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SVEIKI SULAUKĖ.ŠVENTU VELYKŲ!
PRISIKĖLĖ-PRISIKEIK!

“Kėlės Kristus — mirtis kri
to!” — skambėdavo visas mūsų 
kraštas Velykų ryto saulutei te
kant. Ilgai, ilgai gausdavo var
pai, visiems — jau niekam ne
miegant — primindami Didįjį 
Įvykį žmonijos istorijoje. Gal ne 
dažnas gebėjo perprasti varpų 
gaudesio didžiąją prasmę, bet 
kiekvieną jie nuteikdavo džiu
gesiu ir malonus šiurpulys nu
bėgdavo kūnu. “Kėlės Kristus— 
mirtis krito, Alleliuja!” •..

Didžiojo Ryto prasmė didinga, 
kaip pati atpirkimo paslaptis. 
Ir mūsų tautos tradicijose tai pa
ti didžioji metų diena.

- Kėlės Kristus, prisikeik ir tu 
žmogau, skelbia didžioji Prisikė
limo mistika. Prisikeik iš savo 
ydų, iš kasdienybės seklumų ir 
niekšybių balos. Prisikeik gėriui 
ir grožiui, prisikeik artimo mei
lei ir Dievo garbei. Prisikeik, 
gaudžia Velykų varpai, nes Jis 
prisikėlė. Prisikėlė, išgėręs-visą 
žemiškos kančios taurę, nenusi
lenkęs jokiam žemiškam žiau
rumui, neapykantai, įtūžimui ir 
klastai. Dvasia pasiekė trium- J nors Jo jau .neatpažįstame? Ar 
fo!...- ir mes drįstame Jį kūnišką su-

Tad kodėl žmogus negali iš-

tik blankiam Jo šešėly. Nepajus- 
damas Kristaus savo kūniškais 
pojūčiais, nors ir įsisąmoninęs 
evangelinę teisą apie Jo gyve
nimą, mirtį ir žadėtą atėjimą, 
žmogus lyg ir patenkintas, kad 
Jis čia matomas nebevaikšto ir! 
pamokslų nesako. Genialusis ■ 
Dostojevskis savo Brolių Kara- i 
mazovų Didžiajam Inkvizitoriu
je pavaizdavo tai meistriškai. 
Inkvizitorius, sutikęs Kristų iš
sigąsta. Ne dėlto, kad jaustųsi 
nusikaltęs vykdydamas Jo va
lią, bet dėlto, kad tiki savo įves
tos tvarkos bei savo gyvenimo 
tobulumą ir bijo, kad Kristus sa
vo pamokslais ir savo pavyzdžiu 
sugriaus jo gyvenimiškąją siste
mą. Jis nenori leisti Kristaus gy
vo prie žmonių ir uždaro Jį kalė
jime, o paleisdardas maldauja ! 
nesirodyti daugiau Maldauja ' 

į jausdamasis Jo Karalystės tarnu, ■ 
Jo valios vykdytoju ...

Ar ne kiekvienas esam lygūs 
tam Inkvizitoriui, ar ne kiekvie
nas esame savaip išsiaiškinę Die
viškojo Mokytojo Žodį ir jaučia
mės teisūs Jo valios vykdytojai,

■1: ■

SAVAITĖS (VYKIŲ APŽVALGA

tikti savo gyvenimo kelyje ir ži- 
siveržti iš žeminųjų papčių? Iš nętutaė^kųr Jo vieta mūsų ap-

rodė Atpirkėjas. Reikalaujama mate kiekvienam atroŽftTtokš nor- 
tik nepaskęsti savo aistrose ir: malus, kitoks, atrodo, nė negali- 
polinkiuose, kad ir bridus balo-1 mas, mūsų namuose bei šeimose 
mis, vieną kartą iškopti į viršų, Į tvarka tokia tobula, bet ar turim 
nusikratyti purvus ir tyra širdi-įten vietos Kristui pasodinti, jei 
ini, ne vien iš įpročio ar dresū-, taip vieną gražią dieną užeitų? 
ros sušukti: Alleliuja! j Taigi Velykų varpai ir gau-

Deja, pasaulis Mokytojo daž-'džia: “Prisikeik! Prisikeik ir tu 
nai nepažįsta, kaip nepažino net 
Jo mokiniai, kartu eidami į 
Emaus. Pasaulis dažnai, kaip To
mas šaukia: “Kol nepamatysiu 
ir savo rankų pirštais nepaliesiu 
žaizdų — netikėsiu” Tomas Ji 
pamatė atpažino ir šaukė: “Ma
no Viešpats, mano Dievas”. Jei 
ne Jį patį, tai jo karalystę pasau
lis mato ir nūdien, bet, kaip anie 
bendrakeleiviai į Emaus, neat
pažįsta ... Neatpažįsta, nes Jo 
nebeieško. Perdaug jau užsiėmę 
savais gyvenimiškais reikalais, 
perdaug susirūpinę kasdieniš
kuoju gyvenimu ir žmogaus su
kurtąja tvarka, kad nebežino nei 
kur Jam tektų vietą paskirti, jei 
taip kartą imtų ir susitiktų ei
dami kely, kaip anie mokytiniai 
iš Emaus.

Nebemato ir neatpažįsta žmo- šią, bet “Kelkis ir sek Prisikėlu- 
gus prisikėlusio Kristaus, nes sį 
gyvenimą susitvarkė ne pagal j džiąja Tiesa liudijantį, kol būsi 
Jo Žodį, geriausiam atvejy gal i nebe velykinių varpų pašauktas.

žmogau, iš savo rutinos ir blo
gybių. Prisikeik, nes Jis atnešė 
tau gyvenimo Tiesą ir Palaimos 
ugnelę.”

Sminga Velykų varpų gaude- 
svs į žmogų, sudrebindamas sie
los gelmes. Bet ar ilgam? Tai jau 
nuo mūsų pačių .priklauso. Ve
lykinės mistikos prasmė didinga. 
Primindama Atpirkėjo paslap
ties vainiką, ji neša ir didįjį 
šauksmą pertvarkyti savo vidų 
ir gyvenimą. Dieviškasis Moky
tojas ne nupuolimus pasmerkė, 
bet užkietėjimą ir nenorą Jo bal
so klausytis. “Sek mane!” —ir 
dabar jis sako, tik nereikalauja 
palikti savąjį darbą. Sek ne pė
domis, bet gyvenimu. Nemiegok, 
savo gyvenimą sutvarkęs savaip, 
“išmintingiau”, pagal laiko dva-

akimis nematomą, bet di-

EUROPA DAR NEPASIRUOŠUS
Gen. Eisenhoweris savo vado

vybės metinių proga paskelbė 
pranešimą, nurodantį, kas pada
ryta jau ir ko dar siekiama.

Vyriausias Europos karo va
das pirmiausia užakcentavo, kad 
demokratinės tautos ne karui 
ruošiasi, bet norį suorganizuoti 
pajėgas, kurių grėsmė priverstų 
valdovus anapus geležinės už
dangos prisijungti prie nusigink
lavimo planų, kurie išplaukiu iš 
JT Chartos.

■ Tuo tarpu Š. Atlanto Sąjungos 
pajėgos jlar, esą, negalėtų gin
tis į rytus nuo Reino, bet jei įsi
jungtų Vokietija, būtų sukurta 
stipri linija nuo Baltijos iki Vi
duržemio jūrų, kurios šiaurinia
me sparne būtų Danija su Nor
vegija, o pietiniame — Italija. 
Šiuo metu realaus saugumo dar 
nepasiekta. Darbas dar tik pra
dėtas.

Sovietų Rusija turinti 175 di
vizijas, kurių % motorizuotos ir 
šarvuotos, 20.000 lėktuvų, 300 
povandeninių laivų ir dar 60 sa
telitinių divizijų. Tuo tarpu de
mokratiškasis pasaulis prieš tas

Kristus suimamas Getsemane alyviĮ darže -
“Išėjote su kalavijais ir su vėzdais, lyg prieš galvažudį. Kada buvau kasdien su jumis šventyk
loje jūs nepakėlėte prieš mane rankų; bet tai yra jūsų valanda ir tamsvbės valdžia”.

 ■ . ' ' ” (Luko 22, 53).

Paruošiamoji L Veiksniu konferencija Niujorke
Prof. Kaminskas išvyks tuoj p o Velykų — CEEC posėdis Va
šingtone — Sovietų protestas — Liberalai susiorganizavo.

Niujorko bendradarbio A L M A U S
• Praėjusį šeštadienį PLGrū

pės patalpose įvyko paruošiamo
ji lietuviškų veiksnių konferen
cija, kurioje dalyvavo ALTo at
stovai L. Šimutis, J. Grigaitis, J. 
Vaidyla ir A. Linkus (vietoj A. 
Olio), VLIKo — J. Kaminskas ir 
J. Brazaitis, gen. konsulas J- 
Budrys (atstovaująs ir P. Žadei- 
kį) ir PaLieGrupė — V. Sidzi
kauskas, A. Trimakas, K. Bieli
nis, P. Vainauskas, V. Vaitiekū
nas, J. Audėnas, Br. Nemickas ir 
M. Toliušis. Po pasitarimo pa
skelbtame komunikate sakoma: 
“. -. pasitarimas... išklausęs pra
nešimus dėl laisvinimo veiksnių 
konsolidacijos ir numatomos jų 
konferencijos bei aptaręs jos ga- 

i limą darbotvarkę, vienbalsiai 
konferenciją

najėgas teturįs pastatęs 15 divi
zijų ir mažiau 1000 lėktuvų. 
Prieš metus tebuvę vos pusė tų 
jėgų. Iki metų galo esą užpla
nuota pastatyti išviso 25 divizijos1 nūšprendė šią __________
ir kitas paruošti atsargoje, kad kvįes|j . Pasitarimas, pripaži- 
galėtų būti suorganizuotos, per nęs reikalą nedelsiant spręsti vi- 
30 dienų- Be to, dar prisidedą sus Ljetuvos laisvinimo reikš- 
daugiau kaip 25 divizijos Turkų . klausimus bei nustatyti
ir Graikų Europos pietryčių1 
fronte.

Eisenhovyeris taip pat paste
bėjo, kad Europa turinti išvys
tyti karo pramonę, nes JAV ne
galinčios visų aprūpinti. Jis taip 
oat sugestijonavo ne tik įgyven
anti Schumano planą plieno ir

tiems sprendimams vykdyti 
priemones ir šalinti laisvinimo 
veiksnių susipratimo bei visuo
meninės konsolidacijos kliūtis”. 
Papildomai teko patirti, jog J. 
Kaminskas tuoj po Velykų vyk-

“Vienybės” numeriu, kurio ypač 
straipsnį “Mūsų spaudos moralė 
ir lygis” vertino “ir verkt 
ir juoktis”. Vyresnio amžiaus 
žmonės, atydžiai seką pasaulio 
spaudą, pareiškė, kad net rusų 
pabėgėlių spaudoje tokių dalykų 
nuo pat 20 amžiaus pradžios ne
buvę .. .

e Balandžio 2 d. PLGrūpės 
pirmininkas V- Sidzikauskas bu
vo nuvykęs Vašingtonan, kur 
aplankė Kongreso biblioteką, da
lyvavo CEEC posėdyje ir atsto
vavo lietuvius lenkų žymaus po
litiko p. Baginski garbei suruoš
tame Amerikos lenkų priėmime. 
Bibliotekoje pirmininkas tarė
si su teisįnio skyriaus vedėju 
dėl visos eilės einamųjų reikalų. 
Spėjama, jog prof. Vaclovas Bir
žiška būsiąs priimtas bibliotekon 
nuolatiniu bendradarbiu, šalia

Prasidėjusitrs didžiosios varžy
bos dėl Vokietijos pereitą savaitę 
tnešė liauju reiškinių ir dar la

biau išsiplėtė. Prabilo pats Šta
mas.

Balandžio 1 d jis telegrama 
itsakė į 4 klausimus amerikie- 
ių žurnalistų grupei, važinėju

siai po Europą, bet negavusiai 
ai imybės ‘ pasiekti Maskvą ir 

pasikalbėti su Stalinu. Jis atsa
kė trumpai, kad karo pavojus 
dabar nesąs didesnis, kaip prieš 
2-3 metus, kad didžiųjų valstybių 
"alvij-susitikimas būtų pageidau- 
inas, kad Vokietijai suvienyti 
’abar esąs patogus laikas ir kad 
komunizmas bei kapializmas galį 
vgiagrečiai 
ntro nepaliesdami.
Nėra' jokios abejonės, 

stalinės prabilo tam pačiam 
iksiui, kad kaip nors sutrukdyti 
Kakarų Vokietijos įjungimą į 
vakarietiškąjį bloką, norėdamas 
sudaryti pasaulyje nuomonę, kad 
Sovietų Rusija taikinga ir nori 
viską taikingomis riemonėmis 
spręsti, dėl ko ir vakariečiams 
nepatogu vien kardų galandini- 
mų užsiimti.

Stalino atsakymuose žurnalis
tams ištiktųjų nebuvo nieko 
naujaJ Tai pakartojimas senų da-

jau nebesileisią įvedami į tokias 
painiavas, kaip su Austrijos tai
kos klausimu. Per keletą savai
čių būsią baigti aiškintis visi 
klausimai ir Vokietija būsianti 
įglausta į Europos tautų šeimą. 
Vakarų Vokietijos parlamentas 
— Bundestag — vyriausybės po
litiką patvirtino, priimdamas 
taip pat pastabą, kad reikią vis- 
dėlto remti mintį, kad sąjungi
ninkai suvienijimo klausimą 
svarstytų. Socialdemokratų nu
sistatymas nemėgsti jokių glau
desnių ryšių su Vakarais, kol dar 
ne viskas išbandyta su Rusija, 
buvo atmestas.

Na, Vokietijos palankumui pa-
egzistuoti, vienas j didinti Eisenhoweris savo meti- 

I niam pranešime dar pastebėjo, 
kad ! kad su Vokietija būsią nesunku

tokiuo laiku, kada toks aiškini
masis mažiausiai nors laikinai 
turi sulaikyti nuo galutinų 
sprendimų Europos karinio kon
solidavimo planuose.

Pagaliau Stalinas žengė dar 
vieną žingsnį. Balandžio 6 d. at
vykusį atsisveikinti buvusį In
dijos ambasadorių, vykstantį 
perimti viceprezidento pareigų. 
Stalinas priėmė labai iškilmingai 
ir per jį paskelbė pasauliui, kad 
dabartiniame pasaulio suskilime 
į dvi puses nesą tokių problemų, 
kurios negalėtų būti išspręstos 
taikių pasitarimų keliu ir kad ge
riausia būtų padaryti susitikus 
didžiųjų valstybių galioms. Įdo
mu, kad į tokį susitikimą siūlo
mas ir Indijos premjeras Nefiru, 

i bet neminimas - nei Prancūzijos 
' premjeras, neminimas net Kini-

jos min. Dr. J. Slavik ir prof. 
Prochazka ir buv. Jugoslavijos 
amb. Fotič- Šeimininkai pp. Lu- 
tykai viešai demonstravę savo 
simpatijas Lietuvai.

• Paryžiuje balandžio 2 d. bu- i jos Mao.
vo atidarytas Prancūzijos Lais- Ar šitie Stalino manevrai išjū- 
vosios Europos Komitetas, ku- <įins vakariečių paimtą griežtą 
riam pirmininkauja žymusis liniją, tuo tarpu dar neaišku, bet 
prancūzų politikas Paul Renaud, galima abejoti. Edenas balandžio

• Lietuvių ir kitų DP pabėgę- 3 d. pareiškė, kad Vakarai esą už 
lių jaunuolių užsirekomendavi- į Vokietijos suvienijimą, tačiau 
mas JAV kariuomenėje ir kitose i 
ginklo rūšyse, kurie jau vis gau- j. 
siau grįžta apdovanoti laipsniais ■ 
ir ženklais, siutina sovietus. Pa
skelbdami tokią žinią tik neofi
cialiai, jie išsiduoda, kaip plačiai Kanados parlamentas diskutavo 
Sovietų Sąjungoje yra klausomi ’ 5 dienas, o ryšy su svarstomu 
laisvojo pasaulio radijai, kurie' biudžetu jie prisimenami jau 3 
vieni paskelbdavo šiuos juos taip savaitės. Daugiausia triukšmo 
pykinančius faktus. Balandžio 3 čia sukėlė CCF priekaištas vy
ri. “Tiesa” įsidėjo Tasso žinią,: riausybei, kad jos prisiimtos naš- 
kad Sovietų Sąjunga JAV-bėms j tos Š. Atlanto Sąj. atžvilgiu esą 
įteikus protestą, kam į JAV ka- ' per didelės. Be to, buvo baugina-

Ar šitie Stalino manevrai išju-

ginti ir Elbės liniją, bet be jos 
teksią pasitenkinti Reinu.

Naujas so. lėtinis žygis yra ba
landžio 3 d. Maskvoje prasidėju
si tarptautinė ūkinė konferenci
ja. Tegul ji pirmiausia turi pro- ' 
pagandini tikslą, tegul joje va
kariečių delegatų nedaug tėra, 
tačiau ten skelbiamos tezės už 
laisvą prekybą daug kam patin
ka. O sovietiniai referentai ak
centuoja, kad irkitų kraštų ūki
niai sunkumai lengvai išsispręs
tu, jei tik^būtu atšaukti preky- 
oos 'šura?žy1rtai'*su?
geležinės uždangos bei atšaukta 
Kinijos blokada. Tai dar vienas 
naujas klapatas vkariečių dip-' 
lomatijai.

Egipte padėtis vėl Įsitempė. 
D. Britanijos vyriausybė panoro 
užbėgti Egiptui už akių ir patei
kė Sudano parlamentui autono
mijos konstituciją su gen. gu
bernatorių kaip krašto galva, su 
savu kabinetu ir parlamentu. Tai 
autonomija, bet dar ne apsi
sprendimas. Kad apminkštintų 
Egiptą D- Britanija pažadėjo iš
mokėti $28.000.000 iš sulaikytų 
svaro balanso sumų, bet Egip
tas dėl Sudano nuolaidumo ne
rodo ir grasina nutrauksiąs de
rybas, jei britai praves aną kon
stituciją.

Korėjoje derybos tebėra mir
ties taške. Tiesa, pats Ridgway 
pareiškė matąs gerėjimo vilčių, 
bet kiti sako, kad tai tik belais
vių apsikeitimo klausimu, o oro. 
bazių Š. Korėjoje ir Rusijos da
lyvavimo paliaubų meto kontro
lės organe klausimais dar nema
tyti jokios pažangos.

KANADA REMS EUROPA
Užsienio politikos klausimais

riuomenę imami “pastoviai ne-
ten jau dirbančio ir “teigiamai , apsigyvenę šiame krašte asme- 
įvertinto“ Dr. D. Krivicko. CEEC nys”. Tai esą pažeidimas tarp- 
posėdyje pranešimą padarė gen. tautinių įstatymų.
sekretorius Dr. J. Slavik apie pa
sikalbėjimą su Ferenc Nagv ir į sovietus skaudina laisvojo pa- 
Mykolaičiku dėl CEEC ir CEE (šaulio žinios, tai jų netikėtas už- 
Committee apjungimo ar bent [simojimas Tiesoje įrodyti lietu-

• Dar geresnis Įrodymas, kaip

ma, kad vyriausybė esanti da
vusi slaptų pažadų. Esą, kaip 
bus sukurtos 50 divizijų Europai’ 
ginti, jei pagal žinomus įsiparei
gojimus išeina vos 25. Vyriausy
bė turinti pranešti parlamentui, 
ką ji dar pasižadėjusi.

Diskusijas baigiant, užsienių

vo darę priekaištų, parėmė libe
ralus, kad užsieniuose nesusi
darytų įspūdžio, jog kraštas yra 
suskilęs.

Bus pakeitimų mokesčių 
sistemoj

Šią savaitę bus pateikta parla
mentui Kanados biudžeto paja
mų pozicijos. Premjeras jau bu
vo pareiškęs, kad mokesčių su
mažinimų negalima būsią pada
ryti, tačiau spėjama, kad šiokių 
tokių pakeitimų visdėlto bus. 
Pirmiausia tikimasi, kad bus 
kiek sumažinti mokesčiai nuo 
cigarečių, sako, būsianti pakeis
ta asmeninių ir korporacijų pa
jamų mokesčių lentelė. Dabar 
atskiras pakėlimas 10% ginkla
vimo reikalams būsiąs įkalku- 
liuotas į pačią lentelę. Būsią ir 
daugiau smulkių pakeitimų, ta-

.MV, . x-.T-.-t susitarti dėl bendradarbiavimo viams, jog Katynaš vokiečių dar- r- min. Pearson pareiškė, kad | 
siąs “namo” ir kad konferencijo- principų. Toliau buvo svarstytas bas, jog jie siekę “sunaikinti sla- Kanada jokių slaptų įsipareigoji- 

. - jc taipgi bjvo aptartas lietuvis ponios Rooscvcltionta ataaky .vų tautas”. Šis propagandinis • mM neturinti. 50 divizijų ištikrų-
mglies pramonei sulieti, bet pa- kos informacijos koordinavimo ' mas Dr. Slavik, korespondenci- triukas tvirtinant, kad vokiečiai ju reiškią 25 divizijas aktyvias 
ruošti tokį pat planą elektros būdas. Konferencijos metu Niu- ja su laisvųjų kraštų vyriausy- lavonus net iš Lenkijos vežę į ir 25 rezerve paruoštas, kurios oulumiu M«n.c>uiuu w»-
mergnai ir žemės ūkiui. jorke kursavo visa eilė laukinių j bėmis ir tt- Sekantis posėdis Katyną ir ten guldę arba ėmę galėtų būti sumobilizuotos per didesniu nauioviu nelau-
„ Vašingtonas. Po trijų gandų labai pesimistiškai ap- įvyks po trijų savaičių Vašing-* popierius iš kišenių ir mainę juos ,c,r,3r£"-

metų darbų Baltųjų Rūmų at- žvelgiančių lietuviškos vienybės tone. Šį kartą jį globos vengrų į atitinkamus rusiškus dokumen- 
naujimo darbai, baigti ir prezi-, bandymus, kuriuos anos pusės delegacija. Pagrindini praneši- i tus yra sunkiai įtikėtini, juo la- 
dentas iš Floridos atostogų kovo politikai griežtai neigė, atmes- mą apie padėtį ir politines nuo- biau, kah lietuviai turi pakanka- 
27 d. grįžo jau įjuos- Darbai kai- darni dviems grupėms metamus taikąs Europoje padarys pp. Vis- mai, “šūviu į pakaušį” nužudytų 

ir Lietuvoje. Kaltina slavų tautų

je taipgi buvo aptartas lietuviš-'ponios Rooseveltienės atsaky- ,vų tautas”. Šis propagandinis imU ne}ur’n~’j divizijų ištiktų
• Z SI ! — — 4 V* V t « If W 4

nergiiai ir žemės ūkiui. jorke kursavo visa eilė laukinių i bėmis ir tt-

navo arti 6 milijonų dol. Nepa- kaltinimus, jog tai “sabotažas”, 
liestos likę tik kapitalinės šie- “boikotas” ir tt 
nos. Įvesti visi modemiški įren-1

cinu, Osusky, Korbonsky. Sidzi
kauskas irkiti. Lenkų priėmime, naikinimu, bet juk jie puolė tas 

Platesnioji lietuviška visuome- kuris buvęs grynai socialinio po- slavų tautas susitarę su Hitleriu.
girnai, o tarp kitko įrengta ir nė net viešai gatvėie reiškė p*»- būdžio. dalvvavo dar Latvijos-įg. Juk jie nepaskelbė karo ir in-
priešatominė slėptuvė. sipiktinimą praėjusios savaitės ministeris Feldmanis, buv. Čeki-! (Nukelta į 3 psl.)

30 dienų. Kanada esanti įsiparei
gojusi Europos gynimui duoti 
vieną brigadą ir 12 oro laivyno 
eskadrilių, o be to, dar duosian
ti šiais metais apie $325.000.000 
paramą karinėmis medžiagomis.

Po visų diskusijų užsienių po
litikos liniją parlamentas patvir
tino 172 balsais prieš 2. Progr. 

; konservatoriai, kurie taip pat bu-

kiama-
— Paryžius. — Prancūzų vy

riausybė pašalino Tuniso nacio
nalistinę vyriausybę ir reikalau
ja sudaryti naują, su kuria siūlo 
tartis dėl autonomijos praplėti
mo. Protektorato valdytojas 
princas Bey protestavo, bet pa
galiau sudarė naują vyriausybę.
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ĮBRISTUS gyvena ne tik altoriuose, ne tik gyvuose Bažnyčios narveliuose kaip dvasinė jų galva. Jis gyvena ir veikia Bažnyčios laike, tose savo paslaptyse, kurios vis ir vis atnaujinamos liturginių metų šventėse ir įvykiuose. Jis gimsta, kenčia, miršta, prisikelia, žengia pas savo Tėvą, siunčia Šv. Dvasią, — ir tai kartojasi kasmet per mūsų švenčiamas šių paslapčių šventes. Taip dvasiniu, bet tikru būdu Kristaus gyvenimas atkuriamas bažnytiniuose metuose. Su Kristumi atkuriamas ir mumyse dieviškasis gyvenimas. Per jį ir jame mes gimstame (malonei), kenčiame, mirštame (nuodėmei), prisikeliame (iš nuodėmės) ...Kristaus gyvenimo paslaptys išsiskleidžia dviejose bažnytinių metų cikluose kalėdiniame ir velykiniame.Velykinis ciklas prasideda senosiomis Užgavėnėmis (septuage- sima) ir baigiasi netrukus po Visų Šventųjų. Šio ciklo viršūnė yra Velykos, šeštinės, Sekminės, atseit — Prisikėlimas, Dangun Žengimas, Šv. Dvasios atsiuntimas (7 savaitės). Paruošiamasis laikas yra gavėnia (17 d. įžangos ir 40 d. pačios gavėnios). Atbaigiamasis — sekmadieniai po Sekminių (23-28 savaitės).
Pasiruošimas VelykomspASIRUOŠIMO laikas liturgijoje vadinamas Quadragesimos — —Keturiasdešimtės vardu, nes jis trunka 40 dienų. Mūsiškis gavėnios vardas reiškia tiesiog pasninką. Tačiau ne pasninkas yra pagrindinė gavėnios mintis, o mūsų pasirengimas Kristaus prisikėlimui, kad per Jį ir mes prisikeltume.Yra trys mūsų prisikėlimo sąlygos, kurias gavėnia stato pr»eš akis, tai — kova, kančia ir atgaila. Argi Kristus nekovojo (su piktąja ir pasaulio dvasia), ar nekentėjo ir nepermaldavo dangaus xe- vo už mus? Gavėnia skatina grumtis su pikto jėgomis mumyse ir salia mūsų. Krikšto metu pasižadėta vesti gerąją kovą, ir ji turi oūti vedama visuomet, o ypač šiuo metu. O kas kovoja, neišvengiamai kenčia. Kova išauga iki dramatiškos įtampos, kada mes pasiryžtame apgalėti senus polinkius, įpročius ir nuodėmes. Šioj .tampoj dažnai žvelgiame į kenčiantį Kristų. Didžioji Viešpaties <ančia mus jaudina, įkvėpia, skatina. O ji buvo permaldos kančia- (Liūdesiui ir atgailai paženklinti Bažnyčios apdaruose vartojama violetinė; spalva).Gilios, dramatiškos kančios kupina ypač paskutinioji gavėnios savaitė. Iš tikro, žemė nėra mačiusi didesnės dramos už tą, kuri ;omis dienomis vyko Golgotoje. Tai Kristaus — žmonijos Atpir- cėjo nužudymo drama. Ji pakartojama didingais vaizdais šios sakaitės apeigose ir maldose. Tos apeigos turi tiek gilios prasmės, kad kalo negalima • visada vien jkinčiam žmogui sukelia sroves minčių ir jausmų. ____ __ “ ____Didžioji Savaitė prasideda Verbų sekmadieniu ir baigiasi di- įmonių vadovams, laUi"plačiai Ižiuoju šeštadieniu. Šią savaitę skaitoma Kristaus kančios istorija suprantantiems gero biznio ir leistinumo ribas — dažniau į apat. šiuogsnio — dirbančiųjų, o ne į savo interesų sąskaitą.

Štai ir prieisime priė..imigraci- 
jos reikalo iš kritiškos- pūsės! Paskutiniu laiku nemažai kalbama apie padidintą naujų, imigrantų įsileidimą ir, iš antros pu- sėSj matome vis besiplečiantį nedarbą, kuris artėja prie 10% (3% skaitoma normali riba) visų dirbančiųjų, nežiūrint, kad .gyvename nedažnai pasikartojantį pokarinį “boom’o” (ekonominio klestėjimo) laikotarpį, kuris JAV jaučiamas jau pora metų, čia gi dar neperlipo, be mažų išimčių, vien gerų pažadų slenks-

Biznio, pasipelnymo motyvas 
yra aiškus dolerio krašte, kur ir 
žmogus matuojamas pagal do
lerio mastą. Tą kiekvienas ateį- 
vis greit pastebi. Ūkiniam gyve
nime čia susiduriame su perdėjimais, kraštutinumais, kaip neapgalvoti (perdėti) streikai ir įmonių pastangos lengvai pasipelnyti — mažinant atlyginimą, ar didinant darbo normas. Jei antrajam atvejui pavyzdžių mes randame dažniau, tai pirmajam atitiktų, pav., kad ir neseni įvykiai Guatemaloje, P. Amerikos respublikoje, kur vyriausybė pažiūrėjo “pro pirštus”, kai vietos teismas padarė sprendimą—parduoti iš varžytynių vienos amerikiečių firmos bananų plantacijas, kad išmokėti net už pereitą laiką algų priedus darbininkams, išsikovojusiems pakėlimo per savo pusiau komunistines unijas, nežiūrint net, kad paaiškėjo tos firmos nepajėgumas mokėti. Logiškai žiūrint tai į gera nevedanti ūkinė nesąmonė, nes praktiškai kertama šaka, ant kurios reikia sėdėti.Gi antrą kraštutinumą mes matome liberalinio kapitalizmo valstybėje, viena iš kurių yra ir Kanada, kur vyriausybei proteguojant prieš kooperat. bei na- cional. įmones laisvą, niekeno nekontroliuojamą privačios iniciatyvos ūkį, neretai iškyla “morali pareiga” palaikyti silpnas bendrai ar silpnėjančias dėl mažėjančio eksporto, ar šiaip siau- sieną, nebūtų iškart palikti be-, rėjančios rinkos, įmones, išgelbėti jas, duodant galimumo sumažinti savo nuostolius, pasi- samdant pigiai ar, bent, pigiau apmokamo darbo (kokiu visada būna nauji imigrantai), kur šitokiam atlyginimų reguliavimui neužkerta kelio gerai organizuotos darbininkų unijos (Kanadoje joms priklauso tik 25% dirbančiųjų), kai šitokio gyvybinio rei- “iš geros valios” patikėti patiems

neviskas, kuriant stambiąją pra
monę. Taip, Kanada neabejotinai 
turi dar neišnaudotų galimumų 
ir, pagal britų feldmaršalo Mont- 
gomerio sugestiją, vien dėl stra
teginių sumetimų,-turėtų pasiek
ti 50 milijonų gyventojų, kas Ka
nados ekonomistų ir laikoma 
“galimumo ribose”, bet tik ne 
šiandien ar ryt, neužmirštant, 
kad ir tų 14 milijonų tautos ūkis 
buvo sukurtas daugiau negu 
šimtmečio bėgy ir tai — “ne 
snaudžiant!”. Tvirtinti, kad “Ka
nada yrą pertekęs Įvairiausiais 
žemės turtais kraštas”, dar nėra 
nurodymas, kasyklų pramonės 
vadovams, kur naujus punktus 
steigti (t.y., kur tie turtai ran
dasi, koks grynumo %, sluogs- 
nio Storis ir tt.)-. Ar yra, pav., 
žinoma dar neeksploatuojamų 
aukso kasyklų; kad ar tolimoje 
Kanados šiaurėje?

Šalia Labradoro rudds ir Al- 
bertos naftos šaltinių begaliniai 
Kanados miškai siūlo darbo ga
limumų keliems šimtmečiams, 
tačiau miškų kirtimo kampani
ja su 250.000 darbininkų eina 
prie galo (net vasario mėn. ga-

čio- Akivaizdoje, tų dvipusiškų 
faktų ne vienas klausia savęs, 
kaip ištikrųjų yra ir kokia arti
miausia ateitis gali būti, belau
kiant jau nebe šiandien iškal
bingai pažadėtų tų augštos kon
junktūros laikų prasidedant. Ar 
neišsibaigs jie, net neprasidėję?

Toks susirūpinimas supranta
mas ir pateisinamas (negalima 
gi eiti aklai į ateitį); nes tai pa
liečia daug kam “tik” darbo ir 
duonos klausimą, ypač dar didi
nant imigraciją.

Čia tenka griežtai išskirti du 
dalykus: a) tolimos ateities Ka
nados ekonomines perspektyvas, 
kurių išsiplėtojimas' daug pri
klausys ir nuo pasaulinės rinkos 
pajėgumo (mokėti doleriais)/ 
bei paklausos ir b) mūsų kartos 
problemas, tiksliau, ką valgysi
me ryt, poryt,, jei Kanados eks
portui sąlygos dar .susiaurės, 
techniškai pajėgesnių konkuren
tų, a la JAV, Vokietija, Japoni
ja ir kit. spaudimo dėka, o naujų 
ateivių siūloma įsileisti net po 
500.000 į metus. '

Mandagiai tariant, teks palikti 
nuošaly salioninius skaičiavi- j fe), nes šių metų gamyba atlikta 
mus, kad “Kanadoje'yra vietos j“virš plano” ir vėl prasidės tik 
100 milijonų žmonių” (kaip labai (rudeni, žodžiu, mažne po % me-tolimos ateities aliuziją) ir vadovautis praktiškesniu kriterijumi, kiek Kanados ūkis dar gali dabar absorbuoti žmonių, kad tie nauji imigrantai, vos peržengę

š visų keturių evangelistų. Didžiojo trečiadienio, ketvirtadienio ir jęnkątadienio vakarais kalbama arba giedama tamsioji aušrinė. Fps metu giedamos jaudinančios pranašo Jeremijo raudos.Verbų sekmadienis turi dvejopas nuotaikas. Verbų šventinimas r procesiją išreiškia- trkiifcfalinį džiaugsmą, o šv. mreiB^*sk Kristus kančios istorija vėl grąžina į liūdesį ir susimąstymą.Did. Ketvirtadienį, paskutinės vakarienės metu, įsteigtos šv. Vlišios ir Švenč. Sakramentas. Dėl šio džiugaus įvykio per mišių Gloria suskamba visi varpai, varpeliai, suūžia vargonai, nuaidi giesmė ir .staiga, liūdint dėl Kristaus kančios, nutyla ligi did. šeš- adienio. Po mišių Švenčiausiasis nešamas į išstatymo altorių (karais vadinamą Kristaus kalėjimu). Gedėjimo ženklan po pamaldų luvalkstomi altoriai. .Did. Penktadienį šv. mišių nebūna, tik kunigas skaito Kristaus :ančią ir meldžiasi už Bažnyčią, popiežių, vyskupus, žmones, klys- ančius, atkritusius, žydus ir stabmeldžius. Po to garbinamas kry- ius ir giedamas Kristaus skundas “Mano tauta, ką aš tau padalau?” Pamaldoms pasibaigus, Švenčiausiasis nešamas į vadinamą Kristaus karstą.Did. Šeštadienį šventinama ugnis- Ji mena Kristų — Šviesą Lumen Christi). Dėlto nešant į bažnyčią, ji pagarbinama triskar- iniu priklaupimu. Iš jos uždegamos visos bažnyčios žvakės. Prie Itoriaus šventinama Velykų žvakė (paschalas) ir giedamas nuo- tabusis-himnas Exult et. Velykų žvakė vaizduoja prisikėlusį iš mir- ies Kristų. Senovėje dar buvo krikštijami katechumenai, dėl to kaitoma 12 pranašysčių apie krikštą ir šventinamas krikšto van- luo. Šv. mišiose, kurios seniau buvo laikomos Velykų naktį, per zloria vėl suskamba varpai ir vargonai.

darbiais. Valgyti tučtuojau reikia ir žmogus negali laukti, kada po 4-5 metų įsisteigs naujos, darbovietės: dirbtuvės, kasyklos,; Fantazija ir poezija, sakoma,.: yra gerai, bet tik — savo vietoje, o ne ekonomikoje, kur kriterijumi eina sugebėjimas daryti tinkamas ribas tar> teoretinių skaičiavimų ir praktiškų galimumų jiems pasiekti, t.y. skaitlinių kalba, o ne išpūstais šūkavimais.. Imigracija turi būti planinga, kaip ir tautos ūkis turi būti taip pat planuojamas- Net gi atvirkščiai, pirmiau reikia išdirbti ekonomini planą, sakysim, kas 3-4 metai, su pervedimais ir imigra-

“West-Deutsche Tageblątt” ir 
kit. vokiečių dienraščių ištrau
kos apie jų emigrantų “nuoty
kius” šiame krašte darbo ieškant 
ir mums gnomos iš anglų laik
raščių, kurie tai kaikada perduo
da kone su pasipiktinimu.Pakelti pragyvenimo lygį ir sukurti tautos ūkį yra šimtmečių darbas. Steigiant naujas darbovietes (kasyklas, fabrikus), reikia šimtų milijonų dolerių; techninių įrengimų, mašinų ir, pagaliau, technikinio personalo, meisterių. Paprasta gyvoji darbo jėga, nekvalifikuoti juodadarbiai,* arba, kaip sakoma, “muskulų vergai” stovi paskutinėje eilėje ir sudaro lengviausiai išsprendžiamą klausimo dalį — tik plačiau praverk imigracijos vartus ir sulauksi milijoninio antplūdžio (ką kaikas dabar ir siūlo, pav., Gardenerio planas po % milijono kasmet, pasiekiant 25 milijonus gyventojų iki 1972m.), Tai prilygsta siūlymui klausimo, sprendimą pradėti nuo antro ga-1 lo — lipti į medį, ne iš to galo.Oficialūs Kanados ekon. autoritetai (F. Burnes, R. Rey, B. Honderich) nenumato jokių rožinių perspektyvų^Kanados eksporto išplėtimui į pasaulinę rinką (gi vidaus rinkai ir dabar turime “per akis”), nes konkurentų yra labai daug, pav., Vokietija, Japonija ir kit. pigaus pragyvenimo standarto kraštai, pagaliau JAV, kuri dėka savo, augš- tos technikos, sugeba gaminti pigiau ir geriau, dėl to praskina sau kelią net į Kanados rinką. Ryškus pavyzdys yra ginklų pramone. Kanada, bent iki šiol, 8 kart daugiau perka JAV ginklų dirbtuvėse, negu pati iš jos gauna užsakymų!Tarp kitko, apie 1 milijonas Kanados prancūzų gyvena JA V-bėse, gi jei ten.sumažintų per-

tų. Taip daugely gamybos šakų vyksta kolizija “tarp jausmų jr gyvenimo. tikrovės”.Štai ryškus pavyzdys. Danijos bei Suomijos atatinkamos įstaigos įspėjo savo piliečius nuo emigravimo į Kanadą, nurodydamos, kad Kanadoje “vis aštresnėmis formomis ima reikštis nedarbas”.. Pokariniais metais nemaža danų, suomių ir olandų išvyko į Kanadą, kur šių tautų žmonės yra ypač pageidaujami. Nežiūrint to, pagal minėtų įstai- sikėlimo varžymus, tai dar mili- gų* įspėjimą, emigrantai lengvai jonas jų išgaruotų iš čia kelių galį patekti į didelius sunkumus, savaičių bėgy. Montrealy viduti-

nis vyro uždarbis apie $35 į sa- • 
vaitę, net prie sezoninių darbų. 
Turint galvoje stambias prancū
zų šeimas (iš 6-7 neretai fr 9 as
menų) galim suprasti koks pra
gyvenimo standartas gali būti. 
Dėl to nestebėtina, kad jie ne
kenčia naujų ateivių ir piktinasi 
bet kokiais imigracijos projek
tais. ■ ;Tvirtinimas,-kad nedarbas — laikinas, sezoninis reiškinys, prilygsta pasiūlyrtui .■— vasarą užsidirbk, žiemą pravalgyk. Jei tai ir toliau eitų artimu santykiu 6(7) : 6(5) mėn. į metus, kaip neretai būna prie statybų, tai žmonės ne tik niekada neprasigyventų, bet ir nepajėgtų tvirčiau atsistoti ant kojų- Taip atrodo tie visi dalykai žiūrint iš kritiškos pusės, bet, deja, jie taip artimi mums pažįstamai tikrovei. Padėtį galėtų išgelbėti planingo imigracijos ir įsikurdinimo įstatymo išleidimas. Kol to nėra, kol viskas paliekama privačiai iniciatyvai, tol pasiūlymas dėl imigracijos padidinimo tėra gryna teorijų utopija, gręsianti pakirsti mepardaug augštą pragyvenimo standartą. Mės patys, vietoje tuščiai džiūgaudami dėl imigracijos padidinimo, bene geriau padarytume jei padėtume silpniau įsikūrusiems tautiečiams atrasti pelningesnių darboviečių, o tokių vietų Kanadoje tėra keletas, pav., šalia Hamiltono dar reikėtų atkreipti dėme-, sį į Sault. Ste. Marie, Sudbury ir Port Arthur. Tautiečiai, atsiliepdami iš vietų su pasiūlymais, padarytų naudingą lietuvių bendruomenei darbą. Abu, didieji miestai: Toronto ir .Montreealįs ; yra, galima sakyti, perpildyti, be to, jei prasidėtų karas, išstatyti ■ didelei grėsmei priešo atominių ; bombų. Dėl to, tarpininkąukim ir padėkim vieni kitiems, o tąi bus daug geriau, negu eikvoti- laiką tuštiems ginčams! . . ;

Liet, tremtiniai Šveicar ij o j e(Tęsinys iš praeito nr.)
Nori atsikratyti

K. TRUSKA dėmės tuo, kad jau pagaliau nėra to nežmoniško teroro. - 'npirmojo eigą.Ne didelė gudrybė pradėti atvirkščiai. Negi atvežti žmonės plikom rankom kalnus nugriaus, jeigu jiems nebus duota jokių galimumų Įsikurti? Juk ir Lietuvoje buvo dideli elektrifikacijos galimumai, prakasus Nemuno kilpą, kas būtų be galo naudinga tiek miestui, tiek kaimui,. bet, deja, nieko nebuvo padaryta, tylomis atsisakant, dėl kapitalų stokos: o argi trūko pas mus darbininkų, ar kvalifikuotų techni-
KARINIS LENKIJOS PAJĖGUMAS

. Tu.. tabsi-reis-- likti Heiniūbte 'ir »rėjo užmęgsti diplomatinius santykius su jais, nes tikėjosi pa-' daryti gerą biznį. Pataikaudami rusams, uždarė Pabaltijo valstybių - diplomatines atstovybes ir konsulatus. Federalinio teisių ir policijos departamente policijos

riuose, bet kad jie ten neužsisėdėtų, buvo jaučiamas tam tikras spaudimas. Nuolatos buvo raginama daryti žygių iš Šveicarijos išvykti, arba priekaištaudavo, kad vargšė neturtinga Šveicarija turi mus išlaikyti-Lietuvių Heimo vedėja panelė

/ELYKOS — tai bažnytinių metų viršūnė. Tai pasiektos pergalės, laimėto išganymo šventė. Laimėjo Kristus, o su juo — ir mes. is prisikėlė — prisikelsime ir mes! Ši viltis, įdiegta per krikštą, tūnai suspindi nauju tikrumų.Kitados ši viltis užliedavo' tikinčiųjų širdis nesiliaujamu džiū- avimu. Visur skambėjo alleliuja — garbinkite Viešpatį! Tas džiū- ėsys nuspalvino visas Velykų giesmes, maldas ir pamaldas. Garinkite! Ir‘garbinta jis eucharistinėj aukoj per visą savaitę — asdien. Naujai pakrikštytieji dėvėjo baltus džiaugsmo drabužius.Triumfališka nuotaika truko (ir trunka) per septynias savaites- ligi Sekminių. Tos nuotaikos nesumažina net Kristaus dangun engimas. (Tik nuo altorių pasitraukia velykinė žvakė ir prisikė- įsio Kristaus statula). Per tą laiką, Kristaus pergalės ženklšn, er pamaldas seniau net neklaupta ir nesilenkta (melstasi statomis).Penkiasdešimtą dieną švenčiamas Šventosios Dvasios atsiun- imas. (Šventė vadinama lot. Quinquagesima, gr. Pentekostes, liet.- pagal savaičių skaičių — Sekminės)- Tai paskutinė didžiausia lalonės ir meilės šventė. Tai Bažnyčios įsteigimo ir pašventinimo iena. Tai diena, kuri tikinčiųjų širdis išpuošia “meile, džiaugsiu, ramybe, kantrumu, maloningumu, gerumu, romumu, meilu- iu, ištikimybe, kuklumu, susilaikymu, skaistybe” (Gal. 5, 22).Velykinis laikotarpis afengiamas ilgame 24-28 savaičių cikle o Sekminių, kuriame car vis Ptoilicpia Velykų ir Sekminių žiaugsmas, nors šis laikas yra skirtas Dievo Karalystei plėstis ir Artintis žmonių širdyse. Šis laika sutampa su gamtos gyvybės lestėjimu, ir liturgija pasipuošia gamtos ir mūsų dvasinių vilčių aliąja spalva.
Kaip kas Kaune pakrikštyta

Aldona Prialgauskienė-Močiš- 
ytė propagandiniame leidinyje 
•emtiniams vilioti “Po gimtuo- 
i dangumi”, vaizduodama ma
rumus, kuriuos dabar turinti 
rįžusi iš Kufšteino stovyklos 
ustrijoje, rašo apie Kauną: 
“Vakarais einu į kiną. Kino te- 

trai — tie patys (o kur tie di- 
ieji laimėjimai?). Tik daug pa- 
adinimų pasikeitė. Buvo “Ka
itai”, o dabar “Kanklės”. Vie- 
>j “dorumo” — “Laisvė”. Buvu-

“Glorija” nūnai vad. “Balti- 
k Buvusiame “Metropolitane”

dabar įsikūrė Muzikinės Kome
dijos teatras...” Iš operetės ar
tistų sumini Steckaitę, Vai. Ku- 
dobaitę, Andriejevą, Rimkevi
čių, iš dramos — Kubertavičių, 
Rymaitę, Vainiūnaitę, Petraitį, 
Radzevičių, A. Žalinkevičaitę— 
Petrauskienę.

Buv. “Konrado” kavinė dabar 
‘<Tulpė”, “Versalis” — “Ginta
ras”.

Iš kitur pastebime, kad Miš
ko gatvė “sulietuvinta” į Puški
no gątyę.

“Der Monat“ žurnalas Nr. 41, apžvelgia kiek daug jau surusinta dabartinės Lenkijos karo pajėga. Užsieniečių apskaičiavimu dabar lenkų žemyno kariuomenė ir oro laivynas turi 350.000 karių, o saugumo daliniai — apie 60.000, be to, Rokosovskis suso- vietino ne tik karines pajėgas, bet ir visą komunistų centrinę, drauge suorganizuodamas “karių draugų sąjungą”, turinčią (iš buv. karių sudarytą) apie 1 mil. žmonių, ir įvesdamas visiems-iki 50 m. vyrams karinio apmokymo ar bent karinių pratimų pakartojimo prievolę. Be paties Roko- sovskio, ir lenkų štabo šefas gen. Korczyc yra lenkų kilimo rusas, taip pat naujasis lenkų aviacijos štabo šefas brig. gen. Kaganovičius ir lenkų laivyno vadas adm. Cherokovas, anksčiau dirbęs raud. laivyne.
Politrukų institucijos teisės 

žymiai praplėstos. Visi lenkų ka
rininkai turi priverstinai lanky
ti leninizmo kursus, kur ypač 
kyla tie, kurie yra daugiau pro- 
rusiški, taip pat įsteigta soviet 
pavyzdžiu politinė karių akade
mija Varšuvoje, turinti duoti po
litinius kadrus. Lenkas karys 
mokomas užmiršti, kad jis yra 
lenkas, net karių laikraštis 
“Polska Zroja” perkrikštytas 
į “Laisvės karį”.

Paskutinė lenkų aviacijos die
na (1951. VIII. 26) parodė, kad 
jų laivynas daro žymią pažangą 
ir. turi jau savo konstrukcijos 
mašinų. Jaunimas stropiai moko
mas parašiutizmo ir sklandymo 
meno. “Perauklėjami” sovietiniu 
pavyzdžiu ir lenkų lūrininkai, 
plečiamas karo laivynas. Raud. 
Sovietų laivynas, kaip atrodo, 
pastoviai įsikūrė Dancige* ir

Gdynėj. PLA Nr. 7/52 skelbia, kad Lenkijos laivyne sovietinių vadovų ir personalo skaičius siekia jau 50%, bet netrukus sieks 80%. Sovietinimas ir ūkinis Lenkijos gyvenimas — pereitais metais (bent oficialiai) baigtas pramonės nacionalizavimas, Sun- .kioji pramonė pilna privaryta soviet, technikų ir “specialistų”, kurie visur stengiasi Įvesti so; vietinę sistemą, Sovietų spaudimu vedamas ir koleStyvinimas: pastatyta ant kojų jau 2000 kolchozų, turinčių' eiti “pavyzdžiu” kitiems. Šiandien “perauklėjimas” vykdomas mokyklose, spaudoj, visur, net masiniai gyventojų perkėlimai yra numatyti, b ir gelež. bilieto pirkimas gali būti paverčiamas “valstybine paslaptimi”, už kurios išdavimą gresia sunkiausios baus-, mės. Rokosovskis šiandieną Lenkijoj yra visagalis,, atidavęs “teisman” net tokius galiūnus, kaip Gomulką, ar gen. Spychals- kį. Prieš jį pačių lenkų valdžia — kad ir komunistinė — tikras nulis. CDNS skelbia, kad išilgai Oderio-Neisės liniją dviejų mylių ruožu komunistų pradėtos statyti minų užtvaros ir prieštankinės kliūtys. Sovietai nusprendė duoti Lenkijai naują “konstituciją”, kuri legalizuotų 
visus jų žmogžudiškus darbus. Konstitucijai ruošti komisija, 
pirmininkaujama Bierutos, sau
sio 24 d. priėmė trečiu skaitymu 
naująjį projektą, kuris turės 
Lenkiją paversti “liaudies ’.res
publika”. Tas reikalas polit biu
ro bus galutinai išspręstas bal.
6 d. “Nove Drogi” ta proga skel-'1 
bia, kad tuo būdu bus “užant
spauduoti socializmo laimėjimai 
Lenkijoje” ir įvesta “proletarų 
diktatūra”. - ELTA. ’

sk. 1946 m. rųgpiūčio 16 d. at- ■ Tschamper, kurią visi buvome pavadinę lietuviškai “čempė”, gana sąžiningai' stengėsi teroro uždavinį atlikti. Matyt, iš augš- čiaų gautu nurodymu, kviesdavosi kaikuriuos asmenis pas save kavai,, iš kurių iškvosdavo. apie kiekvieną smulkiausias žinias. Kadangi mes vienas kitam neturėjome jokių paslapčių, tai nėra jokios abejonės, kad ji buvę gavusi smulkiausias žinias apie kiekvieną. Kartais terorizuodama išsiduodavo. Silpnesnės valios žmonės pradėjo jai gerintis pataikaudami jos garbėtroškai. Taip buvome suskirstyti į “išrinktuosius” ir “pasmerktuosius”.
Gyvenimo sąlygos Heime kasdien blogėjo. Vedėja pradėjo taupyti. Maistas žymiai pablogė- ’jo. Iš skirtų maistui k’iekvienam po vieną franką ir 70 centų į dieną buvo išleidžiama maistui vos apie vieną franką. Kai tas iškilo aikštėn, vedėja uždraudė, jai nesant raštinėje, įeiti ir tiems, kurie dirbo raštinėje. Bylos buvo laikomos užrakintos. Be to, maisto sandėlininkas pabėgėlis sandėlio raktą turėjo palikti pas vedėją-
1945 m. rudenį vedėja sušau

kė visus vyrus ir pareiškė, kad 
turime vykti į mišką kirsti mal
kų, priešingai žiemą turėsime 
gyventi nekūrentuose kamba
riuose, o be to, vykti malkų kirs
ti yra visiems privaloma. Vyrai 
išvyko ir kirto malkas, bet atė
jus žiemai sėdėjome nekūren
tuose kambariuose.

Sekančių metų pavasarį vedė
ja gana smarkiai pradėjo terori
zuoti dvi šeimas. Tų šeimų gal
vos, netekę kantrybės, padavė 
skundą centrinei Heimų ir darbo 
lagerių vadybai, p skundo nuora
šą pasiuntė ministeriui Dr. Šau
liui, kuris padarė iritervenciją 

'kalbamoje vadyboje ir ‘vedėja 
buvo atleista.

Atvyko naujas Heimo vedėjas 
vyras su visu savo štabu. Reži
mas visiškai pasikeitė, bet sava
naudiškumas likosi tas pats. Jis

siuste kiekvienam individualiai raštą, raginantį susidomėti sovietų karinės delegacijos siūlomais patarnavimais norintiems grįžti į “šiandien S. Rusijai priklausančius kraštilš” (žiūr; “TŽ” Nr. 11).Tas raštas rodė daugiau pirklišką išskaičiavimą, kaip žmoniškumą. Rodė, kad šveicarai nusilenkė smurtui ir, skatinami gobšumo, nurašė Pabaltijo valstybes rusų sąskaiton. Kažin, ar kitaip ir šveicaras jaustųsi, kaip ir.mes jautėmės, jeigu jis atsidūręs svetimame krašte tremtyje gautų iš to' krašto valdžios organų oficialų raštą, kuriame jo kraštas būtų skaitomas priklausantis Sovietų Rusijai. •
“Augštoji ūkio konjunktūra”
Pagaliau susilaukė tos laimės. 

Bolševikai sutiko užmęgsti dip
lomatinius santykius ir įsteigė 
savo pasiuntinybę- Berne. Švei
carai -puolėsi sudaryti prekybos 
sutartį- . Prasidėjo derybos, ku
rios ganą ilgokai tęsėsi, Šveica
rai pasiūlė rusams parduoti di
delį kiekį laikrodžių, bet rusai 
atsisakė pirkti didesnį kiekį. Ru
sai sutiko pirkti tik įvairias ma
šinas, ypač reikalingas ginklavi
mosi pramonei, o už tai šveica
rams parduoti kviečių ir kitų 
maisto produktų. Nusiminė laik- 
ridžių pramonininkai, bet džiau
gėsi mašinų fabrikantai. Prasi
dėjo Šveicarijoj vadinama augš
toji ūkio konjunktūra. Fabrikuo
se darbas ėjo dieną ir naktį. Pa
sirodė spaudoje balsų, kad ir pa
bėgėliams būtų leista fabrikuose 
dirbti, dėlko. vyriausybė buvo 
pastatyta į keblią padėtį. Jos bu
vo politika, pabėgėlįus laikyti 
Heimuose ir darbo lageriuose ir 
stengtis kaip galima greičiau 
juos grąžinti atgal į namus, arba 
išsiųsti kur nors kitur. Tam tiks
lui buvo ruošiami įvairių amatų 
kursai, kad pabėgėliams susi
darytų geresnės sąlygos kur nors 
kitur išvykti ir savistoviai įsi
kurti. Neleido .tik laikrodininko 
amato mokintis, nes tas amatas 
yra skirtas tik šveicarams. To- buvo atleistas iš kita jau užda- 
kiu būdu pabėgėliai dar buvo pa- ryto Heimo, ponas Boesch. Guo-

sus ir apsigyveno kituose. Hęi- muose ar lageriuose. Iš buvusių apie 150 likosi mažiau šimto- Jau vienas kitas gavo"'leidimą fabrike dirbti ir privačiai apsigyventi, 1946 m. lapkričio 6' d., atsisveikinęs su visais išvykau į . Schul - und - Werkstaettenlager' Wallisellen. >• ‘ sSchul - und Werkstaettenlager buvo specialus lageris pabėgę- ; liams, lankantiems įvairius kur- , sus,netoli Zuericho miesto, Wal- . ttisellen miestelyje. Kursąntai gyvendavo lageryje ir kasdien traukiniu važiuodavę į Zuerichą mokintis. Tai buvo-iš lentų su- . , kalti barakai, kuriuose buvo padaryti kambariai su dviejų augš- tų narais su šiaudų prikimštais čiužiniais. Kiekvienas lagerio gyventojas dar gaudavo pora .paklodžių, tam tikrą vieton antklodžių maišą ir šiaudų prikimštą pagalvėlę- Gyvendavo labai suspaustai, po kelis viename kambaryje. Nei švąros, nei -kokių nors kitų higieniškų sąlygų nę- buvo. Gamino valgį'ir tvarkė maisto sandėlį vienos, tautybės pabėgėliai, kurie dėl .nešvaros visiems yra žinomi. Užteko juos,, pamatyti išdalinant maistą ir apetitas dingdavo- Vasarą lageryje gyvenimas dar buvo pakenčiamas, bet žiemą teko gerokai kentėti nuo šalčio. Barakai buvo apšildomi įkaitintu oru. Pats įrengimas buvo gana primityvus. Buvo pastatyta didelė krosnis įkaitinti orui, o per padarytą prie lubų iš faneros kanalą šiltas oras per skyles įeidavo į kambarius. Arčiau krosnies esantieji kambariai, kol kūrenosi, buvo gerai apšildomi, bet tolimesni buvo šaltoki. (B. d.).
Kas užsakė?

V. Vokietijoje iškilo įdomi by
la. Prieš kiek laiko Danų teksti
lės firma Erik Laursen gavo iš 
Vokietijos užsakymą už 76 mi
lijonus markių pagaminti 600.000 
karių aprangos bei autuvo. Fir
ma pavedė dalį darbų dar 12 
subkontraktorių ir Bonnoje nu
samdė sandėlius sukrauti. Ji bu
vo tikrą, kad viskas tvarkoje, 
nes prie užsakymo buvo visi rei
kalingi dokumentai ir importo 
licencijos. Bet kai prekės pra
dėjo plaukti į sandėlius Bonno
je, paaiškėjo, kad visi dokumen
tai padirbti. Pdlicija turės dar
bo, kol išaiškins, kas tuos “už
sakymus” padarė. ,
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Kompensacijos darbininkams nelaimės atveju Iš PLATAUS PASAULIO

pareiškė Mr. James Burnham

darbovietėse nukentėjusiam ar
ba jo Šeimai Kanados įstatymai 
numato kompensaciją. Ontario 
provincijoje tai “Workmen’s 
Compensation Act” įstatymas 
bei atskiros taisyklės.

šis įstatymas nenumato kom
pensacijų dirbantiems žemės 
ūkyje ir namų ruošoje. Darbi-; 
ninkai, kurie naudojasi šia įsta
tymo -globa, skirstomi į dvi pa; 
grindines grupes, būtent; tokius, 
už kuriuos įmonių savininkai įs
tatymo yra įpareigofi daryti 
tam tikrus įnašus į “Accident 
Fund” ir tokius, už kuriuos dar
boviečių savininkai tokjų įparei
gojimų nėra surišti. Todėl, ki
lus kompensacijos išmokėjimo 
klausimui, pirmuoju atveju pra
šymas pateikiamas “Workmen’s 
Compensation Board“, kurios 
būstinė yra Toronto ir kuri 
kompensacijos išmokėjimus daro 
iš minėto fondo- Gi antruoju at
veju, patys darboviečių savinin
kai yra įpareigoti tiesioginiai nu- 
kentėjusiems kompensacijas iš
mokėti. Įstatymas konkrečiai iš
vardina įmones-darbovietes, kū
nai iš paminėtų dviejų grupių 
dirbantysis priklauso. Jų išvar
dinti neįmanoma. Bet darbinin
kai turėtų žnoti, kokios rūšies 
įmonėje jie dirba Turėtų apie 
tai pasiinformuoti savo, darbovie
tėse. Kitaip nelaimės atveju, ne
žinos nei į ką kreiptis.

Kompensacijai gauti įstatymas 
stato keturias pagrindines sąly
gas: 1) nelaimingas atsitikimas, 
dėl kurio susižalojama arba ne
tenkama gyvybės, turi įvykti 
darbo metu, pačioje darbovietė
je arba ir už jos ribų, bet atlie
kant tos pat darbovietės kokį pa
vedimą — darbą; 2) nelaimė ne
turi būti įvykdyta iš anksto tai 

_ sugalvojus, dėl nukentėjusio blo
gos valios, bet visiškai nelauktai; 
3) darbininko nuolatinė gyvena
moji vieta, su tam tikromis išim
timis turi būti Ontario provinci
joje ir 4) jei dėl sužalojimo bus 
nustota darbingumo nemažiau 
kaip 7 dienoms.

Dirbančiojo mirties atveju
-- Kai nelaimingas,, atsitikimas 

baigiasi dirbančiojo mirtimi, ve- 
linies šeimos nariai turi teisę 
gauti:

1. Nedaugiau $200' laidotuvių 
išlaidoms padengti;

2. Ekstra sumą velionies pa
laikams pergabenti, jei jų susi
daro dėl didelio atstumo nuo lai
dojimo vietos;

3. $50 mėnesiui velionies naš
lė arba invalidas vyras, jei yra 
bevaikiai;

4. dar po $12 už kiekvieną vai
ką iki 16 metų amžiaus. Jei našlė 
arba invalidas vyras miršta, tai 
kiekvienam vaikui išmokėjimas 
padidinamas iki $20 mėnesiui, 
bet nedaugiau $100 visiems.;

5- po $20 kiekvienas vaikas iki 
16 metų amžiaus, jei lieka visiš
kai našlaičiu. Valdybos—“Work
men’s Compensation' Board” 
nuožiūra, jei vaikai lanko mo
kyklą, jų mėnesinis mokėjimas 
gali būti pratęstas iki sukanka 
18 metų amžiaus. Gi invalidams 
— vaikams mėnesinis išmokėji
mas daromas iki jie pagyja arba 
iki jų gyvos galvos.

6. jei palieka tik pavainikis 
vaikas, kuriuo rūpinasi jo tikro
ji motina, teta,*sesuo arba kuri 
svetima moteris ir, jei toks vai
kas dar reikalingas tolimesnės 
globos bei priežiūros, tai Valdy
bos nuožiūra, toks globėjas gali 
gauti lygiai tokią pat kompensa
ciją, kaip gautų kuris iš jo tėvų 
ir dar vienkartinę pašalpą ’iki 
200 dolerių.

7. jei velionis nepalieka šei
mos, tai kompensaciją turi teisę 
gauti, pagal Valdybos nuožiūrą, 
tolimesni jo giminės, bet ne dau
giau, kaip $100 mėnesiui jų visų 
kartu sudėjus.

Susižalojus ir laikinai nete
kus darbingumo

Asmuo, kuris dė Isusižalojimo 
nebegali tam tikrą laiką dirbti, 
iki pasveiks turi teisę gauti 75% 
savaitinio atlyginimo, gauto 
prieš susižalojimą, paskutiniųjų 
12 mėnesių bėgyje. Jei sužalota
sis nebegali dirbti laike savo li
gos toje pačioje vietoje ir tą pa
tį darbą, bet yra pajėgus dirbti 
kitą lengvesnį darbą kitoje arba 
ir toje pačioje įmonėje, jis dar 
turi teisę, iki pasveiks, gauti 75% 
skirtumo, kurį sudaro atlygini
mas gautas prieš susižalojimą ir

Tačiau, jei darbininkas sužalo
jimo metu teuždirbo tik $15 ar 
dar mažiau per savaitę, tai turi 
teisę gauti tiek, kiek uždirbdavo.

Medicinos pagalba bei 
gydymas

Kiekvienas darbininkas, turįs 
teisę gauti kompensaciją, įskai
tant tokius, kurie dėl sužaloji
mų nebegali dirbti 5 dienas, tu
ri teisę gauti visokeriopą medici
nos pagalbą — gydymą, dantų 
gydymą ir ligoninės išlaidas. Ne
tekusiems kurios kūno dalies, 
kaip rankos, kojos be atlyginimo 
pridirbama protezės. Praktiškai 
tokie asmenys, kuriems reikalin
ga pritaisyti dirbtinos kūno da
lys, paimami į Malton ir ten išti
sus mėnesius be jokio atlygini
mo daro įvairius masažus bei 
pratimus. Tuo būdu norima nu- 
kentėjusis pripra+inti prie pri
dirbtosios kūno dalies veiksmų 
ir tuo pakelti darbingumą.

Kompensacijos netekimas
Jei paaiškėja, kad našlė, gau

nanti kompensaciją, užsiima pa
leistuvavimu arba gyvena susi
dėjusi su kitu vyrų, Valdybos 
nuožiūra kompensacijos išmo
kėjimas gali būti nutrauktas. Ši 
suma gali būti nutarta išmokėti 
kitiems velionies giminėms. 
Kompensacijos išmokėjimas ga
li būti nutrauktas visiškai arba 
dalinai ir asmeniui, jei jis apsi
gyvena už Ontario provincijos 
ribų arba, jei ir gyvena kartu, 
bet nesirūpina savo mažamečiais 
vaikais. Kompensacija gali būti 
mokama vaikų naudai.

Tenka pažymėti, jog visi išmo
kėjimai, išskyrus laidotuvių iš
laidas ir paminėtas vienkartines 
pašalpas, negali viršyti velionies 
gauto mėnesinio atlyginimo. To- 
kiuo atveju asmenims, jei tokių 
keli, Valdybos" nuožiūra išmokė
jimas proporcingai sumažina
mas. Tačiau paliekamą nepalies
ta minimalinė suma $50 bevai
kiams: našlei arba invalidui vy
rui. Jei jie turi vaikų, tai priedų 
suma negali viršyti $100 mėn.

8. Jei našlė išteka už kito vy
ro, tai ji nuo vedybų dienos nu
stoja jai skirtos mėnesinės kom
pensacijos. Ji betgi turi teisę 
gauti vienkartinę pašalpą dviejų 
metų dydžio, jai anksčiau skirtos 
mėnesinės kompensacijos.

Kompensacijos dydis
Jei nelaimės metu netenkama 

rankos, kojos arba kūno dalių, 
dėl kurių visam amžiui liekama 
visiškai nedarbingu arba nedar
bingu tani tikrame laipsnyje, tai
komos šios pagrindinės taisyk
lės:

1, Asmuo nustojęs visu šim-

Lietuviškuose reikaluos e plačiajame
VLIKo pirmininkas, tarpinin

kaujant JAV konsului, šiomis 
dienomis Stuttgarto radiofone 
įkalbėjo numatytą AB progra
moje transliuoti į kraštą velyki
nę kalbą.

VLIKo spec, komisija iš J. 
Norkaičio, Dr. J.’ Griniaus ir M- 
Brako buvo pasiųsta nuodugniai 
susipažinti su lietuviškosios Va
sario 16 gimnazijos veikla. Moks
lo metų pabaiga ir jų iškilmingos 
išleistuvės suruoštos kovo 28 d.

Tarpt. Europos Federalistų 
Sąj Kongrese kovo 29-31 d. 
Aachene Lietuvai atstovauti bu
vo pakviesti E. Turauskas ir 
prof. J. Baltrušaitis.

Europos Sąjūdžio Tarptauti
nio Komiteto (vyr. sprendžiamo
jo organo) posėdžiai vyks grei
čiausiai Liuksemburge gegužės 
22-24 d. Juose bus ieškoma būdų, 
kaip išeiti iš dabartinės Europos 
Tarybos krizės, aptariami Euro
pos steig. seimo ir kt- klausimai/ 
Juose Lietuvai atstovauti mūsų. 
Tautinės Tarybos įgaliotas Dr. 
St Bačkis.

ES Tautinės Lietuvių Tarybos 
branduolys sudaromas iš Pary
žiuje gyvenančių veikėjų: Dr. S. 

tu procentų darbingumo, turi 
teisę gauti $100 mėnesiui kom
pensacijos iki gyvos galvos, jei 
jis uždirbo mėnesiui nemažiau 
$100. Priešingu atveju, furi tei
sę gauti tiek, kiek uždirbdavo.

2. Jei sužalotasis nustoja tik 
tam tikrą procentą darbingumo 
ir dar gali dirbti kokį kitą dar
bą, kompensacijos dydis nusta
tomas pagal darbingumo neteki
mo laipsnį. Kompensacija nega
li viršyti 75% jo uždarbio. Ši
taip paskirta mėnesinė kompen
sacija mokama iki jo gyvos gal
vos. Kompensacijos dydžio nu
statymui imama pagrindu uždar
bis, gautas paskutiniųjų 12 mė
nesių bėgyje, gi neišdirbus tiek, 
ir trumpesniame laikotarpyje.

3’. Jei sužalotasis nebegali už
sidirbti virš 10% savo anksčiau 
gauto uždarbio, Valdybos nuo
žiūra, gali būti paskirta atitin
kama vienkartinė pašalpa.

4. Jei kompensacija buvo pa
skirta nesukakusiam 21 m. am
žiaus atsižvelgiant į jo tuometinį 
uždarbį, tai jo kompensacijos 
klausimas, sukakus jam pilnų 
metų, gali būti peržiūrėtas ir ati
tinkamai padidintas-

Šia proga tenka pastebėti, kad 
ypač pastaruoju laiku Valdybos 
yra vengiama skirti vienkartines 
pašalpas, bet daugiau praktikuo
jamos mėnesinės kompensacijos.

'■■■' Procedūra kompensacijai 
gauti

Kompensacijai gauti procedū
ra yra visai paprasta. Reikia ne
laimei įvykus tuojaus pranešti 
“The Workmen’s Compensation 
Board” arba įmonės savininkui, 
žiūrint, kam priklauso, nurodant 
taip pat liudininkus, kas galė
tų, reikalui esant, patvirtinti ne
laimės aplinkybes. Įstatymas nu
mato, jog kompensacijai gauti ir 
medicinos bei ligoninės ’išlai
doms padengti prašymai gali bū
ti paduoti nevėliau 6 mėn. nuo 
nelaimės atsitikimo dienos arba 
nuo aukos mirties.

Baigdamas turiu pažymėti, jog 
Kompensacijos įstatymas yra 
gana ilgas ir turi įvairiausių va
riantų. Nušviečiau tik pačias 
pagrindines aplinkybes, kais 
mums tremtiniams labiau žino
tina ir praktiška. Dėl šios prie
žasties net nepaliečiau susižalo
jimų, kilusių dėl taip vadinamų 
profesinių ligų ir tt. Įstatymui 
pilnai išnagrinėti reiktų bent 
keliolikos straipsnių.

Adv. Jer. Valaitis.

Sovietai vėl “sumažino” - 
Jcainas”

Kaip spėjama, kad padarytų 
įspūdį balandžio 3 d. Maskvoje 
susirenkančiai “tarptautinei ūki
nei konferencijai”, Sovietų vy
riausybė balandžio 1 d. jau penk
tą kartą per 5 metus paskelbė 
naują maisto kainų sumažinimą 
nuo 10 iki 30% . Sakoma, kad 
pragyvenimas tuo būdu būsiąs 
atpigintas 5-10%. Tačiau tai tik 
popiery. Biudžetinės sumos vis- 
tiek turi būti sudarytos,^ tad gy
ventojams uždėta pareiga nu
pirkti už 8 bilijonus rublių pa
skolos bonų — maždaug po 40 
rublių galvai. Vadinasi, gyven
tojo išlaidos dėl to kainų suma
žinimo nesumažės.

Be to, kainos ir toliau lieka 
pasakiškai augštos. Taip 1 klg- 
(2 svarai) juodos duonos kai
nuoja dabar 1.50 rub., baltos — 
4.20 rb., kiaulienos—23.71, svies
to—31.88, cukraus—11.48, dešre
lių—23.72, vištienos—19.76, pie
no litras—2.93. Turint galvoje, 
kad oficialiai rublis laikomas ly
gus $0.25, išeitų, kad: svaras 
baltos duonos $0-52, svaras svies
to—beveik $4 ir tt. Bet darbinin
ko uždirbama rublių suma ten 
dar sunkiai pasiekia kanadiečio 
darbininko uždirbamą dolerių 
sumą. Tad pragyvenimas ištik
rųjų ten daugiau kaip 4.. kartus 
.brangesnis negu Kanadoje.

Kanada dėl komunistų 
nusavinimų

šim. vasario 17 d. Vengrijos 
komunistinė vyriausybė dviem 
dekretais paskelbė namų nacio
nalizavimą. Visų nuosavybių sa
vininkams ar jų agentams buvo 
įsakyta pateikti žinias apie nuo
savybes per 3 d., o skundus įteik
ti iki kovo 11 d- Papildomu ko
vo 4 d. dekretu užsieniuose gy
venantiems .savininkams leista 
skundus įteikti per 30-60 dienų. 
Reikalavimai dėl kompensacijos 
gali būti įteikti tarp balandžio 
15 ir 30 d. '

Kanados vyriausybė, kartu su 
D. Britanijos vyriausybe, pareiš
kė Vengrijos vyriausybei, kad 
savo piliečių teises Vengrijoje 
laiko nepaliečiamomis. Tad kas

Bačkio, prof. J. Baltrušaičio ir 
p. J. Masiulio.

Stuttgarto radiofono ruošia
mose Rytų problemomis diskusi
jose kovo 24 d. referatą “Ar yra 
įmanoma Rytų-Vidurio ir Rytų 
Europoj antvalstybinė organiza
cija?” skaitė VT narys M. Bra
kas, koreferentas buvo vokiečių 
parlamento socialdemokr- frak
cijos narys Ernst Paul, pats ki
lęs iš Čekijos. Referatas sukėlė 
gyvų diskusijų. Diskusijose da
lyvavo visa eilė tremties politi
kų, pvz., rumunų gen. Georgiu, 
žurnalistų s-gos vienas iš vado
vų Domitrescu, latvių min. Lie- 
pinš, estų pulk. Jakobson, ukrai
niečių atstovas Kotorovič, pats 
radiofono intendantas Dr. Eber
hardt, LE amerikietis direkto
rius Sempleny ir kt. Minimai
siais klausimais M. Brako ir E. 
Paulio pasikalbėjimas numaty
tas balandžio 16 d. taip pat trans
liuoti per Stuttgarto radiofoną. 
Šitos Rytų problemomis disku
sijos bus tęsiamos toliau; numa
tyta skaityti referatus apie kiek
vieną kraštą atskirai, ypač ke
liant, kiek minimieji kraštai yra 
iki šiol subolševikinti. Keliamo-

Didžiąją Velykų 
naktį - 

Pasikrovė zuikučiai 
margučių krepšiu
kus, ratukus, į glė
bius pasiėmė ir išsi
ruošė į tolimą kelią. 
Pro galulaukės kry
žių pakluonėsna 
jie traukia — į ten, 
kur vaikučiai mie
ga. Tą naktį jie drą-

lies — visi jų laukia

zuojamą turtą Vengrijoje, kad ir 
nebūdamas Kanados pilietis, gali 
kreiptis į užsienių r. ministeriją.

Nevykti į Čekoslovakiją 
ir Lenkiją

Kanados užsienių r. ministeri
ja oficialiai pranešė, kad jos ats-

tovybės bei konsufetai savo pi
liečiams gali teikti pilną globą 
jau ne visuose kraštuose. Natu- 
ralizuotiems—pilietybę priėmu- 
siems — Kanados piliečiams, ki
lusiems iš Čekoslovakijos ir Len
kijos, anose valstybėse Kanados 
konsulai negali teikti jokios 
globos.

Lenkijoje jau nuo 1951 m. sau
sio 8 d. veikia įstatymas, kad 
lenkas grįžęs į Lenkiją, vistiek 
kurią pilietybę įgijęs, automatiš
kai tampa Lenkijos piliečiu. Esą, 
jau buvę atsitikimų, kad Lenki
jos aplankyti nuvykę lenkiškos 
kilmės kanadiečiai jau negavo 
vizų išvykti iš Lenkijos- Jie lai
komi Lenkijos piliečiais ir Ka
nados konsulato intervencija at
metama.

Panaši padėtis yra Čekoslova
kijoje, iš kur neleidžiama išvyk
ti net Kanadoje gimusiems čeko
slovakiškos kilmės asmenims. 
Dėlto kanadiečiai, vykstą į tuos 
kraštus, turį atsiminti, kad iš
vykimas iš jų ne visiems ga
rantuotas.

Ta proga užsienių r. ministe
rija praneša, kad kiekvienas už
sienin nuvykęs kanadietis turi 
tuojaus užsiregistruoti artimiau
siame Kanados arba D, Britani
jos konsulate. To nepadarius, 
pasas gali būti atšauktas.

Vokietija pertvarkys 
pabėgėlius

Pabėgėlių reikalų ministeris 
Lukaschek įteikė Bonnos vyriau
sybei projektą naujo įstatymo 
pabėgėlių gyvenimui 1952 m. 
pertvarkyti. Įstatymas numato 
1952 m. pastatyti tiek butų, kad 
galėtų būti įkurdinta 200.000 pa
bėgėlių. Kiti 100.000 pabėgėlių 
turi būti paskirstyti tarp 5 vals
tybėlių, kuriose jų mažai tėra. 
Šitas 100.000 turėtų būti surink
tas Schleswig-Holsteine, Nieder- 
sachsen ir Bavarijoje. Bet tie ki
tiems atiduodamieji, sakoma 
projekte, neturėtų būti vien ne
darbingieji.

Kadangi ir lietuviai tremtiniai 
dabar daug kur gyvena kartu su 
vokiečiais pabėgėliais, tai šie 
pertvarkymai turėtų paliesti ir 
jų gyvenimą.. \

Valstybė be vardo
1951 m. gruodžio 9 d. plebiscito 

pasėkoje sukurta pietvakarių 
Vokietijos naujoji valstybė, su
daryta iš Badeno, Wuerttember- 
go-Badeno ir Wuertemberg-Ho- 
henzillerno valstybėlių, turinti 
6.600.000 gyventojų, jau turi stei
giamąjį seimą, kuris išsirinko ir 
savo pirmininką, buvusį Heidel
bergo burmistrą, krikščionį de
mokratą, Dr. Kari Nelhaus, bet 
neturi vardo. Vienas pirmųjų 
steigiamojo seimo darbų bus pa
rinkimas valstybei vardo-

— Briuselis. — Belgija žada 
savo įsipareigojimus ginklavi
mosi srityje susiaurinti, nes ki
taip negalinti subalansuoti biu
džeto — gaunasi 240 mil. frankų 
deficitas.

pasaulyje <
mis problemomis taip pat domisi 
vokiečių užs- reik, ministerija 
ir Bonnos vyriausybė.

Kovai su sovietiniu genocidu 
egzilų atstovų sutarta Vidurio ir 
Rytų Europos Sąjūdžio rėmuose 
sudaryti spec, komitetą Paryžiu
je, ' antibolševikinei kovai suak
tyvinti — Niujorke informacijų 
komisiją, taip pat sudaryti kon
kretų planą, kaip praktiškai 
tremtiniai turėtų bendradarbiau
ti su Vidurio ir Rytų kraštų ame
rikiečiais. Taip pat antibolševiki- 
nė veikla bus sustiprinta ir Eu
ropoje. Miunchene numatyta su
daryti naują AB centrą- Su šiais 
sąjūdžiais glaudžiai bendradar
biauja ir mūsų veiksniai.

Dienraštis “EI Diario Espanol” 
Nr. 14.903 įsidėjo vedamąjį apie 
Lietuvą kankinę, “EI Pasi” — 
AP perduotą iš Paryžiaus žinią 
apie Urugvajaus lietuvių org-jų 
pareiškimą dėl Lietuvoj vykdo-Į 
mo genocido, “EI Dia” apie Uru- Į 
gvajaus lietuvių viešai pasauly 
tartą balsą dėl persekiojimų tė
vynėje, o kitame straipsnyje — 
apie genocido Lietuvoje didumą, 
“El Bien Publico” — kaip lie
tuviai mini savo laisvės šventę, 
“EI Diario” pasipuošė lietuvių 
nuotrauka prie Urugvajaus lais
vės paminklo ir kt. Urugvajaus 
spauda ir šiemet gražiai paminė
jo Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, taip pat tinkamai įver
tino ir tebevertina lietuvių pa
stangas savo pavergtai tėvynei 
vaduoti.

LE muzikinis skyrius, kurio 
vedėjas yra čekas Nelhybel, or
ganizuoja lietuviškų dainų ir lie
tuviškos muzikos plokštelių sky
rių. Nors šiuo metu atskiros lie
tuviškos transliacijos per LE 
siųstuvą ir nedaromos, bet mu- 
zik. skyriaus vedėjas yra nusi
statęs plačiu mastu suorganizuo
ti bent liet dainų ir muzikos 
traftsliacijų. ELTA

Paskutinės žinios iš Vokietijos

— Bonna. — JAV kongreso 
Katyno žudynių tyrimo komisija 
jau dirba Europoje

Gautosiomis žiniomsi, VLIKo 
grupių konsolidacija pamažu ei
na į priekį. Ja taip pat lygiagre- 
ta atsidėjus rūpinamasi Ameri
koje, kur yra visų svarbiausių 
politinių organizacijų ir kovos 
sąjūdžių cenfrai. Kaip tenka pa
tirti, paskiausiame VLIKo posė
dy buvo padaryta keletas reikš
mingų nutarimų.

Vykdomajai 'Tarybai būstas 
Paryžiuje jau išnuomotas. Ar Į 
Paryžių kelsis visi Vykd. Tary
bos nariai, ar dalis liks toliau sa
vo darbo dirbti Vokietijoje, pa
aiškės kiek vėliau- Greičiausiai 
jie tuo atveju įeitų į VLIKo pre
zidiumą. Prof. J. Kaminskui, 
kiek girdėti, tuo reikalu suteikti 
labai platūs įgaliojimai. Laukia
ma grįžtant iš JAV prof. J. Ka
minsko ir prof. J. Brazaičio. Ti
kimasi, kad prof. J. Kaminskas, 
sudarydamas naują Vykd. Tary
bą, pasirinks tikrai pajėgių ben
dradarbių štabą- Gal bus keičia
mas ir VLIKo statutas.

Paskutiniame VLIKo posėdyje 
buvęs priimtas ELTOS statutas. 
Kaip šenkama, laikinai ji išima
ma iš Inf. Tarnybos Valdtoyjo 
(p. T. šidiškio) žinios ir VLIKo 
nutarimu pavesta VT pirminin
ko priežiūrai. Paskiausiai Elta 
buvo paskelbusi kaikurių ne
tiksliu žinių, pvz., kad ir apie 
VLIKo nutarimą “jo pirminin
kui rištis su min. S. Lozoraičiu 
ir kviesti jį į bendradarbiavimą, 
laikantis Reutlingeno susitari
mų”, kai iš tikro tokio VLIKo 
nutarimo nebuvo. Tiesa, tuo rei-

Mūsų iniciatorių grupė, 1952 
m. balandžio 6 d- susirinkę To
ronte nutarė atsiliepti į taip 
svarbų Vasario 16 liet, gimnazi
jos kvietimą prisidėti prie jų 
auklėtinių išlaikymo. Yra nu
spręsta šelpti vieną mokinį vie
nerius metus, pradedant nuo š.m. 
balandžio 1 d., kurį paskirs gim
nazijos vadovybė, tikimasi, no
rintį būti miškininku.

Todėl kreipiamės į visus buv. 
Lietuvos miškininkus ir miškų 
srity dirbusius, kviesdami prisi
dėti prie šio taip gražaus tikslo. 
Kanadoje mūsų skaičius gal ne
viršys 30, tat svarbu, kad mes 
miškininkai, kaip visuomet, pa-

Paruošiamoji L Veiksniu konferencija
(Atkelta iš 1 psl.) 

ternuotus karius- padarė savo ka
ro belaisviais ir vertė juos dirb
ti prie kelio tiesimo darbų- Pa
galiau liudininkė N.K. sovietų 
komisijai pareiškė, jog dar tary
biniais laikais ji matydavusi len-
kų belaisvių būrelius, varomus 
plentu į Katyną, tad vokiečių 
metais juos. lengvai atpažinusi 
iš uniformų.

• Balandžio 2 dieną Niujorke 
susiorganizavo Egzilų Liberalų 
Unijos JAV-bėse lietuvių tauti
nė grupė. Ji įeisianti į Amerikos 
liberalų Uniją, kuri, nors rem
damasi tais pačiais principais, 
būsianti nepriklausoma nuo Eu
ropinio Internacionalo, kuriame 
lietuvius atstovauja V. Žyman
tas. Lietuvius Vykdomajame 
Komitete atstovaus šios grupės 
pirmininkas Mikas Toliušis, o 
Direktorių Taryboje kartu su 
juo St. Mackevičius ir Dr. V. 
Kanauka. Netrukus įvyksiančia
me visuotiname suvažiavima lie
tuvius be tų trijų dar atstovaus 
Dr. J. Petkevičius, Dr- Br. Ne- 
nickas ir V. Rastenis.

• Lietuviai kartu su kitomis 

kalu buvo tartasi ir- pirmininkui' 
duoti reikalingi įgaliojimai, bet 
apie Reutlingeno susitarimus jo
kio nutarimo nebuvo padaryta. 
Apskritai, ne vieno manoma, kad 
Eltoje reiktų vengti viso to, kas 
galėtų erzinti kitas VLIKo gru
pes, o pozityviai vertinti kiekvie
ną lietuvišką žygį Lietuvos lais
vinimo darbe.

Lietuvių veikėjai Paryžiuje 
įsijungia į visą eilę antibolševi- 
kinių sąjūdžiųPrancūzų Komi
tetas už Laisvąją Europą taip pat 
pradeda savo veiklą. Lietuvių at
stovai dalyvavo federalistų kon
grese Aachene, taip pat dalyvaus 
Berlyne įvyksiančiame pavergtų 
kraštų juristų ir Laisvųjų Žur
nalistų Federacijos ruošiamame 
kongrese. Į kongresą iš Pary
žiaus vyksta pulk. Lanskorons- 
kis, kuris yra minimosios federa
cijos vicepirmininkas, ir dar du, 
taip pat du iš Londono.

Maž. Liet Tar. prezidiumo na
riai: E. Simonaitis, M. Brakas ir 
V. Banaitis anglų zonoje lankė 
mažlietuvių seniūnijas. Drauge 
su jais į Vasario 16 gimnazijos 
mokslo metų užbaigimo iškilmes 
vyko p. J Norkaitis, bet auto, 
vairuojamas p. V. Banaičio, ne
toli Diepholzo pradėjo slidinėti 
ir smarkiai atsitrenkė į medį. 
Smarkiai apdaužytas vairavęs V. 
Banaitis vokiečių autokelių tar
nybos nugabentas į ligoninę; ki
ti važiavusieji tęsė kelionę to
liau. Maž. Lietuvos Tarybos su
važiavimas numatomas per Sek
mines.

rodytume solidarumą dalyvau
dami visi. Bus išsiuntinjama gyv. 
provincijoje pasirašyti pasižadė
jimai, kurių yra žinomi adresai, 
visus kitus prašome tiesioginiai 
kreiptis šiuo adresu: Mr- J. Tu- 
mosas, 11 Hewitt Ave., Toron
to, Ont. Tel. KE. 4779, siunčiant 
iš karto pasižadėjimą ir pirmą 
auką $2, tikimasi, kad mėnesinė 
auka neviršys 1 dol., susidarius 
20 asmenų, todėl skirtumas bū
tų užskaitomas sekančiam mė
nesiui.

Iniciatoriau
A.Kantvydas, J. Tumosas, 

K. Starinskas.

genocido retinamomis tautybė
mis rūpinasi dar šį mėnesį į. JT 
Žmogaus Teisių Komisijos ruo
šiamo Žmogaus Teisių Statuto 
trečiąjį paragrafą įtraukti geno
cido klausimą.

• Niujorke įsisteigė naujas 
■“Jungtinės Europos rėmėjų” ko
mitetas. Jo tikslas remti Senato 
rezoliuciją, kad Senatas visomis 
išgalėmis parems'Jungtinių Eū-•* 
ropos Valstybių įkūrimą.

Sovietų raketinės bazės 
Baltijos krantuos

Kai pranešama iš Vokietijos, 
visu Baltijos pajūriu sovietai yra 
įrengę eilę raketinių bazių. Jų 
didžiausia vra Pienemuende - 
Kolberg, o mažesnės Muhu 'ir 
Ruegen salose, Aistmarių kran
te, Kuršių Neringoje ir Hiumaa 
saloje Estijoje. Pastebima, kad iš 
Pienemuendes bazės šaudoma į 
Laaremą (Oezelio) salą, kuri 
nuo Pienemuendes yra lygiai to
kiam nuotoly, kaip Ruhr kraš
tas. Atseit, reikalui esant, rei
kėtų tik pakeisti kryptį.

Apie Pienemuende bazės sta
tybas Vokietijoje ypatingai daug 
kalbama. Ištikrųjų tai senasis ka
ro meto vokiečių V-2 bandymų 
laukas. Dabar 35 mylių ruožu 
yra ypatingai saugoma zona. Ne
seniai ten įvyko kažkoks sprogi
mas ir kilo gaisras. Vokiečių ug
niagesiai nuskubėjo padėti, bet 
rusų sargybos jų neįleido.

Visi Vokiečių raketų planai 
yra patekę į rusų rankas. Są- 7 
jungininkai spėja, kad prieš pat 
reicho žlugimą vokiečių moksli
ninkai buvo jau sukonstruavę 
ypatingos paskirties V-3, kurios 
turėjusios pasiekti taikinį net už 
4000 mylių. Manoma, kad rusai 
tyrimus toliau tęsė.

Demonstracija prieš gen. 
gubernatorių

• Naujasis gen. gubernatorius 
V. Massey balandžio 3 d. pirmą 
kartą oficialiai aplankė Montrea- 
lį, o vakare išvyko į Torontą. 
Montrealy per šį vizitą įvyko in
cidentas, kai miesto meras Ca- 
milien Houde priėmime rotušėjė 
nedalyvavo, pavesdamas jį atsto
vauti miesto tarybos pirminin
kui. Po poros dienų jis paskelbė 
ir savo demonstracijos priežastį. 
Esą, tai dėl to, kad dabartinis 
gen. gubernatorius jau iš anks
čiau pasireiškęs kaip vadas sro
vės, kuri siekia švietimo reikalus 
centralizuoti federalinės vyriau
sybės rankose, kas sudarą pavo
jų Quebec provincijai ir prancū
ziškai kalbantiems kanadie
čiams. Massey išviso per 30 metų 
buvęs aktyviausias centralizaci
jos šalininkas, kuriam lygus esąs 
tik Rovell iš Rowel-Sirois komi
sijos, kurios uždavinys buvęs 
paruošti fiskalinę (iždo) centra
lizaciją. •
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• Kalėdų 1 d. Vilniuje įvyko 
LTSR Politinių ir Mokslinių ži
nių skleidimo draugijos susirin
kimas, kuriame dalyvavo gausus 
inteligentijos būrys. Pirm. pav. 
drg. Kuzminskas nurodė, jog 
šiuo metu draugijoje yra 2366 
nariai ir 4114 rėmėjų. Kuzmins
kas užsipuolė visą eilę senųjų 
mokslų darbuotojų, kaip prof. 
Ivanauską, Jablonskį, doc. Dun
dulį, doc. Mironą ir kit., kam jie 
nusišalinę nuo “aktyvumo”, o 
siaura lektūrininkų grupelė “pa- 
skaitinį darbą pasivertė pasipel- 
nijimo šaltihiu”. Sekančiuose 
draugijos skyriuose esanti ne
leistina padėtis: Šiauliuose, Pa
nevėžyje, Utenoje, Kovarske, 
Druskininkuose, Tytuvėnuose ir 
tt. Kauno skyriuje, kaip nusiša
linę, užsipulti prof. Purvinas, 
Bieliūnas, Boskov. Kompartijos 
šio. skyriaus vedėjas drg. Nosov 
užsipuolė draugijos narius, kad 
jie neruošią paskaitų apie “kovą 
prieš buožes, buržuazinius nacio
nalistus, kurie aklai parsidavę 
tarnauja Amerikos-Anglijos im
perializmui. Vis dar silpnai vys
toma ateistinė programa”, Dar 
kalbėjo doc. Chomskis, Slavė
nas, Budrys, Brazauskas. Se
kančią dieną “Tiesa” dar pridė
jo pylos Kauno Medicinos Insti
tuto profesūrai, padarydama at- 
sakomingu doc. Jeržemskį, kuris 
nevadovavęs naujosios pasaulė
žiūros plėtotei, mažai kovojęs 
prieš rasizmą, prieš religinius 
prietarus, mažai prisimenąs mi- 
čiūrininę biologiją, genialųjį 
Pavlovo mokslą. Panašūs trūku
mai būdingi ir Vilniaus Medici
nos sekcijai, kuriai vadovaująs 
seg. Girdzijauskas. Panašiai bu
vo užsipultas Žemės Ūkio Aka
demijos agr. Mickis. Aprašoma 
prof. Dalinkevičiaus paskaita 
“Žemės raidos istorija”, kurioje 
profesorius nelietęs pasaulėžiū
rinių klausimų arba juos manda
giai apėjęs. Girdi, šitokie profe
soriai dėsto Vilniaus universite
te. ”Tiesa” priekaištauja, jog lie
tuvių inteligentija nenorinti ak-

tyviai stoti partijai į talką ir įro
dyti jos neklaidingumą plačio
sioms masėms. “Tiesa” reika
lauji iš profesūros daugiau pa
skaitų, “kurios prie gėdos stul
po prikaltų amerikinius-angliš- 
kuosius pakalikus, buržuazinius 
nacionalistus”.

• Sausio viduryje Lietuvoje 
pirmą kartą šį sezoną kaip rei
kiant pašalo. Vilniuje buvo už
lietos trys čiuožyklos. Buvo apie 
—5 laipsniai C.*

• LTSR Šokių ir Meno an
sambliui trūksta šokėjų. Sausio 
30 d. pakartotinas konkursas 
naujiems tenorams ir bosams, 
bei šokėjams priimti. Prieš mė
nesį ansamblis aplankė draugiš
kas respublikas.

• Po minėtos kalėdinės kon
ferencijos mėnesiui praslinkus, 
drg. Kupčinskas, Kauno Medici
nos Instituto rektorius, paskelbė 
straipsnį “Giliau įsisavinkime 
Pavlovo Mokslą”. Kupčinskas 
džiaugiasi, jog didiesiems rusų 
mokslininkams vadovaujant KM 
I-tas gavęs materialistinius pa
grindus, džiaugiasi, jog ypač sėk
mingai studijuojami darbai aka- 
dem. Mažylio vadov. grupėje. 
Akad. Lašas, prof. Šopauskas, 
doc. Vileišis, doc. Januškevičius 
ir kiti suruošę visą eilę populia
rių paskaitų apie Pavlovą vi
suomenei. Kauno Instituto aku
šerinėje klinikoje, vad. Mažylio, 
plačiai naudojamas psichopro- 
filaktinis gimdymo nuskausmi
nimas. Dažnų susirgimų' atvejais 
naudojamas kompleksinis gim
dymas ir tt. Kupčinskas užsipuo
la prof. Gutmaną ir vyr. dėst. Ži
linską, jog jie dar nepersitvarkę 
pagal Pavlovo mokslą, jų “pa
skaitose nepakankamai išryški
namas rusų ir tarybinių moksli
ninkų prioritas. Doc. Tumas už
siėmimus su studentais atlieka 
nepakankamame idėjiniame ly
gyje. Biologijos katedros vedėja 
drg. Kolosnikova yra aiškiai nu
klydusi nuo Pavlovo mokslo. 
Prof. Šopauskas atlikd nemažą 
darbą, ištirdamas Birštono ku-

Fort William, Ont
Reikia susiorganizuoti

Nevisai mažas lietuvių skai
čius gyvena Fort William ir Port 
Arthur ir jo apylinkėje.

Trūkstant lietuvaičių, daug 
lietuvių, tiek iš seniau atvyku
sių, tiek iš naujųjų, yra sukūrę 
šeimas su svetimtautėms arba 
ir lietuvaičių yra ištekėjusių už 
svetimtaučių, tačiau lietuvybė 
yra gyva, tad mylintiems savo 
kalbą ir tėvynę pritiktų turėti ir 
savo draugiją. Dirva yra plati. 
Organizuotai daug galėtume nu
veikti savo tautos ir kultūros dir
voje- Galėtume įtraukti į veiklą 
platesnį lietuvių skaičių ir tarpe 
svyruojančių palaikyti tą bran
gų idealą meilės savo kalbos, 
kultūros ir tėvynės Lietuvos.

Tad prašau į darbą, naujieji, į 
šį kraštą neseniai atvykę broliai 
ir sesutės. Sutverkime šitame 
lietuvių apgyventame rajone 
kultūringą ir tautinę draugiją.

Valeri Sibulis.

Andriušis, K. Klova, P. Kaju- 
tis, Z. Malakauskas; po $2 — T. 
Raslauskas, B. Rimkevičius, C. 
Špokauskas, A. Pocius, T- Čepo
nis, A. Saikus, P. Dano, St. Bar- 
tasko, P. Radvila, A. Tvarana- 
vičius, I. Pranavičius, V. Balci- 
tis; po $1 — Domanski, T. Vasi
liauskas, Mrs. Maikus.

VelionieS našlė visiems nuošir
džiai dėkoja.

rorto klimatinius faktorius. Ta
čiau, rašydamas monografiją 
apie Birštono kurortą, jis nenu- 
švietė kurorto darbo trūkumų 
buržuazinės santvarkos metu”. 
Kaikurios katedros nagrinėją 
antibiotikų veikimą. “Senų te
orijų įtakoje mūsų mokslininkai 
daugiau domisi streptomicinu, 
negu pavloviniu gydymu, vei
kiant žmogaus nervus”. “Medici
nos Institutas, turėdamas pui
kias (Kur savikritika drg. Kup
činskai? Juk jos pastatytos bur
žuazinės Lietuvos! A.) klinikas 
su balneologijos, elektroterapi- 
jos skyriais, gydomosios gimnas
tikos kabinetais ir kit. turi pui
kiausias sąlygas pritaikinti pas
kutinius mokslo laimėjimus. Ge
rinant ligonių patarnavimą, tu
ri pertvarkyti savo darbą visas 
personalas. Poliklinikinis darbas 
atliekamas labai nerūpestingai 
ir užtęstai”. Kupčinskas prižada, 
jog lietuviai medicinos darbuo
tojai artimiausiu laiku patenkins 
visus bolševikų partijos reika
lavimus.

• Šiauliuose praėjusiais me
tais esąs pastatytas krakmolo- 
gliukozės “Gliukozė” fabrikas. 
Ten pat dabar statomi milžiniš
ki “Tarybiniai namais (Ar tai 
naujas kalėjimo vardąs? A.).

• Dūkšte įvesta elektra! Bet 
elektrinę pastačius, paaiškėjo, 
jog rajono vedėjas drg. Bąrinov 
užmiršo užplanuoti vielos. Kol 
kas jau metai elektra džiaugiasi 
jis pats ir kelios miestelio gatvės.

• “Tarybinės Klaipėdos“ Nr.
202 ir Nr. 205 drg. Gricevičiūtės 

/straipsnis “Vatikano juodoji ar
mija buržuazinėje Lietuvoje” 
užimąs net 4 atkarpas labai augš- 
tai įvertina Lietuvos krikdemų 
partiją ir jos įtaką buržuazijai 
Lietuvą valdant, visiškai sumen
kinant revoliucinių pajėgų judė
jimą ... — “Tiesa” pasipiktinusi. 
Nesą nei vieno žodžio apie lietu
vių komunistų žygdarbius, ku
riais buvus nuversta kapitalistų 
valdžia ir tt. ' ’

• Po Kalėdų, Augščiausias LT 
SR Prezidiumas “patvirtino” E. 
Bilevičiaus paskyrimą Žuvies 
ministru, V. Boreikos — vietinės 
pramonės, V. Girdžiaus Kultū
ros-Švietimo Įstaigų Komiteto 
prie LTSR Ministrų Tarybos 
pirmininku ir A. Liko — LTSR 
teisingumo ministru.

• Klaipėdos radiofono bend
radarbiai Andriekus, Andrielie- 
nė, Rimkus, Rimkienė ir Petkus 
buvo pakaltinti teikia neįdomią, 
nepagaunančią programą.

T.T. PRANCIŠKONŲ LAIŠKAS 
Gerb. Tamsta,

Antrą gegužio mėn. sekma
dienį švenčiama Motinos Die
na. Ta proga kiekvienas sten
giasi pareikšti savo Motinai 
dėkingumą bei įteikti jai do
vanų-

Daugelis mūsų negalėsime 
pasveikinti savosios Sengal
vėlės, nes jau bus iškeliavusi 
amžinybėn, gal likusi Tėvynė
je ar tolimame Sibire.

Mūsų visų Motina Tėvynė 
irgi kankinama su tėveliais, 
sesutėmis, broliais bei partiza
nais, kurie laukia mūsų pagal
bos.

Vienintelis būdas Motinas 
bei kenčiančius prisiminti, tai 
malda, kuria galima padėti įni
rusiems ir gyviems, paprašyti 
Dievo palaimos ir ištvermės 
kančiose.

Šiomis intencijomis mūsų 
Vienuolyne St. Catharines, 
Ontario, įvyksta Šv. Mišių — 
Maldų Novena gegužės mėn. 
1-11 d.d. Kitomis gegužės mėn. 
dienomis bus laikomos pamal
dos už tėvus, seses, brolius, 
partizanus ir kenčiančią Lie
tuvą, kad ji būtų greit laisva.

Maloniai kviečiame prisidė
ti prie virš minėtų maldų, pri- 

' siunčiant savo intencijas iki 
gegužės mėn. 1 d.

Nuoširdžiai sveikindamas 
linkiu džiugių Šv- Velykų 

. švenčių.
Tėvų Pranciškonų vardu

T. Petras Baniūnas, 
Vienuolyno viršininkas.

FRANCISCAN FATHERS 
73 Rolls, Avenue 

St. Catharines, Ontario

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS 'hurodys gimnazijos vadovybė.

J. E. vysk. Brizgys birželio 25 
d. minės 25 m- kunigystės su
kaktį.

BALFo pirm- prof. Končius 
lankysis ir Jugoslavijoje, tik jau 
ne BALFo reikalais, bet kaip CA 
RE organizacijos vienas iš direk
torių, kad patikrintų tenykščius 
skyrius. Kaip savo atstovui, CA 
RE padengs ir dalį prof. K. ke
lionės išlaidų.

Imigracinės kvotos pusė lat
vių išnaudota iki 2272 metų, estų 
iki 2146 m., lietuvių iki 2087. 
Kongresui yra pateiktas siūly
mas kvotas apskaičiuoti ne pagal 
1924, bet pagal 195G m. davinius.

Pagal DP įstatymą daugiausia 
įvažiavo lenkų — 155.000, “ru
sų” — 37.000, latvių — 37.505, 
lietuvių — 25.368, jugoslavų — 
19.300 ir tt.

Lietuvos Vyčiai šiemet šven
čia 40 m. veiklos sukaktį, jie ren
giasi iškilmingai paminėti.

Čikagos lietuvaitės—pp. Dauž- 
vardienė, Simutienė ir Piežienė 
kovo 13 d. užpildė vad- Roosevelt 
PTA moterų, organizacijos susi
rinkimo programos dalį, supa- 
žindindamos dalyves su liet, tau
todaile, taut, kostiumais, audi
niais, gintaro meniškais dirbi
niais ir muzika. Ponia Daužvar- 
dienė plačiai apibūdino ir dabar
tinę Lietuvos padėtį. Solistė p. 
Piežienė ir pianistė p. Simutie
nė supažindino su lietuviškom 
dainom bei- muzika.

Vasario 16 gimnazijos vieno 
mokinio išlaikymą perėmė Ro
chester ateitininkai. Bus siunčia
ma po $20, tam mokiniui, kurį

Vid. Europos Klubo susirinki
mai su pranešimais Pittsburghe 
būna kas antrą pirmadienį. Klu
bui pirmininkauja prof. K. Pakš-

’UDBURY, 0">

HAMILTON, Ont
Rinkiminė būstinė

Š.m. gegužės 24 d. balsavimo 
būstinė į KKLB-nės Tarybą yra 
numatyta: “Dainavos” salė — 
469 Bay St. N. Hamilton. Balsa
vimai vyks nuo 9 vai. ryto iki 8 
vai.

Red. pastaba: Pritardami gra
žiai mūsų korespondento min
čiai, šia proga norimi priminti, 
kad kaip tik dabar einama prie 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės organų sudarymo. Fort Wil
liam ir Port Arthur lietuviams 

' reikėtų tuoj aus sudaryti apylin
kės laikinąjį organizacinį komi
tetą, jei jo dar nėra, ir taip pat 
dalyvauti gegužės 24 d. įvyksian
čiuose Krašto Tarybos rinki
muose. ’ *

Jono Umbraso laidotuvėms 
aukojo:

$10 S. Krumenas; $6 P. As
trauskas; po $5 — V. Sibulis, T. 
Kriščiūnas, J. Suslavičius, T- 
Špokauskas, J. Daninas, A. M. 
Jonaitis; po $3 — T. Narušis, A.

vakaro.
Hamiltono ALOKas.

Apylinkės susirinkimas
Apylinkės valdyba balandžio 

27 d. 16 vai. “Dainavos” salėje 
šaukia Hamiltono bendruomenės 
visuotiną susirinkimą.

Dienotvarkėje: '
1- Veikimo planas ir 1952 m. 

sąmata,
2. Šalpos reikalai,
3. V-bos kandidatų rinkimas,
4. Pranešimas apie rinkimus į 

Kanados Kr. Bendruomenės Ta
rybą,

5. Einamieji reikalai.
Numatytu laiku kvorumui ne

susirinkus, 17 vai. susirinkimas 
atidaromas ir laikomas teisėtu 
betkuriam skačiui narių daly
vaujant. Apylinkės Valdyba.

BALFo atstovas Hamiltone
Kovo 27 d. Hamiltoną aplankė 

BALFo atstovas p. Valaitis, pus
trečių metų buvęs nuolatiniu 
atstovu Europoje. Pranešimas

buvo “Dainavos” salėje. Apibū
dinęs Vokietijoje likusių lietu
vių tremtinių padėtį ir vargus p. 
V. padarė rinkliavą. Surinkta 
$91.40, nors dalyvavo tik 24 ha- 
miltoniečiai. Deja, iš 1200! O 
apie p. V. atvykimą du sekma
dienius iš eilės buvo skelbta baž
nyčioje ir buvo žinutė “TŽ”. Ne
jaugi mums neberūpi vargstą 
broliai tremtyje?!

— Tenka pastebėti lietuvių 
bažnyčioje vieną kitą vaiką mel
džiantis iš angliškos maldakny
gės. Tuo tarpu liet, spaudos kios
ke pilna įvairiausių lietuviškų 
maldų knygelių!

Kaip lengvai pamirštame “už 
trupinį aukso, gardaus valgio 
šaukštą...” (V. Kudirka) viską 
kas lietuviškai širdžiai brangiau
sia. Sk. St.

Vajus Europoj likusiems 
tautiečiams

mūsų kolonijoje ’ jau prasidėjo. 
Keletas asmenų su Bendruome
nės paruoštais blankais greitai 
aplankys visus. Tikimės, kad visi 
duosniai išties ranką savo nelai
mingiems broliams padėti. Au
kos renkamos pinigais, drabu
žiais ir maistu. Visi prisiminki
me ’ šia ~proga^Bvarigelijbs‘*žo= 
džius: “Duokite ir jums bus duo
ta”. . .

Kiek Sudbury lietuvių?
Į šį klausimą šimtaprocenti

niu tikslumu neįmanoma atsaky
ti. PaskuYiniais surašinėjimo da
viniais pačiame mieste ir arti
moj apylinkėj yra 430 lietuvių. 
Šeimų yra 94, kurių 14, gaila, be
vaikės. Aplamai kolonija ir tau
tiniai ir religiniai susipratus, bet 
“nėra namų be dūmų”. Taip ir 
pas mus. Pasitaiko ir tokių, ku
rie gyvena slapukais, vengia vie
šumos, o kaikurie ir palaidai.

Viena kita šeima dar atva
žiuoja iš Europos ar kitų Kana
dos vietovių, kur blogesni uždar
biai. Taigi, nors kaikurios šei
mos užsidirbusios pinigo, išva
žiuoja savarankiškesniam gyve
nimui į pietus, tačiau bendras 
lietuvių kolonijos gyventojų 
skaičius rodo tendencijos didėti. 
Paskutiniu laiku būtų privažia
vę labai daug, bet ir čia dabar į 
darbus labai lėtai priima-

Bendruomenės vakaras
Balandžio 19 d., šeštadienį, 

prieš Atvelykį, LT Bendruome
nės Sudburio skyrius ruošia va
karą, kuriame pasirodys ir LTB 
pirmininko Algimanto Siemaš- 
kos neseniai suorganizuotas vy
rų choras. Po meninės dalies bus 
šokiai ir lietuviškas bufetas. Vi
si Sudburio ir apylinkių lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti. Va
karas įvyks žinomoj chroatų sa
lėje. Pradžia 7 vai. vakaro.

Hamiltono lietuvių S. K. "Kovas” 
BALANDŽIO 19 d. “DAINAVOS” SALĖJE * 

469 BAY STR. N. RUOŠIA

su linksma programa

Perkant ar parduodant namus, 
FARMAS IR ĮVAIRIUS BIZNIUS KREIPKITĖS I

Gros naujai persiorganizavę “AIDAI”

Turtingas bufetas su kietais ir minkštais gėrimais.

Pradžia 7-36 vai. vak. S. K. Valdyba.

atstovauja

Ernie C. Miles Real Estate Broker
1900 King St E., Hamilton, Ont. Telef. 9-4163

AR JUS PAGEIDAUJATE 
pirkti namus, farmas, ho’telius ir kitokius biznius Hamiltono, 

St Catharines ir Toronto rajonuose? 
Kalbame visokiomis kalbomis.

TONY A. DA[ei *

Head Office — 199 Jam^ St Nn Hamilton, Ont. Tek 3*2820 
Branch Office—707 Barton East, Hamilton,-Ont Tel. 9-4084

Motinos dienos minėjimas 
— vakaras

Gegužės 3 d., šeštadienį, chroaj 
tų salėj Tumo-Vaižganto šešta
dieninė lietuvių mokykla ruošia 
Motinos Dienos minėjimą. Po 
paskaitos mokyklos mokįniai, 
drauge su suaugusiais, tarp kitų 
numerių, stato vieno paveikslo 
įdomų va^ffiirp^ “Leiskit į Tė
vynę”. Po menines dalies bus šo
kiai ir veiks bufetas su putojan
čiu alučiu ir užkandžiais. Tegu 
neatsiranda nė vieno lietuvio, 
kuris nepagerbtų motinų ir ne
paremtų lietuviškos mokyklos. 
Pradžia 6.30 vai. vak. -

Pamaldos už lietuves motinas 
su atitinkamu pamokslu bus ge
gužės 4 d., sekmadienį. Būtų gra
žu, kad daugiau komunijų ir 
maldų būtų paaukota už miru
sias lietuves motinas.

— Šiomis dienomis pas mus 
atostogauja kun. Dr. V. Skilan- 
džiūnas, Sudburio lietuviškų pa
maldų įkūrėjas ir pirmasis lie
tuvių kolonijos kapelionas, tik 
ką gavęs pedagog. dr. titulą Que
bec universitete.

— Kazys Rimkevičius įsigijo 
nuosavą mašiną.

— Kaip teko patirti iš patiki
mų šaltinių, Sudburio raudonoji 
unija pravedė balsavimus gry
nai bolševikišku metodu. Prie 
balsų skaičiavimo neprisileido ne 
komunistų. Žinoma, išrinko vi
sus savus. Iš visko aišku, kad rin
kimų daviniai buvo suklastoti. 
Darbininkai ne komunistai tuo 
yra labai pasipiktinę ir per se
kančius rinkimus ir jie žada pa
naudoti kitokias priemones ko
munistų sauvalei užkirsti-

— Juozaičiai, Agurkiai, Lau- 
reckai, Giedrikas pirko prie Ha
miltono ūkius ir šį pavasarį per
sikelia tenai gyventi.

— Remeikiai pakrikštijo savo 
dukrelė Danguolės Liucijos var
du. Krikštynos praėjo jaukioj 
lietuviškoj nuotaikoj tarp skam
bių mūsų tautinių dainų.

— Lukoševičiai įsigijo nuosa
vus namus. Sudburiškis.

Padėka
Mylimam vyrui, tėveliui ir 

švogeriui, a.a. Rokui Jurguliui 
mirus, širdingai dėkojame vi
siems lankiusiems ligoje, daly- 
vusiems laidotuvėse.

Velionies ilgos ir sunkios ligos 
metu jam ir jo artimiesiems tiek 
daug nuoširdumo parodė: kun. 
kleb. A. Sabas, pp. St Jackevi
čius, L. Sacevičius, Laureckai, 
Stričkai, Puoderiai, Sniegaičiai, 
Agurkiai, Bagdonai, Jašiūnai, 
Gotautai, K. Rimkevičius bei 
vietos Bendruomenės Komitetas 
— visiems reiškiame savb giliau
sią padėką.

Ačiū artimiesiems ir priete- 
liams pareiškusiems užuojautą 
mylimo Roko netekus.

Žmona, duktė, giminės.

Prof. Vacį Biržiška išspausdi
no “Naujienų” Nr. 78 straipsnį 
prieš spaudos slapukų banditiz
mą, užpuldinėjimus žmonių pa
čiam prisidengiant slapyvarde. 
Profesorius siūlo redakcijoms 
tokių straipsnių nespausdinti.

Detroitiečiai Vasario 16 proga 
suaukojo $2.345,65-

P. Šeštakauskas, buvęs Karo 
Muziejaus viršininko pavaduoto
jas, susižeidė darbe. Įlaužtas šon
kaulis.

Op. soL Juzė Augaitytė ir SL 
Baranauskas balandžio 20 d. dai
nuos “Aidų” premijos įteikimo 
vakare Niujorke-

Reg. Norvaišaitė laimėjo Bos
tono dienraščio- “Globe” viduri
nių mokyklų mokinių piešinių 
konkurse vieną iš 8 premijų — 
aukso raktą.

Teresė Strašinskaitė, 13 mt., 
kurios net per tesimą reikalavo 
sovietų agentai Vokietijoje, teig
dami, kad ji esanti lietuvių Stra- 
šinskų išauginta rusaitė, jau at
vyksta į Čikagą, kur ją, kaip naš
laitę, įdukrino pp. Mileriai. Jos 
išvykimas iš Vokietijos laikomas 
paslapty, kad rusai nepagrobtų.

Kun. Zenonas Gelažius, dabar 
Šv. Tomo Akviniečio bažnyčios 
St. Louis asistentas, buvęs Ha
nau liet, parapijos klebonas, ga
vo žinią, kad jo motina mirė iš
trėmime Sibire-

Kun. J. Kučinskas, Los Ange
les Šv. Kazimiero liet, parapijos 
klebonas, kovo 20 d. gavo JAV 
pilietybę. Ta proga jis pakeitė 
pavardę į Kučingis.

Vyt. Kazlauskas, 9 mėn. kovo
jęs Korėjoje, kovo 25 d. atleis
tas iš fronto tarnybos ir grįžta į 
J A Valstybes.

Tautvydas Janulaitis, prieš 
metus paimtas į kariuomenę, 
baigė vadų njokyklą Cpl. laips-

niu, slidininkų turnyre Bercktes- 
gadene pasiekė pirmos vietos, 
kovo 2d. — tarnybos metinių 
proga, paskirtas būrininku—Sgt.

Maspeth Lietuvių auditorijos 
b-vė nupirko trijų augštų namą, 
buvusį M. Center Bowling. Jame 
yra 3 salės, kurių didžiojoje telpa 
600 žmonių.

Povilas Butkys jau ketvirtą se
mestrą studijuoja aeronautiką 
Mississippi State College. Jis 
baigė trenjties gimnaziją Augs
burge.

VOKIETIJA
Dachau kalinių kapinėse Ba

varijos valdžia pastatė pamink
linę koplyčią, kurios sienos pa
puoštos herbais 32 tautų, kurių 
narių šiame kacete žuvo. Jų tar
pe yra ir Lietuvos Vytis, pado
vanota Vokietijos LB Krašto 
Valdybos.

Memingeno vargo mokykloje 
dirba šie hiokytojai: Noreika, 
kun. St. Lisauskas, Jaskienė, V. 
Vykintienė, Šrederytė, Pauliu- 
konis ir St. Vykintas.

ŠVEICARIJA
Juozo Gabrio našlė rašo velio- 

nies giminaičiui p. Jurkšaičiui į 
Torontą, kad La Chaux ūkį esan
ti priversta parduoti apmokėti 
skoloms, kurias velionis padaręs 
statydamas gražią vilą. .

Kaip žinia, a.a- Gabrys turėjo 
neblogą lituanistinę biblioteką, 
daug dokumentų, ypač iš pirmo
jo pasaulinio karo meto ir paliko 
nemažai rankraščių. Velionies 
našlė žada visa tai apsaugoti, nes 
“ką Dr. Gabrys yra parašęs, turi 
mūsų kompatriotams pagelbėti 
mūsų mielą Lietuvą vėl išgelbė
ti”. Tačiau gerų norų ne visada 
pakanka. Būtų gera, jei kas iš 
Šveicarijoje gyvenančių lietuvių 
galėtų tą reikalą smulkiau išaiš
kinti. Likiminė ironija — Švei
carijoje ant plauko pakibo jau 
antras mūsų kultūrinis lobynas 
— a.a. Dr. J. Šaulio, o dabar a.a. 
Gabrio rinkiniai- Ir. abu globoja
mi našlių ne lietuvaičių.

KLB-nės Delhi' TiOK&š balan
džio 20 d. 2- vai. p.p., po lietu
viškų pamaldų, Delhi R.K. baž
nyčios salėje šaukia visuotiną 
susirinkimą. •

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Protokolo skaitymas,
4. Komiteto pranešimas,
5. Pareng. kom. pranešimas,
6. Kontrolės kom. pranešimas,
7-

Pareng. kom. pranešimas,

Komiteto rinkimai,
8. Parengimų kom. rinkimai, 

Kontrolės kom. rinkimai, 
Klausimai ir sumanymai, 

11. Susirinkimo uždarymas.
Nesusidarius susirinkimo kvo

rumui, sekantis susirinkimas 
šaukiamas už valandos.

KLB Delhi ALOKas.

9.
10.

Daugelis vietos lietuvių, dau
guma anksčiau atvykusių, vis 
klaidingai tebemano, jog bend
ruomenė tai dypukų sukurta 
partinė organizacija. Daugelis 
galvoja ir bijo, jog bendruome
nė, apjungianti visus lietuvius, 
nustelbs kitas organizacijas ir 
klubus, kaikuriuos seniai šioje 
apylinkėje įsikūrusius ir gražiai 
veikusius.

Deja, klaidingai suprantama 
bendruomenė.

Bendruomenė yra organizaci
ja, apjungianti visus lietuvius, 
nežiūrint kokių partinių įsitiki
nimų bebūtų, tačiau kalbančius 
lietuviškai, kovojančius už Lie
tuvos išlaisvinimą, kovojančius 
už. lietuviškumo išlaikymą trem
ty* svetimųjų jūroje.

Bendruomenės nariais turi 
būtį (ir yra) visi lietuviai, nežiū
rint registracijos kortelę užpil
dė ar ne, nario mokestį užmokėjo 
ar ne. Šios priemonės yra nau
dingos galutinam susiorganiza- 
vimui, valdomųjų organų išrin
kimui ar statistikos dafnių su
darymui. O bendruomenės na
riais esame gimę.

Žinoma, pilnateisiais bend
ruomenės nariais negali būti tie, 
kurie kovoja prieš Lietuvą, ku
rie pasidavę Lietuvos okupantui, 
kenkia Lietuvos išlaisvinimo 
darbui. Labai nemalonus faktas, 
jog šios rūšies lietuvių Delhi 
apylinkėje dar nemažai esama. 
Nors taip pat lieka faktas, jog jų 
eilės nuolat mažėja, nyksta, nu
byra. Tabako Lapas.

“Pirmas skambutis”
Kovo 29 d. Tilhonburgo Ūki

ninkų Klubo pakviestas, Hamil
tono Liet. Dr. M. Būrelis, Delhi

DELHI,Ont.
miestor salėjė^ šuvaidind “Pirmą 
skambutį”. Salė buvo pilna žmo
nių- Hamiltoniečiai pirma kartą 
Delhi.

Buvo jaučiama, kad kiekvie
nas aktorius savo rolėje yra ne
svetimas, gerai apšlifuotas, jau
čiasi laisvai ir gaunasi graži vai
dyba.

Po vaidinimo bendros vaka
rienės metu hamiltoniečiai savo 
gražiomis dainomis taip pat nie
kam neleido nuobodžiauti.

Publika buvo sužavėta ir lau
kia sekančio tokio gražaus pasi- 
rodymp.-

PS. Man teko nugirsti, kaip p. 
E. Dauguvietytė - Kudabienė 
“šnabštelėjo” p. Augustinavičiui 
sen j. į ausį, kad gegužės mėn. 
pradžioje atveš pas mus “Aušros 
sūnus”. Tikimės, kad žodį ištęsės.

x 'J. Žemaitis-

— Apyl. LOKo pirmininką p. 
Vincą Ignaitį ištiko nelaimė — 
tvarkant farmoje vandentiekį, 
nusilaužė koją. Paguldytas Sim
coe, Ont., Norfolk General Hos
pital. J. ž.

St Catherines, Ont
Aukos Tautos Fondui

Vasario 24 d. minint Vasario 
16 iškilmes St. Catharines visuo
menė Tautos Fondui aukojo:

Po $10: J. Šrapnickas, A. 
Gvarzdys, J- Vyšniauskas ir M. 
Šorius. Po $5: A. Staugaitis, šet- 
kuvienė ir St. šetkus. Po $2: V. 
Palujanskas, J. Ališauskas, P. 
Dauginis, M. Satkevičius, J. Ša- 
jauka, P. Malukas, V. Alonderis, 
A. Vyniautas, A. Šustas, St Ba- 
levičius, J. Satkevičius, K. Bu- 
kys, K. Galdikas, Pr. Meškaus
kas, J. Markuškis. Po $1: P .Šu
kys, J. Navasaitienė, V. Untulis, 
K. Bogužis, M. Sauka, J. Grigas, 
J. Bušauskas, A. Grinaitė, K. Jo
nušas, V. Platakis, A. Virkus, St 
Vaitkus, V. Satkevičius, A. Sat
kevičius, J. Kazragis, Tatur M. 
Kalainis, V. Platakis, B- Ivanaus
kas, A. Kuraitis.

z šokių vakaras
Balandžio 19 d. atvelykio šeš

tadienį, 6 vai. vak. Niagara Str. 
177, St. Catharines Bendruome
nės V-bos LOK rengia linksmą 
šokių vakarą.

Maloniai kviečiami ir laukia
mu ne tik vietiniai, bet ir svečiai 
iš toliau.

čia bus galima atsigauti ir nu-

St Catharines B-nės V-ba.
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NELĖ MAZALAITt

Gyvenimo legen
Iš Naujosios knygos “GINTARINIAI VARTAI

e

ATSITIKO taip, kad žydų nerūgintos duonos šventės metu į 
Jeruzalę atvyko vienas kilnus romietis. Jis buvo mokytas ir tur
tingas vyras, apkeliavęs daugelį žemių, stebėjęs jų papročius ir 
džiuginęs savo akis gražiais ir nepatirtais regėjimais. Dabargi jis 
atlankė savo giminaitį, gyvenantį senoje žydų sostinėje, kurioje 
tas ėjo augštas ir svarbias Romos valdininko pareigas.

Šitam mieste jis dar nebuvo buvęs, užtat, nedaug ilsėjęsis po 
keliavimo, paliko puošnų giminaičio namą. Jis atsisakė nuo paly
dovų: — Jeigu įjoti ką tikrai pažinti — reikia stebėti vienam, be 
pašalinės įtakos — pasakė jis, ir šeimininkas nusileido jo norui, 
nes svečias buvo išminčius ir žymus žmogus-

Taip, šitas vyras buvo tyręs gyvenimą visokeriopai.. Savo jau
nystėj jis plaukė per linksmybių jūrą ir iki vyro metų dideliais 
gurkšniais godžiai gėrė malonumus. Paskui jis atsargiai kėlė prie 
savo lūpų pažinimą ir įvertinimą ir išmintingai ragavo kiekvieną 
lašą. Jis gyveno darbu ir mintimi, kurios kiekvieną dieną darėsi 
vis gilesnės ir svarios, ir savo, išmintingojo, vardą jis buvo užsi
pelnęs. i

Jo povyza buvo tauri ir veidas ramus, kaip dera filosofui, ta
čiau niekas nematė jo vidaus, kuris buvo tiktai nerimastis ir bai
mė: jis bijojo mirties. Savo jaunystės džiaugsmuose jis juto nera
mų drebulį prarasti juos, ir kiekvieną- prisirišimą jis apgailestavo, 
iš ankšto nujausdamas netekimą, o joks vargas nei nelaimė neat
rodė jam baisu, nes jos buvo dalis gyvybės, gyvenimo. Gyvenimo, 
kuris kasdieną trumpėja ir nežino pratęsimo nei turi grįžimo. Ir, 
kai su metais jo dvasia darėsi vis skaidresnė ir turtingesnė, kai ji 
pamažu išsilaisvino nuo žemės ryšių ir tapo vieniša ir prisiartinus 
prie didelio žinojimo — mirimo baimė augo ir darė jį mažą .jo 
paties akyse.

— Kas iš to, kad aš mirsiu, kaip herojus, su šypsena ir su pamo
kymais likusiems,—kalbėjo jis sau.—Kas iš to, kad rodysiu jog nebi 
jau mirties: aš jos bijausi,.aš tą žinau. Ir prieš ką mes didžiuosimės 
nebuityje? Miršta pasileidėlė, kara
lius ir pelė, kūdikis, žmogžudys ir 
taurusis miršta — ir. jie yra visi iš
nykę, kaip jų pačių alsavimas. Ir nė
ra išimties nei išsigelbėjimo — kas iš 
mano gyvenimo, kas iš gražiausių gy
venimų, jeigu mes einame ten, kur 
Mėta atsiniinimų, nėra nieko. Vis
kas yra niekas, ir tik mirtis yra am
žina.

Ir šito savo liūdnumo jis negalė
jo nusikratyti niekur, ir dabar, kai jis 
žiūrėjo į karaliaus Saliamono šven
tyklą iš paviršiaus, ir regėjo jos tur
tų likučius viduje, ir kai stebėjo kal
nų šonus atsišviečiant danguje '— 
viskas atrodė labai gražu, ir labai 
menka, nes už visko stovėjo mirtis.

— Tai todėl, kad mano žingsniai 
sunkėja, — manė jis, guosdamas sa
vo nerimą, — dėlei to aš esu vargina
mas liūdesio, kaip netinkamo drabu
žio. Senatvė sėdasi ant mano pečių, 
ji yra sunkesnė už viską, ką žmogus 
gali panešti.

Tačiau jo nerimas kalbėjo: argi tu • 
tik dėl to bijaisi senatvės? Ji arti sto- 

\vi nuo mirties, kad, jeigu ji laksto ir 
bėgioja, kol pagauna jaunuolį, šičia 
jai užtenka tiktai ištiesti ranką, ir 
jau turi grobį.

— Ach, ir ji nepažįsta savo laiko ir vietos: ji yra visur, ir kas 
žino, gal aš dėl to taip veržiausi važiuoti į šitą miestą, kad ateičiau 
susitikti mirtį.

Triukšmas išbudino jį iš beviltiškų galvojimų, ir, pakėlęs akis, 
jis pamatė minią, kuri ėjo priešais jį: kareiviai, miestiečiai ir mo
terys ėjo šūkaudami, ir stumdėsi jie, minia, kurios jis nemėgo — 
ir todėl pasitraukė jai iš kelio. Ir kada jis žiūrėjo, kur. galėtų pa
sukti, nematė skersgatvio nei tako ir todėl turėjo palaukti ir pra
leisti juos pro save. Ir nenoromis jo akys krypo į šitą gaują ir to
dėl pamatė jos viduryje lėtai judantį iškilusį virš visų, kryžmai 
sukaltą medį. Ir kai einantieji buvo susilyginę su juo — šitas iškel
tas medžio stiebas pranyko, ir minioje pasigirdo dar didesnis erzė
jimas — ir šitaip buvo pajudinta filosofo ramybė, ir paprastas žmo
gaus smalsumas suėmė jį. Jis prisiartino, ir kad buvo vyras stam
bus ir tvirtas, ir kad jo išvaizda dvelkė iškilmingumu, jis pajuto, 
jog atsidūrė pats viduryje. Ir jis išvydo, kad tai, ką jis regėjo dali
mi, buvo nusikaltėlių ženklas — kryžius, didelis ir sunkus, ir jį 
nešęs žmogus dabar gulėjo sukniubęs kniūbsčias ant gatvės akme
nų. Jis gulėjo, ir ant jo pečių visu svoriu sviro medis- Romos karei
viai supo jį gausiu ratu, ir dabar jie kėlė žmogų, žiauriai tempda
mi už rankų ir nugaros, ir žydai prieidami spardė jį kojomis, ir 
moterys lindo kiek galėdamos arčiau ir spiegdamos grasė gulin
čiam kumštimis.

Jis niekuomet nebuvo jautrios Širdies, kaip ir tinka romiečiui 
vyrui, ir jo esteto akims šitas reginys atrodė biaurus — tačiau toks 
minios elgesys jam kėlė pasipiktinimą, ir paliesdamas arčiau sto
vinčio kareivio petį jis tarė:

— Ką padarė šis žmogus, kad jį taip kankina?
Kareivis atsigrįžo įniršęs, tačiau, pamatęs prieš save kilmingą 

tautietį, pajuokiančiai pasakė: . ’
— Tai šitaip žydai lydi į kryžiaus mirtį savo karalių.
Ir nespėjo išminčius ką nors tarti arba pagalvoti, šalimais sto

vintis žydas, turtingais padarais ir išdidžiu veidu, prabilo:
— Žydų karalius juosės kardą prie šono, o nevilks kryžiaus, jis 

sėdės ir viešpataus Dovydo soste, ne Golgotoj. Jūs gi girdėjot, kad 
šitas prasimanėlis gyrėsi, jog jo karalystė yra ne čia, ir savo valdi
niams jis siūlo gyvenimą be mirties.

Per romiečio širdį perėjo kaip žaibas šitie žodžiai. Gyvenimas 
be mirties! Kokia idėja! Bet tuojau jo protas kalbėjo jam: — Varg
šas! Jis taip pat bijo mirties, ir jo baimė sukūrė jam viliojimą, ku
ris pražudė jį. Bet kodėl jį baudžia už tai, kad jis sakosi nemirsiąs? 
— Ir jis norėjo paklausti, tačiau kareivis atrodė kvailas, o žydas 
pilnas pagiežos ir puikybės, tad į šituos jis negalėjo kreiptis. Ir, 
kai jis žvalgėsi, kas jam galėtų pasakyti, už ką šitas žmogus kalti
namas, tasai jau buvo prikeltas su visu kryžiumi. Jis buvo prikel
tas kumščiavimais ir smūgiais, ir dabar romietis regėjo žmogų, 
kitų žmonių sumuštą ir išniekintą, regėjo iš arti. Jo drabužis buvo 
sudraskytas, ir matėsi jo mėlyni sumušti pečiai, ant jo ilgų išdrai
kytų plaukų žymėjo kraujas, sukepęs, ištekėjęs prieš ilgas valan
das, ir sunkėsi naujas. Visą laiką rasojo kraujas, nes ant jo galvos 
buvo tvirtai užspausta į vainiką sulenkta erškėčio dygliuota šaka. 
Ir ant jo veido regėjo kraują, prakaitą ir dulkes, nes veidu jis bu
vo prispaustas prie žemės-

— Jis puolė trečią kartą, — tarė kažinkas tyliai ir skaudžiai 
netoli romiečio, ir jis pamatė senyvą žmogų, liūdną ir prislėgtą, ir 
staigiai pagalvojo:.

— Šito aš paklausiu, — bet jis nepadarė to, nes vis žiūrėjo į
žmogų su kryžiumi. Jis negalėjo nežiūrėti: tas, kuris bijojo mirties, 
kaip jis pats, buvo jam artimas — tas, kuris nebijojo viešai prabilti 
apie tai, ką išdidus romietis slėpė — kėlė jam pagarbą. Ir jis 
galvojo: \

— Šitas veidas turėjo būti gražus, jeigu ir dabar, kaip prideng
ta šviesa, kažkas prasimuša pro purvą ir kraują. Tačiau jo barzda 
suvelta, ir jis visiškai neturi akių, taip užgriuvusios jos nuo muši
mo, ir ant sutinusių blakstienų kabo kraujo lašai. Ach, — pagalvo
ja romietis, — tu kalbėjai apie nemirštantį gyvenimą, bet niekuo
met nemačiau žmogaus taip arti karsto, kaip tu.

Ir šitą momentą varomas žmogus pakelia koją pirmam Žings
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niui, ir praveria akis, žiūrėjimas sustoja ant romiečio — ir jo šir
dį persmeigia nežinomas skausmas. O, šitas žiūrėjimas, o šitos 
akys! Jokio žmogaus akyse jis nebuvo regėjęs to: tai yra gyveni
mas, tai yra nesibaigiantis gyvenimas, tai yra pažadas ir žinojimas
— ir tai yra teisybė.

Ir jam pasidaro gera, ir jį apima viltis — tačiau ir didelė bai
mė, kad viskas baigsis, jeigu tas žmogus bus nužudyta Ir, kai jis 
taip skubiai ir baugiai galvojo, ką turėtų daryti — minios ėjimas 
nubloškė jį į šoną, ir žmogus su kryžiumi buvo atskirtas nuo jo. 
Ir kiek jis stengėsi prisigrūsti — buvo stumiamas šalin, nes artė
jant į kelionės tikslą, minia darėsi žiauresnė ir plėšri, ji neužleido 
niekam geros žiūrovo vietos Nuleidęs galvą, ėjo jis paskui visus, 
ir staigiai vėl pamatė senyvą žmogų, kuris buvo taręs gerą žodį 
apie-kankinį. Jis prisiartino prie jojr tarė stačiai:

— Pasakyk man viską, ką žinai apie tą, kurį nusivedė mirti.
Žmogus pasižiūrėjo bailiai, jis norėjo pasitraukti, — tačiau gal 

jis pažino iš romiečio veido, jog tas nemano nieko pikta — ir kalbė
jo- Pradžioje jis stengėsi kalbėti, kaip tie, kurie vos yra girdėję 
apie kurį dalyką ir nėra susidomėję tuo, tačiau pamažu jo žodžiai 
skleidėsi ir ėmė žydėti — taip nuoširdžiai kalbėjo tas paprastas 
žmogus, jog tai pasidarė gražu ir nuostabu tam, kuris klausėsi. 
O gal būt, tai buvo ne dėl pasakojimo, bet dėlei to, kas buvo pasa
kojama, ir su ištroškusio godumu jis išklausė nepaprastą gimimo 
istoriją iki šios dienos, vedančios į galą.

Tas, kuris kalbėjo, buvo laimingas dėl šito, kad yra skelbta tei
sybė ir kiekveinam žmogui grąžinta jo didelė vertybė, jo širdį 
guodė, kad paprastieji savo kelią rado tiesiai pas Mokytoją, tačiau 
romietis gaudė savo ausimis ir siela šitas mokslo vietas, kurios 
skelbė; jog tikintieji į Jį nepažins mirties.

Bet, kai jis išgirdo apie bailius ir išdaviką mokinį, apie veid- 
mainų Romos vietininko teismą — jis suprato, kad niekas nepa
keis sprendimo, ir tai, kad jam buvo atimta viltis rūpintis išgel
bėjimu, kėlė nusiminimą. Tačiau jis galvojo, ką buvo sakęs seny
vas jo palydovas, jogei begalės stebuklų vyko vienu to Mokytojo 
moju ar žodžiu, ir jis turėjo nedidelį slaptą vylimąsi, kad jis neleis 
nužudyti savęs ir savo idėjos. Užtat jis paskubino žengti, kad ne
būtų praleista didžioji akimirka, kai anas parodys savo galią ir ne
teisybė bus sutrempta.

Jis vis laukė, kai kalno viršuje paguldė^kryžiu ir 3nt jo kalė tą, 
kurį jis savo dvasioje jau vadino Nemirtinguoju — jis girdėjo dus
lų vinių garsą, ir jam atrodė, kad tai jį patį užkala gyvą kažkokioj 
uoloj, ir jis girdi paskutinius akmenų dūžius — tačiau vis dar tikė

jo. Ach, jis niekuomet taip netroško 
gyvenimo, kaip dabar, kada buvo pa
sirodę, jog tai galima, ir kai vėl tai 
yra atimama. Minutėmis jis susvy
ruodavo ir jautė tam kankinamam 
tiktai gilų gailestį, kaip sulaužytam 
didelio dalyko simboliui. Tačiau, kai 
jis atsimindavo Jo žiūrėjimą* viltis 
vėl atsigaudavo ir jam atrodė, kad 
jis pats neša tą nusiminimą, kaip anas 
nešė kryžių, ir taip’pat iš po jo atsi
kelia, kad vėl sukluptų-

Jis.laukė stebuklo, kai pamatė iš
kylant kryžių su gyvu žmogaus kū
nu. Ach, Jis vis dar tebėra gyvas, dar 
gali įvykti, kad Jis pasirodys savo jė
gose, ir juo didesnis triumfas bus, juo 
sunkesnėje ir beviltinėje valandoje 
tai bus parodyta. Tačiau Jis tebuvo 
tik toje augštumoje, kaip Jį buvo iš
kėlę. tie, kurie Jį norėjo užmušti, ir 
romietis girdėjo beviltišką ir skaudų 
žmogaus šaukimąsi į dangų, jis girdė
jo Jo nesuprantamos prasmės žodžius, 
tartus motinai ir mokiniams.

Ir Jis yra toks vienas tarp tų, ku
rie Jo neapkenčia, galvojo romietis, 
ir pamažu į jo širdį smelkėsi galvoji
mas tiktai apie žmogų, nekaltą ir ge
rą, ir kenčiantį. Jis sudejavo, kai 
trokštančiam iškėlė kempinę su actu,

ir kai jis regėjo atėjusią paskutinę minutę, jis pajuto, kad rauda. 
Ne, dabar jis negalvojo, kad prarado paskutinį pasitikėjimą Ano 
žadėjimu, jis užmiršo savo baimę — jis raudojo žmogaus — pir
mą kartą jis gailėjosi ko nors, ir tai yra svetimas ir vargšas.

Ir kuomet jau buvo visiškai žinoma, kad mirtis atėjo čia, ir į Jo 
šoną šimtininkas panėrė ragotinę — kilnus romietis pajuto, kad 
yra visiškai senas, kad žmonės yra baisūs, ir jis tarė sau:

— Kodėl aš negaliu dabar numirti, aš žinočiau, kad miriau su 
geriausiuoju.

Ir šitą momentą per visą kalną tvoskė žaibas ir trenksmas, ir jis 
regėjo, kaip uolose atsiveria plyšiai. Ir atvertęs galvą į viršų jis 
pamatė, kad saulė buvo pasidariusi kruvinai juoda, ir aplink ją, 
kaip nakties viduryje stovėjo žvaigždės ir mėnuą, tačiau jie netu
rėjo jokio žibėjimo. Bet šalia tos kančios, kurią jis buvo matęs, 
šitie gamtos siaubingi reiškiniai negalėjo jo išgąsdinti, ir jis tiktai 
pagalvojo:

— Taip, dabar yra numirusi paskutinė viltis nugalėti mirtį. 
Šitai pasako viskas, kas yra danguje ir žemėje.

Ir su atidengta galvci jis stovėjo ant kalno, ir žiūrėjo į kryžių
— jam atrodė, kad jis nebeturi kur daugiau eiti — ir taip jis pra
laukė visą laiką, kol būrelis atėjo ir nuėmė Jį nuo kryžiaus, kad 
palaidotų. Jis buvo užmiršęs valgį ir poilsį — jis net nežinojo, ko
dėl dabar nepasitraukia, kada viskas buvo pasibaigę, kodėl neina 
į savo giminaičio nąmus. Vos vilkdamas kojas, pavargęs ir senas, 
jis ėjo paskui tuos, kurie nešė kūną, mirusįo žmogaus kūną nešė 
palaidoti.

Ne, Jis nebuvo vienas, matė jis. Nors jie taipgi buvo apsivylę 
Jo žadėjimais nemirti, Jis nebuvo apleistas, koks mažas Jis bebūtų 
likęs pasauliui. Jį garbingai, pagal tautos papročius palaidojo, ir 
garbingas žmogus užleido Jam sau pačiam laikomą kapą. . . ą

Tačiau jis regėjo ir tai, kad neapykanta ir persekiojimas lydėjo 
Jį ir po mirties: buvo pastatyta sargyba prie šito kapo, ir karei
viai gėrė ir lošė kaulais ir keikėsi, nesutardami dėl Mirusiojo dra
bužių, o už nepajudinamo akmens — Jis gulėjo negyvas, amžinai 
negyvas.

Pagaliau romietis nuėjo į savo giminaičio rūmus, kuriuose se
niai neberimo dėl jo dingimo, tačiau jis nejuto poilsio. — Rytoj, — 
galvojo, — aš apleisiu šitą baisų miestą, žudantį savo vaikus kaip 
pamišėlė motina. Aš noriu mirti mano gimtoje vietoje gražiai ir 
ramiai.

Bet jis neišvažiavo rytą — ne. Jis vėl išėjo vaikščioti, ir jo žings
niai buvo nukreipti pas aną kapą. Ir ten taip pat budėjo kareiviai, 
jie buvo naujai atėję įr gerai išsilsėję, ir jiems buvo linksma nuo 
juokavimų ir žaidimų.'Jis pastovėjo, žiūrėdamas į juos su panieka, 
ir galvojo:

— Kiek daug žmonės daro, kad būtų bloga žmonėms.
Ir jis tarė sau: — Rytoj auštant aš apleisiu šitą miestą, aš nebe

galiu jo matytį dienos šviesoje, šito melagio ir išdaviko miesto.
. Ir jam sunkiai ir ilgai ėjo valandos, ir jis galvojo: — Kaip gi 
buvo, kad man atrodė, jog gyvenimas yra trumpas, jeigu aš netu
riu vienos dienos kur dėti. — Ir kad jis negalėjo užmigti, jis tarė 
sau: — Aš nueisiu atsisveikinti su poilsio vieta To, kuris man buvo 
parodęs neužgęstančią ugnį ir pats pavirto pelenais. • -

Buvo naktis, kai jis apleido rūmus, ir pamaži ėmėsi aušra, kai 
atėjo tenai. Ir vėlei jis regėjo kareivius, ką tik pakeitusius naują 
sargybą, jis girdėjo jų šiurkščius balsus ir nejaukų kalbėjimą, ir 
jų juokas drumstė vietos ramumą. Jie kūreno ugnį, kad tyra vėsa 
nešaldytų jų sąnarių, ir ugnis susiliejo su saulės tekėjimu, kuris 
skverbėsi taip švelniai ir stipriai, tarsi pervėrė kalnus-

Ir štai po jo akimis atsitiko dalykas, kuris sukrėtė jį labiau, ne
gu žemės drebėjimas: jis regėjo, kaip staigiai pajuodo liepsna ir 
užgeso, ir visi kareiviai miegojo — jie miegojo iškeltomis’rankomis 
ir išsižioję, kaip ką tik gyveno. Ir dabar pakilo karsto akmuo -1- 
jis pakilo lengvai ir angoje sušvito labiau negu saulė. Ten stovėjo 
Žmogus, pašarvojimo drobulės supo Jo pečius, tačiau Jo rankos 
buvo laisvos, ir Jis artėjo ištiesęs jas, tarytum skleisdamas spin
dulius, ir Jo veidas buvo gyvybė, ir Jis visas buvo gyvenimas. Ro
mietis stovėjo priešais ir Žmogus ėjo į jį, ir Jo akys vėlei pažvel
gė* į jį, tos pačios akys, kurios priei tris dienas tekėjo krauju. Ir

Sunkiu keliu į meno austumas
(Truputis žinių apie daiL J. Rimšą)

Jau ne kartą “Tž” talpinome 
ilgesnių ar trumpesnių žinučių 
apie mūsų tautietį gyvenantį P. 
Amerikoje ir pasiekusį augštą 
tobulybės laipsnį meno srityje, 
tapytoją dail. Joną Rimšą. Re-

įtemptai dirbo pas italų kilmės 
profesorius: Colivadino, Febre ir

dakcijos žmonėms, vis norėjosi 
patirti ir painformuoti skaityto
jus kiek smulkiau apie šį lietuvį 
dailininką: jo kilmę, kelionę iš 
Lietuvos į užjūrį ir pan. Tuo 
reikalu ryžausi parašyti laišką į 
Sao Paulį rašytojai Karolei Pa
žėraitei, klausdamas: ar dail. J. 
Rimša yra garsiojo Kauno siu
vėjo Rimšos sūnus, ar gal “Var
go Mokyklos” autoriaus P. Rim
šos giminietis, kada jis pasiekė 
Braziliją ir tt.

Neseniai gavau iš K. Pažėrai
tės laišką, kuriame ji rašo: 
“Dail. Jonas Rimša siuvėjo sū
nus. Ar ano dailininko giminė — 
nežinau. Neseniai įvykusi jo pa
roda Rio de Janeire labai pui
kiai pavyko. Dar iš jo laiško ne
gavau, todėl ir nežinau, kur jis 
dabar randasi. Bent svajojo už
sidaryti ir piešti”. Ta pačia pro
ga K. P. prisiuntė medžiagos, 
kurioje galima rasti dail. J. 
Rimšos biografinių duomenų.

Jonas Rimša gimęs 1903 m. 
rugpiūčio 20 d. Svėdasuose. Mo
kėsi Kaune ir Charkove. Tenai 
studijavo ir meno akademijoje. 
Iš Rusijos grįžo Lietuvon 1920 
m. Jo tėvas ir brolis atidarė Kau
ne siuvyklą, kuri buvo Kaune 
pati garsiausia.

Tėvas, gražiai suprasdamas 
grožinio auklėjimo naudą ir 
reikšmę taikomajame mene, pa
noro išmokinti ir sūnų Joną gra
žiai siūti. Todėl jis buvo pasiųs
tas siuvimo meno studijuoti į 
Vieną. Vienoje Jonas Rimša ne
pasitenkino vien mokymusi siū
ti. Jis nuėjo dviem keliais: mo
kėsi ir tobulinosi siuvimo mene,

Frechini. Ypatingai daug pasie
kė ir jo talentas buvo įvertintas. 
Jam buvo siūlyta likti tapybos 
profesorium, tačiau Jono pri
gimtis veržėsi dar į didesnes pla
tumas. Jis panorėjo savo gyve
nimą atiduoti dailės kūrybai, 
nepanorėjo kitų mokyti, o ryžosi 
pats daug dirbti ir vis dar mo
kytis.

Išbuvęs trejis metus meno 
akademijoje, Jonas Rimša jau 
gerai pažino klasinį tapybos me
ną, jo stilių bei priemones. Ta
čiau jis norėjo išvengti kartoji
mosi. Jį ypač patraukė į save 
trys ispanų tapybos meisteriai: 
Goia, Greggo ir Zuloaga, kurie 
buvo beeiną tapybos keliu su pa
čiu gyvenimu. Po šių trijų, dar 
jį ypatingai žavėjo ispanų dai
lininko Soleano Gutierez tapy
ba, itin ekspresyvi, stipri, na, ži
noma, ir ispaniška. Tokiais vin
giais mūsiškis tautietis ir pateko 
ant ispanų naujųjų tapybos 
meisterių kelio. Išėjęs iš akade
mijos jis dirbo apie dešimtį me
tų, nežinodamas nei kada diena, 
nei kada naktis.

Tuo metu' dar atėjo jam į pa
galbą Lietuvos Pasiuntinybė 
Buenos Airese. Ji priėmė Joną 
Rimšą savon pastogėn ir tuo su
mažino jo rūpestį pragyvenimo 
reikalu. Jis galėjo dar aktyviau 
dirbti ir kurti.

1936-37 m. Jonas Rimša nuvy
ko į Boliviją. Iš tenai ir nuskam
bėjo pirmasis garsas apie nepa
prastą, naują ir savitą Rimšos 
tapybą. Grįžęs į Argentiną, jis 
jau buvo visiems žinomas ir su
kūrė daugybę paveikslų pagal 
užsakymus.

1943 m. dail. J. Rimša panoro 
pasidaryti “vienuoliu”. Nuvyko į 
Argentinos pietinę sritį, apsigy

veno pats vienas miške, palapi
nėje, ir dienų dienas tapė pa
veikslus. Tik kartą per savaitę jį 
aplankydavo žmogus, kuris at
nešdavo paštą. Begyvendamas 
miške, jis gavo laiškelį, kuriame 
buvo pasiūlyta užimti Bolivijos 
meno akademijos direktoriaus 
vietą Sucre mieste. Jis dar svy
ravo, bet, po antrojo laiško, su
tiko.

Per pirmuosius metus jo vado
vaujama akademija turėjo 170 
mokinių. Pradžioje valdžia padė
jo, bet vėliau ji pasikeitė ir pa
rama nutrūko. Tada J. R. atsi
rinko 17 geriausių mokinių ir 
savo lėšomis atidarė meno mo
kyklą “Curso Superior, de Bel
las Artės”, duodamas mokslą, o 
kam reikėjo ir pragyvenimą — 
veltui. Daugelis iš jo mokinių 
pasidarė gerais dailininkais.

Dailininko teigimu, tai buvusi 
sunki kova. Senieji Bolivijos dai
lininkai, net veltui dirbančiam 
mūsų tautiečiui, visaip trukdė. 
Tačiau jis ištvėrė ir laimėjo.

Tuomet pastebėjo jo nuopel
nus ir Bolivijos valdžia. Jo aka
demiją gavo oficialias teises, jam 
suteikta Bolivijos pilietybė ir 
apdovanotas “Condor dos An
des” ordinu.

Daugybę J. Rimšos paveikslų 
šiuo metu turi Bolivijos valdžios, 
savivaldybių bei bankų įstaigos, 
kurie taip branginami, jog net 
parodoms neleidžiami išvežti į 
užsienį. Nežiūrint to, jis turi dar 
visą eilę savo darbų drobėje, su 
kuriais lanko Pietų Amerikos 
didmiesčius: Buenos Ąires, Rio 
de Janeiro, Sao Paulo' ir kit., 
rengdamas parodas ir stebinda
mas savo stipriu savitu menu.

Pastaba: Naudotasi sutrauk
tais J. Rimšos biografiniais duo
menimis iš patiektų spaudai J. 
Antanaičio žinių. Pr. Alšėnas.

o laisvesniu laiku — daug piešė, 
lankė muziejus ir meno parodas 
bei ruošėsi kitam pašaukimui. 
Meninės Vienos augštumos nu
kreipė jį kitu keliu.

Grįžęs į- Kauną, įteikė tėvui 
siuvimo diplomą ir pareiškė, kad 
nesiryžtas siūti, bet norįs būti 
tapytoju. Tėvas nusivylė sūnu
mi. Jų nuomon’ės išsiskyrė. To
dėl 1925 m. Jonas Rimša, 22 m. 
jaunuolis, atsisveikino ir išvyko 
į Braziliją.

Brazilijos gamta ir aplinkuma 
^sutiko Joną šaltai, kaip ir visus 
pilkuosius ateivius. Pradžioje 
tenai jam teko dirbti įvairius 
sunkius darbus: būti mūrinin
ku, bandyti kitas įvairias gali
mybes, bet likimas jį vis traukė 
prie teptuko.

1929 m. jis persikėlė Argen
tinon. Tenai, susidarius geres
nėms aplinkybėms, įstojo į Aca
demia Nacional de Bellas Artės 
de Buenos Aires. Didelis talen
tas Akademijoje buvo jo geriau
siu užtarėju. Trejetą metų jis

Dail. Puzinas
Vienas žymiausių ir įtakin

giausių Los Angeles socialinių 
klubų — Wilshire Ebell Club — 
surengė šešių dailininkų meno 
parodą vasario 28 - kovo 26 d.

Klubas yra nusistatęs prieš 
moderniškąjį ir favorizuoja 
konservatyvųjį meną. Jis nere
tai suruošia meno parodas. Šį 
kartą buvo parinkti 6 žinomi Los 
Angeles dailininkai — Eynar 
Hansen, Paul Puzinas, Hayden 
Nichols, Gertrude Rogerman, 
Jan Hoowij ir Paul Maxwell, iš
statę 32 aliejinius paveikslus ir 
16 akvarelių.

Puzinas iš savo kolegų ryškiai 
išsiskyrė tiek savo paveikslų 
bendra išvaizda, tiek savo kūry
bos kokybe, ir į save labiausiai 
kreipė lankytojų dėmesį- Jo dar
bams buvo'paskirta visa centrinė 
parodos salės siena, tuo tarpu 
kai kitų dailininkų paveikslai 
buvo išstatyti kitose trijose sie
nose; akvarelės buvo išstatytos 
salės foyer.

Šipje parodoje dail. P. Puzi
nas davė keturis naujus paveiks
lus — “Prieplauka”, “Žvejai”, 
“Gatvės muzikantas” ir “Po dar-

Iš kultūros ir
Prie Kongreso bibliotekos Va

šingtone norima suorganizuoti 
platų lietuvių skyrių, kuris bū
tų lyg centrinė Amerikos lietu
vių biblioteka. Į tą biblioteką no
rima nupirkti Dr. J. Šaulio ir 
prof. V. Grigalaičio bibliotekas. 
Jos organizavimu ypač rūpinasi 
prof. Vacį. Biržiška, kuris dir
ba Kongreso Bibliotekoje.

Pabaltiečių spaudos paroda ko
vo 21 d. atidaryta Columbia uni
versiteto Butler bibliotekoje. 
Atidaryme dalyvavo Lietuvos ir 
Estijos konsulai ir visų trijų tau
tų FE Pat. Grupių atstovai. Pa
roda užtruks iki balandžio galo.

K. V- Banaičio “Šimtas liau
dies dainų” jau išėjo iš spaudos. 
Išleido prel. Juras.

Viena Bostono Muzikos kūri
nių leidykla, netrukus išleis Je
ronimo Kačinsko Mindaugo 
Krikšto sukaktuvėms paminėti 
Iškilmingąsias Mišias.

sešiij parodoje
bo”; penktas paveikslas buvo 
“Tremtinė”, už kurį jis 1950 m. 
Los Angeles parodoj buvo lai
mėjęs ’’Popular Award” ir “Ho
norable Mention”.

Apskritai šioj parodoj dail. P. 
Puzinas prisistatė kaip savitas 
šiaurės Europos dailininkas su 
savo dramatiniu temperamentu 
iy šiaurės Europos (Pabaltijo) 
koloritu. Tuo jis atrodo skirtin
gas nuo kitų amerikiečių daili
ninkų ir naujas amerikiečių žiū
rovui. P. D-tas.

Pataisymas
“TŽ” Nr. 13 (118) strp. “Vienos 

moters darbas ir jo vaisiai” įsi
brovė nemaloni klaida: ponios 
Juzės Daužvardienės pavardėje 
viduryje bereikalingai įterpta 
raidė d ir gavosi p. Daudžvardie- 
nė. Ponios labai atsiprašome.

Be to, ten turėtų būti patiks
linta: "televizijos programoje 
tremtinė Z. Biliūnaitė demonst
ravo eglutės papuošalų gamybą, 
papročius, stalo paruosimą ir tt- 
Aiškino ir demonstravo p. Dauž- 
vardlenė”.

jose švietė žinojimas ir pažadas. Ir kilnus Romos pilietis, kuris 
niekuomet nebuvo atsiklaupęs — puolė prieš Jį ant veido, neš buvo 
laimingas. Prisikėlusis buvo nuėjęs, tačiau jis dar ilgai klūpėjo, ir 
jo siela giedojo:

— Nėfa mirties. Nuo šiandien saulės užtekėjimo nebėra mir
ties. Nuo tada, kai Tu mirei, nėra mirties. Ir taip, kaip Tu mirei, 
noriu mirti, nes žinau, kad Tas, kas prisikelia — Tas prikelia.

Jis atsistojo ir galvojo:
— Tačiau, ar užtenka šito žinojimo, kad nemirčiau?. Kaip turiu 

nupirkti gyvenimą?
Ir jis galvojo, ir atsiminė^žmogų, kuris buvo pasakojęs apie 

Mokytoją. Jis anojo, kad tokių yra daug, ir išėjo jų ieškoti.

knygų pasaulio
✓

Vyt. Kasiulis neseniai vėl ga
vo premiją “Le Prix de Noel de 
la panture”. Premijos skyrimo 
kom. sudarė grupė žymių pran
cūzų meno kritikų ir meno isto
rikų. 1948 m. Kasiulis buvo ga
vęs Hallamark premiją.

V. Augustinas paruošė foto 
vaizdų albumą iš Lietuvos jau
nimo gyvenimo ir gamtos vaiz
dų, skirtą vaikams. Tekstą para
šė Bern. Brazdžionis; •

Kleofas Jurgelionis, poetas, 
vėl pasiryžo rodytis su savo kū
riniais.

J. Kapočius leidžia Dr. M. Vo
robjovo knygą apie Čiurlionį. 
Bus keletas spalvotų reprodukci
jų. Išeis lietuviškos ir angliškos 
laidos.

Dail. J. Mackevičius, gyvenąs 
Šveicarijoje, rašo savo ilgo gy
venimo atsiminimus.

Dail. Al. Šepetys
Floridos tarptautinėje meno pa
rodoje už kūrinį “Žiemą“ gavo 
premiją.

Redakcijai prisiųsta
Vaclovas Biržiška, Vyskupo 

Motiejaus Valančiaus biografijos 
bruožai, jo 150 m. gimimo, 100 
metų įsivyskupavimo ir 75 m. 
mirties sukakties proga, atspau
das iš “Aidų” kult, žurnalo 1951 
m. Nr. 8-10, 100 psl., kaina nepa
žymėta. ;

Kazys Boruta, Baltaragio Ma
lūnas arba kas dėjosi anuo metu 
Paudruvės krašte; iliustravo me
džio raižiniais J- Kuzminskis; 
Viršelio aplanką piešė Alb. Biels-
kis, II leidimas, tiražas 1000 egz., 
išleido knygų leid. Terra, Chica
go, HL, 256 psl.

Mūsų Jaunimas — LKD Jau
nių sekcijos C Kom. Biuletenis, 
Nr. 2, 1952 m.

Technikos žodis Nr. 3 (12), 
1952 m. kovas. \

Eglutė, 1952 m. balandis, Nr. 4, 
97-128 psl.

Moterų Dirva, 1952 m. balan
dis, Nr. 4, 24 psL



' Parduodant ar perkant namą 
c mielai Jums patarnausiu!

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt

I

Jūsų patarnavimui

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite tek KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

Parduodama:
1. $10.500. College - Clinton, 8 

kairib., mūrinis namas, aly
va apšildomas, 2 modernios 
virtuvės, 2 vonios, garažui 
vieta. Įmokėti $3.000.

2. $10.800. Dovercourt Rd. 6 di
delių kamb., moderni virtu
vė, alyva apšildomas, didelis 
kiemas ir naujas garažas. 
Įmokėti $3.500. ,

3. $13-500. Bloor-Concord Avė. 
8 didelių kamb., mūrinis na
mas su 2 moderniom virtu
vėm, įmokėti $3.500.

4. $13.900. High Park-Ronces- 
valles. 7-nių kamb., mūrinis 
su dideliu kiemu ir garažu 
namas. Įmokėti $4.000.

5. $14-800. High Park - Bloor. 
6 didelių kambarių, atskiras, 
mūrinis, alyva apšildomas, 
su modernia virtuve, labai 
dideliu kiemu ir garažu. 
Įmokėti $4.000.

6. $17.900. Indian Rd.-Howard 
Park Ave., 9 didelių kamba
rių, mūrinis, atskiras namas, 
2 vonios, 2 virtuvės, vande
niu apšildomos, dvigubas 
garažas. Įmokėti $6.500.

Rea! Estate
863 BLOOR STREET WEST x

(prie Ossington Avė.)

Hamilton, Ont Aukos TFondo 
dėžutėje Aušros Vartų parap. 
bažnyčioje ir koncerto gautos 
pelnas $37.41; KLB iš Nepriklau
somybės šventės minėjimo $233. 
71; Orkestro “Aidas” Vasario 16 
proga $25; K. Prijelgausko $5; 
80% pelno, gauto iš kaukių ba
liaus vasario 23 d. $436.29. Pri
siuntė TFondo Atst. Kanadoje 
Hamiltono skyrius viso $737.41.

Fort William ir Port Arthur, 
Ont Prisiuntė apylinkės lietu
vių auką V. Bružas $157.00.

Windsor, Ont KLB apyl. lie
tuvių aukos $106.10.*

Toronto, Ont. Vasario 16-tos 
proga per pamaldas surinkta lie
tuvių katalikų parapijos auka 
$100.00. Prisiuntė gerb. klebonas 
kun. P. Ažubalis. Po $1: V. But- 
kis ir N. Pulkis.

Montreal, Que. Laike prof. J. 
Kaminsko duoto pranešimo su
rinkta Aušros Vartų parap. sa
lėje $90.30. Jūros skautai, aukų 
lapo Nr. 13 — $7.00 per St. Na- 
ginionį.

Winnipeg, Man. Vasario 16-tos 
'proga surinkta aukų iš apylinkės 
lietuvių $89.20, aukas prisiun
tė P. Liaukevičius.

London, Ont. KLB Bendruo- 
menės apyl. lietuvių aukos $66. 
50, prisiuntė Br. Misius.

Lethbridge, Alta. Aukas pri
siuntė S. Noreika $49.76.

Coniston, Ont Astuoni Čia gy
veną lietuviai Nepripklausomy- 
bės šventės proga suaukojo $40; 
A. Baltis (A. 2.) $7.00.

Timmins, Ont. J. Parancevi- 
čius $5, A. Malinauskas $2.65. Po 
$2: P. Gaigalas, P. Pačėsa, V. 
Morkūnas, P. Dambrauskas, A. 
Martinkevičius, A. Vaičeliūnas, 
J. Simanavičius, V. Žukas, p. 
Volungė, B. Trukanavičius, K. 
Šimbelis, P. Lapienis, A. Bara
nauskienė, B. Mistautas, A. Ba
nys $1.25; M. Jonušaitis $1.10; V. 
Aleknavičienė 50c. Viso $38.50, 
prisiuntė J. Paransevičius.

Port Alice, B.C. J. Kartočius 
10 dolerių.

Garson, Ont. J. Mikoliūnas 10 
dolerių.

La Cave, Ont J. Bakšys 10.
Paris, Ont Po $2: P. Česnulis, 

Alf. Kuzmickas, V. Peldžius. Po 
$1: A. Padolskis, S. Pakulis. Vi
so $8.00.

Quebec ,Que. A. Rubinas $5.
Woodstock, Ont J. Jakaitis $5.
Vancouver, B.C. Po $2: J. S. J. 

Baltrušaitis, J. Butkus.
Maidston, Ont. J. Miliušis $3.
Visiems nuoširdžiai dėkoju.

M. Arlauskaitė, 
TF Įgaliotinė.

— Kovo 26 d. p. Čingienės bu
te įvykusiame Liet Kat Mot. 
Dr-jos susirinkime nutarta šv. 
Velykų proga pasiųsti 3 siunti
nius Vokietijon, vargstančiom 
lietuvių šeimom ir Winnipeg© 
liet šeštadienio mokyklai skirti 
20 dolerių. •

— Kovo 28 d. įvyko pp. Rut- 
kauskaičių bute pirmas naujas 
Winnipego Apyl. LB valdybos 
posėdis, kuriame pasiskirstė pa
reigomis: pirm. J. Činga, vice- 
pirm. C. Kurauskas, ižd- J.Januš- 
ka, kult, reikalų ved. T. Luko
ševičius, sekr. A. Rutkauskaitė, 
Tautos Fondo atstovas J. Vidžiū
nas, kartotekos ved. V. Rut
kauskas.

— Dėl kun. Dr. Gutausko li
gos kun. Bal- Pacevįčius nebega
lėjo atvykti rekolekcijų vesti.' 
Iš padėties išgelbėjo kun. Da
nielius, Windsor lietuvių’ kolo
nijos kapelionas, kuris atvyko ir 
kovo 27, 28, 29 ir 30 d. pravedė 
rekolekcijas. Rekolekcijų vedė
ją pas save priėmė p. P. Jauniš- 
kių šeima. Rekolekcijų pasise
kimas buvo didelis, sekmadienį 
buvo pilna bažnyčia žmonių ir 
daug einančių prie šv. Komu
nijos.

SPORTAS

APSIRŪPINKITE ANGLIMIS
per mūsų atstovą V. AUŠROTA, 263 Havelock St, Toronto 

Skambinti telefonu LO. 3647
NORRIS FUEL CO.

30 Polson St, Toronto, tel. GL. 2491.

Įvairiomis progomis tinkamas dovanas 
rasite tik 

J. BERŽINSKO 
parduotuvėje

1212 Dundas St. W. Tel. LA. 9547 
Be to, išskyrus tabako gaminius, už 
visus įpirkimus duodami BONAI.

“Britanijos 
Lietuvis”

vienintelis visoj Europoj lietu
vių savaitraštis.

Nepartinis, siekiąs tikslo — 
bendro visiems lietuviams. 
Lietuviai, atvykę iš Anglijos, 
neturėtų pamiršti savo buvu

sio organo-
Leidžia — D. Britanijos -Lie

tuvių Sąjunga, Londone.
Kaina metams 5 dol.

Adresas:
“Br. Lietuvis” 

Lithuanian House
43, Holand Park 

London, W. II—England.

Aukštosios žurnalistikos padangėse

į

TEL.
EM 3-2131

Budime
24 

valandas

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St W.)
RECEPTAMS NAUJIEMS AR SENIEMS tik paskambink 

ar parašyk — mes pristatysime kuo greičiausiai.
TAIP PAT TURIME:: Trejos devynerios, foto reikmenų, 

mažų vaikų valgių, kosmetikos, vitaminų ir tt.
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 9 a.m. — 9 p.m.

i

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS! I!
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-_________________ „_______
SU sandėliuose jūsų vasariniai rū-

▼v O* X JMiucea bus rūpestingai saugomi. Kai
Specialybė: 

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų.

138*46 Claremont Str
30 metų valymo' patyrimas

darysite rudeninį apsitvarkymą, 
valyti viską duokite žinomai 

firmai:
Tel. WA. 4557

F. N.
Radio and Television Service

• Phone OL. 3356 f' 
236 Gladstone Ave. (prie Dun
das St. W.), Toronto, Ont.

Dirbtuvėje taisoma: 
televizijos priimtuvai, radijo 
aparatai, nesvarbu kurios fir
mos ir kokiame stovyje bebū
tų, jie bus pagal Jūsų pagei
davimą perdirbti, atnaujinti, 
pataisyti.
Be to, taisome ir kitus elektro
ninius ir elektromechaniniūs | 
prietaisus: frizavimo salionų 
elektrinius aparatus, mažo ga
lingumo elektr.-motorus, grin
dų poliruotojus, dulkių siurb
lius irvisus kitokius namų 
ruošos elektrinius aparatus.
Darbas atliekamas 18-ka me
tų praktikos turinčio specia
listo, skubiai, sąžiningai ir pi
giai. Jei nepatogu atgabenti — 
paimame iš Jūsų namų.
Kreiptis asmeniškai ar telefo
nu OL. 3356 — Felix.
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro.

FELIX NORVYDAS

“TŽ” Nr. 12 tilpo mano du 
straipsneliai, kurių viename pa
reiškiau nusistebėjimo dėl p. 
min. Škirpos diplomatų statuso 
vertinimo, o antrame dėl “NL” 
taktikos, kuri išspausdino VLI 
Ko grupių atstovų atsišaukimą 
prašantį susilaikyti nuo erzelį 
keliančių straipsnių, ir ten pat iš
spausdino ilgą paties redakto
riaus kiršinantį straipsnį.

Į tai “NL” Nr. 13 atsiliepė taip:
< “TŽ” jau debiutavo kažkoks 
St. Gr. kandidatas į Krašto Tary
bą. Tai įsidėmėtinas debiutas. 
Tame debiute nei temos, nei, 
minties, nei logikos. Tai tikras 
nesusipratimas, rodąs, kad to 
“kandidato” galvoje ne viskas 
tvarkoj. Baimė ima, kad jeigu 
tokių pateks į Kr. Tarybą dau
giau, tai iš to nieko gera laukti 
negalima. Gaila, kad “TŽ” re
dakcija nepadėjo po tuo “debiu
tu” visos pavardės- Bent žinotu-

me už ką balsuoti.” -
Nei apie PLB, nei apie Kr. Ta

rybą, nei apie rinkimus nerašiau 
nei pusės žodžio. Kodėl “NL” p. 
redaktorius prikibo prie manęs, 
bet, pav., ne prie J. Gailiaus, ku
rio apysakos pabaiga tame pat 
Nr. spausdinama, arba ne prie 
prof. Pakšto, kuris rašo Liet, sie
nų klausimu, gal tik vienai “N 
L” aišku. Bet ne tą čia norėjau 
pastebėti. Kaip sau norit, bet šis 
žurnalistikos perliukas juk la
bai primena Višinskio-Gromiko- 
Maliko metodus, gal iš kolchozų 
piemenų pasisavintus. Kas nu
rodys kitą šaltinį, pasakysiu di
delį ačiū..

O p- “NL” redaktorių galiu už
tikrinti, kad “nei temos, nei min
ties, nei logikos” mokytis toje 
mokykloje, kur mokėsi draugai 
Šimkai, Paleckiai ir visa plejada 
kitų dabartinių maskolbernių, 
nesiruošiu. • St Gr.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

Kazio Borutos Knyga Baitaragio Malūnas
BALTARAGIO MALŪNAS — knyga, kurią 1945 m. rudenį bol

ševikai per apsirikimą išleido Lietuvoje, bet tuojau surin
ko iš visų knygynų ir sunaikino. ’ _

BALTRRAGIO MALŪNAS — knyga, kuri primena mums Lie
tuvą visame jos puikume, kurios puslapiai tebedvelkia 
Lietuvos vėju ir arimų kvapu, kurioj vaizduojamo kai
miečio vargai ir rūpesčiai toki mažučiai ir mieli, palygi
nus juos su šiurpia šiandienybe.

BALTARAGIO MALŪNAS — knyga, kokių maža mūsų pokari
nėje literatūroje, kuri mums parodo mūsų kraštą ir ly
jant, ir saulei šviečiant ir vėjams ūžaujant, o autorių pa
čiame talento subrendime.

BALTARAGIO MALŪNĄ išleido Knygų Leidykla TERRA. 
256 psl., kaina $2.50. Reikalaukite: TERRA, 946 W. 31st Place, 
Chicago 8, Ill.

“Nepirk katino maiše”
— Sako senas lietuvių priežodis.

NESKAITYK LAIKRAŠČIO, NEPAŽINĘS JO

Lietuvis pigiai 
perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kt. 

Vežama ir į provinciją. 
406 MONTROSE AVE. 

Toronto, Ont. 
TELEF. LA. 3911

t

AUTO.VAIPAVIMC HCLYI LA
savo 1952 metų sezoną jau pradėjo vakario mėn. 1 dieną. Pereitame 
sezone mūsų vairavimo mokykla išmokino 104 kursantus, kurie 
gavo šoferio liudymus važinėti savo* mašinomis, o 18 kursantų 
gavo pilnas šoferio teises.
Gerai patyrę ir sugebą prisitaikinti prie kursantų instruktoriai . 
tęsia savo darbą mūsų klijentų labui.
Ųeri mokymo metodai, išdirbti mokyklos kartu su instruktoriais, 
bus pritaikinti šiame mokymo sezone.

Mokinkis vairuoti greit ir pigiai

Aute Vairavimo Mokykloje
618 A QUEEN ST. WEST, TORONTO Telefonas WA. 8723 

Informacija veltui kasdien nuo 10 a.m. iki 10 p.m
4 A  

siunčiamas dvi savaites nemokamai 
susipažinti.

Visiems 1952 metams Darbininkas tik $2.00
/

Ypatinga nuolaida naujai užsisakiusiems Velykų proga
Prašykite siųsti “DARBININKĄ” susipažinti:

“DARBININKAS”
680 Bushwick Ave.
Brooklyn 21, N.Y.

Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus. ,
Pranešu klijentams naują savo adresą:

7 Havelock, Toronto. Telef. LL.M576
ANT. JUOZAPATIS

a

A.r jau turi
“Žiburių” Spaudos Bendrovės šėrų?

Sių metų šėrų platinimo vajus "pradedamas 
kovo mėn. 8 dieną. Vienas šėras — $10. Garan
tuojama Bendrovės turtu—spaustuvės mašino
mis. {sigyti galima Toronte pas valdybos narius 
sekmadieniais po pamaldų spaustuvės patalpose 

' arba paštu — 941 Dundas St W., Toronto, Ont

Toronto stalo tenisininkėms
Mūsų parapijos bažnyčios sa- J 

Įėję pirmadienių ir trečiadienių 
vakarais nuo 7 vai. galima treni- ; 
ruotis. Prašome visas moteris, 
norinčias žaisti ir jei bus galima 
atstovauti mūsų klubą Clevelan- 
de šį pavasarį, pradėti rimtą pa
siruošimo darbą.

Sp. kl. “Vytis”.

Hamiltoniečiai Toronte
Šeštadienį Hamiltono “Kovas” 

tinklininkės ir jauniai krepšinin
kai susitiko su Toronto “Vytis”.

Jaunių krepšinyje negalima 
pasakyti, kad torontiškiai būtų 
dominavę žaidime taip kaip pir
mame susitikime prieš keletą 
savaičių, ir jei ne vietinė aplin
ka, “Vytis” būtų turėjęs smar
kiai pasitempti norėdamas išloš
ti. Visą rungtynių laiką santy
kis svyravo vieno kito taško san
tykiu- Nors Toronto “Vytis” lai
mėjo 31:37, tačiau šeimininkai 
negali perdaug girtis. Hamilto- 
niškių žaidimo lygis žymiai paki
lęs, o torontiškių, tenka pasaky
ti, stovi vietoje. To jie neturė
tų užmiršti, jei ir kitus susitiki
mus norėtų laimėti.

Moterų tinklinis. Tai buvo pir
mas jėgų bandymas po nepasise
kusios olimpiados kaip torontiš- 
kėm taip ir hamiltoniškėm. Taip 
pat reikia tikėtis, kad šis pa
sirodymas nereikš ir paskutinį. 
Toronto “Vytis” moterys pasiro
dė su seniai žinomų ir gerų tink- 
lininkių, o taip pat ir keletą nau
jų jėgų sąstatu, kuris parodė la
bai rimtą vienetą. Rungtynes 
lengvai laimėjo 2:0; setų santy
kis 2:15 ir 3:15. Tačiau šis pirmas 
laimėjimas neturėtų reikšti per- 
didelį savimi pasitikėjimą. Dar 
daug trūksta techniško taipgi ir 
taktiško pasiruošimo. Reikia ti
kėtis iki pabaltiečių sporto šven
tės daugelį trūkumų pašalins.

Stalo tenisas
Įvykusiame Ontario turnyre, da
bartinis Toronto ir praėjusių me
tų Ontario meisteris Pr. Gvildys, 
Ontario meisterystės nebesuge
bėjo šiais metais apginti ir buvo 
priverstas tą titulą atiduoti1 vie
nam iš gerųjų Vengrijos stalo te
nisininkų Steve Krausz, kuris 
neseniai atvyko iš Europos.

Tikime, kad Gvildys dabar 
pradės rimčiau treniruotis ki
tiems metams, nes iki šiol netu
rėjo rimtesnių priešų, žinoma, 
jei studijos ir darbas fabrike leis, 
daugiau laiko tam skirti- Šios 
priežastys, manau, buvo ir da
bartinio pralaimėjimo.'

Toronto “Vytis” stalo teniso 
komanda šiais metais laimėjo 
Toronto meisterio vardą, nuga
lėdami visus savo priešininkus. 
Toronto “Vytį” dažniausiai at
stovauja Pr. Gvildys, Ranonis ir 
Rautinš. Lukas.

&4URŠČIAUSI0S RŪŠIES MENOJjf
Į^^RANKDflRBlU BRMlNIAi^g1

{ Mn sidabro papuosatm.ktrąmiką  ̂
odosirmtno Mirtimailrfuviskos 

vsJr Ufa tauta klasikints miaikos^ 
plokšMės^\^^

pasirinkimas
visuose miesto rajonuose! 

Tik paskambinkite kiek Jūs ti 
te įmokėjimui pinigų —. mes 

rodysime Jums namą!
$2.500 įmokėti, atskiras narna 

kambarių, didelis kiemas 
garažu.

$4.000 įmokėti. Mūrinis, su 
modern, virtuvėm, 8 kamba 
namas.

$4.900 — mūrinis, 8 kambarių 
garažais, gerame stovy nan

$5.000 — 11 kambarių, mūri 
atskiras, su dviem garažai 

$5.000 — atskiras, plytų nan
10 kambarių, su dviem g; 
žais. Savaitinės pajamos $ 
Parduodamas su baldais.

$5.500 — (pilna kaina $10.5 
mūrinis, 8 kamb., su dvejo 
moderniomis virtuvėmis.

$6.500 — atskiras, mūrinis, 5 
deniu ir aliejum šildoma 
kambarių namas ir garaž< 

$7.000 — vandeniu ir aliejum 
domas, mūrinis, atskiras s 
virtuvėmis.

$7.000 — 10 kambarių, 17 n 
senumo, dviejų augštų, a1 
ras, vandeniu šildomas.

$10.000 — atskiras, aliejum 
domas, 3 vonios, 3 virtu 
Mėnesinės pajamos $500.

Visais namų pirkimo ir pard 
mo reikalais kreiptis į
.S. KUZMAS

1675 Bloor St W. Tel. KE. 
po darbo LA. 1250

K. Willes Real Est<

SIŪLOME PIRK 
paskolas (mortgage) 

parduoti paskolas (mortga 
»

su labai žymia nuolaida. Ge 
biznis, turint laisvų pini 
Suma išmokama per 3-4 i 
tus su 6% metams.
Padedame sudaryti pasta 
perkant namus.
Visais turto pirkimo ir pai 
vimo reikalais Jums patam 

FELIKSAS SENKI
Tel. LL. 3744.

William Bolland Real Esi 
1130 College St, Toronto,

BRONIUS SERGAUTIS 
KE. 7593 

Paskolos statyboms, NHA 
skolos, paskolos perkant na 

Pinigų investavimas. 
Tarpininkavimas įvairiose į 
gose bei sudarant pirkimo- 

davimo dokumentus.' 
Įvairus draudimas.

BE RADIO

elektrinių prosų, krosnių, 
kiasurblių, laikrodžių, skali 
mašinų ir tt taisymo, Eui 
aparatams pakeičiamas tran 
matorius už $12; bat. durų si 
būtis įrengiamas už $6; ei 
durų užraktas su mygtukai 
$20; auto radio su įrengimų 1 
plektu $60 ir kiti darbai atl 
mi greitai ir pigiai. Už at 
darbą garantuoju ir pagėi 
jant taisau namuose.
Skambinti 8 vai. ryto 10 vai. 
tel. LL. 7354.

RADIOMECHANIKAS 
F. RICKUS

Dirbtuvė 1046 Dundas St

Parduodant ar perkant namę ar bizniu
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antaiias-Tcny
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE
1385 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne)

KE. 7904 Vakarais LL 5143

Pavasariui.... Vasarai!
Moderniškas siuvimas iš geriausios Virgin vilnonės (100 

medžiagos. Didžiausias medžiagų pasirinkimas ir įvairiausio! 
kainomis. Mes turime madų pavyzdžių jau 1952 metų pavasai 
ir vasarai.

VYRAMS: kostiumai . . . švarkai . . . kelnės . . . 
paltai . . . ploščiai... virš, baltiniai (iš Nylon)... 
sportiniai baltiniai . . . apatiniai baltiniai . . .

Geriausių siuvėjų siuvimas pagal išmatavimą ir Jūsų sta 
Be to, darbas garantuotas.

MOTERIMS: Nylon kojinės. Duodame 2-jų mėn. ga
rantiją, kad kojinės laikys ir akys nepasileis. Pasilei
dus akims tame laikotarpyje, pakeičiame kojines

Užsisakykite dar šiandien, sutaupysite.
Informacijoms ir užsakymui kreiptis:

224 STERLING RD, TORONTO, ONT. TEL. LA. 9935 
Agentas K. KIŽYS
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IANN-MARTEL
* ’ r . " - K f - *
INDIAN GROVE

00, 6 komb. mūrinis nomos, ra- 
mioje gatvėje, alyvos ap- 
SWdymas, garažas.

CRAWFORD—HARBORD
00. 6 kamb. mūrinis namas,, 

alyvos apšildymas, moder
niška virtuvė, parketas, ga-

L' ražas. įmokėti $4.000-

YARD PARK-RONCESVALLES 
00. 8 komb. atskiras mūrinis 

narnos, karšto vandens ap
šildymas.

GLADSTONE—BLOOR 
00. 9 kamb. atskiras mūrinis 

namas. Alyvos opŠildymos, 
i s h. 3 virtuves, 2 vonios, dvigu- 

. bos garažas.

zBLOOR—INDIAN RD.
00. 8 kamb. atskiras mūrinis Ii 

namas, karšto vandens ir 
alyvos apšildymas, dvigu- 

.-s bos garažas.

- INDIAN ROAD
00. 8 kamb. atskiros mūrinis 

namas, karšto vondęns — 
alyvos apšildymas, gora- 

. žas. Normalus įmokėjimas.

s namą pirkimo ir pardavimo 
reikalais kreipkitės į ;

-V. MEILUS
I Bloor St. W. Tel. OL. 2354 
Namų telef. RU. 1-0203.

MNN & MARTEL 
REALTORS

•€ * .

DR. A. RATINOW
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados li
goninėse. Vidaus ligų specia-. 
listas (širdies, asthmos, reu

matizmo, skilvio, ir kt.)
479*4 Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708.

DR. F. TICKETT 
Gydytojas

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef.: WA 3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS , 

838 Dundas St. W. Toronto 
(kampas Euclid Ave.)

Priima vakarais pagal susita
rimų. Tel. WA 9822

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSK1

E PARDUODAMI 
NAMAI

St. Johns St

Atsinešk šį skelbimų -10% nuolaidos!
, , .. .  — ■ . ■' i.—•—— M—, ..... t

Kas jas perpras
— Tikrai, kas tas moteris 

perpras! Vakare mama varo gul
ti, kad esą tokiems mažiems ne-

VILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.D.; L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir , 
CHIRURGAS

!Wimo valandos 2-4.39 ir
. M. .7-9 po pietų .t .
(t Bathurst St. Toronto

TeL WA 1344

312 Bathurst St.
Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

-■ DANTISTAS
)r. ELIAS WACHNA
riėmimo vai. Į 0-12, 2-6 
adieniais ir ketvirtadie- 
priima taip pat 7-9 popiet

16.Bathurst -St.. Toronto
TeL EL 6515

“ALEKSANDRA” modiste
Namuose priima užsakymus 
atnaujinimams ir. naūjąjns 

MOTERIŠKOMS 
SKRYBĖLĖMS 

Kaina prieinama
22 Lakeview Ave., tel ME.2398 

(prie Dundas if Ossington) 
Toronto, Ont.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel.' EM. 4-2715
KIŲ SPECIALISTAS
M. STEFA.NŲK___
? '(optometrist)' 1 ‘ —
tikrina akis ir pritaiko 
akinius, jei reikalinga
thurst Medical Building
Jathurst. Telef. EM 3-6373

& MOVERS
184 Manning Ave. 

Tel. WA—0791 
Perkraustome ir pervežame 
įvairius daiktus vakarais ir 
dienos metu. Kalbame vokiš

kai, rusiškai ir lenkiškai.
R. ^UKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

inu akis ir pritaikau aki- 
suaugusiems ir vaikams.

Įnimo valandos: kasdien
10 vaL ryto iki 9 vai. vak. 
riadien. pagal susitarimų.
5.L John’s Rd. W. Toronto 
kampas 94 Laws St.

.Tęl. LYndhurst 0052

7:'" ■ ---- - " ......
LK1U SPECIALISTAS

LŪNSKY. R.O.

liko’akinius visiems akių 
kiams. Ištiria akių ner- 
kurie dažnai sukelia gal- 

ikaudėjimą ir nervingumą 
Kalba slavų kalbomis
College St. W. Toronto

• = TeL RA 3924

DANLEY SHOE STORE
kščiausios rūšies moterų, 
ų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs

(EE—EEE)
6-Dundas St W. Toronto 

(prie Gladstone)

~ - Dėmesio!
tuvių apeigos ir pokyliai 
{grojami į plokšteles.

ai ir sąžiningai taisomi te- 
izijos ir radijo aparatai
> pat mes pravedame auto 
jo ir televizijos instaliaci- 
Darbas atliekamas prity

li radijo-televizijos techni- 
Jūsų patogumui aparatus 
paimame iš namų ir pri

zme.
mbinti telefonu OL. 5639 
AKEV1EW Ave^ Toronto1 
aliba tas, A. Virkutis ir Co.

* Taip pat nemoka
Garsusis mokslininkas Einštei

nas, įėjęs į valgomąjį vagoną 
traukiny, norėjo užsisakyti pie- 

tinka nemiegoti, o rytą gena, iš- tus, bet pastebėjo, kad neturi 
akinių. Jis paprašė priešais sė
dintį, kad jam perskaitytų val
gių sąrašą. Mokslininko kaimy
nas mandagiai atsakė:

— Labai atsiprašau, aš taip 
pat nemoku skaityti.

Priešingas įrodymas
Parmoję vienas redaktorius 

parašė, kad moterys lėtai galvo
jančios ir lėtai veikiančios. Se
kančios dienos rytą į redakciją 
užėjo trys studentės ir redakto
rių pagal visas taisykles apau- 
siavo.

Moteris vyrą renkasi panašiai 
kaip prekę: pirmą dalyką, kurį 
jai parodo, ji palieką, ir ieško 
.kito geresnio.

lovos, kad esą tokiems dideliems 
netinka taip ilgai miegoti.

t
Tikrai negalėjo

— Mes dar tik trys dienos 
kaip vedę, o tu jau taip vėlai 
grįžti namo, — skundžiasi žmo
na po pusiaunakčio grįžusiam 
vyrui.

— Žinai, brangioji, negalėjau. 
Aš būtinai norėjau draugams pa
pasakoti, kaip aš dabar laimin
gas su tavim. ,

Užuojauta ,
— NĮan labai nemalonu, kad 

turiu jums priminti, jog jau lai-' 
kas sumokėti nuomą, pone Jonai, 
— sako namų šeimininkė. >

— Daugiau to’ nedarykite, Po
nia. . Negaliu palcelti kai matau 
kenčiančią moterį.

. ' • Įžeidė
. ’ ’— Marytė mane įžeidė- vakar 
vakare. - ■ ' . !

— O kaip?
’ — Ji paklausė ar moku aš 

šokti.
— Tai kas čia blogo? VjL. . -. . .
— Bet mes tada kaip tik abu . Perveža katp suvemrus karimus

šokorn ! reikmenis, ginklus bei sprogsta-
! mas medžiagas, radijo, radarą, o 

Reklama taip cat auto vežimus, orlaivius,
Viena Niujorko firma paskel-: medicinos ar dentiatrijos kabi- 

bė ieškanti atstovo vaistams nuo netus. Draudžiama taip pat ga- 
plaukų slinkimo pardavinėti, bentis namo meno ir mokslo ku- 
Pasisiūlė 150 kandidatų. Firmos rimus bei viešiųjų įstaigų, religi- 
direktorius išsirinko tą' kuris nių bendruomenių, karitatyvinių 
buvo visiškai plikas, be plauke- į organizacijų ar švietimo, meno 
lio ant galvos. Kai kiti nusįste- ; bei mokslo įstaigų turtą. Atskirai 
bėjo, direktorius paaiškino: i išvardinti privatiems savinin-

— Kas tik pamatys ę*ą pli-ikams priklausą dalykai: meno 
kę, pirks vaistus -— vien iš bai- j kūriniai, sidabro dirbiniai, par- 
mės, kad jam taip neatsitiktų.- jcelanas, baldai,

Suvaržė suvenirų medžiotojus . 
, Kariai svetimuose kraštuose 
visada linkę prisirinkti įvairiau
sių survenif-ų. Kanados karinė 
vadovybė išleido įsakymą, išvar- 

I dinantį visą eilę daiktų, drau
džiamų rinkti atminimui priešo 
krašte. Pirmiausia daudžiama

rūbai, pašto 
ženklų bei monetų kolekcijos, 
brangenybės, baldai ir tt.

Sveikųjų ligoninė
Liverpuly atidaryta ligoninė, į

Iš Vengrų sąmojaus
Vengrijos bolševikinis galiū

nas Rakosi kartą nuėjo į kino ; 
teatrą pažiūrėti, kaip publika i 
reaguoja į jo pasirodymą ekra- : kurią priimami tik sveiki žmo- 
ne. Mat, apžvalgoje turėjo būti 
rodomas vieno tilto atidarymas. 
Kai tik Rakosi pasirodė ekrane, 
publika sustojo ir pradėjo plotį 
šaukdama:' “Tegyvuoja Rakbšf”. 
Jis pats liko sėdėti. Tada jo kai
mynas prisilenkė ir jam sako:

— Žmogau, ar tu pamišai! Juk 
ir mes galvojame taip pat, kaip 
tu. Bet ar ne lengviau 5 minutes 
atsistojus paploti, negu 5 metus j 
sėdėti kalėjime? !

112.000.10 kambarių, neatskirtas, 
oru ir anglim šildomas, iš
ilginis koridorius, naujai de
koruotas, linoleumu išklotas, 

. namas* Garažas. Įmokėti 
$4.000.

Gorevale Ave.
$14.000. 9 kambariai, atskiras, 

mūrinis, oru-alyva šildomas, 
išilginis koridorius, parke
tas. Įmokėti apie $4.000.

$14.000. Indian Rd. (prie Gar
den Ave.). Pusiau atskiras. 8 
kamb. Alyva kūren. Išilg, 
koridor. Parketas. Įmokėji- 
mas apie $5.000.

.500. (Sorauen St. prie West 
minster). Atskiras 8 kamb. 
mūrinis stilingas namas. 2 
virtuvės ir vonios, 6 garažai. 
Sklypas 28 iš 125: Geros išsi
mokė j imo sąlygos. Įmokėti 
apie $4.000.

Dupont St. (prie Devenport.) 
$10.500. Pusiau atskiras, mūrinis

8 kamb. ir kamb. rūsy. Par
ketas. Išilg. koridor., 2 virtu
vės. Šaldytuvas ir gazo kros
nelė. Lengvos išsimok. sąly
gos. Įmokėjimas $2.800. Tik
rai pigus namas.
Dundas St. (restoranas) 
(prieš Bell woods park)

Du namai po 5 kamb. ir krautu
vė bei restoranas. '
Queen St. (restoranas) 

$2.50t\už restoraną su 33 vietom.
Visu įrengimu (moderni vir
tuvė). 4 kambariai gyveni
mui. Geras biznis.

Pasirinkti įvairiu namų ir įvairia' 
kaina prašome kreiptis:

DR. JUOZAS KAŠKELIS
Tel.: WA. 2648, WA. 2647, į 

WA. 2646.
i

575 Queen St. W. (prie Bathurst)
R. TESLIA REAL ESTATE
& INSURANCE BROKER

$11.

nės. Kadangi aplamai laikoma, 
kad kiekvienas po 35 m. žmogus 
turi kokią nors ligą, tai ligoni
nė užsiima tokių paslėptų, dar 
■hėgašireiškusių * ligų-^ atfdėngi- 
mais. Pasirodė, kad po ilgų ty
rimų ištikrųjų sveikais teranda
ma tik % ligoninės įnamių.

“TŽ” knygyne gauta naujų kny
gų. Knygynas atidarytas sekma

dieniais po pamaldų.

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50 >

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb. lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir etektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui. 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-8094

LIETUVIŠKAI KALBĄS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuvamas.
Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGMAN FUR 0U TORONTO
197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: r EM 4-6509

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų

Dirbame pagal užsakymus baldų — chesterfield ir studio — 
komplektus ir parduodame dilimus

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen Si. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

Pašaliname 
pleiskanas 
ir sulaikome krentančius 

plaukus.
Pasisekimas garantuotas. 

Atidaryta vakarais

LYDIA LAWTON
636 COLLEGE ST.

Toronto. Tel. ME. 3060. 
(prie Health Bread Bakery)

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

Room 204, 221 Victoria St. 
.Office EM. 6-1753 
Res. tel? LY 5797

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Naujas atradimas sustabdymui: galvos niežėjimą, plaukų kritimą 
pleiskanoms. " Shaihpe *<— $1.60. Tonic — $1.40

. J Sėkmingi rezultatai arba grąžinam pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas

' Atdara vakarais
1138 DUNDAS ST W. (prie Ossington Ave.) Tęlef.: ME. 8117

YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trowell Ave., TeL: JU. 2794. JU. 5197. Toronto 9, Ont.

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Pigiai ir skubiai perveža baldus, 
STATYBOS MEDŽIAGAS IR KT. 

VISOMIS SAVAIT ĖS DIENOMIS.

Š I M K U S
400 DOVERCOURT RD. - TEL. LO. 8950

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brangenybes 
Garantuotas darbas ir prieinamos kainos

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vaL vakaro.

Lietuvių Baldų Krautuvė

2448 Danforth Avė., - Telef, OX. 4444
Didelis pasirinkimas baldų, radio, televizijos aparatų, šal

dytuvų, ’ skalbimo mašinų, krosnių ir vaikų baldų.
Minkštus baldus dirbame pagal užsakymus ir taisome senus

Lietuviams 10% nuolaida
Krautuvė atidaryta iki 9 vai. vakaro.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
* Ed. KONDRATAS

Turiu didelį pasirinkimą angliškų ir vietinių medžiagų kostiu
mams ir paltams. Visus siuvimo darbus atlieku skoningai, 

punktualiai ir pigiai.
1113A Dundas St. W. (netoli Ossington), Toronto, Ont., Canada 

Telef. LL. 9626

Jei norite pirkti ar parduoti 
namus, apartmentus, hotelius ir kt. biznius, mes mielai 

suteiksime sąžiningą patarnavimą.
Pardavimui turime didelį pasirinkimą.

Prašome kreiptis:

DĖMESIO!.:
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau visų firmų radio apara
tus, patefonus ir kitus toje sri
tyje susijusius darbus atlieku 
greitai, pigiai ir sąžiningai.

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

mus. Laik tel. MU. 0753.
190 Wright Ave., Toronto

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSAVIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto

Telefonas EM 4-6649

Atstovauju:’
Bolton Real Estate

' ■ 357 Roncesvalles Tel. OL. 5169
Namų adresas: 213 Keele St., Toronto, Ont. Tel. LY. 8707

Dėmesio, Tautiečiai!
PIGIAUSIAS IR* GERIAUSIAS BATŲ TAISYMAS 

yra tik lietuviškoje
“SIMON” batų taisymo dirbtuvėje

812 DUNDAS ST. W., TORONTO
Vyr. batų taisymo kainos (puspadžiai ir kulnys): $2.20, $2.50, 
$2.75, $3.25.

Susipažinimo ir susirašinėjimo 
bin ras atlieka visus patarnavi
mus. Atstovauja du vokiečių biu
rus. Griežčiausia paslaptis. Sąra
šai tik $1. Rašyti: “Viktoria”, 355 

Clarence Str., London, Ont.

Seymour H ermant
ADVOKATAS, NOTARAS

- ir tt
Suite 410,

394 Bay St., Toronto, Ont.
Telef.: EM. 4 - 9912.

SAV. S. ANDRIEKUS

LONDON FURNITURE CO

Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji 
ir atnauj.’nami seni. Kalbame europ. kalbomis

875 Queen St. W. Toronto. Tel. EM. 6-2010

DĖMESIO! DĖMESIO!

870 DUNDAS ST. W., TORONTO, On t 
perėmė naujas savininkas. - - Valgiai gaminami pagal lietuvių 

skonį iš šviežių produktų. -Gamina prityrusios virėjos
. t Sav«-»Fel i k s as Jonynas

Tabako ūkį pirkti niekada nevėlu
w 100 akrų, 21 sodinimo teisė, geri trobesiai ir inventorius, 
‘ gerame tabako distrikte, prie gero kelio — $26.000 ir $3.000 

įmokėti
Turime įvairaus dydžio tabakinių ir su žemais įmokėjimai 
gyvulinių ūkių. »

Juozas Žemaitis
R.R. 1 SIMCOE, ONT. Telef. 1666 (nuo 9-5 vai.)

MES GELBIME ATSIKVIESTI JŪSŲ
GIMINES IR DRAUGUS Į KANADĄ.

Mūsų notaras S. Heifetz virš 30 metų yra emigracijos ekspertas 
ir tvarko visokius dokumentus: laivų, lėktuvų bilietus, pakietų 
ir pinigų persiuntimą, pasų ir vizų išdavimą į JAV ir kitus kraš
tus, o taipogi- pilietybės dokumentus, testamentus, įgaliavimus, 
sutartis ir kit. v

DOMINION TRAVEL OFFICE
S. HEIFETZ, VIEŠOJO NOTARIJATO VEDĖJAS

143 QUEEN ST. W., Toronto 1, Ont. - Telefonas EM. 6-6451
Mes susirašinėjame vokiečių kalba •

Visų rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
» rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas 

LAIKRODININKĄ 
turinti 30 metų profesinę praktikų 

Kalbu lenkiškai
M. MALINA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO



TORONTO, Ont
Did. Savaitės pamaldų tvarka Įkia grąžinti miesto valdybai pa

Antibolševikinis mitingas
Sekmadienį, Vęlykų 1 d., Mas

sey Hall, 7 vai. vak. įvyksta ma-
Polyna Stoska Metropolitan Oper. solistė MONTREAL, Oue

skolą $375, tai ALOKo prezidiu-
F

prašo lietuvišką visuomenę prisi-

Toronto uet kat par. bažnyčioj: : _ <
Did. Ketvirtadienį 10 vah šv. mas telkia paramą aukų lapais ir 

Mišios su pamokslu.
Did. Penktadienį 10 vai. pa- dėti. Šalpai yra išleisti trys aukų 

maldos ir kryžiaus pagarbini- lapai, vienas yra “Baltic^, val- 
mas; 3 vai. p.p. Kryžiaus Keliai. I gykloje, antras pas p. Yokuby-

Did. Šeštadienį 8 vai- šventi
nimas vandens, ugnies ir velyki
nės žvakės, o po to šv. Mišios.

Per visas tas tris dienas va
karais pamaldos 7.30 vai.

Velykų pirmą dieną: 7 vai. Re- 
zurekcija, kitos pamaldos sek
madienių tvarka: 9.30, 11 ir 12 v.

Toronto ALOKo pranešimas
Rinkimai į Kanados lietuvių 

bendruomenės tarybą artėja; 24 
gegužės 1952 m. ALOKo prezi
diumas yra rinkimų reikalu atli
kęs visą eilę parušos darbų- Visa 
lietuviška visuomenė kviečiama 
rinkimams ruoštis ir aktyviai da
lyvauti.

Rinkimai vyks lietuvių parapi
jos salėje, 941 Dundas St. W., To
ronte.

Informacijos ir papildomos re-

ną ir trečias skautų Tunte, be to. 
aukas priima ALOKo prez. sekr. 
p. J. Jurkšaitiš, 921 Dundas St- 
West- <

Iki šio laiko jau yra pašalpos 
gauta iš lietuvių parapijos “Ca
ritas” $65, iš ALOKo prezidiumo 
$10 ir aukų lapuose paaukoję vi
sa eilė geros valios tautiečių. Be
prasmė kritika, nepagrįstos kal
inis ir nepelnyta žodinė garbė nė
ra reali parama, nuoširdi auka 
kad ir pati mažiausia yra didelė 
artimui pagalba, todėl visi bū
kime savo artimo nuoširdūs rė
mėjai.

ALOKo Prezidiumas.

Free Europe taip pat atsakė
Į Toronto liet, apylinkės vardu 

_ pasiųstą laišką dėl p. Roosevel-

lis mitingas. Pranešimą apie pa-: 
žergtųjų tautų kovą padarys AB 
N pirmininkas, buvęs Ukrainos i 
ninisteris pirm., J. S. Sfečko, ką : 
.ik atvykęs iš Miuncheno lankyti 
rAV ir Kanados. z-

Mitinge bus priimtos rezoliu- i 
cijos. Lietuviai kviečiami akty-, 
viai dalyvauti.

Laisvė tautoms — laisvė indi
vidams- ABN Kanadoje.

BSFV rinkliava
Verbų sekmadienį per visas 

pamaldas naujos bažnyčios sta
tymui surinkta $447.37. Visiems 
aukojusiems reiškiame gilia pa
dėką. . BSF Valdyba.

Kuriasi orkestras
Hamiltono liet, orkestro “AL 

das” organizatorius ir vadovas 
Stasys Jokūbaitis apsigyveno 
Toronte. P. Jokūbaitis nori kad 
ir Toronto lietuviai turėtų savą 
lietuvišką orkestrą- Orkestro są
statas jau sudarytas ir turėjo 
keletą repeticijų. Darbas vyks-

operų arijas. Apie šią lietuvaitę Europos ir Š. Amerikos 
muzikos kritikų geriausi atsiliepimai.

BILIETAI $1.00, 1.50 ir 2 GAUNAME
Toronte: — valgykloj “Tulpe** kasdien ir pas “Aidų” ats
tovą parap. Salėje nuo 11.30 iki 1.30 vak p.p. sekmadieniais. 
Hamiltone: — “Švyturio” knygyne sekmadieniais. ' 
Londone: — P. Statkaus svetainėje.
St. Čatharinesi — pas Tėvą Ambraziejų Prakapą. 
Tillsonburg: — pas p. Augustinavičių.

Dėmesio! Eaton Auditorijos nustatymu Aidų koncerto bilie
tas turi būti iškeistas Eaton Auditorium “Box Office”. Norint 
gauti geresnę rezervuotą vietą, prašome tuoj šį bilietą siųsti paš
tu pridedant sau adresuotą su užlipdytu pašto ženklu voką. Ši
tokie laiškai bus sunumeruoti gavimo eilės atžvilgiu ir rezervuo
ti pageidaujamų vietų bilietai bus išsiuntinėti balandžio 16 d. 
Nuo balandžio 16 d. bilietai bus galima iškeisti ir asmeniškai 
Eaton Auditorijoje. “AIDAI”

vananeuc agr. Šiugždinį — laikyti išrink- 
Šv. Elzbietos draugija balan- tus į KLB Tarybą be balsavimų, 

džio 19 d. 7 vai. vak. rengia mar- Buvo siūlymas tai apygardai dar 
gučių vakarienę. Už gražiausi duoti dvi savaites laiko naujiems 
margutį bus duodama dovana, kandidatams, tačiau jis nerado 
Bus visokių gėrimų ir pasilinks- vienbalsio pritarimo, 
minimas. Įėjimas $1.50.

Trys jau išrinkti į KLB 
Tarybą

Balandžio 4 d. C LOKo posė
dyje daugiausiai ginčų sukėlė 
Maž. Liet. Bičiulių D-jos atsto
vavimo klausimas LOKe. KLT 
atstovas p- Katilius ir toliau pa-1, . . v .
laikė nuomonę, kad jis pagal j ta‘P Pa‘ pri‘s-vtJ ?kub‘aI Pran“U 
VT Taisykles legali dalyvauti tik adr““5 ba‘aa<>to)aa

Sudaryta komisija rinkimi
nėms priemonėms paruošti iš A. 
Kudžmos — LAS, J. Kardelio ' 
KLT ir O. Stankūnaitės — Kat. 
Moterų. Nutarta paprašyti, kad 
apylinkės praneštų savo balsavi-. 
mo būstinių adresus, kiek siųsti 
balsavimo kortelių ir vokų, oi

gistracijos būstinė — p. J. Jurk- tienės išsišokimo genocido klau- ; ta sėkmingai, nes orkestrui talki
simu, Free Europe komiteto pir
mininkas H. B. Miller atsakė ko- 

1 vo 19 d.
Pastebėjęs, kad kol laiškas jį 

pasiekė per L. Pat. Grupę, šiek 
sitikrinimui. visTtautfeciai,' daJtiek užtruko, p. Miller rašo, kad 
bar gyveną Toronto apylinkėje, (komitetas apie padėtį Pabaltijo 
o anksčiau-gyvenę kitose apylin- (kraštuose esąs gerai informuo- 
kėse ir ten įsiregistravę, prašomi i ^aS- apgailestaująs kilusį su- 
persisiųsdinti kartotekos korte- > mišimą, kuriam jo įsitikinimu 
les ir įteikti registracijos busti- Pagrindą davęs nesusipratimas, 
nėję, jeigu išvykdami į Toronto iššauktas reporterio pastabos, 
apyl. paminėtas kartotekos kor-Į Pabaltiečių Federacijos 

vadovybė
Pabaltiečių Federacijos visuo

tinas metinis susirinkimas ivvko 
pereitą šeštadienį. Tris metus iš
buvęs Federacijos pirmininku, 
min- Gylys pasitraukė, o nauju 
pirmininku išrinktas Estų gen. 
konsulas Toronte p. Markus. Vi
si kiti valdybos nariai pasiliko 
tie patys. ‘

Dar naujas dalykas, kad P. Fe
deracija nutarė įkurti moterų 
sekciją, kurios valdyba įeis į Fe
deracijos valdybos sudėtį. To
ronto lietuvių moterų organiza
cijos į moterų sekciją delegavo: ' 
pp. Jurkevičienę-Garbuzaitę, Iz. I 
Matusevičiūtę ir St. Šileikytę. • 
PF be pirmininko turi dar po vi- ' 
cepirmininką iš kiekvienos tau
tybės. Lietuviškasis vicepįrm. 
yra prof- Zubrys.

Vilniaus Krašto Liet.
Sąjunga

šaičio rūbų krautuvė, 921 Dun
das St. W. Laikas informacijoms ’ 
nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išsky-; 
rus sekmadienius. Čia pat greitu ! 
laiku bus ir rinkėjų sąrašai pa- j

teles neatsivežėte ir neįteikėte 
Toronto apyl. kartotekai. Jeigu 
kam sudaro sunkumų, tai pada
ryti, prašoma pranešti informa
cijos būstinėje.

Rinkimų išlaidoms padengti 
jau yra įmokėjusios po $10 se
kančios organizacijos: Kanados 
Lietuvių Ša junga, Inžinierių Są
junga ir Kanados Liet. Kat- Mot. 
Draugija, tikimasi, kad ir kitos 
organizacijos greitu laiku įna
šais prisidės.

Daug kalbų' ir net spaudoje pa
sirodė'nepagrįstų užmetimų dėl 
į nelaimę patekusio tautiečio 
Justino Bakučio. ALOKo prezi
diumas yrą dėjęs ir toliau deda 
pastangas padėti, tad liėtuviška 
visuomenė supažindinama su 
šia padėtimi. Justinas Bakutis, 
kaip daugelis mūsų tautiečių, ar
tinantis antrajai raudonajai oku- : 
pacijai apleido tėvynę. Į Kana- j 
dą atvyko su pirmaisiais tran-:

ninkauja: muz. instrumentalistas j 
Alfonsas Prialgauskas, instr. A.; 
Dudonis, Zenonas Ancevičius ir ; 
kiti. Pirmas orkestro pasirody
mas įvyks gegužės 2 d. lietu
viams žinomoje lenkų salėje 
1087 Queen St. West, kampas 
Queen ir Dovercourt. Koncerto 
programą išpildys Lietuvos muz. 
instrumentalistai ir pats orkest
ras. Po koncerto šokiai. Visa To
ronto lietuviškoji visuomenė yra 
iš anksto maloniai kviečiama-

Kaip kiekvieno darbo, taip ir 
orkestro, organizavimo pradžia 
yra labai sunki nes orkestrui i tad buvo pasitenkinta tik dipl. 
reikia Ingyti gaidų laikiklius-. §efo teisine padėtimj pažadant 
pultas, mikrofoną, garsiakalbius . aĮeįįyje atskirai panagrinėti VLI 
ir pakankamą kiekį gaidų. Yisa.go įr ^ar Mažosios Lietuvos 
tai sudaro nemažą sumą pinigų., kiausįmus
Būtų malonu, jeigu atsirastų as- j Aptarus priežastis, kurios iš- 
menų, kurie sutiktų lietuvis ą. §aukė dįpk šefo insttiucijos įstei-

Visi i linksmus šokius!
Š. m. BALANDŽIO mėn. 19 d., ATVELYKIO ŠEŠTADIENI, 

7 vai. vak., erdviose UNF auditorijos patalpose įvyks

LINKSMAS
ATVELYKIO ŠOKIŲ VAKARAS

. Šokiams; gros geraą orkestras, veiks bufetas su stipriais 
ir silpnais gėrimais ir užkandžiais, loterija z ir kitos 
staigmenos.
Jaunimas ir lietuviška visuomenė maloniai kviečiama 
atsilankyti ir jaukiose patalpose maloniai praleisti 
laiką. ' * -

“Laisvoji Lietuva”.

kuriems balsavimas per apylin
kes neprieinamas.

Opus piniginis reikalas. Jani 
išjudinti nutarta parašyti aplink
raštį.

Sekantį posėdį nutarta kviesti 
po Velykų, balandžio 18 d.

Ateitininkų susirinkimas
AV parapijos bažnyčioje ba

landžio 6 d. įvyko Montrealio 
at-kų kuopos susirinkimas. Veik
los klausimais referatus skaitė 
D. Jurkus ir P. Lukoševičius, ku-

Teisinė paskaita
Praeitą šeštadienį L. Teisinin

kų D-jos iniciatyva Dr. Anysas 
skaitė paskaitą “VLIKo«4r dip
lomatijos santykių nagrinėjimas 
teisiniu požiūriu”. 1

Prelegentas jau pradžioje pa
brėžė, kad visos temos vienoje 
paskaitoje neįmanoma apimti,

Būtų malonu, jeigu atsirastų as- ■ 
menų, 
orkestrą paremti — būti jo mece
natais. .Visais orkestro reikalais 
kreiptis: Stasys Jokūbaitis, 194 
Bellwoods Ave. Tel. EM. 6-6703.

girną bei jo padėtį krašto vada
vimo byloje, prasidėjo klausi
mai, palietę ir sekančios paskai- 

'■ j tos sritį. Iš paklausėjų reiškėsi 
j" (mintis, kad šiuo metu neužtenka 

s apsiginkluoti tariamais teisiniais 
dokumentais, bet imtis didesnės 
realios veiklos. Juk, esą, ir mūsų 

- daug kas turi augštos kvalįfįka- 
(Išnuomojami kambariai šeimoms • cijos asmens’ dokumentų, o prak- 
: ir viengungiams. 285 Ayenue: tiškai eina ’į fabriką. Taigi ir šiuo 
: Rd. Telef. MJ. 4386, po 5 vai. vak. Į atžvilgiu netiktų laikyti svarbiu 

dalyku, kam koks titulas teisiniu 
atžvilgiu priklausytų. Nesvarbu,

Išnuomojami 2 dideli kambariai. 
Įvesta gazas ir vanduo, III augš- 
te,-dviems asmenims. 270 Wright 
Ave.

i Prie High Parko išnuomojami! 
l kambariai šeimoms ir pavie- 
' niams. 59A Constance Ave., Tarp 

sportais. Maždaug prieš tris me- j kovo 31 d. prisiuntė “TŽ” admi- i Roncesyalles ir Indian Rd- 
tus, Montrealyje, eismo nelaimė-; nistraci j ai $4, lad siuntinėtų Išnuomojamas kambarys 1 
je mašina sulaužė koją- Mašinos į laikraštį prof. Myk. Biržiškai į rui. 10 Abbott Avė. (BIoor-Dun- 
apdraudėjas išmokėjo vienkarti-' Los Angeles. Laikraštis prof. das). Telef. LY- 7915. Kreiptis 
nę kompensaciją, tačiau, gydy- ’ 
mas užsitęsė iki šio lakio ir kom
pensacijos ištekliai jau seniai iš
sibaigė. Už ligoninę Toronte su
mokėjo $375 Miesto valdyba pa
skolos pavidale. Be paramos Ba
kutis gyventi negalėjo, todėl vėl 
kreipėsi į miesto valdybą para
mos. Miesto valdyba reikalą per
davė imigracijos įstaigai, kuri 
pagal Kanados įstatymus nusta
tė, kad Bakutis, nebūdamas -Ka
nados pilietis ir neišgyvenęs Ka
nadoje 5 metus, pasidarė Kana
dos valdžiai našta ir nutarė de
portuoti. ALOKo prezidiumas 
padarė visus galimus žygius ir 
deportacija sustabdyta su sąly
ga, kad miesto valdybai bus grą
žinta $375 skola ir Bakutis nebus 
daugiau Kanados valdžiai našta. 
Šias sąlygas ALOKo prezidiumas 
išpildė, davė prezidiumo vardu 
garantiją. Bakutis kol kas mažai 
darbingas, dabartiniu laiku mo
kosi laikrodininko amato ir gau
na $14 savaitei atlyginimo, su
prantama, kad šio uždarbio pra
gyvenimui neužtenka, be to, rei-

M. Biržiškai ištikrųjų jau buvo 
siuntinėjamas nuo pat pradžių.

Gražu, kad vilniečiai savo di
džiojo veikėjo nepamiršta.

Lietuviai ligoniai
Weston sanatorijoje: Vadako- 

jis ir Šneiderytė;

bet kuriuo laiku.

vy

išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė be baldų. 346 Ossington 
Ave. Tel. ME. 8816.
Parduodamas 50 metų “Oldsmo
bile” 6 cilinderių, 4 durų, labai 

AT tt ■ <’1 c. • gerame stovyje. Skambinti vaka-Mercy Hospital: S. White-Vai- *ais LQ 965L
tekūnas;

Queen Elizabeth ligoninėje: 
Aleksas Slanina;

St. Joseph ligoninėje: kun. Dr.! 
J. Gutauskas;

Maltono lig.: Šlapelis;
House of Providence (Queen 

E. ir Power): Kazlauskienė;
867 College St. — Parukevi- 

čius; 61 Indian Rd — Underie- 
nė; 96 Wright Ave. — Kybar
tienė.

Parapijos “Caritas” did. Savai
tę lanko visus liet, ligonius, įteik
damas kiekvienam jų po velyki
nę dovanėlę.

Būtų gera, kad ir kitos liet, or
ganizacijos beipavieni asmenys 
Velykų proga aplankytų sergan
čius mūsų tautiečius.

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas SL W. 
Toronto 

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, balandžio 10, 11, 12 d-
1. TREASURE ISLAND—spalvota—Robt. Newton, B. Driscoll
2. GHOSTS ON THE LOUSE — Bowery Boys •

Pirmadienį — trečiadienį, balandžio 14, 15, 16 d.
I. COMANCHE TERRITORY—spalvota—McDonald Carey 
Z ALI BABI GOES TO TOWN — Eddie Cantor, Tbny Marlin

UNKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga**

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit t 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. 
Kreiptis: ?

235 Pacific Avė., Torohto, O n t. 
Telefonas M U. 1214

patariamuoju balsu. Visi kiti no
rėjo atstatyti buvusiąją padėtį 
laikant MLBD atstovą pilnatei
siu nariu, gi p. Kardelis siūlė 
kviesti MLBD atstovą dalyvauti 
posėdžiuose neprecizuojant jo 
teisių. Nepriėjus susitarimo bu
vo nutarta pranešti MLBD-jai 
posėdyje įvykusius ■'nuomonių 
skirtumus ir leisti jai pačiai ap
sispręsti dėl dalyvavimo LOKe. 
Atrodo, kad logiškiausiai D-ja 
padarytų siųsdama savo atstovą į 
į LOKą, kaip to pageidauja dau- Irie skėlė gyvas diskusijas, 
gumas LOKo narių. I At-kų Federacijos Vyr. Valdo-

KLT atstovai patiekė ilgą raš- mųjų organų rinkimams nutarta 
tą, siūlydami pakeisti KLB Ta- papildomai išstatyti kandidatu į 

Federacijos vyr. vadus prof. 
Pakštą. Į Federacijos Vyr. Val
dybą Montrealio ateitininkai jau 
anksčiau yra išstatę kleboną J.; 
Kubilių ir agr. Pr. Rudinską. ;

Susirinkime ypač buvo pa
brėžtas noras veiklą pagyvinti 
tarpusavio susigyvenimo ir kulį 
tūrinių parengimų srityje. .

Tautos Fondo atstovybę nu
tarta prašyti vietoje aukų lapų 
atsiųsti Lietuvio Pasų ir ženkle
lių. ~ . ■ ' ' /

Palankiai išdiskutuotas “Žibu-

rybos rinkimų taisykles, ta pras
me, kad visiems būtų leista bal
suoti. Diskusijose buvo nurody
ta, kad šito siekiama visa laika 

T - — - - ' 1 7 ' . . **

gal sulauksime, kad bus prade- ir kad rinkiminių taisyklių §60 
ta nagrinėti, ir lietuvio teisiniai įgalina balsuoti visus, kas ateis į 

būstinę ir atliks registracijos for
malumus net tą pačią balsavimų 

. dieną. Tada KLT atstovai savo 
‘ i pasiūlymą konkretizavo ta pras
ime, kad balsavimams registraci
jos jokios nebūtų, o užtektų tik 
užrašyti balsuojančio vardą ir 
pavardę. Buvo pateiktas kontra- 
pasiūlymas pakeisti rinkiminių rių” 'spaudos bendrovės raštas 
taisyklių §60 ta prasme, kad ne- kviečiąs paremti jų pastangas 
reikėtų registracijos formalumų, perkant šėrus spaustuvės-presui

ba tuščiažodžiavimas arba turi 
neteisimų tikslų. Šitaip pradėjus,

santykiai, pav , su VLIKu.
Padėka

Nuoširdžiai dėkoju p. Dr. A.
Valadkai .už vizitą be atlyginimo 
ir pažadą rūūpintis mūsų mažų
jų sveikata.

Sės. Gabrielė, Darželio ved.
\

TL Meno Mėgėjų Grupė 
pastatė dramą

Džiuginančiai gajus yra mūsų
jaunimo veržimasis į kultūrinę j bet į balsuotojų sąrašus būtų įgyti.
veiklą. Jaunimas neretai apšau- įtraukta ne tik vardas ir pavar- į — Savo laiku H. Adomonis su- 
kiamas klystkelių nevengiąs, ta-Jdė, bet ir balsuotojo adresas. KL sidėjęs su dviem prancūzais,-bu- 
čiau turime ir pasigėrėtinų idea-' Taryba laikėsi nuomonės, kad vo atidaręs šaldytuvų prekybą, 
lizmo pasireiškimų. Vienas -iš to- tatai nieko nepakeistų, nes dau-‘Jaunam verslininkui nepavyko, 
kių beabejo yra Meno Mėgėjų į gelis bijosi duoti savo adresų ir įmonė žlugo ir rudenį paskirta 
Grupė,, atkakliai varanti savo (todėl jų nereiktų reikalauti. Ne-, bankroto byla. Nukentėjusių 
gražų darbą, nugalėdama visas priėjus vienos nuomonės, rinki- 1______ t
kliūtis. Įsidėmėtina taip pat, kad minės taisyklės liko nepakeistos. Banko Point St Charles skyrius 
ir .per šį pastarąjį pastatymą ne j Kam slėpti adresą, jei duoda- ir eilė lietuvių. ; -
maža lenkų salė, 62 Claremont, ‘ ma pavardė? Mūsų kanadiški ad- I —*'T ‘ j
buvo beveik kupina ir daugiau- resai nesurišti nei su Lietuva, nei bet Montrealyje vis dar nemažai . 
šia jaunimo. J gali ką nors įdomauti. Padaliau bedarbiu. Yra ir lietuvių.

MM Grupė, iki šiol stačiusi 
komedijas,pabandėpereitiįsun- 

kaip kas galėtų vadintis, bet svar kesnio žanro sceninį meną — Į 
bu, kiek galėtų nuveikti savo au- dramos pastatymus. Pastatyta 
to rite tu, patyrimu bei sugebėji-. Stasio Žemaičio 4 veiksmų dra- 
mais. „

Gerai, kad teisininkai imasi sūra J. Greičiūno, grimas J. Ja- 
nagrinėti reikšmingas aktualijas, gėlos, dekoracijos pagamintos 
bet linkėtina, kad nagrinėjama (pagal dail. T. Valiaus eskizus, 
būtų nuoširdžiai. O ar netiktų 
teisininkams panagrinėti Lietu- Vaidino J- ir Z: Širkai, A. ir R. 
vos tesiinę siątėmą, paieškant Kutkai, D. Rekštytė, V. Senke- 
naujų išeičių ir kodifikacijos ga- vičius ir pats režisorius, atseit

i. Nukentėjusių 
kreditorių tarpe yra Montrealio

- Nors ir prasidėjo statybos;

ma “žmogžudžio duktė”. Reži-

scenarjius M. Vasiliauskienė.

ir keičiasi gi jie taip greitai, kad 
jų sekimui niekas energijos tik
riausiai neeikvoja-

Vakarų apygardoje teišstaty'ti 
trys kadidatai trims KTarybos 
narių vietoms. Lėšų, laiko ir 
energijos sųtaupymUi nutarta 
toje apygardoje rinkimų nevyk- į 
dyti ir išstatptus kandidatus — 
Joną Juškaiti, A. Kantautą ir

limybių. L. Š.
Red. pastaba: Užsimojimas tei

siniu požiūriu nagrinėti ne teisi
nius klausimus mums atrodo ar-

Linksmų Velykų mūsų klijentams lietuviams

Moteriškos suknelės, kostiumai, paltai, kojinės ir kt.
1637 Queen St. W. (prie Roncesvallcs), Toronto, tel. LO- 7882

dvi šeimos ir trys pavieniai.
Reikia pasakyti, kad aktoriai 

rodo tikrai neblogą medžiagą, 
gal tik kaikur pertempdami į pa
tosą ar į švelnų šaržavimą, ne
atitinkantį dramos nuotaikai, ta
čiau visa bėda su pačia “drama”, 
užgulta tragiškų scenų, kurios 
išrišamos neįtikinamu “atpote- 
riavimu” žodžių, kad tolimesnio 
veiksmo ryšys nepragaištų. Tai 
dar vienas įrodymas, kad scenos 
Veikalų labai trinkstame. Ar ne
geriau būtų “sugadinti” — pri-

Dr- Aleksas Vaiadka
~ Gydytojas ir chirurgas

1081 BLOOR ST. W.
(tarp Duffcrin ir Dovcrcourt)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 vai p.p. 
ir 6.30-8 vai. vak. arba pagal 

susitarimą

Telefonas ME. 2933

D r. A. Pacevičius
Gydytojas jr Chirurgas

314 BATHURST ST. 
Toronto

Tel. EM. 4-7146
Namų ad r.z 6 Marshall St.

Tel. LL. 5769
Kalbamos valandos:
Kasdien nuo 11-12 vai., 2-4 vai. 
po pietų ir 7-9 vai. vak. šešta
dieniais nuo 12 iki 3 vai. p.p. 
Sekmadien., pagal susitarimą.

$25.00 . $25.00
Šis kuponas vertas $25.00 - 

jei pirksite automobilį.

KENNY KAKS LEE).
1135 Queen St. W., Toronto

41 OLDS HYDROMATIC
42 PLYMOUTH (Radio)
46 HUDSON BLACK COUPE

„ $850.00
u $795.00
.. $795.00

Visos mūsų mašinos garantuotos 30 dienų 50—50 garantija.
Atvykite apžiūrėti dar šiandien. p ■ .. >

Atidaryta iki 10 vėl. vak. kasdien
$25.00 $25.00

Mokytis niekada 
nevėlu!

Norint šiame krašte gauti ge
resnį ir pelningesnį darbą,, vi
sur’reikalauja gimnazijos (čia 
vad. High-School) baigimo pa
žymėjimo.
“AMERICAN SCHOOL” pa
togiomis ir lengvomis sąlygo
mis Jums padės tai įsigyti, 
mokantis namuose atliekamu 
laiku. Dėl smulkesnių infor
macijų kreiptis pas

VYT. ABROMAITĮ,
“Tėviškės Žiburių” knygyne 
(po lietuvių bažnyčia) sekma
dieniais nuo 10 vai. iki 1 vai.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visu rūšių. Didelis sunkvežimis.

Informacijų kreiptis OL. 1403
9 Delaware Ave., Toronto, Ont

24 valandų tarnyba.

sitaikyti kolektyvo pajėgumui 
kurią žymesnę mūsų dramą, kad ■ 
ir Vaičiūno, negu vargti su visai 
nevukusiu veikaliuku. Ir šioji ( 
“bombų” pilna “drama”, atrodo, l 
galėtų būti išsamesnė išlyginus _ 
eilę nelogiškų ir nesceniškų per- i 
ėjimų bei padarius keletą kopiu- ( 
rų. Ketvirtasis veiksmas galėtų i 
būti be "jokio nuotolio nubrauk-i 
tas Marytės nemetant trečiojo 
veiksmo gale. į mirtį-letargą, bet 
pasitenkinant jos apalpimu. Psi
chologiškai liktų tik vienintelė 
problema — Karužos lūžiui pa- į 
remti. Bet naujojoje padėtyje.! 
kai Stasys jau garsenybė ir pini- i 
gingas, ji būtų dar natūralesnė, ■ 
negu sukrėtimas dėl augintinės i 
mirties.

Žinotina,
kad Polio, Leukemia, Diph
theria, Tetanus, Encephalitis 
ir Spinal meningitis ligų gy
dymas iki 7500 dol. apdrau
džiamas 2 metams (visa šei
ma) tik už 10 dol.

Be to,' draudžiu ligoninių, 
pperacijų-bei gydytojų vizitų 
sąskaitų apmokėjimus ir atlie
ku Įvairius gyvybės bei pra
rasto darbo laiko apsidraudi
mus. Taipgi draudžiu įvairų 
turtą bei auto mašinas ir už
pildau Income Tax Return 
blankus.

J. BERŽINSKAS,
1212 Dundas St. W. Toronto -

Telef. LA. 9547. ‘

Dr. Peter MORKIS 
PERKĖLE 

savo dantų kabinetą į 
1082 BLOOR ST. W. 

(į rytus nuo Dufferin St) 
Tęl. OL. 4451. Toronto 4, Ont

AR JŪS PAG EI D Ali J ATE •
PIRKTI NAMUS £

1. Seaton g-vėje (centre) $12.900 8-nių kainb. namas, gražiai de
koruotas, su visais baldais ir nauju garažu. Įmokėti $5.000. 
(Klauskite A. Garbenio).

2. $22.000. Grenadier — High Park, 11 kambarių, vandeniu — 
alyva apšildomas, 2 vonios, 2 modemiškos virtuvės. Privatus 
įvažiavimas ir garažas. Įmokėti $10.000.
(Klauskite Garbenio ar Andrejausko).

3. $8.000. įmokėti $3.000. 6 kambarių, anglimis ir oru šildomas, 
Duffcrin ir Dundas g-vėje namas.

• (Kreiptis pas Anarejauską). ' -

Kreiptis: A. GARBENIS arba V. ANDREJAUSKAS-Andrews

H. M. DAVY & Co
REAL ESTATE BROKERS

105 KONCLSVALLES AVE.
TELEF. LA. 2763 arba LA. 6101, o vakarais HY. 1543 (Garbenis)


