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LlfTOVlŠKO REIKALAI NEW YORKO KATILE
LAIŠKAS IŠ NEW YORKO.

Išauštant pavasariui, kuris 
čia seniai išskleidė lapelius ir 
jau beveik baigia nužydėti, — 
vis dėlto lietuviškieji reikalai 
dar kenčia žiemos sukausty- 
mus. Ir ne vienu atžvilgiu.

Galutinai aiškėja, kad Lais
vosios Europos tadijas, kuriam 
buvo ruošiamasi jau beveik 
nuo rudens ir kuris, atrodė, 
nuo Naujųjų 1952 Metų jau- 
-jau pradės veikti, tenka laido
ti dar negimęs. Tas faktas yra 
labai apgailestaujamas, nes bu
vo tikėtasi, kad per radiją gali
ma bus nemaža padaryti. Lais 
vosios Europos radijas ypač bu 
vo svarbu turėti, nes Amerikos 
Balso transliacijos pasidarė vie 
našališkos,beveik išimtinai vien 
konfesinės ir vienpartinės, kai 
Laisvosios Europos radijas tu
rėjo būti nešališkas, grynai vais 
tybinės ir tautinės paskirties.

Nieko dar geresnio neaiškė- 
ja ir dėl lietuviškosios konfe
rencijos. Buvo tikėtasi, kad ji 
bus organizuojama 
„Vox populi — vox Dei", 
bar gi aiškėja, 
„veiksnių konfeiencija“.
kių konferencijų jau buvo ke
liasdešimt ; nieko ryškesnio lie 
tuvių veiklai jos nedavė; dau
geliu atvejų jos išryškino tik
tai nesiderinamus dalykus, — 
todėl ir dabar iš tos veiksnių 
konferencijos nieko svarbesnio 
nesitikima. Kodėl daroma ne

šūkiu:
Da-

kad tai bus
Te

visuumeniška, bet ribota veiks 
niška konferencija, žmonės spe 
lioja, kad „valdžia bijo tautos". 
Tremtyje vad. VLIKo konfe
rencijos būdavo tikrai pozi
tyvios, rimtai ir nešališkai pa
sisakydavo dėl V LIKo veiklos. 
Deja. . . nė vienas rimtas tų kon 
ferencijų nutarimas ntfouvo iš
pildytas. Todėl dabar, kai kon 
ferencijos nutarimai būtų dau 
giau negu dipukiški, kuriuos 
nepatogu būtų nevykdyti, p. 
Brazaitis su savo grupe nenori 
išgirsti to „Vox papuli“. O kai 
taip klausimas pastatytas, nėra 
ko didesnio nei laukti.

Beje, ta veiksnių konferen
cija galės įvykti tiktai, gal, lie
pos mėnesį. Prieš tai Londo
ne yra nuatoma diplomatų kon 
ferencija, kuri turi išsiaiškinti 
ir galutinai pasisakyti dėl san
tykių su kitais veiksniais. Ypač 
yra svarbus bendradarbiavimo 
klausimas, ligšiol nesulaukiąs 
aiškaus sprendimo.

Diplomatų konferencija nu
matoma birželio pabaigoje. Li
gi to laiko turi būti išsiaiškinti 
tūli neaiškumai. Iš diplomati
nių sferų girdeli, kad ši Lon
dono konferencija pastatys taš 
kus ant i, nes norima baigti su 
ligšioline neaiškumų ir netikru 
mų būsena. Jeigu bus sutarta, 
kad Lietuvos laisvinimo užda
vinys yra visų lietvių, kurių tar 
pe neturi teisės susidaryti akla- 
stovio būsena (5:5), tai diplo-

matai mielai dėsis į bendrą dar- 
tek- 
kaip 
gru-

Priešingu atveju — 
šią veikti savarankiškai, 
jau beveik ir vyksta KD 
pei atmetus susitarimą.

Beje, Patariamoji Grupė vie
ton radijo esanti kompensuoja
ma spaudos leidinių galimybe. 
Trys Pabaltijo grupės kiekvie
na per tris mėnesius išleis po 
vieną leidinį. Lietuvių Grupė 
išleidžia leidinį „Lietuva“, ku
ris, galimas dalykas galįs virs
ti periodiniu, t. y. — gali jo iš 
eiti per metus 4 numeriai.

New Yorke nemažu susido
mėjimu ir ne be šypsenos svars 
tomas naujas kademinis išradi-

bą.
mas prieš mažlietvius, būtent, 
kad jie esą pareikalavę autono
mijos. Kas, kur ir kaip — ne
pasakoma, bet tiktai pučiama: 
žiūrėkite, ko mažlietuviai reika 
Jauja. Tie sluogsniai nieko 
sako, kad jie patys visa tai 
kombinavo. Bet dėl to dar 
lauksime. Žada čia iškilti 
„gražesnių“ dalyKU. Kol
galima konstatuoti: vykdoma 
„divide et impera“ politika. Ka 
žin, ar ilgai taip seksis „kombi 
nuoti' ?

Šį kartą tuo ir baigsiu. Gal 
gi vasarėjantis pavasaris atneš 
ką skaidresnio?

Jūsų kor.

nc- 
su- 
pa- 
dar 
kas

PRICE 10 et. XII METAI

BALF pirmininkas Kan. j. B. Končitis lanko Prien (Vokieti 
ja) senelių prieglaudą, kurioje yra 30 lietuviui senelių.
BALFo pirmininką matome vidury.

BALFAS PRAŠO jSILEISTI 3oo. ooo ATEIVIŲ 
AMERIKOS PLIENO DAR 

BIN1NKŲ STREIKAS.
Amerikoje bus pusmetis, 

kai plieno industrijos šakoje iš 
kilo nesutarimai tarp CIO plie 
no unijos darbininkų ir plieno 
kompanijų. Paorangus pragy 
venimui, darbininkai pareikala 
vo pakelti jiems atlyginimą 26 
centais už valandą.Kompanijos 
su tuo darbininkti reikalavimu 
nesutiko ir šie sausio mėn. 1 d. 
buvo pasirengę išeti į streiką. 
Kilusiam ginčui tarp darbinin- 
kti ir kompanijų likviduoti įsi
kišo valstybės Kainų ir Atlygi- 
nimii Stabilizacijos įstaiga, ku
rios pastangomis darbininkų 
streikas buvo atidėtas iki kovo 
mėn. 27 d.

RINKINYS VISOKIŲ ŽINIŲ
— Balandžio 24 dieną Popie 

žius kreipėsi į visą pasaulį su 
šūkiu: neteisingai elgiasi visi 
tie, „pasaulio valdovai, kurie 
palaiko būseną, galinčią prives 
ti prie karo“.

— Adenaueris V. Vokieti
jos parlamente pranešė, kad 
derybos su Prancūzija dėl Sa- 
aro srities įklimpo, nes prancū
zai reikalauja, kad Saaras ūkiš
kai būtų susietas su Prancūzi
ja ir nuo Vokietijos atskirtas.

— Susprogdinus ties Dani
jos krantais rastą paskendusį 
vokiečių povandeninį laivą, at
rasta dalys moteriškų drabu
žių, kurios keliančios įtarimą, 
jog tai esą Hitlcrienės - Evos 
Braun drabužių liekanos. Įta
riama, ar ta valtimi nebėgęs 
Hitleris, ypač, kad valtyje ne
rasta jokių torpedų.

NAUJI KANADIEČIAI.
Atskridusios ankstyvesnės 

žinios iš Anglijos Bradfordo 
lietuvių kolonijos sako, kad ten 
kolonija neteko ir vėl eilės tau 
rių lietuvių, kurie gal būt, dau 
giausia pasireiškė lietuvių cho
re ir sceniniuose

BALFo pirm. p. e. Alena De 
venienė, ižd. A. S. Trečiokas, 
dir. prel. J. Balkonas ir adv. K. 
Paulius aplankė Vašingtone 23 
kongresmanus, Kongreso juri
dinės komisijos narius ir juos 
prašė paremti mūsų ir kitų or 
ganizacjų pastangas dar šioje 
Kongresu sesijoje pravesti Įsta
tymą, kuris leistų 3 metų lai
kotarpyje 300.000 žmonių iš 
Europos atvykti išimties keliu 
į Ameriką. Taip pat delegacija 
supažindino juos su lietuvių 
pageiciavimais Įnešti į įstaty
mo projektą kai kuriuos pa
keitimus, pvz., dėl datos. Pro 
jekte numatyta, kad tiktai pa
bėgę po 1945 m. gegužės 8 die 
nos iš komunistų užimtų kraš
tų galės tuo Įstatymu naudo
tis. Lietuviai suinteresuoti, kad 
ši data būtų pakrista 1939 m. 
rugsėjo mėn., nes tada prasidė 
jo Sovietų Rusijos agresija ir 
jau tada žmonės pradėjo bėgti 
nuo jų persekiojimų. Šis datos 
pakeitimas suteiktų galimybę 
atvykti į Ameriką taip pat 
tiems lietuviams, kurie nespė
jo pasinaudoti L P biliumi, o 
kurie pasitraukė iš Lietuvos 
prieš 1945 metus.

Buvo kontaktuotas pats ko
misijos pirmininkas ir HR 7376 
biliaus įnešėjas kongr. E. Cel- 
ler ir tos komisijos sub-komi- 
teto pirmininkas kongr. Fran- 
esi E. Walter, lietuvių dele
gacija buvo kongresmanų labai

Gauja

KAS NAUJA PASAULY
SAVAITINĖ POLITINIŲ 

ĮVYKIŲ APŽVALGA
Didelis įvykis, turįs didelę 

tarptautinę svarbą, 
kad įsigaliojus San 
sutarčiai,
JAPONIJA GAVO

NEPRIKLAUSOMYBĘ.
Rusų atstovas okupacinėje 

komisijoje bandė protestuoti 
bet niekas į tai nekreipė dėme
sio, todėl jis turėjo nešdintis į 
Rusiją, kuri Japonijos taikos 
sutarties neratilikayo, neturi 
santykių ir negali laikyti savo 
atstovų.

Sutarčiai įsigaliojus, Wa
shingtone suplevėsavo ant Ja
ponijos ambasados užtekančios 
saulės vėliava, o Tokio prisista
tė pirmasis JAV ambasadorius. 
Japonija laisva, ir visa žmonija 
klausia, kokiais keliais ji toliau 
eis? Ypač po reformų, kurios 
sekė pralaimėjus antrąjį pašau 
linį karą. Japonija užima ne
didelį žemės plotą, palyginus 
su 60 milionų gyventojų skai
čium, kuris kas valandą padi
dėja 115 naujų piliečių.

Tuo metu, kai Japonija šven 
tė išsilaisvinimo šventę,

ATLANTO TARYBA PRI 
ĖMĖ NAUJĄ KARO VADĄ.

Ji patvirtino gęn. Ridgway 
paskyrimą Europos karo jėgų 
viršininku, vieton Eisenhove- 
rio. Ridgway vietą^ Korėjoje 
užėmė gen. Clark, kuris, prieš 
išvykdamas į Koieją, tarėsi su 
prezidentu Trumanu.
dėl ko tartis, nes taikos dery
bos Korėjoje, nors ir nenutrūks 
ta dar, bet nedaro jokios pažan 
gos ir neduoda jokių vilčių, kad 
galima būtų susitarti ir baigti 
karą.

KARAS KORĖJOJE VYKS 
TA VIENPUSIŠKAI.

JTO jėgos, taupydamos žmo 
nes, ofenzyvos nedaro, — jos 
liktai ginasi ir su kiekviena ko 
munistų ataka sunaikina bū
rius siunčiamųjų į ugnį komu
nistų. Maskva nei Korėjai, nei kaip Amerikos balso pasiunti- Čikagos nupirko didelį alaus 
Kinijai neleidžia baigti karo, niai, išvyko į Europą, kame ii- bravorą ir jį pavadino „Baltoji 
.Maskva patenkinta, kad įvėle į gesnj laiką dirbs Miunchene. Meška“. Bravoras buvo labai

karą bent kelias valstybes, ku
rios dabar eikvoja jėgas, lėšas 
ir guldo žmones. Maskva tuo 
būdu ruošiasi ateities karui, 
kuriam ji tikisi turėti laisvas 
rankas ir pasirinkti norimus 
kelius bei ėjimus.

Kai
VAKARAI PRADĖJO DERY 

B AS DĖL TAIKOS SU 
VOKIETIJA,

Rusija pasijuto apeinama ir 
griebėsi naujų manevrų — pa
siūlė laisvus rinkimus visoje 
Vokietijoje, ko seniai reikalau
ja vakariečiai. Bet šie, pamo
kyti praktikos, dabar paklausė 
Maskvą, kaip rusai supranta 
laisvus rinkimus — laisvus de 
mokratinius, kuriuose galėtų 
būti laisvai statomi kandidatai 
bet kurios grupės Žmonių, ar 
bet kurios partijos, arba so
vietiškai laisvi — kada viena 
komunistų partija patiekia vie 
ną sąrašą ir tiktai lieka „lais
vas“ balsavimas už tą vieną są 
rašą? Kol kas Rusija į tą už
klausimą dar neatsakė.

Be to, Maskvoje, kaip kas
met,

BUVO MINIMA GEGUŽĖS 
PIRMOJI,

Stalinas pasirodė Lenino mou 
žokėjaus keruose, o į minią kai 
bėjo mrašalas Govorov, kuris 
koliojo, pagal stailą, Ameriką, 
bėjo maršalas Govorov, kuris 

Romoje demonstravo 100. 
Ir yra 000 komunistų, o prieš juos 

šistai. Trintis vyksta bus 
to audra.

NAUJI ATOMINIAI 
BANDYMAI

JAV kariuomenės manev
ruose sukėlė didelį susidomėji
mą. Įdomu, kad sprogdinant 
bombą, kariuomenė buvo apka
suose tiktai už 7.000 jardų. 
Ir visi kariai liko nepaliesti. 
Po sprogimo jie išėjo į kovas.

— K. Grinius ir J. Laučka,

yra tai, 
Francisco

VISIŠKĄ

fa 
iš

Padėčiai nepasikeitus ir dar 
bininkams atlyginimo nepakė
lus, šie jau buvo bepradedą ei
ti į streiką. Prezidentas Tru- 
manas plieno piamonę perėmė 
valstybės kontrolėm Darbinin
kai straiką nutraukė ir sugrįžo 
į darbą. Plieno kompanijos 
tam prezidento žygiui pasiprie 
šiuo, apskųsdanjos teismui.Tei 
sėjas David Pine skundą rado 
pagrįstu ir plieno fabrikus grą 
žino savininkams. CIO ir plie
no darbininkų unijos pirm. Mur 
ray paskelbus šį teismo spren
dimą, pranešė, kad nėra kito ke 
lio kaip tik išeiti į streiką. Ba
landžio mėn. 29 d. 5 vai. va- 

___ kare, plieno fabrkių darbinin- 
šiltai priimta ir jie užtikrino, kai Čkagoje prie įėjimų Į fab- 
ikad svarstant bilių bus atsi- rikus išstatė pikietų komandas 
žvelgta į lietuvių pageidavi- ir tą pačią naktį oarbniinkai me 
mus.__________________________ tė darbą. J. J.

ČIKAGINĖS NAUJIENOS.
„Lietuviškos“ ;prekės.

Čikaga tai ne šiaip koks 
miestas. Jame vis kas nors nau 
jesnio, įdomesnio susiranda. 
Čia yra susispietusi pati didžiau 
šia lietuvių kolonija. Tą paste
bėję, prekybininkai tuoj suge
ba įpinti ir į savo biznį. Šian
dien krautuvėse dažnai pastebė 
si prekes su lietuviškais užra
šais : pav.: wiskč „Trys devy- 
nerios“, „Lietuviškas krupni
kas“, „Lietuviškos gamybos ko 
pūstai“, sūris — „Rūta“ ir „ska 
niausiąs sūris“, tikros lietuviš
kos kaimo gamybos sūriai.

Prekių užrašai lietuviški, bet 
jų gamintojai ne lietuvaii. Ge
ra, kad jie nors tokiu būdu gar 
sina lietuvius ir jų kalbą. Pa
stebėta, kad tokios prekės turi 
geresnį pasisekimą, nes kiek
vienas, pamatęs jo gimtąja kai 
ba užrašytą etiketę, pasisten
gia ir tą pačią prekę įsigyti.

Rinkoje pasirodys lietuviškas 
alus.

Praeitų metų pabaigoje lie
tuviai Thorton miestelyje prie

— t oi onto žydai nutarė Iz
raelio valstybei padėti kurtis, 
surinkti du mihonus ir 27 tūks 
tančius dolerių (kiek mes to
kiems reikalams aukojame?).

— Otilijoje, Ont., policija 
suėmė 14 jaunuolių 13—15 me 
tų, kurie sudarė gangsterių gau 
ją, apvaginėjo autobomilius, 
plėšė krautuvas ir tt. Policija 
išaiškino, kad ta gengė susi
darė kriminalines literatūros ir 
vad. Komikų Įtakoje, 
perduota teismui.

— JAV karo laivyno manev 
ruošė ties Bostonu lėktuvnešis 
įsirėžė naikintojui „Hobson“ į 
šoną n jį paskandino su 130 
jūrininkų.

— Vienas Toronto laikraš
tis įdėjo ilgesnį straipsnį, ku- 
rame įrodinėjama, kad balan
džio 23 dieną, kai Neyadoje bu 
vo sprogdinama JAV atominė 
bomba, Toronto moterų „Ni- 
lon“ kojinės momentaliai su
trūkusios, esą, Kaip tiktai dėl 
to, kad Toronto siekusios ato
minės bombos sprogimo pasek
mės — spinduliai. . .

— Kinijos komunistinio ro
jaus Kwantungo provincijoje 
didelis badas, nes komunistai 
padarė reformas, po kurių žmo 
nėms nėra ko valgyti. Stalinas 
į tai atsakė: Teoadauna, ge
riau norės jieškoci duonos, kur 
jos yra.

— Rokosovskis Lenkijoje 
jau turi vieną milioną du šim
tus tūkstančių kareivių.

apleistas ir iš naujųjų savinin
kų poreikalavo didelių remon
to darbų. To pasėkoje nega
lėjo apyvarton greičiau išleis
ti ir lietuviškos gamybos alaus.

Bravoro direktoriumi yra ži
nomas Mažeikių alaus bravoro 
savininkas I. Sadauskas ir tech 
nikiniu alaus gamybos specia
listu inž. J. Vilutis. Pirmasis 
lietuviškas alus yra jau paga
mintas ir pradedamas pilstyti į 
bonkas. Alaus pristatinėtojai 
Čikagoje tvirtina, kad gegužės 
mėn. pirmoje pusėje visas ali
nes jau aprūpinsią lietuvišku 
alumi, kuris vadinsis „Lokys“. 
Alaus gamybai naudojami tik 
miežiai ir apyniai, bet ne che
mikalai. Reikia tikėtis, kad lie 
tuviškas alus turės tikrai gerą 
pasisekimą.Juo busaprūpinama 
ne tik Čikaga, bet ir kt. Ameri
kos miestai, taipgi ir Kanadoje 
jo bus galima nusipirkti.

J. Janulaitis.

— Aitėjant vasarai, visi nie 
aiškieji kolektyvai baigia žie
mos sezonus. 'lĮpdėl baigia kon 
certus ir Čiurlionio vardo an
samblis ir „ainavDos“ ansamb 
lis, kuris tuo tikslu buvo pasie
kęs net New Yorką.

pastatymuo-
se.

Balandžio 3 d. 
į Kanadą išvyko 
Ona Taseckai, St. Juozapavi
čius, J. Paulikaitis ir Erika Ju
revičiūtė. Linkėtina visiems 
sėkmingai įsikurti Kanados že 
melėje ir taip pat, kaip Brad- 
iorde, darbuotis lietuvių visuo
meninėje veikloje.

J. Janulaitis.

iš Bradfordo 
pp. Vyt. ir

ALOKu DĖMESIUI!
VISIEMS APYLINKIŲ LAIKINIESIEMS 

ORGANIZACINIAMS KOM ITETAMS
Visi Apylinkių Laikinieji Organizaciniai Komitetai yra 

primenami, kad KLB—LOKo Technikinė Rinkimų Komisija 
yra reikalinga žinių apie kiekvienos apylinkės rinkikus. Rei 
kalingi rinkikų sąrašai. Kas lokių dar neprisiuntė, juo sku 
blausiai, ne vėliau kaip ligi gegužės 15 dienos, turi ju«s pri 
siųstų o jeigu kas nespėja jų siųsti paštu, tai bent teiegra 
fu praneštų rinkikų skaičius šiuo adresu: 7722 George Stre 
et, Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

KLB-LOKo Technikinė Rinkimų Komisija.
VISIEMS APYLINKIŲ KOMITETAMS

Kanados Lietuvių Bendruo
menes Laikinojo Organizacinio 
Komiteto Vasai io 16 gimnazi
jai (bendrai — Vargo mokyk
lai) remti komi.-ija kreipiasi į 
visus Lietuvių apylinkių komi
tetus bei atskiras organizaci
jas ir prašo:

1. Išrinkti aiba paskriti po 
vieną įgaliotinį, kuris apylinke 
je rūpintųsi Vargo Mokyklos— 
Vasario 16 gimnazijos Diephol 
ze ir kitų tremtinių mokyklų 
reikalais;

2. Prašyti, kad įgaliotiniai, 
arba kur galima, komisijos, ver 
buotų asmenis, kurie apsidėtų 
mėnesiniu tam tikslui mokes

čiu, kas mėnesis tas aukas su-

rinktų, parinktų ir vienkartinių 
aukų;

3. Pinigus patartina siųsti 
per centrinę KLB-LOKo komi 
siją adresu: Mr. Pranas Šime- 
laitis, i271 Aliai d Ave, Ver
dun, Montreal, P. Q., o kam tai 
būtų nepatogu, siųsti šiuą adre 
su: Dr. A. Gerutis, Bern, Karl 
Spitteler Str. 22, Switzerland, 
bet nesiųsti tiesiai į Vokietiją, 
nes tuo gavėjams daromi nuos 
toliai.

4. Pranešti, kiek įgalioti
niams pasiųsti specialių pašto 
ženklų, kurių yra po 5-10-5-0 
centu?

KLB-LOKo Vasario 16 
Gimnazijai Remti Komisija,
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Ž“. Taip. Bet ar tai KLB-LO 
Ko kaltė? Kodėl KLB-LOKas 
jieško pinigų? — Todėl, kad 
apylinkių komitetai jų neat
siuntė. O „TŽ“ rašė: „Apylin 
kės, atrodo, ir šį kartą savo už 
davinius atliks. Tik centras 
dar kiek atsilikęs...” Pagai „T 
Ž“, kaltas centras, o apylinkės 
tvarkoje. . . Ar gi dar neaišku, 
kur „TŽ” suka? Tuo tarpu 
centras neturi nei policijos, nei 
kariuomenės, nei kurios kitos 
jėgos, kurią, gal, siūlytų „T 
Ž‘ panaudoti. Todėl belieka vie 
nas tiktai žodis ir tenka pakar 
totinai šauktis iv prašyti apy
linkes, kad jos tesėtų bendruo-
menes uždedamas pareigas.

ris trankosi po komunistinius 
Kraštus, neva kovodamas už tai 
ką ir skelbdamas, kad amenkie 
čiai veda bakteriologinį karą 
Korėjoje? Pagaliau, į tą eilę 
galima įjungti anglų bažnyčios 
dvasiškį Johnson, garsųjį vo
kiečių pamokslininką Niemel- 
ler. Tai tik stambios žuvys, 
o kiek jų, menkesinių, yra Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse.

Manau, kad St. Gr. nekal
tins Popiežiaus ir kitų bažny
čios galvų, kad Pondi ir kiti 
perėjo j komunistų eiles. Gal 
tas Pondi, dar prieš stodamas 
■į kunigų seminariją, buvo jau 
Komunistas, o gal jis yra komu

Pažinkime Kanada
AR KANADA IŠSIPLĖS IKI KARIBUOS?

PASKUTINIAI ŽINGSNIAI
Ir dėl paragrafu 41 ir 43 (dė 

uui Dievui, kad pagaliau „TŽ” 
vis dėlto, nors n „NL“ pade

nistų agentas ir tuo budu no-
rėjo sukompromituoti Katali
kų bažnyčią?

Bendrai, daromi šia prasme

Gegužės 24 dieną visi Kana _
dos lietuviai rinks 
Lietuvių Bendruomenės 
to Tarybą.

Tai bus trejų metų 
vaisius. Per tuos trejus 
daug prisisielota, nemažai ra
šalo išlieta, turėta nelengvų 
valandų, bet viskas jau baigia 
ma išgyventi. Kiekvienu at
veju rastas susitarimo būdas, 
rastas išeities Kelias. Beliko 
tiktai paskutiniai žingsniai.

Visą tą trejų metų kelią Ka 
nados Lietuvių Bendruomenes 
Laikinojo Organizacinio Komi
teto pryšaky buvo Kanados Lie 
tuvių Centro Taiybos pirminin 
kė p. Petronėle Juškevičienė- 
-Miller. Todėl, artinantis rin 
kimams, įdomus yra jos pasisa 
kymas apie visą KLB-LOKo 
nueitą kelią ir nuveiktus dar
bus bei jų sąlygas.

— Kaip Jums, kaip KLB- 
-LOKo pirmininkei, atrodo Ka 
nados Lietuvių Bendruomenės 
organizacijos baigimas? — pa
klausiau p. Juškevičienę.

— Jei, KLB organizacijai, 
yra įdėta daug darbo ir išeik
vota daug energijos, bet darbas 
eina į galą. Gegužės 24 d. pa 
skelbti KLB rinkimai, po ku
rių prasidės Kanados Lietuvių 
Bendruomenės normalus dar
bas.

— Kaip tą darbą įsįvaizduo 
jate?

— Reikia, kad būtų visų 
lietuvių sugyvenimas, kuris 
leistų siekti statuto numatytų 
tikslų, o tada tas darbas duos 
labai daug.

— Kaip Jums atrodo, bai
giamas jau darbas KLB-LO 
Ke?

— Jis vyko sunkiai, mes ėjo
me susitarimo keliu, kuris daž
nai buvo pastojamas skirtingų 
nuomonių, kurias ne visada 
lengva būdavo suderinti, išly
ginti.

—• Kokie buvo tie darbo 
kliuviniai ?

— Jų buvo gana daug, bet 
jie visi jau lieka praeity ir juos 
prisiminti nėra prasmės.

— Iš tūlos pusės buvo nuo
latinių kaltinimų, kad KLCT 
atstovai kliudo organizacijos 
eigos skubumui, — ar tai tiesa?

— Negalėčiau su tuo sutik
ti. Atvirkščiai: daugiausia 
kompromisų ir susitarimo pas
tangų yra susilaukta iš KLCT 
atstovų pusės, — sako p. Juš
kevičienė.

— Ką Jūs galėtumėt pasa
kyti paskutinį momentą prieš 
priartėjusius rinkimus?

Kanados
Kraš-

darbo 
metus

suburtomis 
dirbti bend-

KLB-LOKo

— Artinasi paskutinis mo
mentas, kuriuo mes, lietuviai, 
visi galėtume įrodyti, kad mes 
tikrai norime sukurti bendrą 
nuotaiką, kuri jungtų mus vi
sus, kad visi mes 
jėgomis galėtume 
rą tautos darbą.

Taip pasisakė
pirmininkė apie trejų metų dar 
bą ir jo sąlygas, žinoma, nuty
lėdama tuos sunkumus ir ne
malonumus, kuriuos teko pa
kelti per tuos trejus metus. 
Kaip visą laiką, taip ir dabar 
KLCT žmonėms tenka daug 
kas praleisti negirdomis, į daug 
ką neatsakyti, nes be to, kaip 
rodo patirtis, nėra įmanomas 
nors ir pakenčiamas susitari
mas ir sugyvenimas. Visi spau 
dos žmonės žino, kad lengviau 
šia yra pulti, bet sunkiausia 
yra teisintis. Puolantysis, da
rantis ofenzyvą, jau a priori 
susidaro sau sąlygą, kad jeigu 
jis puola, tai reiškia, kad jis 
teisingas. Bet KLCT tam yra 
bendrinis organas, kurio tiks
las yra jungti, ne skaldyti, kaip 
daro tai „Tėviškės žiburių“ 
partija. Todėl ir dabar daug 
kas tenka nutylėti. Taip lai
kosi KLCT žmonės, taip pasi
elgė ir KLB-LOKo pirminin
kė. Mes esame nuomonės, kad 
Kanados lietuviai yra sąmonin
gi žmonės ir moka patys orga
nizuotis sąlygose ir laiko bū
senoje.

Viena norisi dar krtą pabrėž 
ti: visi dalyvaukime Kanados 
Lietuvių Krašto Tarybos rinki 
muose. Visi eikime į vienybės 
vieškelius, kurie veda į objek
tyvesnę ateitį, į darną, į gražių 
jų idealų siekimą. *

J. Kardelis.

(Canadian Scene) Kanadie
čiai iaoai susidomėjo ateities 
perspektyvomis, kurios rodo, 
kad vakarinė Britų Indija 
(British West Indies) norėtų 
pasidaryti Kanados vienuolik
ta provincija.

Paskutiniame kare Kanada 
susidomėjo tomis pusiau tro 
piškomis salomis su savo tur
tinga ir spalvota istorija, dide
liais natūraliniais turtais ir idi
lišku klimatu. Karo pradžioje 
buvo nusiųsta Kanados kariuo 
menė apsaugoti tą kraštą nuo 
netikėtų priešo išlaipinimų. Po 
karo prekyba tarp dviejų ša
lių pagyvėjo ir del Jungt. Ame 
rikos Valstybių finansinių su
varžymų daug kas iš kanadie
čių važiavo vieton į Floridą į 
tas salas praleisti savo žiemos 
atostogų.

Keliavimas tarp Kanados ir 
Britų Indijos nepaprastai pa
didėjo, ir Kanados lėktuvai 
skrenda reguliariai į šitą sritį. 
Pavyzdžiui, žiemos metu To
ronto arba Montrealio gyven
tojas, gali būti iš ryto savo na
muose, o tą pačią dieną vakare 
jis jau gali išsitiesti koralų 
pliaže. Jamaika ir Bohamas 
yra ištiktųjų arčiau prie Toron 
to ir Montrealio negu Vancou
ver ir Victorija, Britų Kolum
bijoje.

Kanados parlamente šitą 
klausimą labjausiai gina senato 
rius A. Neil McLean iš New 
Brunswick.

Senatorius McLean neturi jo 
kių iliuzijų, kas tai liečia sun
kumus, kurie atsirastų Kana
dos ir Karibijos politinėse jung 
tuvėse. Jo įrodinėjimas yra ta 
me, jei būtų atsiektas ekonomi 
nis susitarimas, tai sektų sa 
vaime politinė federacija. 
Daug kas West Indijoje nepa
tenkintas kolonijos statusu ne 
dėlto, kad jie jaustų kokį nors 
politinį spaudimą, bet tik dėl 
to, kad jie priklauso sterlingų 
sričiai ir kad jų ekonominis gy 
venimas yra labai glaudžiai su 
rištas su Britanijos, kas jiems 
atnešė kai kurių ekonominių 
sunkumų. Be to, Britanijos 
griežtumas užkirto kelią salų iš 
sivystymui ir dėlto jos yra nuo 
savo naujo Pasaulio kaimynų 
atsilikusios.

Kanada pardavė 1939 metais 
West Indijai maždaug už 15. 
000.000 dol. ir pirko iš jų už 
74.000.000 dol. vertės prekių. 
Dėl to West Indija įvertina Ka 
nados prekybos reikšmę. Šita 
prekyba klestėtų daug dau
giau, jeigu nebūtų dabartinio

Maždaug nuo to laiko prasi 
dėjo stiprus judėjimas įsigyti 
dominijos statusą. Karibijos 
kolonijos stengiasi suartinti sa 
vo ekonominį gyvenimą įves
dami muitų sąjungą, kad jų 
tarpe būtų atsiekta politinė fe 
deracija.

Ar čia susikurs nauja domi 
aija ai- jos pasidarys Kanados 
vienuolikta provincija, žinoma, 
priklausys nuo jų pačių. Kana 
da galėtų parodyti tam tikrų 
pusiau oficialių palankumų pas 
kuriniam projektui, bet ji ne
gali padaryti pradedančių žy
gių, kas atrodytų kaip koks 
nors prijungimas.

Situacija yra gal šiek tiek pa 
naši, kada prieš keletą metų 
Newfoundland, Britanijos se
niausia kolonija, pradėjo rodyti 
susidomėjimą įpasidaryti Ka
nados dešimta provincija.

Situacija dabar yra daug 
daugiau komplikuota negu tai 
buvo Newfoundland. West In 
dija užima labai didelę sritį ir 
ji neturi bendro atstovo, kuris 
už juos kalbėtų, nei politinės 
organizacijos. Kai kurios svar 
besnės salos, kaip Jamaika, Gre 
nada, Trinidad ir Barbados, la
bai simpatizuoja federacijai su 
šituo kraštu. Daug iš oficialių 
atstovų yra tikrai palankūs 
tam planui. Bahamas‘o politi
niai vadai (Bahamas priklauso 
geografiškai prie West Indies, 
bet sudaro atskirą koloniją) tai 
pogi šituo planu susidomėjo.

Didžiausia problema yra ta
me, kad Britų Vakarinė Indija 
nesudaro vieningos grupės ir jų 
politinis išsilavinimas labai ski 
riasi atskirose srityse. Kai ku 
rios, kaip Jamaika, yra labai na 
cionalistiškai nusiteikusios, ši
tuo atveju tai reiškia anti - ko- 
lonijiškai, ne būtinai priešingai 
federacijai su Kanada. Kitos 
vėl, kaip Leeward Island, labai 
mažai pareiškė savo interesą, 
ar tai būtų į vieną ar kitą pu
sę. British Guiana, kuri yra 
Pietų Amerikos kontinente, 
aiškiai pasisakė prieš federaci
ją su Kanada.

Iš kanadiečių pusės irgi yra 
komplikacijų. Brtių West In 
dijos gyventojų skaičius siekia 
per du milionus, kas atatiktų 
tam skaičiui, kuris yra tose tri 
jose Prerijos provincijose, t. 
y. Manitoba, Saskatchewan ir 
Alberta. Mūsų parlamentari 
nėję sistemoje tas gyventojų 
skaičius pakeistų dabartinę Ka 
nados politinę pusiausvyrą.

Šitie ir dar daug kitų prob-

priekaištai „NL“ ir jos redak
toriui yra blogos valios pareiš
kimas.

Grįžtant prie Šimkaus, aš ne
galėčiau pasakyti, kad jis buvo 
komunistas anksčiau, t. y. prieš 
Lietuvos okupaciją. Jei jis 
toks buvo, tai jo veikla buvo la 
bai konspiruota ir niekam jokių 
įtarimų nesukeldavo. Tenka 
apgailestauti, bet yra faktas, 
kad tuo kritiškuoju momentu 
Lietuvos mąstančioji visuome
ne buvo įvykių priblokšta ir su 
siorientavo tik tuomet, kai jos 
kaklą pradėjo veržti raudono
ji virvė. Dabar jau kiekvie
nam aišku, kad Merkio vyriau
sybė turėjo pasitraukti į už
sienį. Kai Kauno gatvėmis pra 
dėjo švaistytis tam tikras ele
mentas ir lietuvio ausį rėžian
čiu spiegimu šaukti „mes išgel 
oim Lėtuvą“, tai tragišką pa
dėtį mėgino lengvinti toki pat 
riotai, kaip Krėvė-Mickevičius, 
Galvanauskas, Raštikis ir kt. 
Mes visi gerai žinome, kad 
bent kiek sąmoningesni lietu
viai buvo apimti desperacijos. 
O tuo tarpu lahiraščiai, neiš
skiriant ir „XX amžiaus“, pa
leido birbynę už „Nepriklauso 
mą Lietuvą socialistinę, pagal 
turinį ir tautinę pagal formą.. 
Trumpai kalbant, Lietuvių Tau 
ta buvo užklupta iš pasalų, to
dėl tiek daug visokių neleisit- 
nų dalykų įvyko. Ar ne di
džiausias skandalas, kad Vals
tybės Saugumo Departamentas 
nedasiprotėjo sunaikinti turi
mus organizacijų sąrašus, ku
riuos bolševikai panaudojo trė
mimas paruošti! Ir dar dau
giau. Ir dar daugiau. To De
partamento direktorius pasili
ko savo vietoje bene daugiau 
kaip pusmetį. Vėliau, jau trem 
tyje, tam tikri asmenys darė 
jam priekaištų, būk jis esąs so
vietų šnipas. Žinoma, tai ab
surdas. Ligi tokio laipsnio net, 
taip vadinami, visuomenės vei
kėjai nesusivokė susidariusioje 
padėtyje. Gal akivaizdžiausis 
to įrodymas — kun. M. Kru
pavičiaus memorandumas Lie
tuvos komunistų centro komi
tetui. Galėčiau patiekti ii dau 
giau tokių faktų ir su pavardė 
mis, bet dabar dar ne laikas ir 
nevieta.

Taigi, suvedant visa krūvon, 
„Nepi. Liet.“ Šimkaus ir Palec 
Kio reikale yra kalta tiek, kiek 
„Tėv. Žib.“ kalti dėl jėzuito 
Tondi ir kitų suminėtų dvasiš
kių veikios. K. D.

NESUSIPRATIMAS AR 
BLOGA VALIA?

Kovo 27 d. „T. Žib.“ paskel 
bė, kad E. Čiuplinskas gavo To 
ronto unviersitete inžinieriaus 
mechaniko diplomą kartu su 
apie 100 kitų absolventų. Var 
dan teisybės tenka pastebėti, 
kad kovo pabaigoje baigiamie
ji egzaminai Inžinerijos fakul 
tete Toronto universitete iš vi
vo dar nebuvo prasidėję. O eg 
zaminų rezultatai dar ir šian
dien nėra psakelbti, nes tie eg 
zaminai dar nepasibaigė ir nie 
kam jokių diplomų nebuvo iš 
dota. N. N.
KNYGA APIE TRIJŲ ŽVE- 

JŲ PABĖGIMĄ,
kurią yra parašęs p. Grišma- 
nauskas, vienas iš trijų pabėgu 
siu iš Lietuvos laivu, „TOLI
MIEJI KVADRATAI“, netru 
kus bus gauta Kanadoje. Ją iš 
anksto galima užsisakyti „Ne
priklausomos Lietuvos“ redak

dami, susirado taisykles ir net 
peržiurėjo kai kuriuos paragra 
tus) tą pat reikia pasakyti: 
Centrinis LOKas neturi pne- 
vaitos priemonių, viskas daro
ma apylinkių gera valia ir pa
gal turimas galimybes. Taisyk 
les buvo paskelbtos prieš me
tus, pagal tas taisykles buvo 
paskelbtas rinkimų termi
nas, u Apylinkių komitetai bu 
vo pakartotinai prašomi laiky
tis rinkiminių taisyklių. Jeigu 
apylinkių komitetai, kaikurie, 
netesejo tų įpareigojimų, BLB- 
-LOKas, vėl tenia kartoti aiš 
kius dalykus, — neturi kitų 
priemonių kaip tiktai nurody
mus ir prašymą. Yra faktas, 
kad, štai, ligi rinkimų liko tik
tai dvi savaitės, o pusė apylin
kių nepnsiunte nei rinkikų są
rašų, nei piniginių įnašų. Ir 
KLB-LOKo technikinė komisr 
ja stovi prieš uždavinį, kiek, 
kam ir kur siųsti kandidatų į 
Krašto Tarybą sąrašus; jis dar 
nežino, kaip KLB-LOKui teks 
išbristi iš skolų, kurios padary 
tos vykdant pasiruošimus. Bet 
ar tai yra KLB-LOKo kaltė?

„TŽ“ rašo, kad tūli rinkimi
nių taisyklių reikalavimų ne- 
išpildymai gali duoti progos 
skųstis. Taip-gaii. Bet rinki 
minės taisyklės numato, kas ir 
kaip tuo atveju yra darytina. 
Tiktai, prie progos, ar šis „T. 
Ž.“ primnimas nėra „tolimas 
numatymas?“ Ar „TŽ“ jau iš 
anksto neužsigarantuoja „tam 
tikru atveju“ ta teise pasinau
doti? Juk jeigu „TŽ“ norėtų 
eiti atviiu ir doru keliu, tai ge 
riau pasiskaitytų rinkimines 
taisykles ir jose rastų 71 ir 72 
paragrafus, kurie aiškiai nusa
ko, kaip bus pasielgta, jeigu 
kur bus prasilenkta su nustaty 
ta tvarka.

Kaip matome, „TŽ“ redak
cijos pasiaiškinimas yra visiš
kai nepamatuotas, neteisingas 
ir šia prasme nesuderinamas 
su etiškumu.

ŠŪVIS PRO ŠALĮ.
Kai paskaičiau „Tėv. Žib.“, 

balandžio b. 10 d. laidoje St. 
Gr. straipsnioką, pamaniau, ne
žmoniškai puolama ir prikišau 
trigrašį savo keliomis eilutė
mis, patalpintomis „N. L.“ ba
landžio mėn. 24 d. laidoje ant
rašte : „Ar teisinga taip rašy
ti?“ Pasirodo, vietoje nusira
minimo, mielas St. Gr., dar 
labjau įniršo, ir „Tėv. Ž.“ ge
gužės mėn. 1 d. laidoje straips 
tyje „Taigi, ta moralė. . .“ tę
sia puolimą, šaukdamas, kad, 
pagaliau, „NL“ prisipažino 
prie Šimkaus ir Paleckio. ..

Pirmiausia 
dėta.
tinama „NL“. Manau, kad nei 
„Tėv. Žib.“, nei St. Gr. nesi
ima atsakomybės už visus tuos, 
kurie nuėjo su bolševikais. Ne 
seniai vietos anglų laikraštyje 
skaičiau, kad Jėzuitas Allghie- 
ro Tondi, 44 m. amžiaus, įšven 
tintas į kunigus 1936 m., atsi
sakė nuo Katalikų Bažnyčios 
ii tapo komnistu. Kas čia kal-

Manau, kad St. Gr. ži-

,NL“ čia nieko 
Mano straipsnis, o kal-

NEPATEISINANTIS PASITEISINIMAS.
„Tėviškės .žiburiai“ 18 

(123)-me numery atsakinėja į 
KLB-LOKo laišką, rašytą 
„TŽ“ redaktoriui jam vienam, 
neprašant jo skelbti, tiktai pa
prašant, kad jis atitaisytų ne
teisingus priekaištus, kurie yra mus, kurių taisyti jau, jeigu iš 
daromi KLB-LOKui 16(121)- tikrųjų būtų toks reikalas, nė-

,TŽ“ nr. straipsny, pava- ra laiko? Juk rinkimines tai- tas?
Dar daug kas neaiš sykles „TŽ“ paskelbė 1951 me no, jog Kauno ir Telšių vysku- 

pijų valdytojas važinėja po ko
munistinius taikos kongresus 
ir agituoja prieš „Amerikos ka 
pitalistinius agresorius“. Kie
no čia kaltė? Kas kaltas, kai 

tūkstančiai ge

puoKas. “TŽ“ nesitelsina, bet 
la.

Ir dėl šito kaltinimo mes pa
kartotinai paklausime „TŽ“ re 
dakciją: ar ji vis dar neprasi
blaivė? Kada ji kelia klausi-

-me 
dintame 
ku“. tų birželio 21 dieną (25(78)

„TŽ“ redakcija prisipažįsta, nr.), beveik prieš metus laiko, 
kad „vienu klausimu tikrai ap- ir tiktai dabar, kai ligi rinkimų 
sirikta“. Deja, „TŽ” laikosi liko dvi savaitės, „TŽ“ prade-
principo. „Nors ir mirsiu, da tas taisykles kritikuoti,
bet nepasiduosiu“, ir todėl to- Kur gi, „TŽ“ buvo visus me- tuo metu, kai
iiau verčia kaltes tam pačiam tus? Ar saldžiai miegojo ir riaušių mūsų tautiečių kanki-
KLB-LOKui. Sukta kazuisti- tik dabar pabudo? Kodėl anks- nosi „komunistinio rojaus” kon 
ka nežino padėties be išeities, čiau nieko dėl jų nerašė? Kur 
todėl „TŽ“ eina jos keliais. 
Štai „TŽ“ rašo, „argi neteisy
bė, kad gali kilti nesusiprati
mų, kai CLOK paverstas rin
kimine 
kam del jo veiksmų skųstis?“

komisija ir nėra

Reiškia — vėl kaltas KLB-LO

centracijos stovyklose, Kana
dos Rymo Katalikų ir kitų tiky cijoje. Kas ją iš anksto užsisa- 
bų arkivyskupai buvo globėjais 
komunistinio susirinkimo To
ronte (Politikos Post-Morau.
„N. L.“, 1952. IV. 24)? Kas

tų visą medžiagą jau išsiunti- nežino kanadiečio Dr. Endicott,

gi minimali logika ir kur pado 
rūmas?

„LKLB OK dar tebejieško 
pinigų reikalingiems popie
riams spausdinti, kai laikas bū

nėti“, — pakartotinai rašo „T esamo ar buvusio kunigo, ku- P. Q.

kys, gaus tuojau, pirmieji, kai 
tiktai ji išeis iš spaudos. Jos 
kaina 2 doleriai su persiunti
mu. Užsisakyti. 7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal,

Britanijos pirkimų suvaržymo lemų turėtų būti rūpestingai 
dolerių srityse. West Indijos apsvarstomos, kol mes rimtai 
pirkimai Kanadoje turėjo dėl- galėtumėm galvoti apie Kana
lo būti stabdomi jau nuo 1947 dą, kuri išsitiestų nuo poliari- 
metų . nių sričių iki pusiau tropinių.

J V OK DA R l Al...
Sovietiški ponai ir mužikai.
„Liaudies Balsas“ su pasigė 

rėjimu skelbia „Laišką iš Lie
tuvos“, kuriame, be ko kita, ra 
šoma: „Dabar turiu pasakyti, 
kad brolis mokosi tarybinėje 
mokykloje ant kolūkio pirmi
ninko. Mokslas tęsis vienus me 
tus. O po to, gaus aukštą vie
tą“.

Šis naivaus žmogelio pasipa
sakojimas daug ką atidengia. 
Visų pirma, kad kolūkio žmo
nės neturi teisės rinktis net to 
kolūkio pirmininko, nes jis pir 
ma turi išeiti kursus, o po to 
paskiriamas to kolūkio pirmi
ninku. Tai tokia „liaudies de
mokratija“. Maža to. Tas nai
vus žmogelis, okupantų pri
trenktas, kalba apie aukštą vie 
tą. Vadinasi: yra aukštos vie
tos, į kurias komunistų parti
ja skiria žmones, ir yra žemos 
vietos, kuriose turi pasilikti 
žmonių masės. Vadinasi: yra 
sovietiniai ponai ir yra sovieti
niai mužikai.

Ką kažin į tai pasakys Yla, 
Bimba, Prūseika ir kiti kom- 
draugai?
Komunistiškai sveikas protas.

„Liaudies Balsas“ rašo: 
„Sveikas protas sako, kad nie
ko nepaprasto nėra“. Jeigu 
taip, tai kam komunistai pučia 
savo draugamsdulkes į akis,kad 
Sovietuose rojus, kad Stalinas 
pakeitė gamtą, kad ten viskas 
nepaprasta? —- jeigu sveikas

protas, sako, kad nieko nepap
rasta nėra?
Vietoje 70 bus 100 procentų.

„Laisvė“ rašo, kad Kinijoje 
ligšiol buvę 70 procentų kume
čių. Tai yra negerai. Galima 
duvo susitvarkyti taip, kad ku 
mečių visai galėjo nebūti. Taip 
dabar daro Italija, taip padarys 
ir kiti demokratiniai kraštai, 
kuriuose toks reikalas kils.

Bet. . . sovietai iš laisvų ūki 
ninku daro kumečius, kolcho
zų bernus, kuriuos valdo ko
munistų partijos paskirti aka- 
monai — komisarai. Taigi, jei 
gu ligšiol Kinijoje buvo 70 pro 
centų kumečių, tai dabar komu 
nistai padarys visą 100 procen
tų kumečių. Nes ką gi reiškia 
toks darbininkas, kuris neturi 
jokio balso, kuriam ir pirminin 
ką, faktinai — komisarą, — pa 
skiria partija?
Dar vienas klausimas Bimbai?

Ar būtų gražu ir teisinga, 
kad Peronas, susitaręs su Fran 
ku, šiam parduotų dalį Portu
galijos?

O Stalinas, susitaręs su Hit 
leriu už 7.500.000 dolerių nu
pirko Lietuvos Vištyčio sritį, 
kurią Stalinas su Hitleriu pa
vadino „Suvalkų tripampiu“. 
Kaip ta prekyba svetimomis 
žemėmis aiškinama pačių ko
munistų? Ir kokie tokiai pre
kybai taikomi terminai?

Mandrapypkis.
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Artėjanti kova amžiams nulems mūšy tautos likimą
Įnešti daugiau aiškumo į 

tarpusavio santykius dedamas 
šis p. Vyt. Gedrimo iniciaty
va padarytas pasikalbėjimas su 
p. Vėbra. Red.

Dipi. inž. dr. J. Vėbra yra 
kūrėjas - savanoris, pasižymė
jęs nepriklausomybės kovų da
lyvis; Prancūzijoj, tolūzoj, bai 
gęs universitetą ir gavęs licen 
cijaus, inžinieriaus ir chem. 
daktaro laipsnius; Kauno Tyri 
mų Laboratorijos kūrėjas, iš 
kurios vėliau išaugo V. D. Li
to technologijos fakultetas; 
aktyviai pasireiškęs pogrindžio 
judėjime; nacių buvo suimtas 
ir kalinamas įvairiuose kalė ji-, 
muose; išsilaisvinęs, ilgesnį lai 
ką gy/eno Paryžiuje, o dabar 
dirba Winchesterio ginklų dirb 
tuvėse tyiinėtojo pareigose.

Ir šiuo metu aktyviai reiškia 
si mūsų visuomeniniame gyve 
nime, todėl Jūsų bendradarbis 
kreipėsi į J. Vėbrą, prašyda
mas pasisakyti aktaliais, mūsų 
gyvenimą, liečiančiais klausi
mais.

— Kas yra Lietuvių Rezis
tencinė Santarvė? Kada ir kaip 
ji atsirado?

— LRS visiškai tiksliai api 
oūdina jos pavadinimas: tai są 
jūdis lietuvių rezistentų, ku
liuos jungia bendras lietuvių 
tautos išlaisvinimo reikalas, 
dėl kurio jie kovojo, kovoja ir 
kovos su kiekvienu pavergėju. 
Šis sąjūdis de facto atsirado 
1940 m., kai raudonieji įsibro
vėliai pažeidė mūsų valstybės 
suverenumą ir atėmė tautai tais 
vę. Nuo 1940 m. vasaios jis 
reiškėsi įvairiomis formomis ir 
pavadinimais. Glaudesni orga 
nizaciniai ryšiai susidarė ir LR 
S vardas atsirado 1950 m. rug 
sėjo mėnesį.

— Ar LRS testato sau išim 
linai rezistencinius uždavinius, 
ar ji turi ir politinių tikslų?

— LRS rezistencinis charak 
teris yra užakcentuotas dėl to, 
kad ši idėja yra pagrindinis 
mūsų veiklos akstinas. LRS 
pirmoj eilėj siekia lietuvių tau 
tos išlaisvinimo, smulkiau ne
planuodamas išlaisvintos Lietu
vos valstybinės struktūros, 
tuo tai pu nejieškodama mūsų 
tautai tinkamiausių gyvenimo 
formų: visa tai priklausys nuo 
daugelio ateities faktorių, kol 
kas dar neižnomų. Be to, šiuos 
klausimusnuspręs išsilaisvinusi 
tauta, o ne išeivija. Tačiau jau 
pati rezistencine veikla, sie
kiant nepriklausomos Lietuvos

Valstybės atstatymo, yra po
litinis žygis, todėl kiekviena re 
zistencinė organizacija yra 
kartu ir politinė. Jei Tamsta 
turi galvoj vidaus politiką, mu 
sų išeivijos tarpgrupinius san
tykius, tai ir šiuo atžvilgiu LR 
S negali išvengti politikos. Tu
rėdama tikslą suburti visas po 
zityvines jėgas kovai dėl Lietu
vos išlaisvinimo, LRS negali 
nesidomėti tarpsroviniais išei
vijos santykiais, šių santykių 
konsolidacija, nuo kurios pri
klauso rezistencinio bendradar 
biavimo galimybės.

— Kai kas LRS laiko anti
demokratiška organizacija; ko
kia Jūsų nuomonė dėl tų užme 
timų?

— Šiais laikais demokratų 
esama labai įvairių. Vieni jų 
šlovina Franko demokratiją, ki 
ti Tito, dar kiti Stalino — ,,pa
čią demokratiškiausią pasauly 
je. . Šia prasme LRS ištik
tųjų yra antidemokratiška. Gal 
dėl to ji, vos gimusi, „aukštų
jų veiksnių“ buvo pasmerkta, 
o dabar garsiai apšaukiama va- 
distine, fašistine, bolševistine.

Savo etikos pagrindiniais 
principais L. Rezistencine S. 
laiko asmenybės gerbimą, žmo 
gaus meilę ir besąlyginę viso
keriopą toloranciją. Ar tai de
mokratiška ar ne, tesprendžia 
patys skaitytojai. Be šių prin
cipų LRS nebūtų galėjusi pas 
save sutelkti įvairių pasaulė
žiūrų, religijų ir politinių įsi
tikinimų žmones, kurie tėvy
nės meilės vedami, suranda dar 
nią bendrą kalbą, tautos lais
vinimo darbe. Atsakinėti į 
tos rūšies užmetimus nematy
čiau prasmės: jų autoriai kurti 
ir neregiai, bet kurios etikos 
atžvilgiu, nekalbant jau apie 
vakarietiškai demokratiškąją. Į 
jų sąžines nepaveiksi. Gaila, 
kad tokių yra, bet mūsų nepri
klausomo gyvenimo kelias bu 
vo per trumpas, kad visi būtu
me gagėję pasidaryti kultūrin
gais.

— Ar LRS mano išeiti į vi
suomeninį gyvenimą, ar jos 
veikla daugiau reikšis rezisten
ciniu būdu?

— Rezistencija yra ne ke
lių asmenų, o visos tautos rei
kalas. Tad savaime aišku, kad 
LRS sieks bendradarbiavimo 
su visa lietuviška bendruome
ne, kuri savo veiklą grindžia 
lietuvių tautos laisvės ir nepri
klausomybės principu. Susida

Pasikalbėjimas su Lietuvių Rezistencinės Santarvės vcie-pirmi ninku J. Vėbra.
Vyt. Gedrimas

riusi iš aktyvesniųjų mūsų 
oendruomenės narių’, LRS, aiš 
ku, interesuosis visais lietuvių 
bendruomenes jautriais klausi
mais ir aktyviai dalyvaus jų 
sprendime.

— Kokia Jūsų nuomonė apie 
mūsų laisvinimo organus?

— Lietuvių tautos laisvini
mo veiksnių teigiamos ir nei
giamos puses daugeliu atvejų 
buvo keliamos spaudoje ir vi
siems gerai žinomos. Apie svar 
biausįji laisvinimo veiksnį — 
kovojančią tautą ii partizanus 
tėvynėje — čia nekalbėsime. 
Ten reiškiasi karžygiškumas, 
kuris prilygsta Europą stebi
nusiems mūsų protėvių žy
giams. Šiapus geležinės uždan

|š visur ir
— Švedijos profesorius ir 

parlamento narys Sten Wah- 
lund gavo Indijos vyriausybės 
kvietimą atvykti į Indiją su pas 
kaitomis apie gimimų kontro
lę (žmonių prieauglio suma
žinimą).

Pries kurį laiką prof. Wah- 
iund šią temą gvildeno Jung
tinėse Tautose ir padarė išva
dą, kad pasauliui gręsia neiš
vengiamas badas, jei žmonės, 
ypač Azijos tautos, taip daugin 
sis, kaip dabar. Žmonių skai
čius didėja, nes JT (svarbiau
sia Amerikos) pastangomis bu 
vo žymiai sumažintas vaikų mir 
tingumas Indijoj ir kitur, tuo 
tarpu, kai gimimu skaičius lie
ka tas pats, jei ne didesnis.

— Agr. A. Šantaras, kuris 
dirba pieno apdirbimo fabriko 
„La Martona“ laboratorijoje, 
nuo kovo 1 d. pakeltas tos 
Bendrovės centrinio fabriko, 
Buenos Aires, laboratorijos vir 
šininku ir visų „La Martonos“ 
fabrikų inspektorium.

— Antanas Matukas su šei 
ma iš Avellanedos išsikėlė į pa 
sistatytus nuosavus namus 
Guillon miestelyje, netoli Mon 
te Grande. Matukai yra trem
tiniai, tik prieš ketverius metus 
atvažiavę Argentinon.

— Pijus Sruoginis iš La 
Rioja, Argentinoj, miesto, yra 
rašomųjų, skaičiuojamųjų ir k. 
mašinėlių mechanikas ir La Rio 
joj turi savo dirbtuvę ir taip 
pat valdišką darbą.

gos svarbiausias mūsų tautos 
įaisvinimo šiandieninis veiks
nys, be abejo, yra Lietuvos dip 
lomatiniai atstovai, paskirti dar 
nepriklausomybės laikais ir dau 
gelio didžiųjų valstybių tebe
pripažįstami. Aš tikiu, kad už 
savo sugebėjimus ir pasišventi 
mą jie tikrai verti mūsų visų 
pagarbos ir paramos, kurios, de 
ja, ne visada ir ne iš visų mūsų 
išeivijos grupių susilaukia. To 
liau eitų skaitlinga tremtyje 
esančių Lietuvos karių sąjun
ga, rezistenciniai sąjūdžiai ir vi 
suomėmnės organizacijos, pir
moj eilėj VLIKas.

VLIKo istoriją skaitytojai 
žino. Taip pat, be abejo žino, 
kad jame vyrauja viena grupė, 
kurios negali atsverti visos ki-

apie viską
— Karolis Misiūnas, žino

mas visuomenininkas, pabaigė 
.ruošti savo namą Avellanedii- 
je, Argentinoje.

— L. Spiečiaus, Ville Luga
no, baldų dirbtuve smarkiai nu 
kentėjo nuo gaisro. Sudegė 
daug medžiagos ir apdegintos 
mašinos. Padaryta nuostolių 
už keliasdešimt tūkstančių pe
sų. Turtas nebuvo apdraustas.

— Šveicarijoje mirė buvęs 
Anglijos finansų ministras 
Stafford Cripps.

— Prof. Frank Barnett pa
taria Amerikos vyriausybei 
įsteigti „laisvės legioną“ iš 10 
pulkų, į kurį būtų priimami pa 
bėgę raudonarmiečiai ir paverg 
tųjų kraštų ikovotojai.

— Bolivijai revoliucija bran 
giai atsiėjo. Daugiau kaip 5000 
žmonių lavonų vežami sunkve
žimiais iš sostinės į I.,a Paz 
kapines.

Bolivija passikelbė nepriklau 
soma 1823 metais, bet nuo to 
iaiko turėjo 108 revoliucijas ir 
perleido 73 prezidentus. Vil- 
iaroel Dries kelis metus buvo 
paprasčiausiai pakartas. . .

Anot Estenssoro, busimojo 
prezidento, išbuvusio tremtyje 
6 metus, revoliucija buvo daro 
ma krašto išlaisvinimui iš po 7 
seimų diktatūros ir Ąashingto- 
no įštakos.

Argentinos diktatorius Pe- 
ron, kuris nelabai gerai sugy
vena su Washingtonu, „parė
mė“ sukilėlius. 

tos net ir vienbalsiai tarpu sa
vęs sutardamos, reiškia negali 
padaryti net ir tokių sprendi
mų, del kurių svarbos ir tiks- 
hngmo lietuvių tautai negali 
būti abejonių (abejotinais klau 
Simais tų įvairialyčių partijų 
atstovai niekad negalėtų vien- 
oalsiat sutarti). Savo partijos 
interesų statymas aukščiau 
bendrųjų Lietuvos interesų, 
bendradarbiavimo su diploma
tais vengimas, Mažosios Lietu
vos iš lietuviškojo gyvenimo iš 
skyrimas, karinių ir rezistenci
nių sąjūdžių ignoravimas ir ei
le kitų, šiandien viešai dar ne- 
dsikutuotinų faktų, vaizdžiai 
parodo VLIKo, (bent jame vy 
raujančios grupes) nepakanka
mą susirūpinimą lietuvių tau
tos laisvinimo akcija, apgailė
tiną egoizmą ir nesveiką užsi
spyrimą.

Smulkesnis apibūdinimas ki 
tų vsiomueniškų organizacijų 
čia užimtų perdaug vietos. 
Daugelis jų vertintinos teigia
mai ir, reikia tikėtis, atėjus mo 
mentui pasireikš stipriau.

— Kas reikalniga daryti, 
kad apjungus visas pozityvias 
jėgas Lietuvos laisvinimo dar
be?

— Apjungimas turėtų būti 
vykdomas kuo plačiausiu pag
rindu ir išeiti iš neabejotinai 
geros valios iniciatyvos. Neti
kėčiau dabartinės sudėties VLI 
Ko iniciatyvos sėkmingumu, 
nes dabartinis VLIKas šio ap 
jungimo aiškiai vengia ir jo 
šiuo reikalu daromi žygiai ne
būtų nuoširdūs. Kaip ikišiol, 
taip ir toliau, tarpgrupinės arit 
metikos suparalyzuoto VLIKo 
veikla greičiausia pasiliks prie
šinga jo skambioms kalboms. 
Jei visuomenės viešosios opini 
jos spaudžiamas VLIKas šiuo 
metu, sakysime ir patvirtintų 
savo laiku padarytą susita.J.mą 
su diplomatais, vargu kas be
patikėtų tokio patvirtinimo ir 
iš jo išplaukiančio bendradar
biavimo nuoširdumu. Kiekvie 
nos apjungimo formos atveju 
VLIKo „pusiausvyros“ šali
ninkai jieškos būdu tai „pusiau 
svyrai“ išlaikyti, paversdami 
niekais visas apjungimo pas
tangas.

— Spaudoje rašoma, kad mū 
sų suderinta veikla domisi ir 
pašalines jėgos. Gal galėtumė
te apie tai plačiau paaiškinti?

— LRS pareiškime visuo
menei bvo pabrėžta, kad lie

tuvių tauta, kovodama tėvynė
je dėl savo laisvės, dalyvauja 
žmonijos kovoje prieš vergiją 
ir yra tos kovos priekinėse li
nijose. Ši kova diena iš dienos 
jgaunavis ryškesnįcharįkteri ir 
aiškiai matyti, kad greit nebe
liks nuo jos nuošaliai stovin
čiųjų. Mobilizojant šioms mil 
ziniškos apimties grumtynėms 
jėgas, kiekvienas veiksnys yra 
svarbus ir vertinamas pagal jo 
stiprumą, vieningumą ir kovin
gumą. Natūralu tad, kad ir 
mūsų — stovinčių šios kovos 
avangarde — suderinta veikla 
vis labjau ir labjaa domisi. Rei 
kia džiaugtis, kad šioje kovoje 
nesame vieni. Santykiai su 
bendros kovos dalyviais turi bū 
ti, žinoma, suderinti, centrali
zuoti, vykdomi per mūsų dip
lomatinę tarnybą, o savaime su 
prantama, kad santykių aišku
mas ir gerumas labai daug pri
klauso nuo musų tarpusavio 
vieningumo, nuo aiškaus deri
nančio centro, kuriuo tauta pasi 
tiki ir jį remia. Nesusiklausan 
ti tauta niekam neįdomi, nes 
nežinoma tokiu atveju, su kuo 
tartis ir neturima garantijos, 
kad susitarimas bus vykdomas. 
Nuo mūsų pačių priklausys mū 
sų padaryto įnašo įvertinimas. 
Būtų labai pragaištinga, jei 
mes savo partinių interesų sąs 
kaiton sunaikintume Tėvynėje 
pasilikusiųjų brolių sudedamas 
aukas, amžiams užsitraukdami 
taip žiauriai kentėjusios tautos 
pasmerkimą.

— Kokie artimesni LRS už
daviniai?

— Nolatinėj baimėj, nesi
baigiančiuose pavojuose ir kan 
čiose merdėjančių Tėvynėje pa 
silikusiųjų mūsų brolių į mus 
sudedamos viltys begaliniai 
mus įpareigoja. Niekad nega
les būti mums dovanota, kad 
ir mažiausia neišnaudota pro
ga Tėvynės kačias mažinant ar 
sudėtas aukas įpiasminant. Ar 
timiausioj ateity LRS uždavi
niai pasilieka tie patys, kurie 
buvo ir artimiausioj praeity: 
visokeriopa įmanoma pagalba 
kovojančiam kraštui, rėmimas 
mūsų diplomatinės tarnybos 
pastangų, konsolidacija išeivi
jos, vis tai sritys, kurioms nie
kad nebus perdaug talkininkų, 
'lik nuoširdžiai atsiliepkime Į 
Tėvynės pagalbos šauksmą, su 
keldami visas įmanomas jėgas 
artėjančiai žūtbūtiniai kovai, 
kuri amžiams nulems mūsų tau 
tos likimą.

J. Kardelis.

Amerikoje besilankant 
KELI ĮŽANGOS ŽODŽIAI.

Viena patarle sako: „Pama- turėjusio vos 10 ūkių, išvyko 
tyti Veneciją ir mirti“. Taip apie 10 kaimynų — Kardelių, 
teigiama buvo esą dėl jos gro- Paukščių, Mikštų, Umbrasų, 
žio. Aš mačiau Veneciją, bu- Kavaliauskų, Dubakų. Vieni 
vau jkopęs net į Vezuvijaus jų vyko kai aš dar mažas bu- 
viršūnę, bet ligšiol dar nemi- vau (prieš 55 metus), buvo su 
riau. Nei nuo jos nepaprasto grįžę „amerikanais“ ir apie 
grožio. Savo akimis esu matęs juos buvo kuriamos legendos, 
daug gražesnių žemės 'vietų, drauge kuriant legendas ir apie 
negu Venecija, nors ir su ne vi- AMERIKĄ, apie nepaprastą ša 
sur randamu ugniakalniu. Jau lį, begalinių turtų, kurios pini- 
daug teisingiau suminėta pa- gai dvigubai brangesni už cari- 
tarlė raikyti būtų Amerikai, nius. . . Apie nepaprastą ger- 
Bent mano atžvilgiu.. . būvį, kurio akivaizdžiais įrody

Atvirai sakant, Ameriką aš mais buvo blizgantieji kaliošai, 
norėjau pamatyti. Ir tikriau- suprosyti „siūtai“, suprosyti 
šiai ją būčiau pamatęs daug marškiniai ir sugrįžtančiųjų 
anksčiau, negu dabar ir ne de stori liemens. Taigi, mūsų 
šimtį dienų, kaip dabar kad tu- žmonės į Ameriką važiuodavo 
rėjau pasitenkinti, bet tiek, visų pirma nuo politinių perse- 
kiek būčiau norėjęs. Žinoma, klojimų ir antra — kaip „į auk- 
jeigu ligšiol būtų buvusi lais- so šalį”, — ne dėl to, kad pa- 
va ir nepriklausoma Lietuva, matytų Ameriką n mirtų. Visi

Ameriką norėjau pamatyti jie norėjo gyventi, geriau gy
dei daugelio priežasčių. Visų venti.
pirma, kad šis kraštas, supran 
tarnas kaip Jungtinės Amerikos 
Valstybės, man yra žinomas 
nuo mažų mano dienų, kai te
žinojau tik savo kaimą ir. . . 
Ameriką, dar laiku carinės oku 
pacijos, iš kurios lietuviai bėg
te bėgo, jieškodami laisvės ir 
žmoniškesnių gyvenimo sąly
gų (atvirai sakant — nuo gero 
žmonės nebėga). Vos pradė
jus veikti sąmonei, jau mažam 
vaikui įsikalė į gaivą žodis: 
AMERIKA. Į Ameriką, man 
dar mažam esant, išvažiavo 
trys dėdės su dėdienėmis ir vai 
kais, kurių bent keli gyvena Či 
kagoje. Man esant paaugliu, 
iš mažo mano tėviškės kaimo,

Reikia pastebėti, kad jau tais 
laikais, prieš 55 metus, Lietu
voje buvo žinoma, jog Ameri
koje reikia sunkiai dirbti, bet 
kadangi pinigai dubliavosi, tai 
vykusieji dėl uždarbių, papras
tai po kiek laiko grįždavo už
dirbę dolerių, nusipirkdavo di 
dėsnį ūkį ir amerikoniškos lai
mės nesigailėdavo, nors ją daž 
nai piešdavo rausvomis spalvo
mis. Ši, medžiaginė, darbinė, 
Amerikos pusė dabar, pačiam 
atsidūrus beveik tokiose pačio
se sąlygose, laba; nedomino. 
Man Amerika jdemi jau ir ki
tais atžvilgiais.

Bronys Raila Ameriką pa
vadino „persirpusio kapitaliz-

mo šalimi“. Šiais lakais tai
yra labai įdomus klausimas, 
nes kapitalizmas veda žūtbūti
nę kovą už savo egzistenciją. 
Man atrodo, kad ligšioline for 
ma jis neatsilaikys. Bet jis evo 
hucionuoja, o aš esu evoliuci
jos vertintojas, nes niekas taip 
logiškai ir taip natūraliai nekei 
čia gyvenimo formų, kaip evo
liucijos raida. Iš šios pusės 
Amerikos demokratijos pastan 
gos-, mano stebėjimo duomeni
mis imant, sakysime, tiktai Ro 
osevelto ir Trumano ref ermi
nes pastangas, yra. ne be vai
sių ir nebe gerų. Aš tiktai bi
jau, kad Amerikos socialinė 
evoliucija suspėtų eiti drauge 
»u gyveninio reikalavimais, kad 
tuo būdu aplenktų revoliuciją, 
kuri visuomet daug sugriauna 
ir atneša neprasmingu nuosto 
hų.

Žymusis, buvęs Metropoli
tan operos New Yorke diri
gentas, E. Cooper, man pasa
kė : „Amerikos žmonės neturi 
laiko domėtis opera“. Esą jie 
sunkiai dirba, laisvalaikius tu-
ri paaukoti poilsiui arba fizi
nei mankštai, kuri atgaivintų 
vienašališkai išvarginamą kū
ną. Gal tame ir yra tiesos. Bet, 
gali būti, kad amerikonai, per
nelyg skubėdami, nepastebi 
„kitos medalio pusės“. Štai 
laktai: Mintrealm, gegužės pa 
baigoje atvyksta New Yorko 
Metropolitan opera. Bet pir
momis dienomis, kai tiktai ka
sa buvo atidaryta, visi bilietai 
jau išpirkti. Sugrįžęs iš Ame
rikos, balandžio 29 dieną, jau 
negavau nė vieno bilieto į „Tra 
viatą“, kurioje dalyvauja mū
sų tautietis Brazis, mano ir lie
tuviškosios Violetos taip nori
mas pamatyti. ..

Šių ir kitų dalykų, žinoma, 
per 10 dienų Amerikoje neiš- 
tirsi, bet savo akimis pamatyti 
ir pačiam susidaryti bent išori
nį vaizdą, yra labai svarbu. 
Lyg tas „netikintis Tamošius“, 
aš vis dėlto nėrejau ir dar no
riu plačiau, giliau, pilniau pa
žinti Ameriką.

Iš jaunystės su Įteigta Ame 
rikos mintimi, transatlantiniam 
lėktuvui nusileidus Goos Bay, 
Kanados šiaurėj, tuojau skver
bėsi mintis : — Šutai) Amerikos 
žemė, — ir minties sparnai plas 
nojo virš šio, lyg dvi susijun
gusios širdys, kontinento, įsi
vaizduodami be galo įvairų šį 
kraštą.

PIRMIEJI AMERIKOS 
ĮSPŪŽIAI.

Iš Kanados asmeniui, netu
rinčiam pilietybės (Kanados 
piliečiai j JAV vyksta be vizų), 
nelengva patekti į Ameriką. 
Konsulate spūstis. Pirmąkart 
vykstančiam, ypač dipukui, 
ypatingi sunkumai, nes konsu
latas turi pasitikrinti tremtyje, 
o tas užima apie 4—6 mėne
sius. ir gaunant vizą, konsu
las dar paklausia: ar nesirengi 
šiemet vykti antrą kartą? Tai
gi, kaip Dantės „Dieviškoje ko 
medijoje“: „Visi, kurie įeina
te. . atsiminkite, kad kitą 
kartą šiemet jau nepateksite. 
Štai kodėl viza į Ameriką yra 
brangi. Jeigu norite, tai yra 
patys pirmieji Amerikos įspū
džiai.

Amerikon esu vykęs ir CNR 
(tautinė geležinkelių linija) ir 
CPR (Pacifiko privačioji), bet 
abi jos yra lygios vertės ir to 
pačio brangumo. Man CNR ge 
riau patiko, nes traukinys ei
na įdomesnėmis vietomis — 
per ežerus, žemumas, skrodžia

upės pakrentes u bendrai ra
mesnio pobūdžio. CPR eina 
kalnais, pakriautėmis, uolėto
mis vietomis, pei stačius skar
džius ir tt. Kalbu apie kelionę 
iš Montrealio į New Yorką ir 
toliau į Washingtona. Abiejų 
geležinkelių kryptis ta pati, tik 
tai CNR eina dešiniuoju Hud- 
šono upės krantu, CPR eina 
kairiuoju.

Keliavus per daugelio vals
tybių sienas, ydornu palyginti 
jų peržengimo sąlygas. Pav., 
vokiečiai prie sienos dažnai rei 
kalaudavo keleivius išlipti iš 
vagonų, eiti į muitinę ir ten 
muitininkai tikrindavo bagar 
žą, piniginę ir tt. Tokia pro
cedūra nemaloni. Lenkijos mui 
tinėse tikrinimas vykdavo vie
nokėse. Fašistinėje Italijoje 
muitininkai ir politinės polici
jos agentai ateidavo į vagoną 
ir keleivius krėsdavo vieni po 
kitų, iškeldavo net pasėstus, ap 
žiūrėdavo pasuohus, net dul
kės rūkdavo. . . Anglijos mui
tinės pritaikytos uostams ir ae 
rouostams, tenka eiti „per še 
rengą". Į Sovietinę Rusiją ki
taip neįžengsi, kaip per pedes 
apostoiorum, nes būtinai rei
kia persėsti į sovietinį vagoną, 
kuris eina platesniais bėgiais. 
Lietuvoje muitinės tikrinimas 
vykdavo vaginuose. Gal tai bu 
vo pasisavinta iš Amerikos? 
Nes ir Amerikos tikrinimas 
vyksta vagone. Ir išvykstant 
ir atvykstant, tikrino tiktai vie 
nas JAV valdininkas. Kana
dos tikrinimas daug didesnis, 
ypač grįžtant iš JAV. Bet pi 
nigų niekas netikrina, nes valiu 
tų judėjimas yra laisvas, o daik 
tų — yra leisti tam tikri mak
simumai, kuriuos be muitų ga 
h įsivežti ir tose ribose jokių 
kliuvinių nesudaroma. Pav., ga

ii laisvai atsivežti iš JAV kar
boną . cigarečių, kurių kaina 
ten pusinė ir tt. žodžiu, mui
tininkai ir vizų tikrintojai ne
sudaro jokio sunkumo ir ta 
procedūra, kuri bendrai imant, 
nėra maloni, JAV—Kanados 
sieną peržengiant, yra papras
ta ir mažiausiai nemaloni.
KELIONĖ TRAUKINIAIS.

Kanados ir JAV traukiniai 
visiškai vienodi, tokio pačio ti 
po ir tų pačių įrengimų. Visi 
jie turi tuos pačius patogumus 
n nepatogumus. Pulmaniniai, 
pirmos klasės, ne kuo skiriasi 
nuo antros klasės. Kietų va
gonų iš viso nėia.

Pakelių vaizdai labai įdomūs 
ir gražūs. Yra tiesiog pasakiš
kai gražių vaizdų, pav., trau
kinys eina ilgą laigką ežeru, 
per kurį nusidriekęs siauras ge 
ležinkelio ruoželis. Ežeras pla 
tus, su daugybe salų, užlankų. 
Jis prasideda tuojau įvažiavus 
į Ameriką ir tęsiasi beveik iki 
rludsono upės. Tai didžiulis 
Champlain ežeras, kurio van
denys Richelieu upe Įteka į 
Šv. Lauryno upę ties Sorel. 
Kiek čia amerikoniškai įrengtų 
vilų, vasarnamių, uostų, mau
dynių, mažose vienišose salose 
ant vandens pakibusių namu
kų.

Paskui traukinys pradeda 
leistis H'udzono upės pakran
tėmis New Yorko link. Man 
be galo Įdomu, kad į senatvę 
tenka lankyti tas vietas, apie ku 
rias, kaip apie kokias nepap
rastas, dar mokyklos suole 
esant teko skaityti iš Šerlok 
Holmso, Nat Pinkertono ir ki
tų kriminalinių romanų rašy
tojų, Kurių nepaprasti įvykiai 
vis sukdavosi apie Hudsoną, jo 
patiltes, uostus ir tt.

Bus daugiau.
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ELEKTR O TECHS IK OS 
MOKYKLA

Canadian School of Electricity Montrealyje.
Canadian School of Electri

city yra Milwaukee (U. S. A.) t. t. 
Inžinerijos Institutų skyrius, 
veikiąs nepriklausomai Kana- rą ar radiją 
doj nuo 1924 metų Quebec'o pereiti paruošiamą klasę, ku- 
provincijos nuostatų ribose. 
I ai yra vienintelė elektros in
žinerijos mokykla, turinti su
trumpintą akademini kursą, 
taikomą kanadiečiams, baigu
siems High Sciiool ar turin
tiems tolygų išsilavinimą, taip 
pat toje srityje airbusiems ar 
aibantiems, norintiems pagi
linti teorijos žinias.

Šioje mokykloje, be elekt
ros, yra radijo ir televizijos, 
elektronų ir braižybos klasės 
dienomis, vakarais ir korespon 
dencijos keliu. Elektros inži
nerijos ir radijo-televizijos kur 
sai išeinami pei 6—10 mėne
sių dienomis, ar per 1—2 me
tus vaKarais. Elektronų kur
sas taikomas baigusiems šios 
mokyklos elektrą ar radijo ir 
televiziją ir trunka maždaug 
metus dienomis ar iki 2 metų 
vakarais.

Specialūs braižybos kursai, 
k. a., elektros, radijo, archi
tektūros ir mechanikos trunka 
metus dienomis ii maždaug pus 
antrų metų vakarais. Tai pri
klauso nuo pačio studento, 
kaip gabus toje srityje ir kiek 
laiko skiria braižybai mokyklo 
je ir namuose.

Mokestis už dienos kursą 
(35 vai. savaitėje) — 11 dole
rių savaitei ir už vakarinį kur
są (6 vai. sav.) — 5 dol. savai
tei. Knygas, braižybas įran
kius ir rašomąją medžiagą rei- 
Kia įsigyti patiems. Braižybos 
popierių mokykla duoda dova
nai.

Visi egzaminai atliekami tik 
raštu anglų (dėstoma kalba) 
ar prancūzų kalbomis. Perei
namieji ar periodiniai agzami- 
nai turi būti išpildyti minimum 
75 proc. Baigiamųjų egzami
nų rezultatai yra dalomi į dvi 
dalis:

1) Elektrotecnniko diplo
mui 75 proc. — 79 proc ir

2) jaunesnio inžinieriaus 
diplomui 80 pore. — 100 proc.

Per 21 metus ši mokykla yra 
išleidusi per 5000 diplomuotų 
elektros ir televizijos specialis
tų, kurie turi gerai apmokamus 
darbus ir užima gana atsakin
gas vietas Kanados pramonėj, 
radijo stotyse ai savuose biz-

niuose kaip kentraktoriai

VOKIETIJOJE DAR DAUG 
šelptinų lietuvių. 
Šiuo metu vien Vokietijoje 

yra šelptinų 8.440 lietuvių, ku 
ir rių tarpe 523 džiovininkai, 38 

proto ligoniai, 471 chroniški 
per du 

cūkst. vaikų ir kt. Visi jie yra 
cent dešimtyje sanatorijų, pen 
kiolikoje senelių prieglaudų ii 
šimtas devyniasdešimtyje įvai 
rių kitų gyvenamų vietų. Be

KieKvienas, pasirinkęs elekt ligoniai, 682 seneliai, 
n televiziją, turi

noje kreipiamas dėmesys į ma 
tematikų ir pirmuosius pagrin
dinius elektros dėsnius. Po 
egzaminų (min. 75 proc.) pe- to, dar Austrijoje yra 207 lie- 
reinama j pasirinktos specialy- tuviai, beveik išimtinai paliegė 
bės klasę, kurioje tenka susi- hai ir būtinai šelptini; Pran- 
durti su visa svarbiausia me- cūzijoje — apie J ,200, Italijo- 
džiaga. Čia dar kartą kartoja- je — apie 100 ir kituose kraš- 
mi pirmieji dėsniai ir pradeda
ma magnetizmu. Tada, kinta
mos ir nuolatinės srovės te
orija, dinamos, generatoriai, 
motorai, jų klūtys, skaičiavimai 
ir konstrukcija, matavimų ins
trumentai, baterijos, įvairūs 
transformatoriai, instaliacija, te 
lefonas, telegrafas, šviesų Įren
gimai, elektrinių susisiekimo 
priemonių Įrengimai gelžinke- 
liuose ir tt. Prie to privalomas 
bražybos kursas ir laboratori
jos darbai.

Gal būt daugeliui bus nuos
tabu ir neįtikima, kad per 6— 
10 menesius garima taip daug 
medžiagos išeiti. Taip, šiame 
kurse labai daug medžiagos ir 
daug reikalaujama, bet nieko 
kito prie pasinnktos specialy
bės čia nedėstoma. Nei kalbų, 
nei religijos, geografijos, isto
rijos ar kūno Kultūros nėra, 
kaip kad buvo mūsų europinė
se technikos moKyklose. Kiek
vienam šią mokyklą lankan
čiam privalu taupyti laiką ir 
pietų pertrauką išnaudoti brai
žybai ar namų darbams. Rei
kia dirbti namuose kiek galint 
daugiau ir aiškintis mokyklo
je sunkesnius dalykus, kad su
trumpinus mokslo laiką ir su
mažinus išlaidas.

Ypatingai dienos metu spar 
čiai žengiama pirmyn, todėl 
mokiniai perkrauti teorija, na
mų ir laboratorijos darbais. Be 
to, mokykla stengiasi perduo
ti naujausius laimėjimus elekt
ros ar radio televizijos srityse. 
Tenka vesti užrašus, kadangi 
to nėra jokiose teksto knygose.

Bet gi, 6—10 mėnesių nėra 
ilgas laikas ir [manoma moky 
tis ir dirbantiems bet kokį dar 
bą. Didesnė diais mokinių dir 
ba, iš kurių keletas turi 3 kei
čiančias pamainas. Todėl jiems 
tenka dvi savaites lankyti mo
kyklą vakarais, o trečią — die
nomis. Nežiūrint šių sunkių

tuose mažesni skaičiai.

Visu tu kraštu lietuviai 
kiasi amerikiečių pagalbos.

šau

sąlygų, jie mokosi ir anksčiau 
ar vėliau baigs šią mokyklą. O 
kievieni darbo metai savo spe 
cialybėje atneš vis daugiau 
praktikos ir didesnį uždarbį. Ne 
vienas gilins savo žinias aukš 
tesnėse moyklose, o gal ir uni 
versitete.

Tad, kas domisi elektros in
žinerija ar radijo-televizija ar 
braižyba, teiraukitės „Cana
dian School of Electricity“ 
1204 Crescent st., Montreal, 
Que. A. M.

KULTŪRW£#KKOjVIKA
ŽYMESNIEJI ŠIŲ METŲ SUKAKTUVININKAI

Sausio 27 d. suėjo 75 metai 
kai Dabikinėje, Papilės vai., gi 
mė Jonas Jaks-lyris, „Darbi
ninkų Balso“, „Lietuvos Žinių“ 
bendradarbis ir „Naujosios Ga
dynės ir kitų laikraščių admi
nistratorius, Finansų minister! 
jos departamentodirektonus,vi 
suomeninikas ir politinis veikė
jas, miręs 1938 m. Kėdainiuo
se.

LapKričio 2 d. sueis 65 me
tai kai Raseiniuose gimė Stasys 
Dirmantas, topologijos profeso 
nūs, parašęs „Topografiją“, 
„Topologijos kursą“ ir tt.

Vasario 19 dieną suėjo 75 
metai kai mirė pirmojo lietu
vių laikraščio „Nudavimų“ re
daktorius Fridrikis Kelkis.

Kovo 19 d. sėjo 65 metai kai 
mirė Juozas Ignas Kraševskis, 
Vilniaus miesto istorijos, dau
gelio istoriškai mitologinių 
apie lietuvius veikalų lenkų kai 
oa autorius, gaivinęs lietuviš
ką mintį ir kėlės jos praeitį.

Rugpjūčio 17 d. sueis 60 
metų, kai mirė vienas didžiau 
siu lietuvių lyrikų, nepaprasto 
nuoširdumo poetas kun. Anta
nas Vienažindis, kurio dainas 
ir dabar dar dainuoja žmonės.

Spalio 3 d. sueis 50 metų

n
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JOS.YASAUSKIS
i 1720-24 Buchanan Street,

Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, 
muotame Hollywood Floridoj.

L me pirmos rūšies su visais p atogumais.
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, nes čia būna 
nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive 

žame, paskambinus telefonu 3290.
t- - ~ H---------- K------------- M-------  M K«=

Hollywood, Florida, 
tai pal- 

Apartamentus užlaiko- 
Kviečiu visus

v

£

ko pažymimas leidėjo adresas: 
F. M. Juras, 94 Bradford St., 
Lawrence, Mass., USA.

IŠĖJO NAUJAS 
SAVAITRAŠTIS.

Čikagoje balandžio mėn. 23 
d. data pažymėtas pasirodė nau 
jas savaitraštis žurnalo forma 
to 20 puslapių „Atspindžiai". 
Laikraštį leidžia ir redaguoja 
V. Meškauskas ir J. P. Palu
kaitis. Bemaž visas laikraščio 
turinys užpildytas tarptautinės 
politikos straipsniais. Du pas
kutinieji puslapiai užpildyti 
įvairiomis karikatūromis, 
riaikrasčio paskiras egzemp
liorius 25 centai ir prenumera 
ta iki metų galo 6 doleriai.

J. Janulaitis.
Partizanų daina.

Per kainus ir per slėnius 
mes žygiuojame pirmyn, — 
įaudonuosius nu galėsim, — 
tik pirmyn, vyrai pirmyn!

Dega vėliava trispalvė 
ugnimi žaizdų gilių, — 
kaujas narsūs eskadronai 
partizanų atkaklių.

Sudaužysim atamanus, 
išnaikinsim jų pulkus — 
prie maskolijos šalies 
mes užbaigsime žygius.
Prisiminsim — kaip 

pasakas, 
tartum plasdančias liepsnas— 
lietuvių nakties atakas — 
partizanines kovas.

ŠIS TAS...
— Iš už geležinės sienos 

laiške rašoma: „Čia gyventi 
yra daug geriau tiems, kurie 
neprisirišę prie gyvenimo. . .“

— UNO posėdyje įpykęs Vi 
šinskis Filipinų užsienių rei
kalų minister) C. P. Romulą 
pavadino „nedideliu vyru, bet 
su didele gerkle“. Romulas į 
tai atsakė, kad jeigu nuo didu
mo priklausytų, tai karvės zui
kius išgaudytų.. .

— Filipinų atstovas japo
nams pastebėjo: „Frakai, man 
rodos yra tie patys, kuriuos ja
GERB. „NEPRIKL. LIETU

VOS“ BIČIULIAMS 
CHICAGOJE.

„Nepriklausoma Lietuva“ Či 
kagos lietuvių tarpe yra labai 
mėgiama ir laukiama, tai įro
do jos greitas išpirkimas kios 
kuose. Pageidaujantiems „N.

nuo mirties romanisto dr. Vin 
co Pietario, parašiusio „Algi
mantą“, „Lapės pasaką“ ir ki
tus kūrinius.

Lapkričio 26 aieną sueis 30 
metų kai mirė vienas didžiausių 
Lietuvos poetų Antanas Bara
nauskas, vyskupas, parašęs ne- 
mirštąmą „Anykščių šilelį" ir 
kitų gražių patriotinių eilėraš
čių, be ko kita, „Kad tu, gudai, 
nesulauktum, neuus taip, kaip 
nori. .." ’

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kazys Viktoras Banaitis. 100 

LIAUDIES DAINŲ—Lithua
nian Folk Songs-Chansons Po- 
pulaires Lithuanmnes — Li- 
tauisches VolksUeder. Išleido 
prelatas P. M. Juras. Tai yra 
didelis, 126 puslapių, gaidų 
albumas, kuriame [dėta 100 dai 
nu, kurių 20 prilaikytos soio 
dainavimui, palydint fortepijo
nu, 59 mišriam chorui ir liku
sios — vyrų chorui. Leidinys 
turi lietuvių ir anglų kalba 
dainas, liaudies dainų harmo
nizavimo arba panaudojimo sa 
[angas, kurios aptaria liaudies 
varankiškesnei kompozicijai 
būdus, priemones ir tt. Tai ia 
oai vertingas leidinys, kurį, 
be abejojimų, [sigys visi lietu
viškosios muzikos mylėtojai ar 
ba jąja besidomį.

Tai yra kapitalinis mūsų žy
miojo kompozitoriaus darbas, 
kuriuo pasidžiaugs visi tikri lie
tuviškosios kultūros vertinto
jai. K. V. Banaitis šiam lei
diniui panaudojo ne tiktai dar 
bo, kuris reikia vertinti kaip 
aukštos muzikines kultūros ži
novo darbas, bet ir kaip kūrė
jas jis šiuo daibu bus įnešęs 
daug nauja lietuviškųjų liau
dies dainų patiekimui, harmo
nizacijai, jų praplėtimo for
moms ir tt. Leidinys perdėm 
rimtas ir vertingas. Juo galės 
pasinaudoti mūsų chorai ir so
listai, kurie buvo belieką su ne 
gausia soline ir chorine litera
tūra.

Reikia aukštai įvertinti ir 
prelato P. M. juro medžiagi
nį įnašą šį leidinį leidžiant, 
nors pajamos už jį,.tikraiusiai 
išlaidas apmokės, kas, deja, 
daugeliui gaidų leidėjų ne visa L,“ užsisakyti ar joje duoti skei 
da sėkmingai vykdavo.

Gaila, kad leidinyje nepa
žymėta ne kaina, nei adresas, 
kuriuo galima š[ puikų, pirmą 
jį tokios apimties lietuvišką 
gaidų albumą gauti. Dėl viso

bimus, galima tai visa atlikti 
Čikagoje kreipiantis adresu:

J. Janulaitis,
3645, So. Emerald Ave.

Chicago 9, Illinois.
Telef. FRontier 6-3253.

PITIKOS POST- MORTEM
DR. WATSON KIRKCONNELL,

Academijos Universiteto Rėk torius, Wolfille, N. S. 
Vertė K. Dobiliškis (autoriui sutikus).

IV. ją Vakarų Europos gynime;
Europoje visos šalys, esan- tuo tarpu komunistų skaičius 

čios už „geležines uždangos“, Prancūzijos armijoje siekia 15 
yra [jungtos į Sovietų ekono- procentų; svarbiausia darbinin 
minę sistemą, išskyrus Suomi- kų organizacija (le Confedera 
ją, kuri Maskvos malone nau- tion Genei ale du Travail su tri 
dojasi abejotina laisve, ir Ju- mis milionais narių) yra do- 
goslaviją, kur Tito, būdamas minuojama komunistų; ir 1950 
įsitikinęs komunistas piktos metų gruodio mėnesio rinki- 
praeities, atsisakė paklusti Sta mai parodė, kad kiekvienas tie 
linui. Šiuo atveju Trumano čias Piancūzijos pilietis bal- 
diplomatija pasirodė tokia pat suos už komunistus, neatsižvel 
nusigyvenusi, kaip ir Roose- giant į pablogėjusią tarptauti- 
velto. Pastaraisiais metais Ju- nę padėtį. Prancūzijos infor- 
goslavijoje javai neužderėjo ne macijos ministeris neseniai pa 
dėl sausros, bet valstiečių pasi skelbe, dokumentuotą straips- 
preišinimo Tito priverstinai ko nį apie kominformo planus 
lektyvizacijai, ir sis kraštas yra valdžiai užgrobti karo atveju, 
pribrendęs neramumams; tuo užimant viso krašto pašto įstai 
tarpu Trumanas atėjo Tito į pa gas, telefoną, radio stotis, aero 
galbą be jokių sąlygų, ir kan- dromus ir geležinkelius su pa- 
Kinami gyventojai aiškina, kad galba paruoštų ir gerai gink- 
amerikiečiai remia dabartinę luotų dalinių.
neapkenčiamą tironiją. Nekomunistinės Europos ap

Bendrai administruojamoje jungimas yra skatinamas su
austojoje, kur Sovietų genero tarčiu> kaip, pav., 1948 m. ko 
las Bielkin, padedamas pulki- vo mell. 17 d Bendradarbia- 
ninko Motinov (kadaisia pasi- vimo Sutartis, sudaryta tarp 
žymėjęs Ottawoje), yra atsa- Anglijos, Prancūzijos, Belgi- 
kingas už žmonių grobimą, šni JOSj Olandijos ii Luksembur- 
pinėjimą ir sabotažą, pereitą gO- 1949 m. baiandio mėn. 4 
rudenį buvo mėginama užgrob d. šiaurės Atlanto Sąjungą, su 
ti visą kraštą tiesiogiu veiks- daryta tarp Europos kraštų, 
mu; ir galimas daiktas, kad ta Kanados ir Jungtinių Vaisty
tai yra ne paskutnis kartas, bių; ir Europos Tarybos Sta- 
Italijoje, kuri kankinama var- įUtas, psiršytas 1949 m. ge- 
go ir gyventojų pertekliaus, gUžsė mėn. 15 d. dešimties ša- 
pastaraisiais metais komunistai lių (Amlijos, Prnacūzijos, Bei 
siek tiek pralaimėjo, vienok jie gijos, Olandijos, Luksembur- 
dar turi pavojingų pasekėjų gO) Danijos, Noivegijos, Švedi 
valstiečių tarpe ir ir pramonės jos, Irlandijos ii Italijos), prie 
□ntyse Šiaurėje. kurių vėliau prisidėjo Graikija,

Prancūzija, sekanti po Vo- Turkija ir Islandija. Europos 
Kietijos, užima svarbią! pozici- Taryba sąmonnigai neliečia sa

vitarpio gynimosi reikalų, bet metais, ir 1945 metais beveik 
šiaurės Atlanto Sąjunga savo du tūkstančiai aktyvios tarny- 
prasme yra karinė organizaci- bos karininkų ir dar didesnis 
ja ir, turint galvoje didelį pa- skaičius eilinių buvo paruošty- 
vojų nekomunistiniam pašau- je. Jie buvo stipriausi Meksi- 
iiui iš Sovietų pusės, imtasi žy koje, Gvatemaloje, Kuboje, 
gių padaryti ją veiksminga, su Kosta Rikoje ir Haiti. 1947 me 
jungiant resursus, štabus ir nu tais jie buvo susirinkę Kubo- 
statant pozityvią ginklavimosi je tikslu užpulti San Domingo, 
programą. bet buvo sutrukdyti Kubos

Kas liečia Didžiąją Britaniją, vyriausybės, spaudžiant Wa- 
tai jos silpna strategine pusė shingtonui. Tų pajėgų dalis 
reiškiasi tuomi, kad komunistai 'buvoi panaudota Venecueloje 
yra įsiviešpatavę svarbiose pra dkslu kairųjį Eėthancourt ą 
monės pozicijose. Tuo būdu įstatyti į valdžią; orgamzavi- 
angliu kasėjai yra vadovaujami mul sukilimų I anamos mieste, 
žymaus komunisto, Arthur'o teronžavimui San Salvadoro 
Horner, ir komunistų jėga pa- P°j 1948 metų rinkimų, kai pre 
raližuoti Anglijos uostams ke- ^ntu tapo konservatorius; 
lis kartus buvo išbandyta. Pa- ir mėginimui sukelti revohuci- 
staraisiais metais Statybos Domininkonų Respublikoje 
Konstruktorių Unija (the Con- 1949 metais.
struction Engineering Union) Roosevelto karo meto vy- 
išrinko komunistą savo sekre- riausybės stiprus spaudimas } 
torium ir Yorkšyro Federaci- Lotynų Amerikos respublikas 
jos Amatininkų Taryba (The užmegsti draugiškus santykius 
Uarkshire Federation of Tra- su Sovietų Sąjunga daugiausia 
ties Concil) išrinko komunistą padėjo komunistų pasisekimui 
savo pirmininku. Lotynų Amerikoje. Nėra rei-

Žymiausias komunistų šnipi- kalo' minėti, kad Stalinas pla- 
nėjimo centras Vakarų Pusru- c,ai ^naudojo šią padėt}.
tūlyje yra Meksikoje ir Gva- Iš visų šalių Jungtinės Vals 
temaloje. 1941 m. lapkričio mė tybės ir Kanada labjausia yra 
nesį, kai Vakarų Pasaulis tei- paliestos raudonųjų įtakos, net 
kė Stalinui didelę paramą jo ko ir šiuo metu, kai mes savo sąs 
vai prieš Hitlerio armijas, pla- kaita žinome, kad infiltracijos 
ti komunistų programa Vaka- dydis yra labai rimtas. Kana
rų pasauliui sunaikinti buvo doje Karo metu Nacionalinė 
priimta Maskvos agentų kon- Filmų Įstaiga, Kanados Radijo 
ferencijoje, įvykusioje Meksi- Korporacija ir Karinės Infor- 
kos mieste. Čia buvo pastatyta macijos Įstaiga liudija apie rau 
ant kojų Pan-Slavų propagan- donųjų aktyvumą, ir net Na
da, kurią koordinavo komite- cionalinis Tyrimų Institutas, 
tas iš Montevideo ir 1947 me- kaip paaiškėjo iš šnipinėjimo 
tais 60 procentų 1.250.000 Lo bylos, turėjo savo termitų. Be 
tynų Amerikos slavų buvo veik ligi šio laiko kai kurios 
Maskvos kontroliuojamose or- darbininkų grupės, įskaitant 
ganizacijose. Karo jėgos galu- suvienytą Electros Darbininkų 
tinai revoliucijai taip pat buvo Uniją, Kasyklų, Malūnų ir Ly 
dalis programos, priimtos 1941 dyklų Darbininkų Uniją ir

Kanados Jūrininkų Uniją, yra gandą. Viena moteris iš R. Vo 
vsiiškai kontroliuojamos komu- kietijos rašo man, kad ji ir ki
mštų. Taip pat du dideli mies ti „Taikos Komiteto“ nariai 
to laikraščiai beveik ligi šios yra labai užimti laiškų rašy- 
dienos yra nuolatiniai pasekė- mu, pagal įsakymą, visoms 
jai. Jungtinėse Valstybėse (Amerikos moterims, neteku- 
svarbios darbininkų grupės bu sioms sūnų ar vyrų Korėjos ka 
vo dominuojamos panašiu bū- re, raginant jas jungtis į Pa
du, ii net toki liberaliniai lei- šaulio Taikos Komitetą (So
diniai, kaip „The Atlantic vietų organizuotą). Galimas 
Monthly" ir „The Nation“, bu daiktas, kad toks pat psicholo 
v o infiltruojami. Dar rimtės- ginis vajus, nukreiptas į Kore- 
1110 pobūdžio iniiltravimas bu- ios karo nuskriaustuosius, yra 
vo į Jungtinių Valstybių Vy- varomas ir kitų „taikos komi- 
nausybę, ypatingai į Vidaus tetų“, esančių kitose šalyse. 
Reikalų Departamentą, į kurį Visa, kas silpnina priešo savi- 
skverbėsi komunistai ir jų pa- saugos jausmą, yra laikoma 
sekėjai, aktingai palaiką Roose tikru ginklu šiame modernia- 
velto politiką, kuri beveik pri- me kare.
vedė mūsų šalj prie nelaimes. Todėl, kai pastaruoju metu 

Vf mes per visas radijo stotis bu
vome raginami ištiesti Stalinui 

Gal butų labai įkyru per ii- dešinę, gailestingumo ir geros 
gai sustoti ties praeities paklai valios, ranką ir buvome tikri 
du svarba šiais palaimos ir pa- dėl taikingos pasaulio ateities, 
yojų metais. Reikėtų pasiten- fcas buvo apimtas saiubo 
kinti trumpa santrauka. dėl tokio vaikiškumo. Roose-

Pagal pirmą išvadą, kurią tu veltas davė rusiškam vilkui už 
rime padaryti, yra didelė kvai- 11 bilionų gėrybių r ginklų; 
lystė įžiūrėti bet kokį nuošir- jis numetė jam laisvę Lenkijos, 
durną dabartiniame Kremliaus Čekoslovakijos, Vengrijos, Ru 
taikos vajuje. Per trisdešim- munijos, Bulgarijos, net Ki- 
ties metų laikotarpį Stalinas nijos; ir tas vilkas ciniškai su- 
sulaužė beveik kiekvieną, jo pa rijo visa tai ir, vietoj to, kad 
ties sudarytą, sutartį, išsky- pavirsti [ krikščionišką šunį - 
rus tą, kuri jo paties troškimu - aviganį (kaip Rooseveltas ir 
buvo pasirašyta su „Galinguo- Hopkins'as linksmai pranaša- 
ju“ Hitleriu. Sovietų politiniai vo), tapo dar godesnis mėsa- 
mokslininkai atvirai rašo, kad edis nekaip kada nors. Ką dau 
sutartys yra priemonė nugink- giau galėjo mūsų utopiški pa- 
luoti tą asmenį, kurį jūs nori- tarėjai įmesti į jo nasrus, jei ne 
te nužudyti. Dabartinėje sa- mūsų ir kitų laivų pasaulio li- 
vo politikoje Sovietai stengiasi Kūčių laisvę? Dešimtmečuii 
nušauti du zuikius:.sukurti di praėjus, per kurį komunistinė 
dėlę ir galingą karo mašiną, vergija iškilmingai išsiplėtė, 
apimančią visus gyventojus, uimdama trečdalį žmonijos, 
paruoštus karui, ir tuo pačiu Raudonas Vilkas gali patylo- 
metu silpninti Vakarų karinę mis šaipytis ir naivumo tų, ku- 
jegą, naudojant daugybę įvai- ne galėtų vardan šventos tai- 
nų intrigavimo priemonių, šni- kos laisvai perduoti jam dau- 
pinėjima, sabotažą ir propa- giau tautų.
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Moksto-teclmikos naujienos
PLANUOJAMAS CUKRAUS LIGOS TYRINĖJIMAS.

Toronto Gage Institute at
liks keleto šimtų tūkstančių 
žmonių mieste ir apylinkėje ty 
linėjimą, ar jie neserga cukri
ne liga.

Iki šiolei instituto uždavinys 
ūuvo tyrinėti tuberkuliozę, kad 
ligoniams suteiktų geriausią g> 
dymą. Institutas dabar yia pa 
oirenkęs ištirti cukraus ligą ar 
ji nėra surišta su tuberkulioze.

Yra ginčijama, kad cukraus 
liga savo aukas taip silpnina, 
jog jos gali pasidaryti tuberku- 
lozes aukomis. Tarp 1945 ii 
1949 metų cukiaus lika būva 
aštuntoje vietoje sąraše, kurio 
ligos kanadiečiams davė dau- 
mirčių. Insulino turėjimas, ku 
ris buvo kanadiečių atrastas, 
ir kuris tiek daug padeda žmo 
nėm visame pasaulyje, nieko 
nepadėjo.

DIDŽIAUSI MOTORAI 
PASAULY.

General Electric Co., įren
gė prie Coulee, JAV užtvan
kos (surblių stoty) du elekt
ros motoru po 65.000 HP, že 
mės drėkinimo iKslams. Vieno 
motoro svoris per 330 tonų.

Motorai varys du didžiausius 
siurblius pasauly. Jų kiekvie
nas galės patiekti po 1.000 mi 
lionų galionų vandens per pa
rą (50 tonų per sekundę). To 
kiti vienu siurbliu būtų galima 
aprūpinti vandemu net didžiu
li New Yorko

AMERIKOS
Spalių 8—1

Peru, kviečiamas penktasis 
Pan-Amerikos sauskelių kong
resas, kuriame susitiks abiejų 
Amcnkų valstybių atstovai pa (1.4 72 pėdų), įrengiant papil- 
diskutuoti, kaip geriau sude- domą bokštą televizijos ante- 
nnti sauskelių linkio plėtimą nai.

ir susisiekimo tooulinimą. Bus 
mėginama sukurti Pan-Ameri- 
kos sauskelių tinklo sistemą. 
Numatyta tartis dėl JAV tech 
mkine^ pagalbos Pietų Ameri
kos salių keliams tobulinti.

LĖKTUVAI GARAŽAMS 
KREČIA POKŠTUS.

Dayton, Ohio, JAV, dviejų 
namų savininkai įsirengė ga- 
lažus su uitra-gaisine durų ati 
darymo sistema. Prisiartinus 
prie garažo automobiliui, įtai
sytas jame ultra garsinis švil
pukas automatisKai atidaro ga 
ražo duris. Viskas buvo gerai, 
kol nepradėjo virš tų garažų 
skraidyti sprausminiai lėktuvai, 
turį platų ultra-garsinį spekt
rą, kuri inžinieriams ir prie ge 
liausiu norų nepavyko išfiitruo 
ti. Tokiu būdu garažų savinin 
aams teko nuo ultra-garsinės 
sistemos panaudojimo atsisa
kyti.

TELEVIZIJAI REIKIA 
DAUG ELEKTROS.

Per metus televizoriui atsi
eina iki 15 dolerių, imant, kad 
vidutiniškas 
vatų, ir veikia 
vai. ir skaitant 
landą 4 centus, 
toje dabar apie 
levizijos imtuvų, televizija pa 
didina elektros stočiai 187 mil. 
dol. pajamų per metus.

AUKŠČIAUSIAS PASAULIO 
PASTATAS

imtuvas yra 250 
kasdien po 4 
už kilovatva- 
Esant apyvar 
12,5 mil. te-

miestą.

SAUSKELIAI
dd. Limoje, — Empire State Building N. 

Yorke, 410 m (1.250 pėdų) 
aukščio virš gatvės paviršiaus, 
šiemet paaukštintas iki 483 m

633

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviška* Restoranas.

SAV M AUK Y S.
Church Ave (prie V ei dun Ave> arti naujosios 

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadir niais po^pamaldų.

lie-

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.

Skambinkite telefonu arba užeikite: 
Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak.

3664 St. Famille St.
Tel. HA 6708 Montreal,Que.

KLAUSIMAI
IR ATKAKS MA!

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

Malonėkit man duoti paaiškinimą „Nepriklausomoj Lie
tuvoje” apie Kanadoje galiojančią vekselių teisę: ar vek 
sėlis čia turi panašios galios, kaip pav., Lietuvoje, Vo
kietijoje? Ar egzistuoja Kanados sutrumpinta vekse
lio byla, jeigu vekselio davėjas nemoka vekselio laikui 
suėjus? Ar Kanadoj pažįstamas paprastas ir įsakytinis 
vekselis? Jeigu Kanados vekselis neturi šitų ypatybių, 
kaip kai kurie aiškina, koks dokumentas jį atstovauja, 
pav., skolinant pinigus irnorint gauti į vekseli panašią 
garantiją?“
(Atsakymas j Dr. jur. M. Anyso, Toronto 4, Ont., pa
klausimą).

Vekselių ir kilų vertybės po
pierių teisė yra dirbtinas pada 
rinys, sukurtas ir formuotas 
tainavimui prekybos ir komer 
cijos specifiniams tikslams. Tai 
juridinė sritis, kurioje logikos 
dėsniais vadovaujamasi iki 
Kraštutinumo.

Kai vertybės popierių įsta
tymai rado savo vietą 1818 m. 
Prancūzijoje išleistame Code 
de Commerce, 1849 m. Vokie
tijoje priimtoje Allgcmeine 
Deutsche Wechelordnung, Ang 
iijoje ir kituose anglo-saksų 
kiastuose, įskaitant Kanadą, 
teismai vadovavosi teise, išdirb 
ta per šimtmečius prejudicijū 
t precedentų) būdu. 1882 m. 
Britanijos parlamentas kazusų 
teise, liečiančia pinig-laiškius, 
vekselius, Įsakomuosius vekse
lius, čekius ir skolos raštus ko
difikavo. 1890 m. Anglijos 
„Bills of Exchange Act“ įsta
tymą su kai kuriomis modifika
cijomis adoptavo. Jis, su ma
žais pakeitimais, tebėra ir 
šiandien galioje visose provin
cijose, įskaitant Quebeco.

Vertybės popierių teisė yra 
plati ir ją nagrinėti galima 
bent keliais požiūriais. Atsa
kydamas į Jūsų, pone Daktare, 
malonų paklausimą, sustosiu 
tik ties viena rūšimi, t. y. ka- 
nadiškąja „promisory note“ 
(pasižadėjimo raštas, Schuld
schein). Dėl suprantamų prie
žasčių neįmanoma leistis į visų 
jo savybių nagrinėjimą, nei į 
jo arba panašaus instrumento 
palyginamąjį aprašymą kitose 
jurisdikcijose. Turėsiu pasiten 
kinti bandymu išryškinti vek
selio tik garantijinį aspektą.

31.

labetinę knygą, kun šerifo įs 
taigoje kiekvienam prieinama. 
Vargu ar atsiras asmuo, ku
ris pirks mantos ipoteka apsun 
aintą automobilį. Bet jeigu 
toks pilkėjas ir pasitaikytų — 
o praktika parodo, kad ne visi 
yra pakankamai atsargūs pasi
tikrinti šerifo knygose, arba iš 
viso nežino, kad tokios yra ve 
uamos — jis turėtų grąžinti 
skolą kreditoriui arba prarastų 
mašiną.

2. Pasižadėjimo raštai.
Bet kokia garantija paimti 

iš skolininko, kuiis yra be kil 
nojamų ir nekilnojamų gėry
nių? Sakysim jo visi žemiški 
turtai susideda is „omnia mea 
mecum porto", graikų filosofo 
žodžiais. Kanadiškasis „pro- 
misory uote“ maždaug atstoja 
lietuviškąjį vekselį arba skolos 
raštą, vokiškąjį Schuldschein. 
loliau vartodamas pasižadėji
mo rašto terminą aš turiu min 
tyje kanadiškojo „promisory 
note" sąvoką.

Kad būtų traktuojamas teis
mo kaip vertybės popietis, ka- 
nadiškasis pasižauėjimo raštas 
turi būtinai turėti šias sudeda
mąsias dalis: (1) davėjo (2) be 
sąlyginį pasižadėjimą mokėti 
(3) už gautą veitybę (4) nu
statytą pinigų sumą (5) tam 
tikru terminu arba (6) pagal 
pareikalavimą. Šias savybes tu 
iintis raštas yra ypatingai nau 
dingas dviejais atžvilgiais: toks 
vertybės popietis yra perveda
mas ir juo pasnemiant galima 
kelti sutrumpintą bylą, kurioje 
nebereikia teismui Įrodyti už 
ką, kada, kam ir tt. pinigai bu
vo paskolinti.

Sakysim teismas priteisia 
mokėti skolą. Bet skolininkas 
jokių vertės objektų, išskyrus 
savo aprangą, neturi. Kanados 
teismai kalėjimo apsaugon dėl 
nepajėgumo mokėti privatiems 
kreditoriams, išskyrus kai ku
riuos išimtinus atsitikimus, pv., 
teismo paniekinimą, skolininko 
nepaima. Gerai, jeigu subank- 
; litavęs inidvidas turi pastovų 
darbą. Tada kreditorius gali 
gauti iš teismo Įsakymą, nu
kreiptą j darbdavį, kad jis su
laikytų darbininko atlyginimą 
skolos padengimui. Ontario 
provincijoje normaliai neišduo 
damas leidimas sulaikyti dau- 

; giau kaip 30 proc. uždarbio. Di 
i delis procedūrinis apsunkini

mas tame, kad kiekvieną išmo- 
: kėjimo dieną turi būti pristato

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
KAZIO BORUTOS KNYGA BALTARAGIO MALŪNAS
Baltaragio Malūnas — knyga, kurią 1945 m. rudenį bolše

vikai per apsirikimą išleido Lietuvoje, bet tuojau surin
ko iš visų knygynų ir sunaikino.

Baltaragio Malūnas — knyga, kuri primena mums Lietu
vą visame jos puikume, kurios puslapiai tebedvelkia 
Lietuvos vėju ir arimų kvapu, kurioj vaizduojamo kai
miečio vargai ir rūpesčiai toki mažučiai ir mieli, paly
ginus juos su šiurpia šiandienybe.

Baltaragie Malūnas — knyga, kokių maža mūsų pokarinė
je literatūroje, kuri mums parodo mūsų kraštą ir ly
jant, ir saulei šviečiant ir vėjams ūžaujant, o autorių 
pačiame talento subrendime.

Baltaragio Malūną išleido Knygų Leidykla Terra. 256 psl., 
kaina $ 2,50. Reikalaukite: Terra, 946W. 31 Pl., Chic. 8, III.
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AMERIKOJE „NEPR1KLAU SOMĄ LIETUVA” 
GALIMA GAUTI:

J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.

J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. 
L. Vismantas, „Nėringa“, 1606, 25th St., Detroit 16, 
Mich. __
VL Pauža, 9124 Quincy, Detroit 4, Mich.
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, 
Mr. J- Kelėcius-SIGNS, 3352, So. Halsted St., Chicago, 
Mr. S. Tverijonas, 3301, So. Halsted St., News Stand, 
Chicago,
Mr. D. Krause, 3500, So. Halsted St., News Stand, 
Chicago.

Kanados teisinė sistema pa
žįsta visą eilę garantijinių prie 
monių, kuriomis kreditorius ga 
Ii pasinaudoti savo apsisaugo
jimui nuo paskolintų pinigų ar 
ba parduoto bet dar pilnai ne
apmokėto kilnojamo bei nekil
nojamo turto praradimo. Vie
tos stoka mums leidžia sumi
nėti tik kelias dažniausiai var
tojamas saugumo priemones.

a) Žemės ipoteka, angliškai 
„mortgage“, yra pats stipriau
sias laidas. Formalių dokumen 
tų įskaitytinis skolininkas pa
sižada grąžinti įkaitimam kre
ditoriui per tam tikrą laiko tal
pą tam tikrą pinigų sumą su 
tam tikrais nuošimčiais ir kaip 
užstatą užrašo savo nekilnoja
mą turtą, pav., žemės sklypą 
su trobesiais. Skolą negrąži
nus terminui suėjus, po tam 
tikros procedūros teismas duo 
da leidimą kreditoriui nusavin
ti arba parduoti aprašytąjį tur
tą skolos padengimui. Ipotekos 
uokumentai yra registruojami 
nekilnojamo turto knygose ir 
dėl to riša skolininko įpėdinius, 
paveldėtojus bei nirkėjus iš 
skolininko.

b) Mantos ipoteka, (chat
tel moitgage). Dažnai pinigus 
sKolinasi asmenys, kurie nekil
nojamo turto neturi. Jeigu 
skolininkas yra savininkas bal 
du, automobilio, sunkvežimio 
ar kito kilnojamo turto, pata
riama sudaryti mantos ipote
ką. Formaliame dokumente 
skolininkas pasirašo, užstatąs, 
sakysim savo automobilį kaip 
garantiją, kad jis skolą grąžins 
laiku. Terminui suėjus ir jam 
dėl košių nors priežasčių sko-

1. Kelios garantavimo formos. l°s nesumokėjus, mantos ipote 
_ kos dokumentus užtenka pa- mas naujas teismo patvarky

ki duoti anstoliui, kuris įstatymų
yra Įgaliotas automašiną kon
fiskuoti be teismo proceso ir 
net be įspėjimo. Mantos ipo
teka registruojama šerifo įstai 
goję. Apsukrus vartotų daik 
tų pirkėjas visada patikrins ai

LIETUVIS BATSIUVYS.

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal. 

Telefonas: DO 0357.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool 4337 Verdun 

Ave., Verdun. YO 3323.
J. Alcide Blais, 29—4ieme \ 
Avenue, Ville Lasalle. £ 

TR. 7849.

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. PAULAITIS 
Import - Export

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

DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

mas. Su dar didesniais sunku 
mais susiduriama kai darbo 
žmogus pradeda dažniau keisti 
darbovietę. Kaip matome, ir 
po pasižadėjimo raštu, skoliniu 
ko parašas, jam atsidūrus pas
toviai sunkioje finansinėje būk 
leje, pasidaro beveik bevertis, 
šiokio tokio apsisaugojimo su
keikia parašai skolininko drau
gų, kurie ekonomiškai atrodo 
mums relatyviai pajėgūs. Yra 
trys variantai.

skolininku A pasirašo 
ir C kaip bendri atsa- 
(joint liability). Ta- 
galima kelti visiems 
arba bet kuriam iš sig 

natarų dėl viso jicškinio. Iškė 
lūs vienam ir nieko iš jo nelai
mėjus, daleisim, jam subank
rutavus, po bylos eigos davi
mo, jau nebegalima jieškoti sko 
los iš kitų dviejų. (Quebec© 
provincijoje kiek kitaip).

kartu B 
kingieji 
da byla 
bendrai

2. Su skolininku parašus pa
deda kiti du arba _trys asme
nys, kaip bendri ir pavieniai ai 
sakingieji (joint and several 
liability). Tokiu atveju kredi 
torius yra daug geresnėje pa
dėtyje. Jis gali kelti bylą pa
vieniui prieš sakysim finansiš
kai pajėgiaus) C, iš jo nieko ne 
išgavęs arba jam išvykus, bylą 
gali kelti prieš A, arba B, arba 
prieš visus tris bendrai. Pir
mame ir antrame variante visi 
trys yra laikomi pagrindiniais 
skolininkais, nors pinigus pa
skolino tik vienas A.

3. Trečias atvejąs yra, kada 
B ir C pasirašo ne kaip pagrin 
ainiai skolininkai, bet kaip lai- 
auotojai. Tokiu atveju yra bū 
tina byla pirma iškelti pagrin
diniam skolinikui. Tik paaiš
kėjus, kad jis yra bevertis, jau 
galima kibti prie laiduotojų, 
šių trijų variantų atsiekiama 
subtylių pasiadėjimo rašto su- 
ledagamimu, pavartojant tam 
tikrus žodžius, kuriuose ypatin 
gos magikos nėra, savo vieto
je.

Pasižadėjimo raštas, kuriuo 
davėjas Įsipareigoja mokėti pa 
gal pareikalavimą (demand no 
te), apmokamas tą pačią dieną, 
kai pristatomas. Kai mokėji
mo data nustatyta, pav. 1952 
m. gegužės 4 d., pasižadėjimo 
raštas privalo oūti išperka
mas tik gegužės 7 d. Mat, Ka
nados įstatymas tokiu atveju 
duoda skolininkui tris malo
nės dienas, neskaitant ne-juri- 
dinių dienų (gegužės 4 šiais 
metais yra sekmadienis, t. y. 
nejuridinė dienaj.

Kai xas yia nuomonės, kad 
nepristačius pasižadėjimo raš
to mokėjimui tą dieną, kuri ja
me atžymėta, jis nustojąs ga
lios. Tai tik dalinai atitinka įs 
tatymines provizijas. Nepris
tačius pasižadėjimo rašto iš
pirkimui laiku, vien tik žiran- 
tai ir laiduotojai yra atleisti 
nuo atsakomybės. Pagrindinis 
skolininkas arba skolininkai he 
ka atsakingais net šešis metus 
terminui suėjus (Limitations 
Act, R. S. O., 1950, ch. 207). 
Privatiems asmenims skolinant 

pinigus Įstatymai nenustato 
rnaksimalinės palūkanų ribos.

3. Šaltiniai.
Kanadiškoji literatūra apie 

vertybės popierius, pone Dak
tare, nėra per gausi. Šalia pa
ties įstatymo „Bills of Exchan
ge Act *, kuns pardavinėjamas 
atskru ieidniu be komentarų, 
klasikinis ir akademiškiausias 
yra M. D. Chalmerso, angliš
kojo' įstatymo kodifikatoriaus, 
1878 m. paruoštas „Digest of 
the Law ol Bills of Exchange“. 
Paskutinė, 11 laida, pasirodė 
1946 m. Išsamus yra Dr. Jur. 
J. D. Falcenbridge, buvusio Os 
goode Hali Teisių Instituto de 
kano dvi knygos: „Banking 
and the Bills of Exchange" ir 
„The Law of Negotiable 1ns- 
trumens in Canada“. Tėvas il
simus advokatai Angeriai yra 
išleidę „A Digest of Mercanti
le Low of Canada' 
ry of Canadian 
Law“.
Įdėti suglausti skyriai apie Ka
nados vertybės popierių Įstety 
mus yra Įdėjęs jau viršui minė
tas Falconbridge ir Dr. jur. S. 
E. Smith, dabartinis Toronto 
universiteto rektorius, savo 
bendroje knygoje „Manual of 
Canadian Business Law“.

ir „Sumina 
Commercial 

Abiejuose veikaluose

MTtSSK

Dr. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 

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

BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE § 
§ 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. 5
| Tel. TR 8351. 2

5 Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.^ 
SS***«»***#S*SSS5S«Si*SSi4*S5****«S*S«S^

Į--------—----------------------------------------------------------------------—,
; DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS į

) Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
/ Sav. P. Rutkausko Tek: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikiodžius, žiedus ir visokias bran 
genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

j Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONA1TĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208.

j
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RINKIMAI į KLB KRAŠTO TARYBĄ.
Rinkimai į KLB Krašto Ta

rybą įvyks gegužės 24 d. p. 
Ant. Skeiverio „Pool Room'e“, 
1119 Marion Avenue. Balsa
vimas vyks no 8 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro. Rinkikų sąrašus 
galima pasitikrina pas p. P. Ja 
nušką 1027 Howard Ave., tel. 
3-9053, taip pat balsavimo die
ną būstinėje.

Čia tenka priminti KLB Ta
rybos rinkimų taisyklių 42 pa 
ragrafą, kuris nusako, kad bal 
suoti yra kiekvieno susipratu- 
sio lietuvio tautiniai bendruo
menei pareiga. Kiekvienas tu
rįs balsavimo teisę gali balsuo
ti tik už save. Balsuoti ir už 
kitus,kad ir savo šeimos narius, 
draudžiama“. P. J.
METINIS SUSIRINKIMAS.

Balandžio m. 27 d. įvyko 
KLB Windsoro Apylinkės na
rių susirinkimas. Susirinki
mui platų veiklos pranešimą 
padarė Komiteto pirmininkas 
p. P. Januška. Iš pranešimo 
paaiškėjo, kad KLB Windsoro 
Apylinkė yra įkurta 1950 m. 
balandžio m. 23 d. Tai vienin
telė lietuvių lietuviška organi
zacija veikianti Windsore.

Pagal Kanados Lietuvių su
rašymo duomenis, Windsore 
šiuo metu gyvena 217 lietuvių, 
tame skaičiuje 33 vaikai.

Per praėjusius metus sureng 
ta: Motinos Dienos minėjimas, 
Kariuomenes Šventės minėji- 
mah, Vasario 16-sios minėji
mas, Kalėdų Eglutė vaikams ir 
7 pramoginiai pasilinksmini
mai. Padarytos rinkliavos Tau 
tos Fondui ir tautiečių šelpi
mui. Diepholzo lietuvių gim
nazijai pasiųsta 25 dol. aukų. 
Pasiųsta Kanados min. pirm. 
St. Laurent telegrama dėl Ge
nocido Konvencijos ir gauta ati 
tinkamas atsakymas.

Nuo p. m. gruodžio mėn. 1 
dienos lietuvių katalikų bažny jo gėlėmis. 

-------

tiniams reikalams tvarkyti su
darytas atskiras bažnytinis ko
mitetas, kuriam perdouta ir 
bažnyčios kasa.

Yra organizuojami tautiniai 
šokiai, roušiamasi Motinos 
Dienos minėjimui ir Kanados 
Lietvių Bendruomenės Tary
bos rinkimams.

Iš komiteto iždininko p. V. 
Leparsko Pranešimo paaiškė
jo, kad Komitetas per savo vei 
kimo metus yra padidinęs 
Bendruomenės kasą 393,71 
dol., ir šiuo metu kasoje yra 
698,12 dol. Iš 8 parengimų gau 
ta 594,07 dol. pelno1.

Kontrolės Komisijos vardu 
pranešimą padare K-jos pirm, 
p. E. Zatorskis, pareikšdamas 
komitetui padėką.

Išrinktas naujas L. O. Ko
mitetas į kurį įeina P. Januška, 
J. Sinkevičius, St. Pakauskas, 
Vyt. Leparskas ir V. Barisas.
HAMILTONO „AUKURAS” 

WINDSORE.
Balandžio 19 d. Hamiltono 

L. D. M. Teatras „Aukuras“, 
vietos Lietuvių Bendruomenės 
Komiteto pakviestas, Windso
re, Kroatų saleje parodė L. 
Puidos linksmą komediją „Mo 
kyklos Draugai“.

Hamiltono L. D. M. Teatras 
„Aukuras“ Windsore yra pui
kiai užsirekomendavęs su pa
statymu „Dr. Vincas Kurdir- 
ka“, dėlto ir šį kartą į vaidini
mą publikos prisirinko pilnu
tėlė salė.

Režisorė p. E. Dauguviety- 
tė-Kudabienė ir visas „Auku
ro“ kolektyvas su šiuo veikalu 
dar kartą įrodė savo aukštą me 
ninį pajėgumą, uėl ko iš visuo 
menės nusipelnė pagarbos ir dė 
kingumo.

Po vaidinimo Detroito Lie
tuvių Teatras „Alka“ ir Wind 
soro Ląet. B-nės Komitetas 
„Aukuro” kolektyvą apdovano 

P. J.
———SIX UK’"" WK

Gežužės mėn. 11d. Londo
no lietuviai skautai visai Lon
dono lietuviškai kolonijai ren
gia Motinos Dienos rr|inėjimą. 
Minėjimas įvyks YMCA aukš
tutinėj salėje, Landone, Wel
lington gatvė Nr. 429. Pra- 
džio 7 vai. vakaro.

Meninę dalį išpildyti pa
kviesti iš Toronto smuikinin
kas Stepas Kairys ir solistė p. 
Ščepavičienė, kuriai akompo- 
nuos jos dukrelė. Motinas pa
sveikinti ir padeklamuoti ren
giasi ir Londono lietuvių šešta 
dieninė lietuvių mokykla.

Laukiama gausios publikos 
atsilankymo. Visas kolonijos

, APIE NAUJĄ LIETUVIŲ KOLONIJĄ.
tautiečių atsikelia gyventi į šį 
miestelį.

— Balandžio 27 d. Sofija 
Radvilienė savo puošniame 
Queens kotelyje suruošė ves
tuvinę staigmeną ■— shower 
party — Rožei Dobrovolsky
tei. Duktė senųjų ateivių My
kolo ir Elenos Dobrovolskiu, 
Kurie Toronte laiko rūbų krau
tuvę, išteka už čia gimusio len 
ko dantų gydytojo Eddy Vo
gei. Ponia Radvilienė, prieš

Port' Colborne, Ont. Prie gra 
žaus Lake Erie ežero, lygumo
je, plačiai išsimėtęs Port Col
borne miestelis, jame, tarp 12. 
000 gyventojų, yra apie 10 lie 
tuviškų šeimų ir tiek pat vien
gungių. Port Colborne's lietu
viai priklauso Wellando Bend 
ruomenės Apylinkei. Nedaug 
žmonių, tai atskirą visuomenes 
veikimą sunku išvystyti. Ta
čiau Port Colborne's lietuviai 
nenusimena, nes vis daugiau

r
BOLESLAW BIELSKI

SEAGRAM
ATSTOVAS

MALONIAI PATARNAUJA PERKANT LIKERIUS |

VISOMIS PROGOMIS.

MA 5271 Montreal

i P e g
ATEIVIAI

už iš miškų ir kasyklų atvyku
sių bernužėlių ir tampa nau
jais, daug vilčių teikiančiais 
tautos išlaikymo ramsčiais. 
Minint pirmuosius naujųjų 
ateivių žingsnius Winnįpege 
negalima nepaminėti visuomet 
pasiaukaus, daug patarnavusio 
Antano Matulevičiau^;, kurjįs 
savo žaliuoju Plymuth'u buvo 
tikru ryšininku ir nuoširdžiu 
bendradarbiu visuose senųjų ir 
naujųjų lietuvių reikaluose.

Artėjantis penkių metų nau
jųjų ateivių Winnipege jubilie 
jus užvers pirmojo pionieriš
ko periodo lapą, kriame be gra
žios eilės gerų kūrybos ir mei
les savam kraštui darbų, bus ir 
viena kita neapyKantos ir ego
izmo dėmė, reikalaujanti gero 
recepto ir kruopštaus valymo 
ateityje.

Amžiais tekantis į pakalnę 
vanduo, nunešė pirmąjį imi
grantų prakaitą ir dulkes ir 
šiandiena daugelis iš jų jau sto 
vi kaip lygus su lygiu, įvažia
vęs — su čiagimiu darbo, už
darbio ir gyvenimo atžvilgiu. 
Jeigu iš ankstyvesniųjų ateivių 
nemažai randame su stipriu 
ekonominiu pagrindu ir keletą 
iš jų biznierių ir amatininkų, 
kaip J. Šįvickas — valgomųjų 
produktų prekyba, A. Noris — 
skardos dirbiniai, K. Beniušis
— naudotų narnų ūkio reik
menų prekyba, P. Motiejūnas
— kirpykla, J. Kvedaravičius 
dekoratorius, tai ir naujųjų atei 
vių tarpe randame drąsuolių, 
pradėjusių pirmuosius žings
nius savarankaus verslo srity
je, kaip tai J. Januška — ne
kilnojamo turto pirkimo - par
davimo tarpininkavimas ir 
transportas, J. Demereckas — 
valgomųjų produktų prekyba, 
J. Šmaižys — namų statyba, 
P. Dilka — liet, duonos ke
pykla ir keletas kitų dar tik 
baigiamo planavimo ir pasiren 
gimo stadijoje.

Bus daugiau.

Winn
NAUJIEJI

Rašo Jurgis Januška.
1947 metų rudenį Winnipe- 

gą pasiekė pirmųjų transportų 
dipukai ir dipukės; pastarosios 
veik be išimties visos pateku
sios į St. Banilace sanatoriją 
pagelbiniams virtuvės ir ligo
ninės vidaus ūkio darbams. Ne 
žiūrint žymios dalies mergai
čių „klasavumo" ir neįprastų, 
nelengvų darbo sąlygų, jos bu
vo labai aktyvios lietuviškoje 
veikloje ir stiprios tautine dva 
šia.

Pirmas senųjų ir naujųjų lie 
tuvių oficialus prieteliškas su
sipažinimo susitikimas įvyko 
tų pat metų rudenį Si. Banifa 
co lenkų Sokol salėje, kaip ren 
gėjams, taip ir šeimininkams, 
pirmiesiems lietuviams pionie
riams, skaitlingai dalyvaujant. 
Erdvioje, švariai parengtoje sa 
leje, prie gražiai paruoštų sta
lų nuoširdžių mūsų pirmtakū- 
nų globoje ir vaišingume, skar 
dūs mergaičių klegesiai nuolat 
pertraukiami jų patriotinių ir 
humoro dainų, sudarė šio susi
pažinimo — subuvimo skonin
gą elexirą ir įėjo į Winnipego 

.” Taigi, viskas lietuvių kolonijos istoriją, kaip 
~ vienas iš atmintiniausių abipu

sio susipratimo, užuojautos ir 
bendradarbiavimo momentų. 
Netikėtas pasirodymas sceno-

ir

L O N D O N, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.

motinas skautai kviečia į minė 
jimą, kaip garbės viešnias.

SUNKU SU DARBAIS.
Šiemet, nors jau pavasaris

praaušo, sunku Londone, ypač 
vyrams, su darbais. Keliolikai 
ir lietuvių, žiemą, „paatostoga
vus“ ir dabar dar nepavyksta 
rasti darbo. Kai kas ^ari aiš
kinti, kad tai artėjančios depre 
sijos pirmieji ženklai. Pažymė 
tina, kad ir statyba šiemet Lon 
done vyksta daug mažesniu 
mastu. Fabrikai ir įmonės tvir 
tina, kad gal darbų padaugė- 
sią dar už kokio mėnesio.

L. E-tas.

Sauit S te Marie, Out.
RINKIMAI I KANADOS LIET. BENDRUOMENĖS 

TARYBĄ
Liet. Bendruomenės vykdomu 
jų organų sudaryme. Neįtrauk 
ti į balsuotojų sąrašus bus įra
šomi balsavimo dieną balsavi
mo būstinėje. Balsuotojų sąra 
šai, ati neatskiriama dalis slap 
tų balsavimų procedūros ir jie 
nieko bendra neturi su Lietuvių 
registracija 
aišku n paprasta. Mūsų L. O. 
Komitetas visus paruošiamuo
sius darbus ir balsuotojų sąra
šus jau dirba, o mes, tautiečiai, 
atlikime tą lengvą, bet Kana- je penkių brolių Januškų su ka 
dos lietuvių istorijoje reikšmių 
g?
IŠ

mūsų kolonijoje įvyks gegužio 
mėn. 24 d., šeštadienį, Bay
view, Spadina Avė. 146 Nr., p. 
p. Girdzevičių namuose. Rin 
kimams skirtos patalpos bus 
atidarytos ir galima bus bal
suoti nuo 8 vai. ryto ligi 22 v. 
vakaro.

Kanados Liet. Bendruome
nės Vyr. Laik. Organizacinio 
Komiteto aplinkraštyje šiuo 
reikalu sakoma, kad „balsuoti 
gali ir turi visi pilnateisiai lie
tuviai, nes visų mūsų moralinė 
pareiga yra dalyvauti Kanados

dvejus metus jaunuosius supa
žindinusi ir juokais pažadėjusi 
prieš jų vestuves suruošti staig 
meną, dabar ištiktųjų savo žo
dį turėjo išpildysi.

Prie gausiai ir skoningai pa 
ruoštų stalų susėdo jaunieji, 
jų motinos, būsimos pamergės. 
Vaišinga šeimininkė ir jos dūk 
terys Aldona ir Sonia maloniu 
žodžiu ir patarnavimu užėmė 
viešnias ir jaunuosius. Daug 
linkėta janiems laimės. Po ves 
tuvių, kurios įvyks Toronte,jau 
noji apsigyvens pas vyrą — 
Port Colborneje.

ir svarbią pareigą.

VIETOS L. O. KOMITE
TO VEIKLOS.

rinių dainų motyvais, sėkmin
gą subuvimą galutinai įprasmi
no.

Adolfina Skaistienė.

1430 Peel St. g 
.„’ll

DOMINION AGENCIES BEREALl
16 Woolworth Bldg., |

EOhl AhlEER,€iit.,( A]>ADA j
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- | 
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- | 
gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip į 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- i 
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

Daugelis ankstyvesniųjų lie 
tuvių išnaudojo kiekvieną pasi
taikiusią progą pakviesti pas 
save jaukion šeimos aplinku- 
mon grubios tremties sąlygose 
atsidūrusias vienišas lietuvai
tes. Nuoširdus pasikalbėjimas 
abipusio praeities gyvenimo įs
pūdžiais, turtingos vaišės ir lie 
tuviška daina, sudarė tas ne
skaitlingas maloniai širdies gel 
mes užgaunančias valandas il
game, griozdingame tremties 

Jaukiomis lietuviško- 
is pastangomis ir tautinio at 

sigaivinimo šaltiniais buvo U r 
bonų, Zavadskų, Yauniškių, Ste ■ TAUTINIAI ŠOKIAI TARP 

tiečių draugystes balius“ ir kt. Ponavicių, Gustaičių, Daubarų, 
Pranevičių ir daugelio kitų lie 

Šiuo metu komitetas spar- tuvių namai. Buvusios St. Ba 
čiai ruošiasi Motinos Dienos nifaco sanatorijos lietuvaitės į 

Winnipego lietuvių kolonijos 
tautinį vainiką įpynė vieną gra 
ziausių ir turtingiausių puokš
čių.

Besisukantis laiko ratas kei
čia ne tik individo amžių, jo 
būdą ir galvoseną, bet ir gy
venimo sąlygas. Atlikę savo 
vienų metų darbo prievolę, lie 
tuvaitės pasiskleidžia Winnipe 
go ir plačiosios Kanados ho
rizonte savistovaus, laisvo gy
venimo, o neretos iš jų perei
na j moterystės stoną, išteka

įDR: ALEKSAS VALADKA^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS g

1081 Bloor St. W. — Toronto *
(tarp Dufferin ir Dovercourt)

P priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4 ® 
g pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933 j

Mūsų dabartinio komiteto 
veiklą tiktai pagirti galima. Ne 
skaitant komiteto narių pagal
bos naujai atvykusioms į mūsų 
miestą tautiečiams jieškant dar 
bo, butų ir patarimais, jau 
įvykdė gražų Nepriklausomy
bės šventės minėjimą, sėkmin
gai pravedė rinklavą Tautos 
Fondui, komiteto iniciatyva už 
megzti ryšiai su latviais ir es 
tais, su kuriais bendrai įvyk
dytas š. m. balandžio m. 26 d. 
gerai pasisekęs ir labai jaukio
je nuotaikoje praėjęs „pabal- TAUTINEI PUBLIKAI.

Antrame metiniame Winni- 
pego tautų festivalyje Playhau 
se theatre tarp 18 taptų ir 
1000 aktorių, sėkmingai pasi
rodė ir lietvių tautinių šokių 
šokėjų grupė, šokusi „Žioge
lius“ ir „Lenciūgėlį". Tautinių 
šokių meno repiezentantais bu 
vo: A. Mikalauskaitė, B. Stri 
kaityte, S. Rutkauskaitė, V. 
Pranevičiūtė, S. Šmaižytė, L. 
Daubaraitė, G. Zavadskaitė, I. 
Dariužaitė, T. Lukoševičius, J. 
Biliūnas, L. Radzevičius ir A. 
Tuskenis. Šokius parengė ir 
vadovavo p. Kunčiūnienė su 
p. Lukoševičium. J. J.

čiai ruošiasi 
minėjimui ir rinkimams į kraš 
to Tarybą. Motinos Dienos 
minėjimui rengiama įdomi pro 
grama, tačiau kur ir kada šis 
minėjimas bus vykdomas ra
šant šias eilutes dar nebuvo ži 
noma. Palinkėsime komitetui 
ir toliau taip energingai ir nuo 
širdžiai vykdyti jiems bendruo 
menės patikėta darba.

J. Sk.
................ --it ~~lį. ------'jį. 1

TĖ B U G A I L I Š K A I T Ė 
1280 King E., Hamilton, Ont.

AYRAINS BEAUTY SALON
DARO PUSMETINES IR ĮVAIRIAS TRUMPA
LAIKES ŠUKUOSENAS, DAŽO IR KERPA PLAU
KUS. KIEKVIENAS DARBAS YRA GARANTUO
JAMAS. TELEFONAS; 4—3566.

•W ■ *>e- ir ■ ■ ic.............. -se-. : .—3C —k ic

St. Catharines
MŪSŲ APYLINKĖS RINKI

MINĖS BŪSTINĖS
ADRESAS:

Rollos Ave 73, St. Catharines. 
Rinkimai į Krašto Tarybą 
įvy“ks gegužės mėn. 24 d. nuo 
8 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

St. Cath. B-nės V-ba.
T222-.....i>t: ■ — --jg

K

/

į

56

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

/

į

I

Y VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ SIUVĖJAS

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžia
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai 

E D. KONDRATAS.
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. 

Tel. LL 9626.

f!

TE L. 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 8c SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

dėmesio
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektnnių reikmenų taisyme.
Prekyba ir pataisymai.

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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOBES PADĖTI

2102 FULLUM ST

0

AMherst 0®94
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MUSŲPP ORTAS'
PABALTIEČIŲ SPORTO ŠVENTĖ.

LIETUVIS PRANAS MIKU LIČIUS PIRMAUJA AUST
RALUOS RINGE

Gegužės mėn. 17 d. 11 vai. 
ryto Westen YMCA patalpose 
College-Dovercaurt Str. įvyks 
tančios pabaltiečių sporto šven 
tės programa Toronte:
11 vai. stalo tenisas, stalo te

niso patalpose.
11 vai. — 11.40 vai. Lietuvių

— latvių tinklinis (vyrai),
11.40— 12.10 Latvių — Estų

tinklinis (moterys),
12.10— 1.10 vai. Latvių — Es

tų krepšinis,
1.10— 1.45 vai. Lietuvių — Es

tų tinklinis (moterys),
1.45—1.20 vai. Lietuvių — Es

tų tinklinis (vyrai),
2.40— 3.30 vai. Oficialioji dalis. 
Sporto šventę atidaro Lietu
vos Generalinis konsulas Kana

dai Ponas Gylys.
3.30— 4.00 vai. Modernioji 

gimnastika, atlieka estės, 
gimnastika — atlieka latviai,

4.00'—5.00 vai. Lietuvių — Es
tų krepšinis,

5.00—5.30 vai. Latvių — Ės
tų tinklinis (vyrai),

5.30— 6.00 vai. Lietuvių — Lat 
vių tinklinis (moterys).

6.00—7.00 vai. Lietuvių — Lat 
vių krepšinis,
7.00—8.00 vai. Stalo teniso fi

nalas,

8.30 vai. Tautiniai šokiai: lie
tuviai, latviai ir estai.
Gegužės 16 d. 7 vai. Bat

hurst — Lenox United Church 
2 aukštas — šachmatai. 
Pastaba: visą dieną veiks bu

fetas.
1952 metų pabaltiečių šventės 

įvykdytojas — sporto klu
bas „Vytis", Toronte.

Š. metų gegužės mėn. 17 d. 
8 vai. /ak. Westend YMCA di 
dzioje salėje pabaltiečių sporto 
šventės proga Įvyks šokiui va
karas.

šokiams gros lietuvių or
kestras Trimitas Toronte, ved. 
P. Jokūbaičio.

Programa: lietuvių, latvių ir 
estų solistai ir daug įvairumo.

Paremkime sportuojantį jau
nimą.

Sporto klubas „Vytis“, 
Torontas.

KIEK AMERIKOJE UŽD1R 
BA TREMTINIAI.

Imant vidurkį ir skaitant,kad 
vienas dirbantysis lietuvis per 
metus turi 2.000 dol. pajamų , 
tai atvykę lietuviai tremtiniai 
kasmet uždirba bent 30 milionų 
dol., nes jų į JA V yra atvykę 
per 27.000.

Neseniai buvo trumpai pa
minėtas lietuvis boksininkas 
Pranas Mikus, laimėjęs Vikto
rijos valstijos pusvidutinio svo 
rio čempionatą. P. Mikus at
kreipė plačios australų visuo
menės dėmesį. Eilė australų 
laikraščių įdėjo laimėtojo ko
vos nuotraukų, pažymėdami, 
kad tai esąs lietuvis.

Puikios atletniės sudėties, 
vos 23 metų Pranas Mikuličius, 
kilęs iš Kauno.

Melbuorne dirba fabrike 
kaip mašinų mechaniko padė
jėjas. Čia susitinka buvusį 
Australijos sunkaus svorio 
čempioną Ambroze Palmer, pa

siduoda jo treningui ir moko
si bokso. Dar vos tik 10 kovų 
praktiKos mūsų jaunasis bok 
sininkas suporuojamas su Vic 
torijos valstijos čempionu Gre 
ville ir 15 roundų kovoje nu
vainikuoja savo priešą. Žiūro
vus taip įaudrina, kad jie ne
beišsitenka aplodismentais, ova 
cijomis, bet, kovai pasibaigus, 
ringą apmėto pinigais.

Viktorijos titului iškovoti 
rungtynės buvo 15 roundų ir 
visus 15 kartų Pranas ėjo vie
nodai puikiai, nežiūrint, kad 7- 
m rounde Žiauriai prakirstą 
kairioji akis smarkiai kraujuo
ja.

——XX———XX -xx-— —XX- «x--------
i Š. m. gegužės mėn. 10 d., „Dainavos“ salėje, 469 Bay 

St. South, Hamiltono Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gija rengia ę

Linksmus pavascrio sekios į
Programai paįvairinti numatoma daug įdomių staigme
nų. Šokiams groja „AIDAI“. Pradžia 8 vai. Minkšti n

1
 kieti gėrimai, bufetas ir ft.

Pelnas skiriamas Vokietijoje vargstantiems ir ligo
niams šelpti.

S
 Visus lietuvius iš Hamiltono, Toronto ir apylinkių kvie- * 

čiame gausiai atsilankyti ir smagiai pasilinksminti.
Rengėjai, 

r-xxrrr—-xx----------vx------ —vs<- ----- —«x ------xx—

J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGĄ! 
IR ŠVARIAI.

688 ALLARD Ave. Verdun. 
Telefonas HE 5853. 
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

SIUVU NAUJUS IR
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIU 
PASIRINKIMĄ.

KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR.

NAUJIENA HAMILTONE!

Š. m. gegužės 17 d. RUMUNŲ salėje, 20 Murray St.
W. statomas labai įdomus 2 veiksmų vaizdelis iš da

bartinių kovų Lietuvoje

..Kelias i Laisve”
Vaizdelis parašytas hamiltonietės Zinaidos Grabaus- 
kaitės-Šukienės, režisūra p. Vilimaitienės, vaidina: Sta- 
sevičius, Panavas, Laugalys, Sutkaitytė, Latauskaitė ir 

pati šio veikalo režisorė.
Dekoracijos, kokių dar Hamiltonas nemate, torontiš

kio Br. Grikeuio ir hamilt. St. Dramanto.
Įspūdingi šviesų efektai! Po programos šokiai.
Maloniai kviečiame visus tautiečius į šį puikų pavasa
rinį vakarą. Gros „Aidas“.

Pradžia 7,30 vv. Veiks bufetas!
TFA-bės Kanadoj Hamiltono sk.

. -O- MKMMM

Sausio 11d. Melbourno sta- 
diume 12-os roundų kovai susi 
tiko Pranas Mikuličius, jau ti
tuluotas pusv. sv. bokso čem
pionas su Jimmy Mclvor, N. 
Zelandijos to pat svorio čem
pionu.

Šisai Prano priešas yra Ang 
lų imperijos bokso mėgėjų olim 
prados aukso medalio laimėto
jas, neseniai perėjęs į profesio
nalus ir jau spėjęs vainikuotis 
N. Zelandijos čempionu. Be 
to,- jisai pr. metais knok-autu 
paguldęs žinomą Queenslan- 
dietį, Max Chinner, Mclvor 
bokso praktika 69 kovos.

Kaip paprastai, pirmojoj ko
vos minutėj abu boksininkai 
žaibiškais judesiais tina vie
nas kitą. Zelandietis užima 
centrinę poziciją, tačiau neil
gam, nes P. Mikuličius smar
kiai jį puola Nlclvor atsigina 
ir pereina { priešpuolį, bet kaip 
tik daoar Pranas pekliškai už- 
atakuoja dešiniosios „dvigu
bais“, prispaudžia priešą prie 
virvių ir abiem pirštinėm palei 
džia aukštų (į galvą) smūgių 
audrą, suardo gynimą ir Mc- 
Ivorą priploja prie grindų. Di 
džiule staigmena: N. Zelandi
jos Čempionas pirmame roun
de guli! Teisėjui suskaičiui 8 
atsikelia ir tęsia kovą, tačiau 
vien vilkindamas laiką, akyliau 
šiai saugodamasis gelbstisi per
traukos gongu. Nors Pranas 
dar siunčia seriją smūgių, bet 
dėl atsargumo niidelsia laiką .

Antrame ir kituose rounduo- 
se Pranas yra ringo viešpats, 
vienok priešo puikus sugebėji
mas ir patirtis apsaugo jį nuo 
lemiamo smūgio. Mclvoriu pa
vyksta užgauti Prano dar ne vi 
sai užgijusį antaki. Kad ir krau 
juojančia akimi, Pranas Miku
ličius kovingumo nepraranda 
ir 5 rounde labai stipriu ir vy
kusiu smūgiu suskaldo priešo

PADĖKOS
Maloniai prašau priimti nuo

širdžiausią padėką visi atsilan
kiusieji į mano mokinių viešą 
pasirodymą, p. Kibirkštytė už 
parūpimmą salės, pp. Petro
niai ir pp. Staniuiiai už pakar
totinį nuvežimą savo autornobi 
kais mokinių į repeticijas sa- 
lėn ir į koncertą.

Taipogi didelis ačiū ir vi
siems tėveliams, padėjusiems 
koncerto metu n suruošusiems 
puikias vaišes po koncerto.

Iš koncerto turėjome 118 dol 
pajamų, 78 dol. išlaidų, gryno 
pelno liko 40 dol., iš kurių 20 
dol. nuspręsta paaukoti Vasa
rio 16 gimnazijai Diepholze ir 
20 dol. padėti į banką studijos 
riekalams.

Nuoširdžiai dėkinga
E. Kardelienė.

PAJ1LŠKJIMAI
— Pajieškomas Jonas Gadi- 

šauskas ir Antanas Želionis. 
Jei kas apie juos žino (kur jie 
gyvena), prašau rašyti: Vla
das Žitkus, 52 Guilbault St., 
Montreal, P. Q.

kairę ausį. Vyksta abipusė 
kraujuota kova. Dar kartą 
Mclvor 9 rounde pereina į 
puolimą, tačiau Pranas atsigina 
savo kairiąja. 10-tą rounde 
mūsiškis vėl smakiai atakuoja 
priešą, kuris dar sąmoningai 
ginasi, bet vienoliktame roun
de Pranas jį galutinai pakerta, 
paleisdamas nepaliaujamą smū 
gių lietų. Mclvor nebesistengia 
gintis. Kad apsaugotų nuo su
žalojimų pastarojo menadžeris 
moja teisėjui šaukdamas „Ga
na! gana!“. Teisėjas 11-tame 
rounde nutraukia rungtynes, 
skelbdamas Praną Mikuličių 
laimėtoju. Dzūkų Juza.

J Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai «
Ji V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdų knyga.
į TĖVYNĖ LIETUVA ‘ ‘ $
J (Our Country Lithuania)
J Kaina $ 5,—, t> odiniame įrišime $ 12,— $
-i Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą:
J Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19, *

N. Y.. U. S. A. S
X XjjjLSXXXX.

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.,

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

nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių. 
Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.

Siunt. Nr. 10—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. degintos kavos
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado
Siunt. Nr. 12— $ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaul. taukų
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

1 sv. šokolado
2 sv. cukraus
Siunt. Nr. 19 —-- $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado 
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos 
4% sv. cukraus 
2 gab. tualet. muilo

Pilnas draudimas.

Siunt. Nr. 24—$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
2 sv. kakavos
2 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

Jono LADYGOS 
rbaldų

i studijoje 
„ARTIS“

i priimami užsakymai ir pa-
I 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.

VICTORIA 
CLEANERS 
BUYERS Co.

teMSKisfea
EXPERT CLEANING A DYEING 
SERJ/ICE FOR CLOTHES AJ4D 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

* AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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 karpetue ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus Ųširi- 
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iŠ namų ir pristato

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

g arentu© jame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

MONTREAL1S 2836 Allard Tr.1135

LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 
JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

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

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

; AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS, j 
juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt. į

< Neaukštos kainos. į
J 288—6th Avė. Ville La Salle. J
t Aid. Bobėnaitė-Puniškienė. Į

| PARDUODAMA PUIKI IR DIDELĖ FARMA SU DI | 
B DELIAIS NAMAIS. Tik 45 mylios nuo Montrealio, 7;
® Joliette, Que. $ 11.500, išmokėjimo sąlygos pagal suita- ® 

rimą. Teirautis lelef.: E L 5674 (Montreal). Š

5 Dr. Roman Pniewski j
g «
s *j Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir

klinikose Europoje ir Amerikoje. $
| VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ g 
B LIGŲ SPECIALJSTAS. |
f 3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623 g
| Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. g

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO,
bet

Alberto orkeliūnoJĮį
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

ui $I,999m
.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

osgccoaaa—e mow
«*
•+ *
M
W M
Jti

/■a.xxxxx,xxxxxx xxxxxxxxx
j DĖMESIO! TORONTE VEIKIA 
! LIETUVIŠKA BATŲ REMONTO DIRBTUVĖ.
; Atliekami ir skrybėlių ir batų valymo darbai. Atidary-
J ta nuo 7.20 ryto iki 9 vai. vak„ išskiriant sekmadienius.

SAV. S. ANDRIEKUS. 812 Dundas Str. W. Toronto.
.zxxxxxxx xx x it wiaa.

TABAKO ŪKININKAMS 
tautiečiams išpildau nemokamai 

INCOME TAX RETURNS 
Pradedant nuo balandžio mėn. 1 dienos.

CHARLES POCIUS REAL ESTATE & 
INSURANCE BROKER 

TILLSONBURG, Ont Tel. 829 J

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.
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VISI PASIRUOŠKIME Į

Primenama visiems Mntrea- 
ho ir apylinkių lietuviams, kad 
gegužes 17 dieną, šeštadienį, 
8 valandą vakaro D'Arcy Mc 
Gee salėje, Pine Avė 220, įvyks 
kompozitoriaus ir dirigento 
Stasio Gailevičiaus 25 metų dar 
bo sukaktuvių minėjimas — 
koncertas, kuriame dalyvaus jo 
vedami chorai — - mišrus ir vy
rų choras, op. sol. E. Kardelie
ne, duetas p. L. R. Ivaškevičiū
tės ir dramos aktoriai A. Diki- 
nis ir J. Akstinas. Koncerte bus 
išpildyta daug naujų ir gra
žių dainų ir paties S. Gailevi
čiaus kūrinių — solo ir duetu.

Prie progos reikia pasakyti, 
kad gegužės 1 d. Plateau salė
je įvykusio p. Gailevičiaus ve
damo choro pasirodymas susi
laukė spaudos labai gražų įver 
tinimą. „La Presse“ parašė, 
kad „Lietuvių pasirodymas 
mums sudarė didžiausio malo
numo momentą visame vaka
re. . . Mišrus lietuvių choras, 
vedamas Stasio Gailevičiaus, iš 
pildė kelias puikias dainas iš 
turtingo savo tautinio repertu
aro“. Tokio aukšto įvertinimo 
nesusilaukė nė viena tauta iš 
visų 11 dalyvavusių. Todėl 
konceitas žada būti labai įdo
mus. Visi atsiminkime, kad 
ateinantį šeštadienį, gegužės 11 
d. bus tas koncertas, kuris su
teiks atsilankiusiems didelio 
malonumo ir pasigėrėjimo.

ATSIRANDA DARBŲ.
Jau atsiranda darbų. Priima 

darbininkus: Canada Car
LTD. Canada Packers Ltd., 
(čia yra vieta ir inžinieriui), 
Aviation Electric (ji verbuoja 
naujam praplėtimui).
PP. VESELKOS IŠSIKĖLĖ 
PAS PP. TAMOŠAIČIUS

Aldona ir Kazys Veselkos ap
leido Montrealį ir persikėlė į 
dailininkų Tamošaičių kuriamą 
„Lietuvišką kaimelį“, 
Kingstonu, Ont.

ELENA SALALYTĖ 
su choru lankėsi imigrantų St. 
Paul stovykloje ir kalbėjo į 
naujuosius kanadiečius trim 
kalbom — lietuviškai, angliš
kai ir prancūziškai. Kiti cho
ro dalyviai kalbėjo kitomis kai 
bomis.

BUS LIETUVIŠKI FILMAI
Primename, kad gegužės 30 

dieną į Montrealį atvyksta p. 
Motuzas, kuris tą pat vakarą ir 
sekančią dieną, šeštadienį, ge-

Mišrus lietuvių choras,

ties

GERA PROGA SIUVĖJUI 
AR PROSINTOJUI

Praplečiant bizni, priimu part
nerį arba perleidžiu vienam. 
Labai geroj vietoj, gerai einan 

tis biznis.
SOMERLED DRY 

CLEANERS & TAILORS.
Sav. M. Kiaupa, lei. WA 6655.
2 KARFUSĄA

PARDUODAMI 9-nių kamba
■ rių namai; 88 pėdų pločio ir 

o88 ilgio sklypas žemės Row- 
don miestely, 117 Meteolfa St. 
Namai gerame stovy ir pntai 
kyti ir žiemai. Vanduo šiltas 
ii šaltas. Namus galima iškeis 
ti į namus Montreay. Teirau
tis Montrealy, tel.: TR 5702.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

1102 Stephans Ave, Verdun 
(galima ir su maistu). Teirau
tis, bet kuriuo metu nurodytu 

adresu.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

1224 Allard Ave, Verdun.
Skambinti po 7 vai. vakaro 

HE 7036.

Pigiai parduodami du 
žemės SKLYPAI (lotai) 
Ville Emard'e. Teirautis 

Tel. TR. 1974.
PARDUODAMAS biliardo biz 
ms — 6 dideli stalai — $ 6.000. 
Teirautis vietoje 1633 St. An

toine St., Montreal, arba 
telefonu FI 0559.

VAIKŲ DARŽELIS 
atidaromas „NL“ kaimynystė
je. Teirautis telefonu: HE 
3119.

DIDELĮ KONCERTĄ 
gūžės 31 dieną, rodys Motuzų- 
-Beleckų pagamintus htuviškus 
filmus ii iš tremties (apie tai, 
kaip Vokietijoje gyveno dipu
kai). Labai įdomūs filmai yra 
iš Lietuvos nepriklausomybės 
laikų ir Lietuvos vaizdai, įrašy 
ti Į spalvinius filmus. Be to, 
p. Motzas Moiitrealiui žada 
parodyti dar daugiau, negu ki 
tur Amerikoje jis tų filmų ro
do. Jis turi dokumentinių, mu
ziejinių, filmų is Lietuvos ir 
leituvių gyvenimo.

Plačiau bus parašyta sekan
čiuose „NL“ numeriuose. Da
bar tautiečiai prašomi atkreipti 
dėmesį į šį reikalą ir plačiausiai 
vieni kitus painformuoti, nes 
tai vienintelė porga, ypač jau
nimui, kuris neprisimena arba 
visai nematė, bent kartą pama
tyti tikrus Lietuvos vaizdus, 
Lietuvos gamtą, Lietuvos 
nių gyvenimą ii darbus.

SLA 123 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Šaukiamas šį sekmadienį 377 
Willibrord Ave, 12 vai. 15 m. 
Prašomi dalyvauti visi, nes 
bus renkamas organizatorius, 
priimami nauji nariai, tvirti
nami ligonių paieiškimai. Pra
šomi nesusimokėjusieji įnašų 
atsilyginti.
LAS GROŽIO KARALIENĖ

LAS Montrealy suruošė gro 
žio karalienės rinkimus. Rin
kamuose dalyvavo arti pusant
ro šimto asmenų ir karaliene 
išrniko p. Sungailaitę, kuriai 
įteikta taurė (karalienei rei
kia karūnos), vicekaralienėmis 
i.rniktos p. Ivanauskienė ir EI. 
Gocaitė.

SERGANTIEJI
P. Gasiūnienei padaryta ope 

racija. Serga p. Dešeris ir p. 
Barauskas. P. Salalienei pada
ryta nedidelė operacija ir ligo
nė jau namie. P. Tumasonie- 
nė vėl išvežta į ligoninę, nes ne 
siseka pagydyti po traukinio 
katastrofos, kurios metu nelai
mingai buvo sulaužyta koja. J. 
Brakmui padaryta operacija.

Visiems ligoniams linkime 
greičiau pasveikti.

MERGVAKARIAI
Mergvakariai-Shower party- 

buvo suruošti Albinai Filerytei 
ir Onai Mickutei. O susižieda
vo Ona Pociūtė su F. Grigaliū
nu.

Sofijai Adomaitytei, besituo 
kiančiai su Vytautu Šlekiu, ar
timieji, p. Griniuvienės namuo 
se, suruošė mergvakarį — sho 
wer party.

Elena Ivaškevičiūtė susižie
davo su tūlu anglu.

NAUJI KANADIEČIAI
Gegužės 4 dieną iš Anglijos 

j Kanadą atvyko. Mackevičius 
Juozas su žmona Marija, Pus- 
vaškis Juozas ir p. Ignotas su 
žmona ir vaiku. Naujiems tau
tiečiams linkime gerai įsikurti.

Visiems naujiesiems kana
diečiams primename, kad „N. 
Lietuva“ jiems siunčiama bar- 
gan, ligi jie čia prasikurs, —■ 
prašome pranešti adresus.

žmo

$STAIGMENA!
Montrealio Jūros Skautai-ės maloniai kviečia visuomenę & 
atsilankyti į ruošiamą didelį plaukiojimo ir buriavimo
SEZONO ATIDARYMO VAKARĄ, kuris 
žiai tam vakarui dekoruotose Rialto Hall 
5711 Park Ave, š. m. gegužes mėn. 10 d., 
7.30 vai. Įdomi programa, šokiai, turtinga loterija ir $ 
įvairumai! Jūros Skautai-ės. ®

jvyks gra- k 
patalpose, $ 
šeštadienį, & 
Intpriia ir ft-

TORONTO „VYTIS“ SAVAITGALIS.

GRAŽIAI PRAĖJUSI MOTINOS DIENA
Šeštadieninė mokykla suruo- pabaudžiąs tinginį vaiką, kuris 

šė Motinos Dienos minėjimą, nenori mokytis. Jis pasiklysta 
kurį pradėjo mokytoja p. Lu- miške ir vidunaktį jam prisivai 
koševičienė, kreipusis į moti
nas gražiu, kondensuotų min
čių, žodžiu. Ji j garbės prezi
diumą pakvietė vyresnio am
žiaus motinas: M. Bobinienę, 
M. Juškevičienę, O. Arlauskie 
nę, M. Vizgirdienę, M. Joku- 
baitienę, M. Navikevičienę, M. 
Žemaitienę, B. Petronienę, M. 
Stankaitienę ir T. Požėnienę. 
Motinas po to sveikino kleb. 
kun. Kubilius. Maža mergai
tė visas garbės prezidiumo mo 
tinas apdovanojo puokštėmis 
gėlių. Po to pagerbiamos mi
rusios ir kenčiančios motinos. 
P. Juškevičiene sveikina moti
nas mokytojų vardu, o M. Juod 
viršis Montrealio ALQKo var
du. I. Pilypaitytė perskaito p. 
Žemaitienės žodį motinoms. 
Turiningą paskaitą apie moti
ną skaito p. Jonynienė. Išvado 
je, p. Jonynienė, pasisako už 
humaniškesnį ir tauresnį pa
saulio susitvarkymą, kam labai 
daug gali pasidarbuoti moti
nos. Tuo baigiama pirmoji mi 
nėjimo dalis.

Antroje dalyje meninė prog
rama. Pirmiausia parodomas 
gyvas vaizdas — pavergtoji 
Lietuva. Po to parodomas mo 
kytojo A. Ališausko parašy
tas ir pastatytas veikalrukas 
„Jonelis tinginėlis“, pabarąs ir

O

J

dena visokios miško baisybės
— raganos, gyviais pavirtę 
grybai ir tt. Didelis kolekty
vas atlieka gana sklandžiai vai
dinimą, perpintą šokiais, dai
nomis ir deklamacijomis. Da
lyvių atsiminimui verta išvar
dinti jų pavardes ir jų „artisti
nes“ roles:

Jonelis — A. Gražys, Vytu
kas — V. Šipelis, Algis -— G. 
Stankaitis, Rimutis — V. Rub 
šys, Marytė — M. Tauterai- 
tė, Julytė — E. Rubšytė, Žy 
das — V. Šipelis. Plėšikai — 
R. Knystautas ir R. Jurkus. 
Raganos — N. Kličiūtė, I. Ši- 
pelytė, S. Pakulytė ir I. Pily
paitytė, Karalius — R. Baltuo
nis. Nykštukai — A. Mažei
ka, D. Lukoševičius, N. Jau- 
niūtė, E. Gorytė, D. Zubaitė 
ir L. Bendziūtė. Zuikis — G. 
Vazaiinskas. Peteliškė — I. 
Gečaite. Baravykai — F. Pet- 
ronytė ir Staniulytė. Musmirės
- Urbonas, A. Keturka. Gėlės- 
G. Januškevičiūtė, L. Narbu
taitė, A. Lukoševičiūtė, E. Mi- 
kalajūnaitė, L. Bendžiūtė ir D. 
Sibitytė. Vabalėliai — D. Ane- 
hūnaitė, E. Šveikauskaitė, A. 
Gaurytė, D. Griciūtė, N. Be- 
resnevičiūtė ir I. Girdžiūtė.

Muzikinė dalis — Šipelytės 
Inos. Visa — gražu.

posveTisnucj

l
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Šachmatų sekcijos iniciaty- pirm. Stetzko laikė paskaitą, 
va, šeštadienio popiety buv. Lie 
tuvos ir daba.-tinis Kanados 
šachmatų meisteris Povilas Vai 
toms davė Toronto lietvių šach iš abiejų pusių ABN emblemos, 
matininkams simultaną: Iš Mitinge dr. J. Kaškelis patiekė 
trijų valandų trukusio lošimo plačią rezoliuciją, liečiąnčią for 
mūsų vyrai nepadarė rimtės- mas ir metodus kovos su tarpt, 
mo pasipriešinimo meisteriui. Lomunizmu ir USSR valdžia. 
Visi dalyvavusieji geriausi To- Rezolicija buvo vienbalsiai at- 
ronto lietuviai šachmatininkai 
buvo priversti vienas paskui ki 
tą besąlyginiai pasiduoti.

Ta pačia proga meisteris 
įteikė „Vyties“ šachmatų tur
nyro nugalėtojams dovanas. 
Pirmą vietą laimėjo H. Stepai- 
tis, antrą — p. Matusevičius.

Futbolas. Mūsų komanda 
jau pradėjo sezoną. Turėjo 
tris susitikimus: su „Hots
purs“ pralošė 2:0, o su „Mt. 
Carmei“ išlošė 2:4, ir pirma
dienio vakare iškovojo 0:1 sa
vo naudai iš „Shamrocks“.

Krepšinis. Kiepšininkai tu
rėjo susitikimą prieš Pabalti
jo turnyrą išbandyti jėgas su 
latviais ii bandymas pavyko 
gerai, laimėta 67:70 santykiu.

Stalo tenisas. „Vyties“ ko
manda nepraleunėjusi nei vie
nų rungtynių vėl eina Toron
to meisterio garbės apginti. 
Liko dar vieno visai nereikš
mingos rungtynes; sunkiausi 
priešininkai įveikti.

Lukas.
ANTIBOLŠEVIKINIO 

TARPTAUTINIO FRONTO
(ABN) MITINGAS 

TORONTE.
Prieš Velykas atvyko Kana

don A. B. N. pirmininkas J. 
Stetzko, buvęs Ukrainos mi- 
nisterių pirmininkas. P. Stetz 
ko padarė pranešimą ABN Ka
nadoj, valdybai, turėjo pasikal 
bejimą su spaudos atstovais ir 
daugeliu valstybes vyrų, kaip 
užsienių reikalų ministeriu Pe 
arsonu ir kt. Iš Kanados pir
mininkas vyksta į USA, kur da 
lyvaus ABN konferencijoje ir 
turės pasikalbėjimą su aukš
tais State Department vado
vais. Jau iš pirmųjų sąlyčių su 
Kanados diplomatais ir politi
kais aiškėjo, kaip naudingas jo 
atsilankymas sustiprinimui ak
cijos prieš Sovietų Rusijos rau 
donąjį ir baltąjį imperializmą.

Balandžio mėn. 13 dieną To 
ronte buvo ABNsurengtas dide 
lis mitingas Massey Hall sa
lėje. Per 3.500 susirinkusiems

To susirinkimo prezidiumą su
darė 11-os tautybių atstovai, 
kurių vėliavos buvo išrikiuotos

sistojim puriimta.
Pažymėtina, kad vietos Kri

kščionių demokratų savaitraš
tis „T. Ž.“ visai nepaminėjo šio 
įvykio, gal todėl, kad iš to ne
mato tiesioginės savo partie
čiams nuadosl. . . Dalyvis.

TORONTO SKAUČIŲ 
„ŠATRIJOS“ TUNTAS 

š. m. gegužes men. 10 d. 7 vai. 
punktualiai, šv. Kazimiero au
ditorijoje, 152 — 4 Roncesva- 
les Avė. (prie Garden), rengia 
vakarą su programa ir šokiais. 
Programoje: „Namelis“, vaid. 
vaikams, jaun. skaučių plasti
ka, dainos ir kt. Šokiams gro
ja Tornoto lietuvių šokių kape 
la.

DĖMESIO 
TORONTIŠKI AM\S!

Nepaprastas pavasario šokių 
vakaras. Gegužes m. 16 d., 
penktadienį,Toronto jūros skau 
čių laivas „Vandenė“ rengia 
nepaprastus pavasario šokius. 
Šokiams išnuomota pirmą kar
tą Toronto lietuviams puikioji 
Palace Pier salė, ant ežero 
kranto. Gros 15 žmonių orkest 
ras.

Norintieji sudaryti savo kom 
panijas prie atskirų staliukų 
gali bilietus iš anksto užsakyti 
pas Jūros Skautus (tel. KE 
6627).

Širdingai kviečiame visą To 
ronto jaunimą, skautus bei skau 
tų bičiulius išnaudoti šitą re
tą progą ir praleisti vakarą 
ypatingai gražioje aplinkoje.

Toronto Jūrų skaučių laivas 
„Vandenė“.

PABALTIJO FEDERACIJA 
paskutiniame posėdyje nauju 
pirmininku išrinko Estijos kon 
sulą p. Markusą. Prof. Zubrys 
liko vicepirmininku.

Federacija įsteigė moterų 
sekciją, kurios valdybą suda
ro: p. Garbuzaitė, Jurkevičie
nė, I. Matusevičiūtė ir S. Ši- 
ieikytė.

STASYS JOKŪBAITIS, 
persikėlęs iš Hamiltono, Toron 
te suorganizavo ork „Trimitą“.

Sicį

VEDA SKTN. INŽ.J. BULOTA.
ŠV. JURGIO MINĖJIMAS TORONTE.

ir tikros garbės klausimus, pa 
analizuodamas skautybės sieki 
mus ir pagaliau kviesdamas 
skautus per išorę nenutolti 
nuo esminių skautybės princi 
PU.

Po to, tuntininkui pakvie
tus, pasakė kalbą gerb. dvasios 
vadas kun. Ažubalis. Su 
džiaugsmu pasveikinęs naują 
jį Vyriausiąjį Skautininką ir 
jo pavaduotoją, trumpai nu
švietė Šv. Jurgio gyvenimą ir 
rietrišką asmenybę, akcentavo 
krikščionybės vaidmenį skau- 
iybei, nurodė keletą konkrečių 
darbų, kuriuos vykdydami 
skautai dar uoliau galėtų tar
nauti Dievui ir Tėvynei. Ofi
cialioji sueigos dalis baigta 
skautininko įžodžiu, kurį davė 
sios šventės proga pakeltasis v. 
valt. Vladas Rusas, energinga 
sis jūrų skautų organizatorius 
dar Nepr. Lietuvoj. Naująjį 
skautybės darbuotoją visų skau 
tininkų vardu pasveikino v. s. 
K. Grigaitis.

Antroj sueigos daly skautai- 
-ės davė eilę gražių ir retesnių 
pasiradymų, vykusiai perpintų 
skautiškais 
mis.

Sueigoje 
antro šimto 
mo ir gausus būrys tėvelių, rė

Baiandio 27 d. skaučių ir 
skautų tuntai bendroje iškil
mingoje sueigoje paminėjo sa
vo Patroną Šv. Jurgį. Atvy
kus vadovybei, sugiedota „Ma 
rija, Marija“ ir po įsakymų 
perskaitymo kalbėjo vyriausia 
sis skautininkas v. s. Stp. Kai 
rys, paliesdamas riteriškumo

LAIVŲ KROVĖJAMS PAKĖ 
LĖ ATLDGINIMUS

Apie 4.000 Kanados laivų 
krovėjų gavo po 20 dol. mėne
sinio darbo atlyginimo priedo.

DĖL BILIETŲ Į OPERĄ
Yra reikalas gauti bilietus, 

du ar bent vieną, į operą „Tra 
viatą“. Jeigu kas tautiečių tu
ri atliekamą bilietą, arba dėl ku 
rių priežasčių negalės eiti į 
spektaklį arba žmo, kas tokių 
bilietų turi ir gali perleisti, ma 
loniai prašomi paskambinti te
lefonu HE 7920. Eventualiai, 
jeigu būtų pageidaujama, „Tra 
vatos“ bilietai gali būti iškeisti 
j „Carmen“ bilietus.

NAUJA L AS MONTREĄ-; 
LIO SKYRIAUS VALDYBA.

Balandžio 27 d. įvykusiame 
LAS Montrealio skyriaus me
tiniame narių susirinkime val- 
dybon išrinkti: Henrikas Va
liulis, Petras Čipkus, Pranas 
Baltuonis ir Juozas Skučas; 
revizijos komisijon — Juozas 
Pakulis, Adolfas Žilinskas ir 
Povilas Jocas.

VESTUVINĖ STAIGMENA
Uršulei ir Povilui Budrei- 

kams draugų ir artimųjų buvo 
suruošta 20 metų vedybinės 
sukakties staigmena, kurioje da 
lyvavo didelis būrys artimųjų.

AUTOKATASTROFA
Kazys Baltruševičius, grįž

damas iš Sūnų ir Dukterų d- 
jos vakarienės, Sherbrooke įva 
žiavo į taxi. Smarkiai nuken
tėjo drauge važiavęs Pranas 
Grigaliūnas.

LANKĖSI Iš AMERIKOS
Montrealy, pas pp. Rukšė

nus, iš Amerikos lankėsi kun. 
A. Petraitis. Žinoma, kun. A. 
Petraitis lankėsi ir parapijose. 
Iš Montrealio kun. A. Petrai
tis išvyko į Toronto.

MARTYNAS PLEPYS
KALĖS 20 METŲ

Teismas paskelbė sprendi
mą Plepio byloje. Nors jam 
pritaikė lengvatas, bet baus- mėjų ir bičiulių, 
mė paskirta 20 metų kalėjimo. 
Plepys biržietis, Kanadon atvy 
kęs prieš 25 metus, nevedęs, 
52 metų amžiaus. Ginčo me
tu

Šukiais bei daino-

dalyvavo per pus- 
skautiško jauni-
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Paremkime sortsjejontį jaunimę
Gegužės mėn. 17 d., šetadienį, 8 vai. vak. Westend 
YMCA didžioje salėje pabaltiečių sporto šventės proga 

įvyks S

ŠOKIŲ VAKARAS.
Šokiams gros lietuvių orkestras TRIMITAS Toronte, 

ved. P. Jokūbaičio.
PROGRAMA: lietuvių, latvių ir estų solistai ir daug 

įvairumo. s
Paremkime sportuojantį jaunimą.

Šproto Klubas „Vytis“, Torontas.

ir

jis nušovė Millerį.

IŠVYKO Į AMERIKĄ 
KONCERTUOTI

Op. sol. E. Kardelienė
pianistas K. Smilgevičius ge
gužės 10 d., 6,30 koncertuoja 
Worcsetery, Lietuvių Piliečių 
klubo svetainėje. Jie abu iš
vyko į JAV.

STANLEY STRAVINSKAS, 
senosios kartos ateivis, mont- 
realietis, lankėsi „NL“ redak
cijoje, domėjosi spaustuve ir už 
sisalkė laikraštį. P. Stravins
kas yra šaulietis. Kanadoje 
pirmiau gyveno Toronte, bet 
persikėlė į Montrealį ir čia jau 
apie 20 metų gyvena.

KĘSTUTĖNAI KVIEČIA 
VISUS KAIMYNUS 

STOVYKLON.
Birželio 29—liepos 7 dieno

mis Bostono vietininkijos kęstu 
tenai prie Loon ežero (Lakevil 
le, Mass.) rengia vasaros sto
vyklą. Jon kviečiami stovyk
lauti viso JAV rytinio pakraš
čio lietuviai skautai.

Maistas, palapinės ir kt. sto
vyklinis bei sporto inventorius 
bus gautas vietoje iš BSA, ta
čiau pati stovykla bus visiškai 
atskira — lietuvių skautų va
dovų tvarkoma. Mokestis — 
iki 13 dol. Prašoma registruo
tis pas draugininką — vyr. 
skiltin. Algį Banevičių, 236 Bol 
ton St., So. Boston 27, Mass. 
Stovyklautojų registracija bai
giama s. m. birželio' 1 d.

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 MUSŲ BIURUI.

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

DĖMESIO!
Norintiems pirkti arba parduoti namus, krautuves, res- 
tauranus ir tt., mielai tarpininkauju. Nemokamai sutei
kiu įvairias informacijas, parūpinu tinkamomis sąlygo

mis paskolas.
Mes turime namų pardavimui įvairiomis kainomis ir 
daugiausiai lietuvių mėgstamuose rajonuose bei g-vėse.

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKE L I S

Telf.t WA 2646; WA 2647; WA 2648
R. TESLIA REAL ESTATE & INSURANCE BROKER
575 Queen Str. W. (prie Bathurst str. antras aukštas) 

TORONTO.
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