs iš Abitibi 
pieriaus kompanijos darbo 
tartį, gali ja pasinaudoti, 
gu bus kokių ypatingų sąly
gų, „NL“ stengsis apie tai in
formuoti.

PAAIŠKINIMAS APIE 
SIUNTINIUS.

Vak. Vokietijos vyriausy
bės praėjusiais metais priim
tos dovanų siuntiniams taisyk 
les nustato, kad gyvenantiems 
Vokietijoj asmenims, be mui
to ir be įvežimui leidimo, 

galima siųsti: maisto pro
duktus, drabužius, skalbinius, 
medžiagas, apavą, būtinus na
mu ūkio priklausančių asmenų 
gautieji produktai bei reik- 
mens bus gavėjo ar prie jo na
mų .kio priklausančių asmenų 
suvartojami ar jų naudojami. 
Pardavinėti ar mainyti gavėjui 
draudžiama.

Apribojama: maisto produk
tų asmeniui į mėnesį galima 
siųsti iki 32 svarų; tame kie
kyje negali būti daugau, kaip 
2 svarai kakao, 2 sv. šokolado 
ir 1 sv. kavos. Vien tik kakao, 
šokoladas ir kava, jei jų 
kiekis ir nebūtų didesnis, ne
gali būti siunčiam. Šie pro
duktai gali sudaryti tik negau
sią siuntinio dalį ir jų vertė ne
gali būti didesnė, kaip du treČ- 

. daliai siuntinio vertės. Siun
tiniai, kurių turinį sudaro išim- 

. tinai tik kakao, šokoladas ir 
kava yra apmuitinami.

Draudžiama siųst: tabakas 
ir jo dirbiniai, cukrelis (sacha 
rinas), narkotikai, arbata ir 
sv. gėrimai. Iš šių produktų ar 
bata ir sv. gėrimai apmuitina
mi, o kiti konfiskuojami.

Vadinas, drabužių, skalbi
nių, medžiagų, apavo ir namų 
ūkio reikmenų siuntimas yra 
laisvas, neribojamas. Tuo tar 
pu siunčiant maisto produktus, 
reikia apsižiūrėti, kad siuntinių 
turinys atitiktų siuntinių rei
kalavimus. Antraip siuntėjas 
gali padaryti netikslias išlai
das, o gavėjui gali priseit mo
kėt muitą. —

Ten gera, kur mūsų nė- 
Todėl, kas pasirenka šį

TLNF valdyba paruošė vi
daus ir šėrų statutus, atliko for 
malumus valdžios įstaigose, ir 
1951 m. spalių mėn. paskelbė 
kapitalo verbavimo vajų šėrų 
pagrindais. Buvo kreiptasi į 
Toronto lietuviškas organizaci 
jas ir plačią visuomenę, panau 
dojant radijo, spaudą ir kt. pro 
pogandos priemones. Iki šiol 
rezultatai, yra pasigėrėtini, kaip 
organizacijos, taip ir pavieni as 
mens aktyviai prisidėjo prie 
šio kilnaus darbo. Iki šiol 
išplatinta šėrų per 10.000 
Vieni sumokėjo iš karto, 
— pasirašė pasižadėjimo 
pus išsimokėjimui. Tačiau
tūkstančiai Toronto lietuvių 
dar stovi nuošaliai nuo savo na 
mų reikalo. Toronto Lietuvių 
Namai — lietuvybės išlaiky
mo tvirtovė — bus pastatyti 
tik tada, kai visi atliks savo 
lietuvišką pareigą, pirks TLN 
F šėrus, tuo greičiau pasista- 
tysime sau lietuvišką kampelį.

Todėl LOK lietuviškų orga
nizacijų atstovų susirinkimas 
(seimelis) kreipiasi į Jus, bro 
iiai ir sesės lietuviai Toronte ir 
apylinkėse, prašydamas akty
viai prisidėti prie TLNF kapi
talo suverbaivirho, dalintis dar
bais, bendradarbiaujant su TL 
NF valdyba.

LOK organizacijų susirinkimo 
įgalioti. Dienos prezidiumas:

K. Grigaitis, p-kas. 
Jurkevičius, sekretorius.

po- 
su- 

Jei-

salėje 941 
PLIAS Kana- 
paskaitą tema 
laivininkystė“. 
Sližys. Prasė

SMAGUS UŽGAVĖNIŲ 
VAKARAS.

Vasario 26 d. Kanados Lie
tuvių Moterų Bendruomenė su 
ruošė Toronte puikų Užgavė
nių vakarą.

Gražiai išdekoruotoje salėje 
jaunimas smagiai pasišoko. Pra 
mogėlė buvo trumpa, bet mie
la. Neregys Christoforas Jan
kus (mūsų patriąrcho Martyno 
Jankaus sūnus) paskambino 
pianinu tris dalykėlius, p-lė 
Marija Vilčiauskaitė, palydėta 
p. Stasio Šenferio, padainavo 
keletą dainų. Svečių tarpe bu
vo daug KLMB bičiulių. P. 
min. Vytautas Gylys su Ponia kovo m. 16 d. 5 vai. pp. para- 
Užgavėnių vakarą praleido ir
gi KLMB tarpe. Sveikintina, 
kad pobūvio metu buvo renka
mos aukos akląjam pianistui pa 
remti.

Prie progos norėtųsi pažy
mėti ir pasidžiaugti, kad KLM 2 vai. po piet 404 Bathurst sa- 
B yra vienintelė moterų orga- Įėję įvyks narių susirinkimas..

pijos salėje.
MLBD Toronto sk. Val-ba.

SLA 236 KUOPOS NARIŲ
ŽINIAI

Šiuo primenama visiems na
riams, kad kovo mėn. 9 dieną,.

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės perlei
dimo Ir kitose transakcijose. — Imigracijos (darbo, bu
to garantijos), pilietybės, paskolų parūpinimo, civilinės 
metrikacijos ir kiti reikalai. — Atstovavimas įstaigose. 
— Dokumentų patvirtinti vertimai, nuorašai ir foto
kopijos. — Visokeriopos informacijos. — Lietuvių in
teresus gina prityrę specialistai, studijavę Amerikos ir 
Europos universitetuose.
UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

JONAS J. JUSKAITIS
907 Dundas West, Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880

NEPIRKITE IR NEPARDUOKITE NAMŲ 
pirma nesusisiekę su

R. TESLIA REAL ESTATE & INSURANCE BROKER 
DR. JUOZAS KAŠKELIS 
575 Queen str. W. Toronto, Ont. 
Telef. WA 2647 ir WA 2648

Mes daugiausia turime namų pardavimui (įvairia kai
na) lietuvių mėgstamuose rajonuose.

Mes mielai teikiame nemokamai informacijas namų, 
biznių pirkimo - pardavimo ’reikalu ? sudarome kont
raktus; parūpiname pigesnes paskolas, ir atliekame 

įvairių rūšių apsidraudimus.
Mūsų biurai yra dar: 863 Bloorstr. W. Toronto, Ont.

1292 King str. E Hamilton, Ont.
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