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DAR DIDOKAS NEAIŠKU
Iki rinkimų į KLB Krašto Ta

rybą beliko vos kelios savaitės. 
Kaikurių apylinkių LOKai jau 
paskelbė ir rinkimines būstines. 
Beabejo imamasi ir kitokių tech
niškų pasirengimų. Apylinkės, 
atrodo, ir šį kartą savo uždavi
nius atliks. Tik centras dar kiek 
atsilikęs. Pasirodo, dar tik ruo
šiamasi ieškoti pinigų, nors jau 
pats laikas būtų baigti vįsus pa
siruošimus bei spausdinimus ir 
reikalingus popierius išsiuntinėti 
apylinkėms. Juk ir paskutinį 
momentą dar atsiras visokių ne
aiškumų, apylinkės kiaušis dėl 
visokių smulkmenų, o tai gali 
sutrukdyti ir bendresnių reikalų 
tvarkymą. Reikalingos dar bū
tų ir bendros rinkiminės techni
kos taisyklės. Paliekant visa tai 
apylinkėms, gali kilti nesusipra

timų ir nebus aišku, kas teisus, 
kas ne. Lig šiol dar nepaskelbta 
nei, kaip turės būti sudaromi 
balsuotojų sąrašai, nei kaip at
žymimi balsavusieji, nei kaip at
rodys kandidatų sąrašai (žinom 
tik, kad jie btis alfabeto tvarka 
surašyti), nei kaip reikės atžy- 
mėjimus daryti — išbraukti ar 
kokius ženklelius statyti prie 
renkamųjų; ar4* jie bus išanksto 
išdalinti ar tik rinkiminėje būs
tinėje įteikiami. Nepaskelbta 
taip pat, kas, kaip, kada ir kur 
balsus skaitys — ar visos urnos 
bus vežamos į centrą (Gelbėk, 
Viešpatie!), ar kaip kitaip? Pa-

žada rinkimus —,turbūt ir balsus 
suskaityti! Bet, kai LOKas virs 
rinkimine komisija, kas gi bus 
virš jo? Kam galima bus skųstis 
dėl galimų prasilenkimų su sta
tutu ir rinkiminėmis taisyklė
mis? Dėl nesusipratimų apylin
kėse, sakysim, galima bus skųs
tis Centriniam LOKui. Bet kam 
galima bus skųstis dėl jo paties 
darbų? Mes negalime prileisti, 
kad LOKas sąmoningai norės 
prasilenkti su taisyklėmis ar ką 
supainioti, tačiau mes gi žinome, 
kokiose sąlygose yra dirbama. 
Juk ten niekas negalės ištisas 
dienas dirbti ar prie susiųstų 
urnų sėdėti. Vienu vakaru juk 
nebus įmanoma viską sutvarky
ti ir davinius suvesti. Rizikuoja
ma sukurti padėtį, kurioje galės 
kilti visokių įtarinėjimų ir pliot- 
kų. Ir tai tik dėl to perekšliško 
skrupulatingumo viską apglaus- 
ti savais sparnais.

Mūsų nuomone, Centrinis LO 
Kas neturėtų būti rinkiminė ko
misija, o jei jis jau pasidarė, tai 
telieka tik juridine instancija, 
kuri vadovauja ir viso krašto 
rinkiminius davinius į krūvą su
veda. Balsai turi būti suskaito
mi apylinkėse. Gal tik kaikurias 
smulkesniąsias ir viena nuo ki
tos netoli esančiąs galima būtų 
sujungti tam darbui. Centras 
gautų tik protokolus bei archy
vinę medžiagą ir iš tų davinių 
išvestų bendruosius. Taip būtų 

prac0d^ h užkirs-

Lietuvos dovana anĮ^prezidento 
stalo

Amerikos lietuvių laikraščiai 
praneša, kad paskutiniosios pre
zidento Trumano kalbos metu 
per televiziją ant jo stalo stovė
jo Lietuvos pogrindžio dovana— 
gintarinis burlaivis, sunkiais ke
liais atgabentas ir vasario 15 d. 
prezidentui įteiktas ALTd dele
gacijos.

Amerikos Balsas
Velykų švenčių metu perdavė 
visą eilę turiningų, lietuviškomis 
giesmėmis paįvairintų, progra
mų, tarp jų vysk. V. Brizgio kal
ba, VLIKo pirmininko M. Kru
pavičiaus sveikinimai kenčian
čiai tautai, min. P. Žadeikio žo
dis. Be to, AB klausytojai girdė
jo Lietuvą pažįstančio Niujorko 
arkivyskupo kardin. Spellmano 
žodį tikintiesiems už geležinės 
uždangos.

GENJ EiSENHOWERIS GRĮŽTA BiMB IVYKiy APŽVALGA
Pirma neofchaliai buvo pa

skelbta,' o pagaliau ir oficialiai 
pranešta, kad balandžio 2 d., ty. 
lygiai* savo valdžios perėmimo 
metikėse gen. Eisenhoweris 
krašto apsaugos ministeriui Lo
vett pasiuntė atsistatydinimo 
raštą. Balandžio 10 d.'Lovett at
sakė sutinkąs. ..

Tuo būdu galutinai nuspręsta, 
kad Eisenhoweris prieš birželio 
1 d. grįš į JAV ir dar 6 savaites 
dalyvaus kampanijoje dėl no
minacijos kandidatu į preziden
tus.- Respublikonų konvencija 
įvyks liepos 7 d.

Ryšy su Bisenhowerio • pasi
traukimu ir jo Įpėdinio parinki
mu dar bus daug klapato. Eisen
howeris, mat, buvo JAV kariuo
menės Europoje vadas, o kitos 
valstybės savas kariuomenes 
specialiomis sutartimis pavedė 
jam asmeniškai. Tad dabar rei-

Ar JAV atlaikys, kyla klausi
mas apžvelgus pereitos savaitės 
tarptautinės poltikos reiškinius.

Kas laimės prieš trejetą savai
čių pradėtą žaidimą dėl Europos 
jėgų konolidacijos ir ar neteks 
vėl prarasti laiko, dar neaišku. 
Maskva dėl vakariečių notos 
Vokietijos taikos reikalu atsakė, 
kad Vokietija .turinti likti neut
rali, nors ir apginkluota, turį bū
ti. pripažintos dabartinės ryti
nės sienos, o bendrieji rinkimai 
turį būti vykdomi ne JT, bet 
okupacinių kraštų—Sovietų Ru
sijos, D. Britanijos, JAV ir Pran
cūzijos 2 
beabejo bus kalbamasi. Tuo tar
pu Vokietija ruošiasi įeiti į Va-

kės rasti tokį įpėdinį, kurį pri
pažintų visos anos valstybės. 
Greičiausia, kad įpėdiniu bus da
bartinis jo štabo viršininkas 
gen. Gruenther.

— Paryžius. — Eisenhoweris 
pareiškė uniformą padėsiąs ir į 
rinkiminę kampaniją išeisiąs tik 
po nominacijos kandidatu, jei. 
konvencijoj respublikonų būtų 
išrinktas. Prieš tai jis gal daly
vaus tik vienose savo vardo fun
dacijos iškilmėse Abilene, Kans.

— Londonas. — JAV komu
nistų lyderis Z. Foster sveikini
mo rašte Britų komunistų šuva-' 
žiavimui gen. Eišenhowerį pava-' 
dino militaristu ir agresyviu im
perialistu.

— Niujorkas. — W. Averill ■ karų gynimosi organizaciją, o 
Harriman, JAV pagalbos užsie-jkad visk®; sklandžiau eitų D. 
niųi šefas, pareiškė norįs statyti į Britanija, kuri organiškai i ją

priežiūroje. Dėl to dar

espau-

savo kandidatūrą į prezidentus 
kaip demokratas.

PASKUTINĖS NAUJIENOS Iš NIUJORKO
Krik. Dem. Unijos Spaudos Konferencija. — Kandidatai į pre
zidentus lietuviams. —- Stalino premijos ir antiamerokininė 
akcija LTSR. —- Rodezija deportuoja Žuką. — Pavėluota su 
DP kareiviais. — Paskutiniai DP į JAV.

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)
• Krikščionių Demokr. Cent

relines Europos Unija, kurioje 
lietuviai yra tvirtai atstovauja
mi, bal. .16 d. knygos “Krikščio
niška Demokratija Centralinėje 
Emępųją” pą^^dyaĮy proga feų-

sios lietuvių šventės proga vis 
dar užjaučiami pavergtieji lietu
viai. Įdomūs yra pareiškimai 
šiais metais padaryti kandidatų 
įlAmerikos prezidentus. Respub-

ii balso pripažinimui ar jo pa
skelbimui negaliojančiu? Kas 
spręs galimus nesusipratimus ar 
skundus?

Mūsų centrinis LOKas iki šiol 
dar niekam jokio pasitikėjimo 
neparodė, viską laiko savo ran
kose ir nežada niekam nieko 
perleisti. Jei tai būtų įvykdoma, 
kodėl ne. Kiti džiaugtųsi, kad 
mažiau darbo. Bet kaip LOKas 
mano įvykdyti balsavimo urnų 
persiuntimą, garantuojant visiš
ką saugumą ir neliečiamumą?

Centrinis LOKas pasiskelbė 
pats būsiąs vyriausia rinkimi
ne komisija, o periferijoje pasi
ruošti nurodymus duoda apylin
kių LOKams, kuriuos, matyt, 
laiko einančiais apylinkių rinki
minių komisijų pareigas. Beabe
jo, tai yra teisinė nesąmonė. LO 
Kas pats paskelbė statutą, rinki
mines taisykles ir pats pravesti

imu. Č LOKas tik turėtų paskelb
ti, kas apylinkėse tą atlieka. Il
gai negalvojant, galima tai pa
vesti ALOKams, duodant, žino
ma, teisės dalyvauti ir kandidatų 
sąrašus pasirašiusiųjų atsto
vams, taip, kaip yra viso pasau
lio rinkimų praktikoje. k

Visko palikimas C LOKui, ku
ris net nepaskelbia, kaip jis vi
sa tai darys, yra nepateisinamas.

Šiomis pastabomis mes toli 
gražu nenorėjome iškelti visų 
dar neišrištų klausimų, bet tik 
pavyzdžiais norėjome parodyti, 
kad jų dar daug yra ir labai 
svarbių. LOKas tebeturi didelį 
uždavinį visą tai išspręsti taip, 
kad viskas būtų aišku ir kad nu
statytoji tvarka kuo mažiau ne
susipratimų žadėtų. Laiko jau. 
labai nedaug. Reikia pasisku
binti.

ciją. Dr. Mflia Krek, laikinasis 
Unijos, pirmininkas, trumpai 
peržvelgė unijos tikslus ir jos 
ateities planus. Jis nurodė, jog 
Jungtinės Europos Valstybės, 
idėją europiečių krik, demokra
tų yra tvirtai remiama. Jie turi 
savo centrą Paryžiuje, o niujor
kiečiai kiekvieną savaitę išlei
džia turiningą informacinį biu
letenį. Mr. Krek, buvęs Jugosla
vijos vicepremjeras, pažymėjo, 
jog krikščioniškoji demokratija 
neatskiriama demokratijos dalis 
Europoje tebegyvena pavergtųjų 
europiečių mintyse. Mr. Krek 
nurodė, jog išleistojoje brošiūro
je pavaizduojama Unijos akcija 
ir “čekoslovakų, vengrų, latvių, 
lietuvių, lenkų ir jugoslavų 
krikščionių demokratų partijų 
ateities planai”.

• Kongreso Žiniose praėju-

nuo

VLIKo pirmininko žodis pavergtai Lietuvai
Šv. Velykų proga “Am. Balso” 

perduotame sveikinime paverg
tai tautai VLIKo pirmininkas 
prel. M. Krupavičius tarp kitko 
pareiškė:

“... Didžiajame skausme ir pa
vojuose velykinė giesmė kažkaip 
graudu daros ir širdį ašarose 
plukdo. Bet užtai ir pro ašaras, 
ir per skausmus stipriau veržiasi 
viltys ir geresnio rytojaus tikė
jimas. Dėl to aš sveikinu Jus vi
sus pasilikusius mūsų šventoj tė
vų žemelėj senu lietuvišku svei
kinimu: Sveiki sulaukę šventų 
Velykų ... Sveikinu drąsiai, nes 
po didžiosios savaitės visuomet 
ateina Velykos. Juo daugiau iš
gyventa skausmo, juo Velykos 
būna linksmesnės ir laiminges
nės ... . .. Kaip tikime Kristaus 
prisikėlimu, taip tikėkime ir Lie
tuvos prisikėlimu. Kas praranda 
tą tikėjimą, tas Lietuvai nebe 
karys. Lietuva gyvens, gyvens 
laisva ir nepriklausoma, nes į tą 
gyvenimą ji gavo teisės iš Dievo, 
kaip visos tautos. Tad mes jau 
dabar turim rengtis į tą laisvą
jį gyvenimą. Rengtis tukime' feu 
visu pasišventimu* ir savęs atsi
žadėjimu pagal savo gyvenamų 
sųlygų galimybes. Juo atkakles
nis ir baisesnis priešas, juo di
desni jo užsimojimai mus sunai
kint, juo didesnis turi būti mūsų 
pasiaukojimas ir atsparumas bei 
pasipriešinimas. Mūsų raudonojo 
priešo pastangos mus sunaikint

yra įtemptos, gudrios ir planin
gos. Jis vartoja gerai apgalvotas 
priemones, pirmoj eilėj iščiulpti 
lietuvių tautos jaunąjį kraują — 
jaunimą ir sunaikint lietuviškąją 
šeimą, nes šeima — Lietuvos da
bartis, jaunimas—Lietuvos atei
tis, o be dabarties ir ateities nė
ra tautos. Tie bolševizmo kėslai
— pavojingiausias ir baisiausias
mūsų sunkių laikų reiškinys. Ne
mokėsime priešo planų įžvelgti, 
nemokėsime aukotis, iš mūsų ga
li pasilikti tik lietuviškos pavar
dės su svetima kalba ir svetima 
siela. Lietuviškai šeimai bolševi
kas jau kirto taiklų ir labai pa
vojingą smūgį. Tūkstančius šei
mų išskyrė. Savo tvarka nau
joms šeimoms kurtis labai ap
sunkino ir jų skaičių juntamai 
sumažino. Tomis pat priemonė
mis sumažino ir tautos prieaug
lį. Jaunimui taip pat užspęsta 
pasibaisėtini spąstai. Rusinimas 
vyksta labai smalkiai..........Kas
buvo lietuviška, bolševikas iš
juokė, išniekino, net iš praeities
— garbingos Lietuvos istorijos— 
kas buvo mūsų džiaugynas ir 
garbė, — rūpestingai išravėjo, o 
pridiegė rusiško raugo ir melo! 
Jaunimui nėra kur lietuviška 
dvasia pakvėpuoti ir atsigaivin
ti Pasiliko tik viena šeima — 
lietuvybės gaivinantis ^šaltinis ir 
lietuviško lobyno saugotoja bei 
ugdytoja. Iš to seka trys išvados?

se išlaikyti gyvą lietuviškumą 
su visais lietuviškais paročiais ir 
laimingos praeities prisimini
mais ir 3. neįsilesiti į šeimą jo
kių bolševikinių nuodų, rusų 
kalbos ir jų papročių. Kuri šeima 
besiveržiančiai į ją tai purvinai 
srovei neįstengs ar nepanorės 
pastatyti užtvankos, ji Lietuvai 
žuvus.

Iš gyvenimo pa tyrimų gerai 
žinome, kad bendras vyriausias 
mūsų žemiškasis gėris — Lietu
va, Lietuva gyvoji, laisva ir ne
priklausoma. Be Lietuvos esame 
niekis, niekam nereikalingas 
skarmalėlis, kompostas kitoms 
tautoms veistis ir stiprintis mū
sų laimės ir gyvybės sąskaitom 
Mūsų vyriausias tikslas atstaty
ti Lietuvą laisvą, stiprią teisingą 
ir demokratinę; grąžinti jai jos 
tikrą ir gryną lietuvišką veidą, 
suderintą su jds kultūra, jos pa
pročiais ir tikėjimu. Dievo pa
dedami mes tai padarysime; Su 
tvirtu geresnės ateities ir laisvės 
kovų laimėjimo tikėjimu Vy
riausio Lietuvos , Išlaisvinimo 
Komiteto varau ąiunčiu kryžiuo
jamai Lietuvai viltingą Aleliu
ja”. ... ...? ■ >;

— Hannover. — Mirus soc- 
dem. parlam. atstovui H. Stop- 
perich, papildomuose rinkimuo
se toje Harž apygardoje soc. 
dem. nebelaimėjo — laimėjo val
dantysis blokas.

.teat**

atjaučiu esamosios situacijos 
Lietuvoje neteisybę ir brutuliš- 
kumą. Tai yra kietas primini
mas, kaip griežta turi būti mū
sų kova prieš komunizmą visa
me pasaulyje”.

Demokratų senatorius iš Ten
nessee pirmaująs paruošiamuo
siuose rinkimuose Estes Kefeu- 
ver, Amerikos lietuviams štai ką 
telegrama pareiškė: “Nors šiuo 
metu dienos lietuvių tautos yra 
tokios sunkios ir kančia taip di
delė, bet jei individo respektas 
ir meilė laisvei pasiliks žmonių 
širdyse, tiranija ilgai ten nepa
siliks. Amerikos tauta linki lie
tuviams ...” Gen. Eisenhoweris 
kolkas dar nėra aiškiai šiuo klau
simu pasisakęs. Nors kaikas 
Amerekoje primeta jį buvus per 
daug simpatingu Columbijos 
universiteto “rusvai” profesūrai. 
Vadovaują lietuvių politikai ne
turi prieš jį nieko prieš. Jie nu
rodė, jog pirmasis VLIKo me
morandumas per Wuerzburgo 
karinį komendantą pulk. Hen- 
dersoną tarnybos keliu pasiųs
tas, jį pasiekė. Jie primena pa
žymėtiną amerikiečių karinės 
valdžios įsakymą, nežiūrint visos 
tuometinės bičiulystės su marš. 
Žukovu evakuoti iš Thiuringijos 
ir Saksonijos pabėgėlius antiko- 
munistus toliau į Vakarus. Gen. 
Eisenhowerio “generalinio se
kretoriaus”” senatoriaus Lodge 
iš Mass, nuomonė negalėtų ta
čiau šiuo metu labai skirtis nuo 
pačio “busimojo prezidento”. 
Mr. Lodge, ta pačia proga, kaip 
ir pirmieji du LAIC akcijos iš
davoje pareiškė: “Per paskuti
niuosius keliolika metų virto 
man tradicija kalbėti Senate 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga. Kiekvienais me
tais aš tvirtai tikėjau, jog se
kančiais Lietuva jau bus laisva. 
Deja, tai yra tragišks faktas, nes 
atrodo, jog šia kryptimi padary
ta menka pažanga. Tačiau Vaka
rams stiprėjant kiekvieną dieną 
Vis stiprėja viltys, jog mums pa
siseks įgyvendinti tikrąją taiką. 
Pasiekę reikiamos jėgos, mes ga
lėsime diplomatine akcija pri
versti Kremlių pakeisti savo eks- 
terminacijos politiką. Tai būtų 
tikriausia viltis kenčiančiai lie
tuvių tautai, kad jos laisvė bus

Aš tikiu, ji jau netoli...”
• Šalia milžiniškos eilės 

siškų pavardžių gavusių stalini
nes premijas gaunamas Sibiro 
vergų krauju ir ašaromis, lietu
viams atiteko šios: A. Venclovai 
už eilėraščių rinkinį ’’Rinktinė”. 
Už spalvotą^ filmą “Tarybų Lie
tuva” gavo J. Poselskis, L. Ma
ciulevičius, Įvan Panov, V. Sta
tusas ir B. Dvarionas. Dramos

kiipj.’ Sipariur,tj. Tludžinskui, 
M. Mirbnaitęi, J. Kavaliauskui, 
P. Zulonui už pastatytą propa
gandinę filmą “Neužmirštamieji 
19 metai”. Venclova gavo 50.000 
rublių, kiti .po 25.000.

• Kauno “Tiesa” irgi įjungta 
prieš vis stiprėjančią “Amerikos 
Balso” įtaką. Nurodoma, jog

(Nukelta į 2 psl.)

lių pakeisti savo eks-

čiams ir lietuviams, jog padėtis 
nėra beviltiška. Vieną dieną šis 
baisusis košmaras bus praėjęs.

ru-

Kapitalai plaukia į Kanadą
Kanados statistikos biuras pa

skelbė, kad svetimo kapitalo in
vestavimai 1951 metais pasiekė 
9.424.000.000, kai 1950 m. gale te
buvo $8.646.000.000. Daugiausia 
įplaukė amerikoniško kapitalo— 
tiek į pramonę, tiek į biznius, 
tiek į vertybės popierius — vals
tybinius ir savivaldybinius bo
nus. Ypatingai padidėjo ameri
koniško kapitalo investavimas į 
naftos pramonę. Šios investicijos 
kasmet kyla. Tarp 1948 m. jų 
buvo 23 milijonai, 1949 m. jau 
59, 1950 — 98, o 1951 m. 140 mil.

Antroje vietoje stovi investici
jos į medžio ir popieriaus pramo
nę. 1950 m. šioje pramonėje ame
rikoniško kapitalo ‘buvo inves
tuota $9.000.000, o 1951 m. — jau 
22 milijonai.

Kapitalų investavimu Kana
doje po JAV antroje vietoje sto
vi D. Britanija, paskum eilė kitų 
Europos kraštų.

Bolivijoje perversmas
Balandžio 9 d. Bolivijoje pra

sidėjo ginkluotas perversmas. Po 
dviejų dienų sukilėliai paskelbė 
jau laimėję. Sukilmias sakoma, 
įvykdytas V. P. Estenssaro nau
dai. Tai politinis emigrantas, bu
vęs kandidatas į prezidentus ir 
surinkęs daugiausia balsų — iš 
126.125 net 54.129. Kadangi tada 
nei vienas iš kandidatų negavo 
pusės balsų, tai prezidentą iš jų 
išrinko parlamentas. Estenssoro 
nebuvo išrinktas. Sukilėlių va
dovybėje esąs ir jo bičiulis, kan
didatavęs į viceprezidentus. Jis 
esąs labai fcppuliarus ypač ka
syklų darbininkų tarpe. *

Pabėgo* dar vienas lenkas
Neseniai į pietinės Švedijos 

Simrisham uostą įplaukė lenkų 
traleris, kuriame pasirodęs vie* 
nintelis jūrininkas paprašė šve
dų globos. Pasirodė, kad jūroje 
jis užrakino apačioje tris įgulos 
narius ir atsekė čia paskui pasi
taikiusį švedų kuteli. Tai labai 
panašius metodas, kaip panau
dojo 3 lietuviai žvejai.

neįeina, pažadėjo garantuoti 
visų 5 Europos Sąjungai pri
klausančių valstybių ir Vokieti
jos sienų neliečiamybę, pasižadė
dama automatiškai ateiti pagal
bon, jei jos būtų užpultos. Ofi
cialiai tą žadama paskelbti dar 
šią savaitę. ,

Visa tai gražu. Tačiau pasi
reiškė ir nerimą keliančių reiš
kinių. Maskvos suorganizuota 
ūkinė konferencija žada tarp va
karienių įvaryti kylį. Britų eks
pertas lordas Boyd Orr skelbia, 
kad konferencija daranti gerą 
įspūdį, Vj'kstanti be propagan
dos ir jis ruošiąšis sudaryti pre- 
kvbos^ Slt&rtL pu Kinija, kuri 
dūotų ■&, iiidistu pn*~
dūktų, ir pisF. f’už tiek pat teks
tilės. Esą, ,fei daroma ypač no
rint rasti rinką tekstilei, kurios 
pramonėje D. Britanijoje pasi
reiškė didelis nedarbas. Beabe
jo, tai tiesa, bet lygiai taip pat 
tiesa, kad konferencijos pagalba 
Maskva jau kerta plyšį vakaru 
prekybiniame boikote. Tik dar 
kažin ar prileis prie šios sutar
ties J A Valstybės?

Kitas plyšys pasireiškė Korė
joje. Kaip praneša JAV spauda, 
D. Britanija, Prancūzija ir Ka
nada spaudžiamos JAV Korėjos 
derybose “nelaužyti Genevos 
konvencijos dėl belaisvių”. Ota
vos oficialūs sluogsniai dėl to

pareiškė, kad KanacNB 
džiauti, bet tik padariu 
bą, jog Genevos konvencija ne
numatanti, kad betkokie belais
viai galėtų būti negrąžinti. Tei
singai atkerta į tai JAV spauda, 
kad ir tų kraštų žmonės kitaip 
galvoją. Juk konvencijoje taip 
pat nėra pasakyta, kad belaisviai 
turi būti grąžinami prievarta, o 
be to, ji kalba .apie normalų tarp
tautinį karą, o Korėjoje iš esmės 
vyksta pilietinis karas. Jei tos 
trys vyriausybės ramybę nori 
pirkti korėjiečių krauju, tegul 
drįsta ir prisipažinti.

Stalino siūlymas dėl “didžių
jų” susitikimo, pareikštas atsa
kyme žurnalistams, atgarsio ne
rado. Atsiliepė tik vienas Chur- 
chillis. Pasak jo, derėtis nesiruo
šiama. Tačiau, jei aplinkybės bū
tų palankios, valstybių galvų pa
sitarimas neišskirtinas.

Iš Korėjos oficialūs sluogsniai 
skelbia optimistines žinias. Esą, 
tikimasi, kad apie gegužės 1 d. 
paliaubos galį būti pasirašytos. 
Tuo tarpu esą sutarta jau dėl 63 
paragrafų, o nesutartų likę vos 
9. Tačiau nereikia pamiršti, kad 
tų 9 tarpe tebėra 3 pagrindiniai— 
dėl belaisvių, dėl aerodromų 
rengimo Š. Korėjoje ir dėl S. Ru
sijos dalyvavimo paliaubų meto 
priežiūros organe.

Šiaip Tolim. Rytuose ramu. Iš 
Formozos pranešama, kad ten 
nelaukiama puolimo, lygiai kaip ____ ~ _ L?-_ ____ _

žęs W. C. Bullit senato užsienių 
komisijoje pareiškė, kad kom. 
kinai turį paruošę 250.000 karių 
įsiveržti į Indokiniją. Dėl to, pa
sak jo, Formoza turinti būti pa
remta.

Egipte derybos vyksta su Bri
tų ambasadorių. Pagrindinė 
kliūtis tebėra Britų pateiktoji 
Sudano konstitucija. Egipto pro
pagandos min. pareiškė, kad jos 
neatšaukus derybos negalės vyk
ti. Tuo reikalu, kalbėtis su Ede
nu, išskrido į Londoną Egipto 
ambasadorius Amz Paša, kon
fliktui paaštrėjus buvęs atšauk
tas.

KANADOS NAUJASIS BIUDŽETAS
Finansų min. Abbott balandžio 

8 d. paskelbė savo paruoštąjį šių 
1952-3 m. biudžeto projektą su 
pajamų nurodymais.

Projektas iš esmės nuo per
nykščio biudžeto nedaug tesiski
ria — tik kaikuriais mokesčių 
procentų pakeitimais. Sistema 
yra ta pati.

Projekte nurodoma, kad pagal 
naująją pajamų mokesčių lente
lę mokesčiai 6% sumažinti, ta
čiau praktiškai mokesčių teks 
dar daugiau mokėti, nes priside
dą specialus mokestis senatvės 
fondo naudai. Jau kartą keltas 
reikalavimas atleisti nuo mokes
čių visas gydymosi išlaidas, bet 
ne vien prašokančias 4% uždar
bio, liko nepabotas. Nuo pajamų 
atseit sekančiais metais bus ga
lima gydymosi išlaidas tik tada 
atskaityti, jei jos prašoks 4% vi
sų pajamų. Šiuo atžvilgiu nauja 
tik tai, kad gydymosi išlaidų ne
apmokestinamas dydis pakelia
mas dvigubai. . Bet tai beabejo 
nedaug ką tepalies, nes per $750 
retas kas turės nelaimės išleiąti.

Po ilgų kalbų pernai įvestas, 
tabako mokesčių priedas panai
kinamas — sumažinama 3 cnt. 
pokeliui. Dėl to ir cigarečių kai
na atpigo. -

Specialus liuksuso prekių 25% 
mokestis sumažinamas iki 15%— 
tai automobiliams ir pan. Specia
lus 15% mokestis nuo šaldytu
vų, skalbiamųjų mašinų, krosnių 
ir pan. panaikinamas.

Sumažinami taip pat nealko
holinių gėrimų mokesčiai.

Finansų ministerija sako per
eitais metais iždas perviršiaus—-

santaupų turėjęs $360.400.000, o 
dabar turėsiąs vos 9.000.000.

Prieš biudžeto paskelbimą pa
skelbta “Baltoji Knyga” skelbia, 
kad čiais metais Kanada tebe
busianti augštos konjunktūros 
įtakoje — tiek darbo, tiek biznio 
atžvilgiu. Tačiau infliacijos pa
vojai nesą praėję.

Šiais finansiniais metais pa
jamų numatoma $4.279.000.000, o 
išlaidų $4.270.000.000.

Kanados pragyvenimo 
indeksas 

vasario-kovo mėn. sumažėjo 2,4 
punktais, nuo 191,5 sausio mėn. 
1 d. nukrito.iki 189,1 punkto. Esą 
vilties, kad per’ateinančius pen
kis mėnesius dar daugiau su
mažės. Laikoma, kad pragyveni
mui atpingant, šiais metais, bus 
sutaupyta vartotojų naudai apie 
$160.000.000. Jau dabar viduti
niai tenka mokėti už prekes 1,25 
% mažiau.

Fin. min Abbott, ryšium su 
mokesčių pakeitimu, savo pra
nešime pareiškė, kad pragyve
nimui atpingant tas žymiai atsi
lieps ir į prekių kainas, ir kad iš
vengimui didesnės infliacijos 
reikės didesnės kontrolės.

Kanados vokiečių 
jubiliejus

Šiais metais Kanados vokie
čiai ruošiasi švęsti 200 metų imi
gracijos į Kanadą jubiliejų. Lie
pos 25-27 d. Kanados vokiečių 
sąjunga Winnipege ruošia didelę 
šventę. Tam jau sudarytas ir 
specialus konąitetas.
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Pasiruoškim dideliam darbuiArtėjant pavasariui Toronto lietuviai stovime prieš didžiulį uždavinį ir milžinišką darbą. Ir mes pasiruošę statyti paminklą, mūsų religinę ir tautinę šventovę — naująją bažnyčią.Pasiruošimo kelyje jau nemaža padalyta: nupirktas žemės sklypas, konkurso keliu jau parinktas ir premijuotas bažnyčios projektas, kurį -paruošė arch. Dr. A. Kulpavičius, einama ir prie kitų MM^siamųjų darbų.'Dc-J^Bai yra tik gera pradžia. Iki darbo pabaigos — dar reikės daug nRlidelių pastangų, didelių piniginių įnašų — aukų. Tiesa, 
šį Toronto lietuvių didelį ir šventą žygį, paskolos būdu, pažadėjo remti Jo Eminencija Toronto Kardinolas McGuigan, tačiau tai dar nereiškia, kad mes patys galime laukti rankas sudėję, pakol bažnyčia bus pastatyta ir galėsime joje laisvai melstis, o įruoštoj po bažnyčia salėj — ruošti kultūrinius parengimus.Kad erdvesnės bažnyčios patalpos yra reikalingos Toronto lietuviams, negali būti ir nėra dviejų nuomonių. Juk atsibodo spaustis ir dusti dabartinėse mažytėse patalpose, pamaldų metu dalintis net į dvi dalis —’bažnytėlėj ir salėj.Nežiūrint to, dar vis nesigirdi, kad torontiečiai lietuviai būtų

Anglas apie Australiją Ginčas dėl militarizmo JAV
4gal būt, Australijoje šiandien turi geriau negu jų tėvynėse dabartiniu metu, bet aš abejoju ar Australija gali lygintis su pažangiomis prieškarinėmis Europos šalimis. Kaip paprastai, elgeta neturi pasirinkimo galimybės ir jis turi būti patenkintas menka išmalda, bet tas dar nereiškia, kad jie dabartinėje padėtyje nežino, kaip gyventi. Jeigu jie (DP) prie dabartinių sąlygų negali gyventi savo kraštuose, Jai tas dar nereiškia, kad jie negebėtų gyventi Australijoje. Tačiau kodėl jie yra. visam tam gana abejingi?“ Čia straipsnio autorius išgelia teisingą motyvą. Priežastis yra ta, kad “se- nfis” (australas) negali mokyti ’’naujo” (DP). Naujasis žino kaip gyventi, bet jis nekenčia australiško gyvenimo būdo. Senasis tačiau neturi reikalingo gyvenimo supratimo. Jis nemoka gyventi. Aš sutikau, daug australų, — sako E. Mitchell, -r bet aš nesutikau neivieno, kuris

Prieš kurį laiką Melbourpo dienraštyje “The Argus” buvo išspausdinta būdinga anglo imigranto nuomonė apie Australiją. Manydamas, kad ir Kanados lietuviams ši nuomonė bus įdomi, čia pateikiu. kelias būdingas jo mintis apie Australiją, ypatingai kas liečia ateivių ir Australijos ateities klausimą.“Australija yra labiausiai atsilikusi ir nepažangiausia šalis visame Britų Commonwealthe. pilna tinginiaujančių žmonių ir trečios rūšies prekių”, — pradeda savo straipsnį Eric Mitchell.Toliau jis rašo, kad šituo straipsniu jis norįs, parodyti tikrą tiesą anglų emigrantams, besiruošiantiems vykti į Australiją. Nors jo mintys daugeliui australų ir nepatiksią, bet jis esąs priverstas kalbėti tiesą. Jo supratimu, Australija, vadinama darbininkų rojum, ištikrųjų yra vidutinio gyvenimo standarto kraštas. Australijos darbininko atlyginimas ir gyvenimo išlaidos būtų buvęs kituose kraštuoseyra fantastiškos, palyginus su kitomis šalimis. Tai todėl, kad darbininkas nesirūpina ir nesu-padarę pažymėtinų pastangų naujosios bažnyčios statymo reikalu. ^a galvos> kad kas trečias mėNesigirdi taipogi ir rėmėjų, kurie būtų paaukoję didesnes sumas šiam dideliam ir kilniam tikslui. O jų, atrodo, galėtų atsirasti. Juk turime nemaža pasiturinčių tautiečių, ypąč.iš senųjų ateivių tarpo. Naujieji imigrantai dar nespėjo kaip reikiant įsikurti, tačiau yra turtingesnių ir jų tarpe.Kitų tautybių žmonės, atrodo, galėtų mums būti gražiu pavyzdžiu. Kartą užsukau į nėlabai seniai pastatytą gana erdvią ir gražią slovakų katalikų bažnyčią Claremont gatvėje. Prie bažnyčios durų įmūryta paminklinė lenta, kurioje įrašyta didoka eilė bažnyčios statymo fundatorių. Aukotojų tarpe yra aukojusių po $10v0, 500, 300, 250 ir lOOf Tai pavardės tų, kurie gerai suprato, ką reiškia sava bažnyčia, savo tautiečių aukomis pastatyta.Ar nereikėtų ir lietuviams pasekti tuo pavyzdžiu? Juk esame katalikiškos Lietuvos vaikai. Mūsų Tėvynėje gyvęno 87,7% katalikų. Mūsų tėviškės pakelės buvo ^nusmaigstytos kryžiais, kryželiais ir rūpintojėliais. Miestai ir miesteliai papuošti puošniomis bažnyčiomis, kuriose lietuvis nuolat rasdavo paguodą savo sielai po sunkių kasdieninių vargų. Ar nesinorėtų ir mums, atklydu- siems į šį tolimą kraštą melstis savo erdvioj ir, kas svarbiausia, savo pastangomis statytoj bažnyčioj ?Okupantų kryžiuojamo j Tėvynėj liko ir mūsų šventovės bažnyčios. Deja, jos ir likusiems anapus geležinės uždangos mūsų tėvynainiams nebeprieinamos. Daugelį jų bolševikai pavertė sandėliais, kino\teatrais arba komjaunuolių pasiiinksminiir

išskyrus. Naująją Gvinėją.Žvelgdamas į- Australijos geopolitinę padėtį, autorius mano, kad Australijos neapgyvento kontinento pašonėje su 80 mil. gyv. perpildyta Japonija ir 80 mil. indonezų, gyvenančių kaimyninėse Australijai- salose, Australijai nežada nieko-, šviesaus. Jeigu turtingoji Australija nebus pažangi, tai geltonoji rasė netrukus įsitaisys Australijos kontinente. Sekantis karas bus Japonijos laimėjimas. Ji bug, karą laimėjusių -partnerių pusė-

nesis kyla atlyginimai ir pragyvenimo išlaidos. Visas jo rūpestis sukasi apie stiklą alaus. Visa kita jam nesvarbu. Straipsnio autorius stebisi, kodėl Australijoje negali gauti išgerti alaus nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų? Kodėl Australija, turėdama 8 mil. gyventojų, neturi teatro ir operos? Kodėl Australija per 150 metų neįstengė išnaudoti nepaprastų žemės turtų šaltinių j e įr užtai, žinoma, norės gauti ir paliko dirvonuoti didžiulius atitinkamą atlyginimą. Šitas at- plotus derlingos žemės? Ar iš- lyginimas gali būti tik atatinka- tikrųjų australai- vakarais netu- mas gabalas teritorijos. Alijan- ri nieko geresnio jveikti, kaip eiti 1 tai Japonijai gali pasiūlyti Man- į kiną? Palikęs atvirus šiuos džiūriją arba. Indo-Kiniją, o ru- klausimus, autorius paliečia vad. saį pasiūlys Australiją. Autorius“naujųjų australų” —- DP klausimą.“Naujieji Australai” negalį būti kaltinami nusivylę Australija. Jeigu Britų emigrantai negali grįžti atgal dėl išlaidų didumo, tai “naujieji • australai” neturi ir kur grįžti. Tiesa, jie,

atsiprašo, kad jis gali užgauti australus, kurie kovojo prieš japonus, bet jo supratimu, jeigu Australijos kontinentas patektų japonams, tai Australija tuojau pasidarytų. turtinga, stipri ir progresuojanti salią, nelyginant puikiai patepta mašina.
Paskutinės nanįhoss iš liijerke(Atkelta iš 1 psl.) [ šė, jog “amerikiečiai bandė paversti Lietuvą savo kolonija Vadovaujant pulk. Griniui (amerikiečiui), eilėje Lietuvos vietų įvyko darbo žmonių skerdynės ... Nuslopinę darbo žmonių kovą,

ralinė pirmininkasŠiaurės Rodezijos (Cent- Afrika) Vyr. Tribunolo pareiškė, pasiūly-

salėmis.kunigus išnaikino, didelę dalį tikinčiųjų pasauliečių ištrėmė mSibirą, vis- vien lietuvių tikėjimo jie nepajėgė palaužti. Tai liudija mums partizanų laiško žodžiai, kurį jie parašė ne kokiam- dideliam karo vadui ar politikui laisvajame pasaulyje, bet Šventam Tėvui:“....Prie sunkvežimių pririšti arba prieš bažnyčias išmesti lavonai, kuriuos mes matėme savo akimis, pasauliui tėra tik fantazijos padaras, tuščias gąsdinimas. O tačiau nuogi, perdurti ir sužaloti vyrų ir moterų lavonai dienomis viešai guli, kol priie jų prisipažįsta motinos ar vaikai... Šventasis Tėve, mes dažnai klausiame, kur yra civilizuoto pasaulio tautos, kur yra šimtai milijonų Amerikos imperialistai įsitvirti- krikščionių? Ar pasaulyje nebėra kovotojo už teisybę, ar nebėra R0 savo kolonijoje. Dešimtys jokio didelio žmogaus? Ar pasaulio krikščionys yra apimti apgaulingo saugumo miego ir tiki, kad hordes iš Rytų mus sunaikinusios sustos? Bolševizmas ruošiasi pasaulio civilizaciją, kultūrą ir krikščionybę sunaikinti- Niekas neturi apsigauti — bolševizmas laukia tik tinkamo momento”...Ir mes, torontiečiai, turime parodyti, kad einame kartu su savosios tautos kankiniais — partizanais. Jie šaukiasi pagalbps į Šventąjį Tėvą, jie nusako baisius bolševikų žiaurumus, patvirtina, kad žmonės, katalikybė ir bažnyčia mūsų Tėvynėje yra naikinama iš

amerikinių bendrovių, bankų negailestingai engė liaudį. Marijampolėje Bostono bankininkai i kontroliavo “Dirvos” bendrove. ’’Kredito bankas”, Ūkio bankas engė valstiečius, Amerikos Žibalo bendrovė kontroliavo elektros stotį Kaune”... Komunistinė propaganda net persitempė be- ' meluodama.pagrindų. Tad statykime savo bažnyčias nors svetur, puoselėkime ! ° Trečiadienį Reuteris prane-lietuvybę,- Visuose save e i

pelitinės grupės vadą “27 ;metų Lietuvoje gimusį Simaną Žuką, kuris priešinasi pasiūlytai trijų Britų kolonijų federacijai”. Žukas yra S. Rodezijos Afrikiečių Kongreso Vicepirmininkas, Kur

jauskime altruizmo jausmą savo tautiečių atžvilgiu ; t % ~ ~ “kraštuose, tausokime lietuvių gyvąją jėgą, branginkime' Naujas būaas doleriams ažiasias lietuviškas tradicijas,, remkime savaja spauda ir; _ . ®au yi v. ’ _■... • ... . . ,x. < Po specialaus partiečiu pasica-.. literatūrą, neišleiskime is akių ketųviskosios kultūros uždavinių, < r-mo varšuvoje;Lenkijoje pra.o tb. tuomet būsime lietuvio vardo verti ir nebus veltui pralietas j dėta proDaganda) kad lenkai gau_ mūsų partizanų kraujas, nebus veltui mūsų motinų ir sesučių, liku- nantiejį siuntinius iš JAV prašysiu pavergtoj Tėvnyėj, ašaros, o mes grįšim į Laisvą Lietuvą, ture- . nesiųsti siuntinius, bet įmokė-darni pasiteisinimą, kad ir svetimoj šaly dirbom ir krovėm kraitį ti jų vertės sumą Lenkijos pre-savo tautai. Pr. Alšėnas.
ihfta tekės vamzdžiais i VakarusPlanas pirmąjai vamzdžių linijai per Rocky kalnyną yra beveik užbaigtas. Pavasarį Trans- Mountain Oil Pipe Line Co. pradės statybos darbus. Norima tą $82.000.000 liniją užbaigti 1954 m. pradžioje. Ja kasdien pertekęs 75.000 statinių naftos.Pagal planą vamzdžių linija eis nuo Edmontono, Altą., iki Bumaby, netoli Vancouverio, t. y., 695 mylias, pagal GNR geležinkelio liniją, kirsdama šiaurinę geležinkelio kilpą tarp Kamloops ir Merritt, B.CT. Yra suplanuotos dvi pompavimo stotys — Edmontone ir Kamloopse. Jei būtų reikalinga, tai būtų galima pastatyti dar tris stotis ir pagalbiniam rezervuarui būtų galima parūpinti vįętos. Tas rezervuaras priimtų kasdien 200.000 statinių naftos, o įrengimai kainuotų $17.500.000.Tai bus pirmoji linija, kertan- Kalnyną Š. Amerikoje.rafinerijos Vancou- apdirba 29.000 statinių dieną. Manoma, Jcad linijai

kybinėms organizacijoms, vei- kiančiams Amerikoje, o užsakomos prekės šelpiamiesiems būsią pristatytos iš Lenkijos išteklių. Atseit, Lenkija tas prekes par- duos amerikiečiams už dolerius, ! tik jos nebus išvežamos, bet pa- ' čioje Lenkijoje sunaudojamos, 
i Taip esą galima įsigyti visko. įDvasiškija raginama net prašyti įvairių religinių ir karitatyvinių amerikiečių organizacijų šituo

veikiant, jos pajėgumas padidės iki 37.500 statinių. Burnaby I “tank farm”, bendros talpos 720.000 statinių, turbūt, sudarys atsargą visai naftos pramonei Pacifiko pakraštyje.Crfios naftos kompanijos pri- ‘“^yti”‘Stomoms tež- siaejo prie šito projekto. J jį ne-lnyįioms plytų ir kt sUtybjnės medžiagos. Reikia tik kokiai lenkiškai firmai Amerikoje įmokėti pinigus, o plytos bus pristatytos iš lenkiškų plytinių._Nebloga ' priemonė doleriams medžioti. Tai labai primena kadaise Sovietų Rusijoje veikusią “Torgsin” (targovlia » inostran- cami) organizaciją, Kuriai galima būdavo siųsti betkurios svetimos valiutos, už kurią nurodytam asmeniui būdavo išduodama betkurių prekių. Nors “Torgsin” pirmoji paskirtis buvo pardavinėti prekes svetimšaliams turistams.

ra investuota jokių valstybinį^ fondų, bet Kanados vyriausybė suteikė Trans-Mountain kompanijai pirmenybę medžiagą perkant. Labai didelis dalykas yra tie 1/84.000 tonų plieno; kurie reikalingi vamzdžių linijai.Linija eis ir per tokias sritis, kur žiemos temperatūra labai žema, bet ji nebus įleista giliau, kaip tai reikalauja standartas, būtent 30 colių. Teks kaikur kalnų uolas sprogdinti, bet artimas geležinkelis daug statybos problemų palengvins.Vamzdžių linijos ir Burnaby “tank farm” pastatymas įgalins sudaryti žymias naftos atsargas Kanados ir Jungt. Valstybių kariškiems įrengimams krantų gynime. CSc.
tario, Quebec ir Brunswick pro
vincijose buvo papildomi rinki
mai 6 parlamento tuščioms vie
toms- užpildyti.

“Australija reikalinga žmonių. Jai reikia žmonių, kurie norėtų gyventi ir dirbti Tada Australija nebus daugiau pažadų šalis, bet mano supratimu, pažadėtoji ateities šalis”, — baigia autorius savo kritišką straipsnį.Iš. savo pusės mes galėtume pridurti, kad šitos gana pesimistiškos mintys vis dėlto nėra perdėtos. Mes, gyvendami šitoje šalyje, patyrę savo kailiu dviejų metų sutarties malonumus ir pažįstą šalį ne mažiau, kaip ir pats autorius, turime pripažinti sveikas mintis ir vietomis gana teisingas pastabas, ypatingai kas liečia mūsų “naujųjų australų” klausimą. Autorius gal perdeda tik pirmuoju posakiu, kad Australija yra tamsiausia, nepažan- gi’ausia ; Common weal tho. šalis, pilna tinginiaujančiu, žmonių. Jeigu- masės australų rūpinasi daugiau alaus kainomis ir arklių lenktynėmis; tai dar nereiškia, kad čia nėra šviesių-ir sumanių galvų bei protų. Toliau, negalima. pasakyti, kad Australija yra tinginiaujančių rojus. Australai dirba, o jeigu jų darbas nėra našus, tai kaltas ne tingėjimas, bet netikusi darbo organizacija.
Br. Zumeris.

ra, o karinė technika per. daug ribota, kad galėtų aprėpti, plą- čiąsias mūsų meto problemas”; pareiškė vienas JAV augščiau- siojo teismo narių W. O. Douglas. Esą, jis kalbąs ne apie di- dižiuosįus karius, kaip gen.xEi- senhoweris arba Bradley, bet apskritai apie kariškių kliką, kuri įsiveisus! visose valstybinėse įstaigose.Kariškiai į pasaulines problemas žiūrį tik iš kariškų pasiruošimų taško: geografija jiems tik bazės puolimui arba gynimuisi, žmonės '— reikalingi armijai, ūkis — turi būti reguliuojamas karinės gamybos reikalams. Viskas jų vertinama karo perspektyvoje. Tuo tarį)u JAV užsienių politika kaskart labiau pereinanti į kariškių rankas, kaskart (jaugiau domimasi strateginiais klausimais ir kaskart mažiau politine veikla. Dėl to ir nesiseką. Esą svarbu’ būti pajėgiems prieš sovietinę grėsmę, tačiau JAV pasaulinė įtaka turinti reikštis politinėje srityje. Tik politinė vadovybė galinti taiką paversti pastoviu ir bendru visų -tautų turtų, bet ne kažkokiuo nervingu žaidimu tarp dviejų karų.

J šią griežtą pridengto milita- rizmo kritiką atsiliepė vyr. štabų šefas geh. Bfadley. Pasak jo, yašingtone jokios kariškių klikos nesą, Vadovybė esanti civilių rankose. Karinį biudžetą paruo- šią ne štabai, bet civiliai minis- • teriai, jį priimą civiliai atstovai ir senatoriai. Tiesa, tarptautinėse derybose esą klausiamas! ir štabo nuomonės, bet šiose pusiau taikos pusiau karo sąlygo- . se nei vienas karys, nei vienas civilis negalį vadovauti amerikiečių tautai, bet turį būti veikiama suderintai. Gi sprendimas visada priklausąs. civiliams. Tačiau, — pastebi gen. Bradley, — artimiausiais metais susidarysią tokios sąlygos, kada karių nuomonė būsianti būtina ir nesąs negalimas dalykas, kad kariai turės perimti visų problemų sprendimą. Bet kaip tik susidarysią šąlygoš civilių veiklai, kariškiai pasitrauksią į savo siaurąją sritį. O civilių rankose, pasak gen. Bfadley, vadovybė liksianti ;toį: kol' jų tarpe netruksią energingų vadovaujančių asmenybių. - / ’ •’Taigi; gen. Bradley nuomone, netrukus ateis laikas, kada neišvengiamai visos problemos turės būti šprėndžiamos kariškių.
Liet, tremtiniai Šveicarijoje.(Tęsinys iš praeito nr.)

,1946 m. vasaros pabaigoje, vyriausybė įsitikino, kad vistiek taip greit nebus galima ’ pabėgėlių nusikratyti; neš daugumas atsisakė grįžti į bolševikų okupuotus kraštus, o jų išlaikymas Hei- muose valstybės iždui nemažai kainuoja. Nebuvo kitos išeities, kaip leisti privačiai dirbti ir patiems užsidirbti pragyvenimui. Be to, augštoji ūkio kbnjunktūra vis daugiau reikalavo darbo jėgos. Visi abiejų lyčių pabėgėliai gavo paraginimą, kurie yra pajėgūs, vykti į kokius nors kursus, arba pasiieškoti kokio dar- įbo, nes Heimuose jie toliau ne- i bus laikomi. Motinos su mažais vaikais ir n^pąįėgūs- dirbti galės ir toliau pasilikti Heimuose, bet už jų išlaikymą turės sumokėti dirbantieji tų šeimų nariai. Kartu buvo pranešta, kad dirbantiems bus mokamąs toks pat atlyginimas, kaip ir šveicarų darbininkams- Tuo laiku, 1946’ m. frugpiūčio 1 d., federalinio teisingumo ir policijos departamento skyrius išleido atitinkamą aplinkraštį:“Pabėgėlių darbo įgijimas spe- ciliuose užsiėmimuose.Sąlygos darbininkams ir darbdaviams:1. Darbovietės pakeitimui arba darbo įgijimui, kurie išeina iš 1 duoto leidimo ribų, reikalingas

K. TRUSKA

daro rūpesčių .. . .® Kongresas-priėmė įstatymą, bent trims metais pavėluotą, imti į JAV armiją savanorius | pOiįcjjos skyriaus raštiškas suti- DP kareivius. Šitoks dalinys ga-į kjmasĮėjo turėti 12.509 karių ir būtų į 2. Atsiradus Šveicarijos pilie- sudaręs beveik pilną diviziją. :Norą pareiškė vos 220! Sen. Lod- j ge, grįžęs iš pEisenhdweriu, pareiškė, jog reikalas buvęs pavėluotas. Daugu-
čiui, tinkamam užimti pabėgėlio ' turimą darbovietę,- atitinkama pasikalbėjimo su j jar.jjQ įstaiga gali pareikalauti pakeisti tarnybinį santykį.3. Laike pabėgėlio samdymo mas DP, kurie būtų stoję, -išsi- darbdavys be aiškaus koūtroli-3. Laike pabėgėlio samdymosklaidė po Europos armijas arba išemigravę. Kitas senatorius nės darbo įstaigos pritarimo neprivalo atleisti vietinių darbo j ė- Johnson apkaltino, kad armija gU, turinčių ta pati ar panašu už- sąmoningai šią problemą uždel- siėmimą, kokį turi pabėgėlis?susi”• Didįjį šeštadienį paskutinis DP lavias “Gen Ballou” turėjo užbaigti nelaimingą Europos DP epą. Lenkas Josef Zylka buvo tas “laimingasis”, patekęs į sąrašą paskutiniu. Ir DP komisijos direktorius nerūpestingai pastebėjo: “Šiuomi DP problema Europoje pastatyta į pakenčiamą padėtį. Ten liko tik raiši, nesveiki ir akli”.

4. Darbdavys yra įpareigotas pabėgėliui mokėti pagal jo pajėgumą ir darbingumą atitinkamą ir vietoje įprastą atlyginimą. - 5. Darbdavys privalo darbininką nuo įmonės ir neįmonės nelaimingų atsitikimų apdrausti- Pebėgėliai, dirbantieji įmonėse, kurie priklauso privalomam nuo nelaimingų atsitikimų apdraudimui yra SUVA Luzernoje apdrausti. Įmonė turi jų darbo die-
Jei sumaišytų siųstuvusChristian Sciense Monitor stato šitokį klausimą, pateikdamas dviejų Maskvos radijo siųstuvų tos pačios dienos programos ištraukas:Sovietų klausytojams:“Buržuazinė ir proletarų moralė, pagal geniališkąjį drg. Stalino veikalą “Marksizmas ir kalbinės problemos”, yra diametraliai priešingos”.“Buržuazinė moralė neįmanoma be religijos, be misticizmo, neišradus Dievo autoriteto”.“Religinės” moralės principas yra, kiekvienas sau, tik Dievas visiems. Sovietinės bendruomenės principas yra vienas už visus, visi už vieną. Šiandien komunistinė moralė mūsų krašte nustelbia religinę moralę”.

Transliacija į užsienius:“Sovietų pilietis gali išpažinti betkokią religiją, kokią pasirenka. Taip pat yra parūpinamos visos medžiaginės sąlygos kiekvienam kultui. Bažnyčia turi'tei- sę paruošti kulto tarnus specialiose seminarijose”.“Sovietų Sąjungoje Bažnyčia nuo valstybės atskirta Ji naudojasi visiška laisve. Valstybė į religinių grupių reikalus nesikiša. Jos yra absoliučiai autonomiškos. Tikybinė laisvė Sovietų Sąjungoje .yra platesnė negu kapitalistiniuose kraštuose”.— Atėnai. — 2000 asmenų, karo teismo iki 1951 m. lapkričio mėn. nuteistų mirti, bausmė pakeista kalėjimu iki gyvos galvos.

nas arba valandas įtraukti į draudžiamųjų asmenų atlyginimo sąrašus.6. Pabėgėlis yra įpareigotas jo išvažiavimo pasiruošimus toliau tęsti ir prie pirmos galimybės mūsų kraštą apleisti.7. Pasikeitus aplinkybėms arba dėl pabėgėlio blogo elgesio mes pasiliekame sau teisę kiekvienu metu darbo leidimą atšaukti.8. Jeigu darbininkas ir darbdavys pageidauja darbo leidimo aplinkybių prailginimo, tai baigiantis leidimui prieš 14 dienų turi paduoti per darbdavį atitinkamą, prašymą.9. Pabėgėlis tūri tuojau su pabėgėlio liudymu į svetimšalių policiją atvykti ir po to tą liu- dymą darbo leidimo įrašymui mums atsiųsti.Darbo sąlygoms galioja dar obligancinės teisės nuostatai ir visos vykdytinos bendros ir normalios darbo sutartys”.Pabėgėlių gyvenimo sąlygos nuo to laiko žymiai pasikeitė- Daugumas susirado darbą patys, o kitiems policija parūpino. Pradžioje buvo siūloma pasiieškoti darbo pas ūkininkus, bet kai norinčiu neatsirado, buvo leista dirbti fabrikuose. Visi, nežiūrint specialybės, buvo skiriami pagalbiniais darbininkais ir kaip tokie gaudavę mažesnį atlyginimą kaip šveicarai. Tik vienas kitas turėjo laimės per dideles pastangas bei pažintis gauti padoresnį savo specialybės darbą.Heimai ir darbo lageriai viens po kito buvo uždaromi. Tokio likimo susilaukė ir lietuvių Seimas Yverdone. 1946 m. lapkri-. čio pradžioje likusieji’ jame gyventojai buvo iškelti į kitus tris Hėimus ir apgyvendinti bendrai su kitų tautybių pabėgėliais.Visi kursai baigėsi-1947 m. vasaros pradžioje ir Schul-und Werkstaettenlager Wallisellen įgyveno daugiausiai dirbantieji, nes privačiai apsigyventi dėl butų stokos Zuericho mieste ir Wallisellen miestelyje buvo sunku. Be to, pabėgėliams nebuvo duodami nei buto, nei kambario leidimai, o be leidimo niekas neišnuomodavo. Už patalpą lageryje teko mokėti po vieną franką, nežiūrint kiek viename kambaryje gyventų žmonių. Tuo pačiu laiku Zuerichę mieste buvo galima visai padorų kambarį gauti už 30 frankų mėnesiui. Nemažai lageryje apsigyveno šeimų, kurioms buvo duoti atskiri kambariai, bet, mokant už kiekvieną šeimos narį po vieną franką į dieną, susidarydavo į mėnesį nežmoniškai >augšta nuomos kaina, aiškus išnaudojimas prievartos būduGyvenimas lageryje pasidarė dar sunkesnis. Maitintis lagerio maistu, kuris buvo gana blogas ir už jį mokėti brangiai nebuvo jokios prasmės, tad teko pačiam pirktis. Kilo sunkumai su pasi- gaminimu, nes į virtuvę neleido, o„elektrinius virimo indus naudoti, griežtai uždraudė, nes už elektrą mokėjo lageris. Laimei

I Zuerichę buvo galima nusipirkti primusų, tai visos šeimos juos Į ir įsigijo. Tokie patys sunkumai, buvo ir su baltinių skalbimu. Lageryje jokios skalbyklos nebuvo, tai teko naudotis prausykla. _ , 1947 m. , pavasarį nuo perkąi- tintos krosnies užsidegė vienas barakas. Policija uždraudė toliau tokiu būdu barakus apšil-. dyti ir tuojau buvo visuose barakuose išardyti apšildymo įrengimai. Rudenį kiėkviego barako koridoriuje pastatė po vieną nedidelę geležinę krosnį, kuri-turėjo apšildyti viso barako kam-, barius, kurių- buvo po lQ.var net daugiau. Suprantama, kad-šildy-- mas negalėjo būti pakankamas. ^Grįžę^įš- mintelę krosnį irz šildydavusi iki eidavo į šaltus kambarius miegoti. Pradžioje malkas atnešdavo ir vakare pakurdavo lagerio išlaikomi pabėgėliai, kuriems už dar-, bą buvo mokamąs nedidelis atlyginimas ir duodamas visas išlaikymas. Vėliau, tie žmonės išėjo privačiai dirbti ir lageris liko be pigios darbo jėgos, o iš šalies samdyti nenorėjo, tad įsakė grįžusioms iš darbo patiems atsinešti malkų ir pasikurti. Po sunkaus, darbo fabrike, pasiėmę kirvius; eidavo skaldyti eglinių kelmų, kurie buvo skirti barakų apkūrenimui. Bet tai dar buvo pusė bėdos. Bet vieną dieną pranešė, kad malkų nėra ir jų greit nebus. Kambariuose atsirado didelė drėgmė, kuri pakilus- šalčiui virsdavo sniegu. Rezultataf buvo tokie, kad nevienas gavo-reumatizmą ar išijų. - - <O kaikas tada tremtinius Vokietijoje per spaudą informavo, kaip gražiai gyveną lietuviai pabėgėliai Šveicarijoje.. / ’Gavęs darbo leidimą kiekvienas neužilgo gaudavo iš policijos raštą, kad iš jo atlyginimo kas mėnuo išlaikoma tam tikra suma emigracijos išlaidoms padengti. Išlaikymai buvo daromi atsižvelgiant į gaunamą atlyginimą ir siekdavo net iki 10% brut- to atlyginimo sumos.
Privatus internavimasPabėgėliai, nors jau pradėjo dirbti ir savistoviai gyventi, vis- tiek buvo laikomi internuoti, tik pavadinimas buvo pakeistas į privatų internavimą. Judėjimo laisvė jau nebuVo varžoma, bet buvo kiekvienam atsiųstas trijuose egz- užpildytas blankas, kuriuos pasirašius du egz. turėjo grąžinti policijai, o vjeną pasilikti sau. Jame buvo sakoma, kad pabėgėlis be kontrolinės svetimšalių policijos leidimo negali keisti nei buto, nei darbo; visiems pasirodymams (paskaitos,, spauda ir tt.) reikalingas federalinio policijos skyriaus Berne leidimas; politinis veikimas ir elgesys, kuris gali bundesrato neutralumo politikai trukdyti, neleidžiamas; kiekvienu. metu valdžios organamas pilnus ir tikrus davinius teikti apie finansinę padėtį; Šveicarija pabėgėliams yra tik tranzito kraštas, todėl turi būti viskas daroma, kad Šveicariją kaip galima greičiau vėl apleisti; už priešingus veiksmus baudžiama. (B. d.)



Liet, komunistai skundžiasi
“LIETUVIAI STUDENTAI NEBEPAJĖGIĄ SUDERINTI MARK
SIZMO SU SOVIETŲ POLITIKA”, — stebisi maskoliai Vilniuje.

Augštieji svečiai iš pačios Maskvos. Paskaitos tebėra “anti- 
mokslinės”, be “marksistinės teisybės”. Kauno profesoriai 
neiškelia rusų. Rusai vis daugiau perima Lietuvos mokyklų 
vadovybę.

Sovietiniai “viršžmogiai” ir 
lietuviškieji maskolberniai vasa
rio mėn. pradžioje susirinkę LK 
P (b) Centro Komitete šukė gal
ias, kaip “pagerinti visuomeni
nių mokslų dėstymą LTSR augš
tosiose mokyklose”. Specialiai 
posėdžiui iš Maskvos buvo at
siųsti VKP(b) CK mokslo ir 
mgštųjų mokyklų skyriaus ve
dėjas J. Chliabičius, “Voprosy 
Filosofii” vyr. redaktorius, Dr. 
prof. D. Česnokov, I. Smirnov, F. 
Archipcev, M. Lavričenko. Pasi
tarimą pradėjo LKP (b) sekr. A. 
Frofimov, patvirtinęs, jog, nors 
pats Stalinas reikalauja pagerin- 
;i visuomeninių mokslų dėsty
mą, “Lietuvos mokyklose mark
sizmo leninizmo pagrindų, dia
lektinio ir istorinio materializ
mo, politinės ekonomijos dėsty
mas dar vis nepatenkinamai su
tvarkytas. Svarbiausias trūku
mas dėstant visuomeninius 
mokslus augštose mokyklose yra 
šernas idėjinis lygis, eilės dėfcty- 
;ojų talmudistinis-prisiskaitėliš- 
<as metodas dėstant marksizmo- 
leninizmo teoriją”. “Ponui” tarus 
žodį, kalbėjo LKP (b) sekr. V. 
Niunka- Net užsimerkęs, atgiedo
jęs stalinizmo giesmę, priėjo prie 
LTSR respublikos... Augštosio-* 
>e LTSR mokyklose šiuo metu 
mokosi 14.000 studentų ... Iš pa
grindų pasikeitė socialistinė stu
dentų sudėtis. Dabar daugumas 
studentų — darbininkų-kolūkie- 
žių vaikai. “Kaime buržuazinis 
nacionalizmas yra netekęs savo
sios bazės, tai mums iškilo užda
vinys pasiekti, kad artimiausiu 
laiku būtų galutinai demaskuota 
priešiška buržuazinių nacionalis
tų elementų veikla augštosiose 
mokyklose... Čia gi daugelis pa
skaitų nepakankamai persunk
tos bolševikinio partiškumo dva
sios, silpnai nukreiptos į kovą 
prieš buržuazinio nacionalizmo

įai nėra aktyvūs buržuazinių na
cionalistų iššifravime -.. Paskai
tos dėstomos sausai ir neįdomiai 
nepailiustruojant tarybinio gy
venimo respublkioje pavyz 
džiais”. Niunka ypač pyko, kad 
nepakankamai parodomas socia
listinės santvarkos pranašumas 
prieš kapitalistinę santvarką, 
silpnai išryškinamas kapitalizmo 
tolimesnio puvimo procesas, ne
pakankamai demaskuojami ame- 
rikiniai-angliškieji karo kursty
tojai ir jų pakalikai — lietuviš
kieji buržuaziniai nacionalistai. 
Daugelis paskaitų, pasak Niun
kos, yra “antimokslinės”, parem
tos buržuazijos pakalikų teori
jomis”. Niunka kaltino, kad lie
tuviai profesoriai visiškai nutyli 
apie revoliucinį judėjimą Lietu
voje. Jie nieko studentams nepa- 
sakoją apie Lenino apsilankymą. 
Vilniuje 1895 metais, apie Dzer-’ 
žinskio revoliucinę veiklą. Lietu
viai profesoriai kartu su studen
tais turį nagrinėti tokius Stali
no straipsnius, kaip “Iš Rytų 
šviesa”, “Reikalai klojasi”, ku
riuose esą giliai išanalizuoti 1918 
metų revoliuciniai įvykiai Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Niunka kaltino, kad lietuviš
koji profesūra mažai iškelianti, 
darbo žmonių kovą prieš ameri
koniškuosius ir angliškuosius im
perialistus ir jų pakalikus 1918- 
1919 metais. “Beveik visiškai ne
nušviečiama revoliucinė kova 
Smetonos valdymo laikais. J. Šių 
istorinių įvykių nutylėjimas su
daro priešiškiems elementams 
landą pratempti melagingajai 
“vieningosios srovės” teorijai, 
kurią buržuaziniai nacionalistai 
sukūrė išnaudotojiškų klasių in
teresais”. “Uždavinys galutinai 
įveikti buržuazinio nacionalizmo 
įtakos likučius reikalauja, kad 
visuomeninių mokslų dėstytojai 
pradėtų aktyviau kovoti prieš 
nacionalistines koncepcijas, kad 
jie, remdamiesi istoriniais fak
tais, teisingai marksistiniai nu
šviestų Lietuvos darbo žmonių 
išsilaisvinimo kovą.. -, kuriai 
vadovavo darbininkų klasė”. 
Dėstytojai privalą rimtai susido
mėti dabar vykstančia respubli
kos sovietmimo akcija... Niun- 
kd pirmiausia užsipuolė Klaipė
dos Mokytojų Institutą, kuris se
minaruose nekreipiąs dėmesio į 
studentų auklėjimą. Jo studentai 
“dažnai nemoka susieti mark
sizmo leninizmo teiginių su

bq vidaus ir užsienio politikos 

klausimais, su komunistine 
praktika”.

(Kad turbūt ir pats Marksas su 
Leninu nemokėtų suprasti kur 
eina MVD imperija). Kauno 
augštųjų mokyklų profesoriams 
buvo skaudžiai prikišta, kad jie 
savo specialiųjų mokslų kated
roje “pratempia buržuazines pa
žiūras, iškraipo ir vulgarizuoja 
marksizmo ir leninizmo teigi
nius, sumenkina rusų mokslinin
kų vaidmenį vystant mokslą ir 
techniką, nutyli tarybinio moks
lo laimėjimus” (Ak, tu Niunka, 
argi tu ne maskolbernis!). Tada 
Niunka perėjo prie religijos. 
Esą, augštosiose mokyklose kuo 
rimčiausiai turi būti pradėta ko
voti su klerikalizmu. Esama “di
delių trūkumų organizuojant 
ateistinę-mokslinę propagandą”. 
Netoli savo kalbos baigmės N- 
pareiškė, jog “šeimyniškumo ir 
nerūpestingumo aplinkybėmis, 
kaikuriose Kauno augštosiose 
mokyklose marksizmo leninizmo 
pagrindų katedrose ilgą laiką 
dirbo priešiški elementai (Jie iš-' 
vežti pasišildyti Stalino saulėje 
prie Stalingrado kanalų).

Diskusijose drg. Stepanov, Vil
niaus filosofijos katedros vedė
jas užsipuolė rektoriumą ir de
kanus, kad jie dėl šių trūkumų 
esą kalti, nes blogai koordinavę. 
Klaipėdos Instituto politinių 
mokslų katedros vedėjas drg. 
Strekolov reikalavo, kad partija 
kontroliuotų katedros veiklą. 
Vilniaus universiteto pol. moks
lų katedros vyr. asist. drg. Zak- 
sas skubino partiją, kad greičiau 
būtų išversta daugiau marksisti
nių leninistinių veikalų iš rusų 
kalbos ir studentai būtų privers
ti juos nagrinėti (Per septynis 
metus jų buvo išleista 117 tomų). 
Žydų tautybės Zaksui tik atsi
sėdus, atsistojo LKP (b) CK lek
torių grupės vedėjas Nosov ir 
tarp kitko pastebėjo, jog dauge
lio augštųjų mokyklų dėstytojų 
paskaitose “silpnai demaskuoja
mi konkretūs buržuazinio nacio
nalizmo ir kosmopolitizmo ideo
logijos skleidėjai. Po “taikios” 
Vilniaus Pedagoginio Instituto 
direktoriaus pavad. drg. Ariškin 
šnekos, kalbėjo “LKP (b) CK 
Partijos Istorijos Instituto-Mark* 
so-Engelso-Lenino instituto prie 
VK(b) CK filialio direktorius 
drg- Šarmaitis” paprašęs daugiau 
marksistinių veikalų lietuvių 
kalba. Šiuo metu esąs lietuvių 
istorikų uždavinys parengti lie
tuvių komunistų partijos, lietu
vių revoliucinio judėjimo isto-

Lygio ar moralės klausimas?
“TŽ” Niujorko korespondentas 

pereitame numeryje paminėjęs 
Niujorko lietuvių pasipiktinimą 
“Vienybės” pastaruoju numeriu 
(Nr. 14), primena straipsnį “Mū
sų spaudos moralė ir lygis”. Man 
rodos, kad ne tame V. Trumpos 
straipsnyje sukaupta blogybė. 
Juk V. Trumpa (tikra pavardė, 
ne tas “Trumpa”, kur prieš treje
te metų iš Montrealio gastrolia
vo) pasako daug teisybės. Jo di
džiausias nusikaltimas tas, kad 
jis pasisako greičiau už nemora
lią spaudą, negu už žemo lygio. 
Esą, “antrosios rūšies (t.y. “že
mo lygio, bet morali”) spauda 
verta net didesnio pasmerkimo, 
nes anot priežodžio, “geriau su 
protingu pamesti, negu su kvai
lu rasti”. Gaila, kad p. V. T. ne
moralumą sutapatybina su pro
tingumu. Į tokius teigimus gali
ma tik pasakyti, kad čia jau tik
rai spaudos moralės klausimas.

Nežinau, kokia laiko p. V. Tr. 
“Vienybę” — moralia ar nemora
lia, bet, matyt, laiko “protinga”, 
kad jai rašo. Ir kaip tinka tie p. 
V. Tr. išvedžiojimai šiam laik
raščiui!

Jau kelintas mėnuo “Vieny
bė” iš peties veržiasi į politinį 
bulvarizmą, nesiskaitydama su 
niekuo, nepalikdama nieko šven
ta, nieko tauru, viską murzinda
ma ir su purvais maišydama. Ne
stebėtina, kad tūlas atviradvasis 
žmogelis “Naujienose” ją net ap
kaltino turint ryšių su bolševiz
mu, esą, gal poetas (Tysliava) 
kito poeto (Giros) kelian trau
kiąs. Tai rodo, kokių įtarimų 
mažiau pastabiam žmogui gali 
sukelti beatodairiškas bulvariz- 
mas, siekiąs betkokio šlamšto 
kaina biznieriško pasisekimo

riją. Antai, drg. Andriejev nese
niai apgynė disertaciją “Lietu
vių tautos kova už tarybų val
džią 1918-1919 m.”. Instituto 
bendradarbiai išleido visą eilę 
studijų temomis: “Lenininė “Is
kra” Lietuvoje”, “Visuotinas 
streikas Kaune 1936 m.”, Šar
maitis apgailestavo, jog tiek lie
tuvių inteligentų neturi teisingo 
supratimo apie revoliucinį judė
jimą Lietuvoje, nežino pačių pa
grindinių faktų... Kauno kom
partijos sekr. Lukoševičius skun
dėsi už Žemės Ūkio Akademiją 
Kaune, jog jie

neranda “lietuvių kalba mo
kančių visuomeninių mokslų 
dėstytojų”. x

Lukoševičius ta pačia proga rei
kalavo pagerinti rusų kalbos 
dėstymą augštosiose ir vidurinė
se mokyklose, kad studentai iš
moktų bent tiek rusų kalbos, kad 
galėtų studijuoti Staliną ir Le
niną jų originaliuose veikaluose.

LTSR Mokslų Akademijos Į vedėjas Byčkov su kolege Nizo- 
vicprezidentas Žiugžda reikalą- Į vaja, Kauno Politechnikos Insti- 
vo “kuo greičiausiai su šaknimis tu to politinės katedros vedėjas 
išrauti iš tarybinių žmonių są
monės ir buities kapitalizmo lie
kanas”. Taip pat jis reikalavo 
jog būtinas reikalas atkreipti dė
mesys “mokslinio tyrimo darbo

Toronto “The Art Club .of New Canadians”. Viduryje pirmininkas dail. T. Valius

PLAČIAM PASAULY PASILAIKIUS
Valstiečių Internacionalo biu

letenis praneša, kad komunisti
nė Varšuvos valdžia uždraudė 
įleisti į Lenkiją 47 laisvajame 
pasaulyje leidžiamus laikraščius. 
Jų tarpe esą suminėti ir 5 lietu
viški laikraščiai. Iš uždraustųjų 
32 yra spausdinami JAV, kiti D. 
Britanijoje, Kanadoje ir Vokie
tijoje.

Atominiai ginklai Europai 
ginti*

Savo metiniame pranešime 
gen. Eisenhoweris rūpestingai 
vengė prisiminti atominius gink- 

sensacijų ištroškusių smalsuolių 
minioje.

“TŽ” korespondento užregist
ruotą pasipiktinimą iššaukęs 
“Vienybės” pasirinktas kelias 
yra ne naujas. Jau kelintas mė
nuo ji verčiasi piktomis aliuzi
jomis ir šmeižtais ypač VLIKo ir 
jo žmonių atžvilgiu, taškydamo
si įvairiausiais išmistais, džiū
gaudama dėl kiekvieno nesusi
pratimo ar grupių susikirtimo. 
Atrodo, kad ji ir teturi tą vie
ną tikslą — VLIKą ir visą mūsų 
rezistencinę organizaciją su
griauti. Ilgą laiką ji šaukė į ko
vą prieš katalikus ir katalikiškų
jų grupių atstovus, trindama 
rankas, kad ir kitur atgarsių iš
girsdavo. Tada buvo visi geri, 
kurie tik kėlė triukšmą prieš 
“diktatūrą”. Dabar štai kivirčai 
atslūgo, prieita susitarimo persi
organizuoti. “Vienybė” iš pasku
tiniųjų šoko pulti visus, kas prie 
konstruktyvaus darbo prisideda, 
o kas eis į rezistencinius orga
nus dirbti, tai “žiūrės į laisvini
mo darbą, kaip į pragyvenimo 
šaltinį”. Kokį tik žmogų pami
nės, tuojaus puola, kad pasipel
nyti norįs, pinigų ieškąs.

Žinoma, kiekvienas viską ver
tina pagal savo mastą. Tačiau, 
kai kitų veiksmus kas pradeda 
šitokiuo savu masteliu vertinti, 
tai, man ding, čia jau moralės 
klausimas. Kažin, kaip V. Trum
pa vertintų? Jis sako, kad vis- 
dėlto “geriau su protingu pa
mest, negu su kvailu rast”. Bet, 
viena, čia jau perdaug reikėtų 
“pamesti” — visą mūsąją rezis
tencinę veiklą ir visą idealizmą, 
— o antra, vargu ar galima lai
kyti “protingu” cinišką liežuvin- 
gumą. A. Grybas.

sukoordinavimui respublikoje”. 
Vilniaus universiteto prorekto
rius drg. Mitropolsky prisipaži
no, “kad universiteto vadovai 
dar nepakankamai rūpinąsi auk
lėjimo darbo organizavimu”. 
Vilniaus kompartijos sekretorė 
drg. Abečiūnaitė prikišo Dailės 
instituto ir konservatorijos polit. 
mokslų katedroms —

’’yra atitrukusios nuo tarybi
nio vaizduojamo meno uždavi
nių”.

Neatsitiktinai čia daugelio stu
dentų darbo tematikoje esąs jau
čiamas apolitiškumas,-, nesugebė
jimas tapyboje ir skulptūroje at
vaizduoti didvyrišką tarybinę 
tikrovę.

Diskusijose dar kalbėjo Žemės 
Ūkio Akademijos politrukas Ju- 
mašev, LTSR Mokslų Akademi
jos Ekonomikos Instituto direk
torius Budrys, Valstybinės Kon
servatorijos politrukė Girdzi
jauskienė, Kauno Kultūros In
stituto politrukas drg. Mironov, 
LKP (b) partinės mokyklos po
litrukas Tiškevičius, Vilniaus 
univeršiteto marksizmo katedros

Galicki ir kiti. •
Po to, ką pasakojo mums žve

jai, pusei metų praėjus nuo jų 
pabėgimo iš tėvynės, vaizdas 
mažai ką pakito.

lūs. Tačiau jis priminė “pagrin
dinius pasikeitimus” kariuome
nėje, turinčioje “naujo tipo gink
lus”. Sakoma, kad tai atominės 
bombos JAV daliniuose. Dėl jų, 
sako, reikėsią perorganizuoti vi
są sistemą — divizijas sumažinti 
iki 12.000, kad būtų lankstesnės 
ir judresnės, o jų ugnies pajė
gumą garantuos atominis gink
las. Bet šiuo metu tai neįmano
ma padaryti visos Europos mas
tu, nes nėra JAV įstatymo, kuris 
leistų atominį ginklą duoti ir są
jungininkams.
Amerikiečių raketinės bombos 
, Alabama valstijoje, Restone, 
netoli Huntsville, 72 kv. mylių 
labai budriai saugojamame plo
te kartu su amerikiečiais dirba 
nemažas būrys vokiečių specia
listų, iki 1945 m. Peenemuendė- 
je gaminusių hitlerines V-2. Kas 
ten dirbama, nesakoma, bet aiš
ku, kad ne kas kitas kaip raketi
niai ginklai. Pasak ten dirbančių 
vokiečių, naujieji ginklai paly
ginus su V-2 esą daug tobulesni 
ir jie įsitikinę, kad Hitleris V-2 
įsakęs per anksti pradėti vartoti, 
nors ir taip jau buvo pervėlu.

Redstone dirbą apie 8000 dar
bininkų ir tarnautojų, jų tarpe 
113 vadovaujamų vietų turį vo
kiečiai, tokie kaip vienas iš išra
dėjų Dr. M. - Schilling, Peene
muende tyrimų įstaigos vedėjas 
prof. Werner Braun, toliau Dr. 
Kraft, Dr. Ehrike ir kt. Pasak 
Ehrikes iš visų Peenemuendes 
specialistų sovietams sava valia 
nuėjęs dirbti tik vienas Helmut 
Groettrup, elektronikos specia
listas, kuris dabar greičiausiai 
dirbąs panašioje įmonėje netoli 
Maskvos. Esą, galima spėti, kad 
jie ten V-2 patobulinę, tačiau es
minių pakeitimų nebus pasiekę, 
nes ten neliko tam reikalingų sri- 
čių specialistų. Vakarų sąjungi-1 $15.000 algą ir teise dalyvauti 
ninkams pasidavę apie 400 Pee- debatuose, bet be teisės balsuoti, 
nemuende specialistų. Nuo 1945 Pagal projektą senatorių jturėtų 

lapkričio mėn. jie esą jau | likti ne tik pasitraukiąs Truma- 
i nas, bet ir Hooveris, dar tebe
gyvas vienas iš ankstyvesniųjų 
prezidentų.

Priviso vilkų
Lenkų medžiotojų laikrašty 

rašoma, kad rytų Europoje la
bai privisę vilkų. Jų išsiplėtimo 
linija esanti į rytus nuo linijos 
Alensteinas-Varšuva, kaikurio
se vietose — apie Kielens, No- 
voradomską, Koeslną pasirodą 
pavienių gaujų. Taigi Lietuva 
vilkų krašte- O priežastis esanti 
aiški, būtent, kad ten niekam ne
leidžiama laikyti ginklų.

m.
Amerikoje.

Sovietai nutraukė santykius 
su Kuba

Sovietų Rusija nutraukė dip
lomatinius santykius su Kubos 
naująja vyriausybe dėl inciden
to su diplomatiniais kurjeriais. 
Kubos muitinė nesutiko praleis
ti nekontroliavus jų atsigabentų 
valizų. Jie tada sėdo į kitą lėk
tuvą ir išskrido atgal į Meksiką.

Gen. Batista, buvęs puskari
ninkis, prisiekė kaip prezidentas. 
Rinkimai atidėti iki lapkričio 
15 dienos.

VT URT valdytojo J. Brazaičio laiškas
Dirvos (52. 3.13) koresponden

tui J. Masiuliui į jo klausimą: 
“Ar J. Brazaitis nuvyko į JAV 
kaip VLIKo įgaliotinis su VLI 
Ko misija ir ar tuo titulu jis da
vė spaudai savo pasikalbėjimus”, 
— T. Šidiškis, kaip VLIKo ir 
Vykdomosios Tarybos narys, at
sakė: “J. Brazaitis išemigravo 
per IRO bendra tvarka. Iš VLI 
Ko jis laikinai pasitraukė ir į jo 
vietą įėjo naujas jo grupės at
stovas. J. Brazaitis galėjo duoti 
pasikalbėjimus tik savo arba sa
vo politinės grupės vardu, bet ne 
VLIKo“.

Toks klausimo kėlimas ir į jį 
atsakymas prasmingais nutylėji
mais arba faktų iškreipimu ga
lėjo sudaryti įspūdį, kad Brazai
tis Amerikoje pasikalbėjimus 
duoda VLIKo vardu, kad laiky
damas save VLIKo bei Vykdo
mosios Tarybos nariu ir tuo var
du atlikdamas tam tikrus įparei
gojimus, elgiasi savavališkai, 
peržengia įgaliojimus, savinasi, 
kas jam nepriklauso, žodžiu virs
ta chlestakovu.

Labai gerbdamas T.- Šidiškio 
autoritetą informacijos srityje, 
vis dėlto kreipiausi formaliai į 
VLIKo bei VT pilmininką, norė-

• in
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A1 m u s. Į damas patikrinti T. Šidiškio

Nenori būti burmistrais \
IkiCšiol Rytų Vokietijoje mies

tų bei miestelių burmistrais daž
nai buvo skiriami nekomunistai 
ir ne vad. vienybės partijos žmo
nės. Dėl to dėl kiekvieno nepa
sisekimo jiems būdavo suverčia
ma visa bėda. Dabar nepriklau
są valdančiai partijai visai neiną 
į burmistrų vietas. Liberalų par
tija net oficialiai pranešė į tuos 
postus negalinti duoti savo žmo
nių, nes niekas iš jos narių ne
sutinkąs tose pareigose būti.

Thueringijos liberalų partijos 
pirmininkas tai aiškina tuo, kad 
jie buvę paverčiami atpirkimo 
ožiais dėl nepasisekimų, ku
riems išvengti nebuvę sudaroma 
sąlygų-
Ghandi sūnus taip pat kovoja
Vyresnysis Ghandi sūnus Ma

nilai, gyvenąs Kadise tėvo gy
ventame name netoli Durban P. 
Afrikoje, reikšdamas protestą 
prieš vyriausybės vedamą gy
ventojų rūšiavimo pagal rases 
politiką, buvo paskelbęs bado 
streiką ir išbadavo 21 d. Vyriau
sybė betgi visai nereagavo. Jis 
šaukia panaikinti rasių nesutari-, 
mo priešastis prieš P. Afrikos 300 
metų jubiliejų, kurį europiečiai 
švęs balandžio 6 d.

Kašmiro žemės reforma
Kašmiro steigiamasis seimas 

patvirtino vyriausybės pradėtą 
žemės reformą ir nutarė už nu
savintus dvarus nieko nemokėti. 
Yra nusavinta apie 10.000 dva
rų ir žeme aprūpinta apie 700.000 
žemdirbių. Tuo būdu esą aprū
pinta 96% bežemių.

Buvę prezidentai senatoriais
Senatorius H Humphrey pa

teikė projektą įstatymo, kuriuo 
kiekvienas buvęs prezidentas 
būtų padaromas senatorių su

formacijas apie mane ir prašyda
mas pranešti: (a) kokis buvo 
Vykdomosios Tarybos nutarimas 
dėl man pavedamo politinės kon
ferencijos klausimų išstudijavi
mo ir jų paruošimo; (b) ar tas 
nutarimas buvo atšauktas ko
kiais paskesniais nutarimais; 
(c) ar aš išvykau į JAV su už
sienių tarnybos valdytojo titu
lu, ar išvykdamas buvau VLIKo 
iš tų pareigų atleistas. Į tai VLI 
Ko bei VT pirmininko raštu 
1952. 3. 23. buvo atsakyta:

“VliKo URT Valdytojui Juo
zui Brazaičiui.

Atsakydamas į Tamstos man 
rašytą 1952. 3. 15. laišką, turiu 
garbės pranešti, kad

1. Tamstai išvykstant laikinai 
į JAV VLIKo VT yra štai ką nu
tarusi — a. Brazaičiui mokėti ik
šiolinį atlyginimą iki 1952 m. ba
landžio mėn. 1 d.; b. Pavesti jam 
kontaktuojant su PŽ, ALT bei 
LE-PLG atlikti paruošiamuosius 
darbus (programą) veiksnių 
konferencijai.

2. Tas VT nutarimas nebuvo 
atšauktas, atvirkščiai, jis buvo 
VLIKo 1952. II. 1. posėdy pa
tvirtintas (protokolas Nr. 299).

3. Tamsta išvykai į JAV užsie
nių reikalų tarnybos valdytojo 
titulu ir VLIKo iš savo pareigų 
nesi atleistas”.

''' II. >
VLIKo bei VT pirmininko pa

reiškimo punktas (la) nuramina 
ir kitą kaikurios spaudos (“Dir
va”, “Vienybė”, “Laisvė”) susi
rūpinimą, kad Brazaičiui esą 
tebemokamas’ atlyginimas net 
500 dol. mėnesiui.

Ta proga paaiškintina ir kon
krečiau: (a) Vykdomosios Tary
bos narių ir VLIKo Pirmininko 
(VLIKo nariai atlyginimo visai 
negauna) atlyginimas visų vie
nodas — po 450 DM mėnesiui ir 
šeimos priedas. Taigi šiuo atve
ju Brazaitis gavo ne 500 dol. mė
nesiui, bet markes skaitant dole
riais mėnesiui viso 128 dol. (b) 
Brazaitis, kaip ir tos pačios spau
dos minėtas' Kaminskas, išvykę 
iš pareigų atlyginimą gavo (ne 
gauna) už tris mėnesius, (c) 
Tarp Brazaičio ir kitų VT išvy
kusių narių atlyginimo atžvilgiu 
skirtumas tas, kad Brazaitis VT 
darbe savo vietoje paliko kitą as
menį, ir iš Brazaičiui skirto tų 
trijų mėnesių atlyginimo buvo 
mokama tam, kuris jo vietoje 
dirba.

III.
Dirvoje (52. 3. 13) MLT narys 

Puskepalaitis, paklaustas: “Ar 
tiesa, kad MLT nenori įsijungti į 
VLIKą, atsakė, kad visuomenė
je tokią klaidingą išvadą kaikas 
padarę iš Brazaičio pareiškimo 
spaudai. Po šito Puskepalaičio 
pasikalbėjimo kaikuri spauda 
ėmė rašyti, kad VLIKo nariai 
apie MLT netiesų skelbią. — Ry
šium su šia polemika, kiek ji lie
čia mane, laikau tikslinga at
kreipti dėmesį į šiuos faktus:

Viena, p. Puskepalaitis buvo 
atsargus ir pastebėjo vis dėlto, 
jog “Brazaitis netvirtino, kad 
MLT tiesiog atsisakė įeiti į VLI 
Ką”. Bet gaila, kad jis nepasakė, 
ką Brazaitis tvirtino, ir ar tai,

LENKIJOS BAŽNYČIA PUOLAMA
Anapus geležinės uždangos be

liko vienintelė komunizmui prie
šinga jėga, tai Katalikų Bažny
čia. Nors Bažnyčios organizaci
ja yra apardyta, tačiau tikinčių
jų bendruomenė dar stipriai lai
kosi- O tokioje Lenkijoje dar pa
jėgi yra ir Bažnyčios organizaci
ja. Bandymai ją sugriauti ir su
kurti nepriklausomą nuo popie
žiaus bažnyčios organizaciją ne
davė dar jokių žymesnių vaisių. 
Tam tikras skaičius valdžiai nuo
lankių kunigų yra surinktas, ta
čiau tikintiesiems jie teturi labai 
menkos įtakos.

Kovo mėn. pradžioje Lenkijos 
premjeras Cyrankiewicz pakvie
tė konferencijon Lenkijos vys
kupų konferencijos nuolatinius 
sekretorius, vysk. Klepacz ir 
Choromanski, tuos pačius, kurie 
kartu su trečiuoju, vysk. Zakr- 
zewskiu, 1950 m. balandžio 14 d. 
buvo pasirašę vad. vyskupų ir 
vyriausybės susitarimą, regu
liuojantį Valstybės ir Bažnyčios 
santykius.

Kaip aukščiau, taip ir šioje 
konferencijoje Cyrankiewicz 
smarkiai puolė Bažnyčią ir kal
tino laužant aną susitarimą. Jis 
pareiškė, kad vyriausybė nuta
rusi toliau šitokios padėties ne- 
bepakęsti. Vyriausybė laukianti, 
kad vyskupai pagaliau pasiryšią 
ir ryšius su Vatikanu nutrauksią. 

ką Brazaitis tvirtino, yra tiesa, 
ar netiesa. Tad pakartoju Brazai
čio pasakymą: “MLT atstovas 
Vykdomojoj Taryboj p. Brakas 
pareiškė, kad šiuo metu nelaikc 
aktualiu klausimu M Lietuvos 
atstovo buvimą VLIKe”. Kad 
būčiau čia netiesą pasakęs, ti
kiu, p. Puskepalaitis netvirtins.

Antra, tikslumo ir tiesos dė
lei noriu pastebėti, kad anas ma
no pareiškimas kaikurių laikraš
čių buvo sutirštintas ta prasme, 
kad iš mano išdėstytų vienos ir 
antros pusės argumentų buvo 
paskelbti tik vienos pusės ir pa
reikšti mano vardu, o mano mi
nėta p. Brako pažiūra buvo pa
versta MLT pažiūra. Betgi šian
dien turiu pagrindą tvirtinti, kad 
laikraštis ir pastaruoju sutiršti- 
nimu klaidos nėra padaręs. Ti
kiu, to dabar neneigs p. Puske
palaitis taip pat.

IV.
Dirvos 52. 3. 13. iškelia, kad 

mano expose spaudos konferen
cijai apie VLIKo veiklą nebuvo 
suminėti diplomatiniai atstovai, 
ir iš to daro išvadą, kad “tūlos 
grupės” padariusios tylos są
mokslą prieš “kaikuriuos (be
veik visus)” diplomatus.

Tiesa, kad mano pranešime 
apie diplomatinius atstovus ne
buvo kalbama. Bet netiesa, kad 
šis faktas duoda bet kurio pa
grindo anoms išvadoms apie są
mokslą. Dariau apžvalgą ne apie 
laisvinimo veiksnių ir jų tarpu
savio pasiskirstymą laisvinimę 
darbe, o tik apie VLIKo veiklą 
ir tai tik tos veiklos dalį, kuri 
praktiškai įeina į užsienių tar
nybos sritį. Imdamasis diploma
tinių atstovų veikimo apžvalgos, 
būčiau greičiau galėjęs duoti pa
grindo kitoms nereikalingoms iš
vadoms.

Ką iš tikrųjų laikau laisvini
mo veiksniais, iš to nedariau ir 
nedarau jokios tylos, kai apie tai 
yra vieta kalbėti. Tame pat pa
sikalbėjime paklaustas dėl pra- 
matomos veiksnių konferencijos, 
pareiškiau: laisvinimo veiksniais 
įprasta laikyti VLIKą su VT, 
mūsų pasiuntinius, ALTą, Ben
druomenę. Tatai buvo referuota 
ir spaudos^^ .panešimuose vi
suomenei, kur gaudavau pasisa
kyti ne tik apie VLIKo veiklą, 
bet apie Lietuvos bylą apskritai, 
pasiuntinių ir VLIKo darbo cha
rakterį apibūdindavau šiais žo
džiais: Lietuvos pasiuntiniai, 
kaip mohikanai, eina sargybas 
savo tvirtovėse, į kurias juos pa
statė nepriklausoma Lietuva, o 
VLIKas su prityrusiais talkinin
kai (ALTu, Free Europe pataria
mąja grupe, ne postuose esan
čiais diplomatais) yra judrieji 
daliniai, kurie veržiasi ten, kur 
strategiškai sėkmingiausiai gali 
vieną ar kitą tikslą laimėti (Či
kaga).

Kuriais sumetimais buvo ir te
bėra iškraipomi faktai ar fabri
kuojami prasimanymai, kaip ir 
šis tylos sąmokslo įtarinėjimas, 
palieku spręsti pačiam šio laiš
ko skaitytojui.

Prašau priimti, Pone Redak
toriau, mano tikros pagarbos pa
reiškimą.

J. Brazaitis.

Tai išgirdę, abu vyskupai atsisto
jo ir išėjo- .

Sekančią dieną komunistų or
ganas Trybuna Ludu pradėjo 
spausdinti seriją straipsnių prieš 
Vatikaną, kaip Lenkijos ir visų 
lenkų tautos siekimų priešą bei 
reakcijonierių tvirtovę. Kas iš 
pradėtosios priešbažnytinės pro
pagandos išsivystys, tuo tarpu 
dar ne visai aišku. Gal tai tik pa
rengiamasis laikotarpis, o gal jau 
ištikrųjų bus pradėtas planas 
Lenkijos Bažnyčią atskirti nuo 
Romos.

Šituose savo keliuose bolševi
kam betgi nesiseka. Iš augštes- 
niųjų dvasininkų renegatų jie 
neatranda, o ir eiliniav kunigai, 
ryžęsi pabandyti stoti katalikų ir 
bolševikų bendradarbiavimo 
frontan, jau atsikvoši. Taip eks
komunikuotas kunigas J.Plojhar 
Čekoslovakijoje bandė sudaryti 
“Katalikų Liaudies Partiją”, bet 
dabar komunistinė valdžia ir jį 
patį puola. Ir tai ne kaip mau
rą, atlikusį savo pareigą, bet kaip 
nieko nepasiekiantį ir neištiki
mą. Matyt, ir jis visdėto pertoli 
nedrįsta eiti, o už tai, beabejo, 
bus kada nors įterptas į “vaka
riečių imperialistų šnipų” bylą 
ir... išnyks.

— Victoria. — Brit Kolumbi
jos provinciniai rinkimai pa-’ 
skelbti birželio 10 d.
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•- Technikinė komisija patvir
tino, jog Šiluvos vidurinė mo
kykla buvo* taip prastai pastaty
ta, jog išgriuvo jos lauko siena. 
Atlik# stambūs pataisymai.

• Kovarsko rajono kolūkie
čiai vieną filmą žiūri kelias die
nas iš eilės, nes mechanikai nie
kad nepajėgia ištęsti iki galo. 
Aparatai gauti iš “broliškųjų 
respublikų”. Skundžiamasi, jog 
labai blogai veikia propagandi
nių filmų sistemos tinklas ir 
Kauno srityje. “Labai žemas ki
no filmų rodymo lygis Nauja
miesčio, Viliampolės ir kituo
se rajonuose”.

• LTSR spauda smulkiai ap
rašo Žmuidzinavičiaus Maskvoje 
vykusią parodą, kuri susilaukusi 
didelio susidomėjimo, Buvo iš
statyta apie 170 kūrinių, prade
dant 19 šimt. ir baigiant dro
bėmis, sukurtomis praėjusiais 
metais. (Pramonė atgimsta, Miš
kas valstybei, Rytas Klaipėdos 
apylinkėse ir kt). Maskvos laik
raščiai plačiai parodą paminėję. 
“Iskųstvo” leidykla išleido spe
cialų katalogą, kuriam įžangą 
parašė meno kritikė J. Boriso
va. Peisažas “Nemuno žiotys” 
buvo atrinktas visasąjunginei 
parodai Indijoje. (Atidaryta 
prieš pora savaičių Kalkutoje, 
iš ten bus perkelta į Bombėjų ir 
N". Dehli). Maskvos universite
tas užpirko^ du paveikslus būsi
miems universiteto dangorai
žiams. Maskvoje šiuo metu taip 
pat vykstančioje TSRS dailės 
parodoje išstatyti du Žmuidzi
navičiaus kūriniai — “Baltijos 
Piramidės” (Baltijos Kopos) ir 
“Nemuno krantai”. “Tiesoje” ra
šoma, jog “dailininkas per 50 m. 
sukūręs apie 1.700 paveikslų, 
niekad dar neturėjo tokios pla
čios auditorijos ir tokių plačių 
kūrybinių perspektyvų”.

• J. Gintalienė pateikia šiek 
tiek'smulkmenų apie LTSR sa
nitarinę padėtį. Gruodžio mėn. 
ją ištikęs širdies priepuolis. Na
miškiai kreipęsi į Telšių, poli
kliniką, prašydami pagalbos, JBu* 
dįnti sesuo atsakiusi neturinti 
nei- vaistų, nei švirkšto. Miesto 
ligoninės greitoji pagalba nega
lėjusi atvykti, nes neturėjus ben
zino. Gydytojas Blatas, nors tu
rįs lengvą mašiną, atsisakęs pas 
ją atvažiuoti, nežiūrint, kad to 
reikalavo milicija, ir net kom
partija. Gintalienė “Tiesoje” rei
kalaują atatinkamai Blatą nu
bausti.

• Sausio 30 d. LTSR spauda, 
pavėlavusi keletą mėnesių, pra
nešė apie Kijevo televizijos sto
tį, kuri pradėjusi savo bandomą
sias transliacijas. Tik nepažymė
jo, jog penkių metų plane tai tu
rėjo būti' atlikta vienais metais 
anksčiau.

• Vilniaus universitetas ir vėl 
ieškojo kadidatų į profesūrą is
torijos-filosofijos fakult. Aspi
rantai turėjo laikyti egzaminus 
ir iš vienos vakarų kalbos.

• Tuo metu, kai amerikiečių 
spauda bailiai tikisi “taikos” Ko
rėjoje, apie juos Kremliaus įsa
kymu lietuviškoje tarybinėje 
spaudoje Vikt. Lukoševičius, 
“LTSR Politinių ir Mokslinių 
Žinių Skleidimo draugijos na-, 
rys”, neseniai šitaip rašė: “taip 
elgiasi jankiai Korėjoje, kaip ga
li elgtis tik pasiutę žvėrys... Bet 
jie buvo sugniuždyti ir jie buvo 
priversti pradėti derybas dėl pa
liaubų. Tai liudija, kad Amerika 
vis labiau smunka savyje ir ne
bepajėgia engti daugiau tautų”. 
“Karas Korėjoje pasibaigs inter-

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

469 BAY STR. N. RUOŠIA

su linksma programa
Gros naujai persiorganizavę “AIDAI” 

Turtingas bufetas su kietais ir minkštais gėrimais.
Pradžia 7-30 vai. vak. S. K. Valdyba.

AR JŪS PAGEIDAUJATE 
pirkti namus, farmas, hotelius ir kitokius bizniu^ Hamiltono, 

St Catharines ir Toronto rajonuose?
Kalbame visokiomis kalbomis.

TONY A. DAGELIS, Rez. teL 2-9077 
reprezentuoja KENNETH J. COOPE, Real Estate Broker 

and General Insurance
Head Office —199 James St N„ Hamilton, Ont Tel 3-2820 
Branch Office—707 Barton East Hamilton, Ont Tel. 9-4684

Veda A L MUS

ventų pralaimėjimu. Ameriki
niai budeliai turės atsakyti už 
visus nusikaltimus, kuriuos jie 
yra padarę prieš taikingąją korė
jiečių tautą”.

• A. Kalaida, Žvejybos Trale
rio kapitonas,'toks kaip buvo L. 
Kublickas, bet žymiai vyresnio 
amžiaus, tarybinei spaudai pa
reiškė, jog grupei Lietuvos žve
jų praėjusiais metais teko "daly
vauti žūklėje Atlanto vandeny
ne. Jo tralerio jūrininkų pavar
dės: Bubnov, Jadickis, Majus. 
Lietuvos žvejai parodę subren
dimą. Kalaida sako, jog Klaipė
doje steigiama tolimosios žve
jybos flptilija ir “Lietuvos žve
jai” dažnai išplauksią į Atlantą.

• LTSR išleidžiama sporto 
žurnalas . “Sportas”,’ kaina me
tams 36 rubliai, oficialiu kursu 
būtų 9 doleriai.

• Bolševikų statistikos ap
skaičiavimu, praėjusiais metais 
LTSR Filharmonija surengė apie 
1.100 koncertų.

• Lietuvos Literatūros Insti
tutas paruošė ir išleido praėjusį 
mėnesį instrukciją, kaip ieškoti 
ir rinkti “literatūrinę medžiagą”.

• Žinomas lietuvis tenoras D. 
Lukštaraupis dabąr vadinasi dar 
ir Donatovu. Dainuoja pirmą
sias roles Carmen.

• Sovietai giriasi, jog Taura
gės rajone kaikurie kolūkiai da
rę tokią gerą apyvartą, jog kol
ūkiečiams galėję sumokėti avan
su po 2-2,5 kg. grūdų. Tačiau Lo
mių kolūkis apsileidęs. 98 kol
ūkiečiai neišdirbę darbadienių 
normos. Derliaus nuėmimas bu
vęs suvėluotas, žiemkenčių sėja 
prastai atlikta, dirvonai nebuvę 

Baigėsi rekolekcijos
Balandžio 6 d. šv. Mišiomis bu

vo užbaigtos 7 dienas trukusios 
rekolekcijos, kurias vedė jėzuitas 
Tėvas Venckus, S.J.

Savaitės -bėgyje, išdalinta 1500 
sy. Komunijų, t.y. 500 daugiau 
negu rudens misijose, vestose to 
paties Tėvo Venckaus.

Baigdamas rekolekcijas, kle
bonas kun. Dr. J. Tadarauskas 
parapijiečių vardu labai jautriais 
žodžiais padėkojo vadovui, linkė
damas ir prašydamas Dievo Tė
vui Venskui sveikatos ir ilgų me
tų pastoraciniame darbe.

Premjera “Aušros sūnūs” 
pastatyta “Aukuro” balandžio 5 
d., teturėjo 127 žiūrovus, nors sa
vo pastatymu, o taipogi ir turi
niu yra vienas stipriausių daly
kų “Aukuro” repertuare. Dėl 
mažo lankytojų skaičiaus dali
nai kaltas ir pats “Aukuras”, 
kad spektaklį suruošė kaip tik 
tuo laiku, kada baigėsi rekolek
cijos. Tikimės, kad šis publikos 
atžvilgiu nepasisekimas nebus 
“Aukurui” stabdžiu ir esame be
veik tikri, kad, parinkus tinka
mą datą rudens sezono atidary
mui, “Aušros sūnūs” bus pirma
sis spektaklis ir sutrauks kelis 
šimtus lietuviškos publikos. Rei
kėtų tik daugiau' pareklamuoti, 
paskelbiant spaudoje ir trumpą 
turinį;

Literatūrinis teismas, 
teisęs Norkaičius, vyriausius 
veikėjus iš Ramono romano 
“Dulkės raudonam saulėleidy”, 
buvo hąmiltonieČiams tikra nau
jiena ir sutraukė apie 250 žiū
rovų.

Nebūdamas žinovu šioje srity, 
platesnę recenziją tikiuosi iš-

suarti, kūlimas vėluojamas. Že
mas gyvulių produtingumas. 25 
statybininkų brigada iki žiemos 
nespėjusi pastatyti nei vieno 
tvarto. Pašarai buvę išmėtyti 38 
atskirose vietose. “4 atskiruose 
tvartuose buvo laikomi kolūki
niai gyvuliai, kartu su pavieni- 
ninkų galvijais“.

• Tarybinės santvarkos dei
mančiukai sovietų spaudoje:

Eišiškių rajono Lenino kol
ūkiečiai skundžiasi, jog jau be
veik pusantrų metų negauną 
jiems priklausomo atlyginimo iš 
Varėnos elektrinės. Kapčiamies
čio vidurinės mokyklos mokyto
jų likimas toks pat.

• Sausio 25 d. LTSR Statybi-' 
nių medžiagų ministras N. Liu- 
bimcev, pasidžiaugęs laimėji
mais Stalinui vadovaujant, kon
statavo, jog “įmonių darbe vis 
dar esama stambių trūkumų”. 
Sargėnų, Garliavos, Anykščių ir 
Kuršėnų plytinėse’ buvę per di
dėli nuostoliai. Dėlto buvę paša
linti vedėjai Mančiauskas ir 
Kasmauskas (Garliavoje). Liu- 
bimcev stebisi/kodėl lietuviai 
darbininkai nemėgsta naudotis' 
“našiais iš broliškųjų respublikų 
gautais įrengimais”. Liubimcev 
reikalauja dar šiais metais baig
ti Dvarčionų plytinės statybą, 
užbaigti krosnį. Akmenės plyti
nėje ir pradėti statyti 60 milijo
nų plytų Vilniaus silikatinių ply
tų įmonę. Karpėnų plytinę ir tt. 
“Vykdomi respublikoje milžiniš
ki. statybos darbai”. (Žvejai 
1951 metais pasitraukę, iš tų di
džiųjų statybų tematę naująjį 
Lukiškio kalėjimą ir fortifika
cijas).

girsti iš literatų, — šia proga no
rėčiau tik, kaip eilinis žiūrovas, 
keletą įspūdžių išryškinti.

Geriausiai savo roles suvaidi
no Norkaitis (p. Žiūraitis), neto
li atsiliko ir-Norkaitienė (p. Žy
mantienė). Abu atitiko Ramono 
pavaizduotiems tipams.

Prokuroras (p. Matulionis) 
kaltino Norkaičius tokius, kokie 
jie autoriaus pavaizduoti. Matu
lionis ypatingai pasirodė stiprus, 
bet tik dėl per ilgai užtrukusių 
kitų kalbų, neturėjo progos iš
ryškinti gynėjų klaidų.

Teologijos ekspertas Tėvas 
Venckus, S J, gal ir pertoli nu
klydo nuo konkretaus tikslo, — 
Norkaičiu, aiškindamas kaiku- 
riuos jam pateiktus klausimus 
bendroje plotmėje, kas daugelį 
Norkaiči'o blogybių 'žiūrovo aky
se dalinai pateisino’. Pav., Ar dėl 
nežinojimo papildytas nusižengi
mas yra nuodėmė ar ne? Šiuo 
klausimu gynėjai atitraukė nuo 
nagrinėjamo klausimo (Ramono 
Norkaičiams nežinojimo negali
ma buvo taikyti). Nors kalbos 
pabaigoje Tėvas V; ir pasmerkė 
Norkaičius, bet prieš tai sudary
to žiūrovams įspūdžio nepajėgė 
ištrinti.

Norkaičiai pasirinko tikrai 
puikius gynėjus: p. Astravą ir p. 
Sudiką. Jie pajėgė įtikinti daly
vį, kad Norkaičiai negali būti 
laikomi nusikaltėliais, tad pa
skelbtas sprendimas buvo ne
lauktas. Daugelis manė, kad jie 
bus išteisinti.

Gynėjų kalbos, reikia paste
bėti, buvo per ilgos ir daugelyje 
klausimų neatitiko pasirinktam 
bendram tikslui. Pav.: p. Sudi- 
kas kaikuriuos kaltinamojo akto 
moralinius punktus pastatė prieš 
teisės normas ir, aišku, jie auto
matiškai atkrito. Apskritai, gy
nėjai pasirodė puikūs varžovai, 
bet, viską pastatydami ant for
malaus teisinio pagrindo, Nor- 
kaičių kaltes nubaltindami, teis
mo rengėjams atnešė meąkos 
patarnavimą. Kiek arčiau ren
gėjų tikslo buvo p. Astravas.

Kaikurie liudininkai, atrodo, 
senokai buvo skaitę romaną, per 
ilgai (net % vai.) skaityta roma
no ištraukų, tad ir teismo posė
dis užsitęsė net 5 vai. Tikrai per-

Teismo sudėtis: pirm. Užupis, 
nariai kun. Dr. J. Tadarauskas, 
Prapuolenytė, čelkus, Janiįio- 
nis; sekr. Matkevičius.
‘ Bendra išvada: teismo eiga 
buvo įdomi ir stipri tik jo žiū
rovui palikti įspūdžiai ne tokie, 
kokių norėjo autorius, o taip pat 
ir jo rengėjai. Siu SL

Sprendimas
Hamiltono kat. visuomenės

LAIŠKAS TT 
PRANCIŠKONAMS

Gerbiamieji dvasiškieji 
broliai Pranciškonai, 
Negalėdamas džiaugtis nei sa

vo motinos, nei savo tėvo artu
moje tėvams skirtose metų šven
tėse ir nežinodamas kur jie šian
dieną yra — kenčiančioj Tėvynėj 
Lietuvoj ar alkio, skausmo, neži
nios ir ilgesio kamuojami brenda 
paskutiniąsias beviltiškos senat
vės dienas (gal jau seniai jų 
kaulus kažkur priglaudusi" že
mė...), kreipiuosi į. Tamstas.

Jei dar jie būtų gyvi, norėčiau, 
kad Dievas sustiprintų jų jėgas 
ir suteiktų daugiau sveikatos 
lengviau pernešti visas kančias 
ir bent prieš mirtį išpildytų karš
čiausią jų troškimą — sulaukti 
nežinion išsklaidytus vaikus. O 
jei būtų mirtis nutraukusi jų gy
venimo siūlą, tebūna Viešpats 
gailestingas jų gyvenimo iškan
kintoms sieloms ir tepriglaudžia 
Savo Dieviškoj Artumoj.

Tėvelis — Kazimieras, mamy
tė — Barbora.

Taip pat norėčiau, kad būtų 
pasimelsta, ir už mano brangią
ją Tėvynę Lietuvą, kad ji grei
čiau atgautų piktosios.rankos iš
plėštą Laisvę. Tegul Dievas būna 
man gailestingas x ir teišklauso 
Tamstų maldų- Sūnus...

KEMANO, B.C.
Darbai prie aliuminijaus 

fabriko statybos.
Artėjant pavasariui gavome 

darbo Kemano laukuos, prie. 
aliuminijaus fabriko statybos, 
kiti ir prie elektros jėgainės.

Jau pora savaičių kaip heli
kopteriu kasdien kylam ir nu? 
sileidžiam į 2 mylių kalno vir
šūnę, 6 pėdų storio sniego skrais
te padengtą. Apačioje vingu
riuoja mažutė upė ir kalno sie-

teismas nusprendė:
Eleną Norkaitienę ir Jurgį 

Norkaitį pripažinti: 1) nusikal
tus lietuvių tautai ir žmonišku
mui; 2) nusikalstamais veiks
mais Įsigijus--turtą ir nemoraliais 
keliais siekiančius vis daugiau 
praturtėti; 3) demoralizavus sa
vo elgesiu ir gyvenimu būdu 
gyvenamos aplinkos asmenis, 
ypatingai jaunuomenę, ir 4) iš
kreipus kasdieniniame gyvenime 
Katalikų Bažnyčios mokslą ir 
jos nustatytus moralinius/dės
nius.

Atsižvelgiant į visuomeninio 
teismo paskirtį ir jo galią, EI. 
Norkaitienę ir Jurgį Norkaitį, 
vietoj skirtinos sunkios laisvės 
atėmimo bausmės, neatšaukia
mai įpareigoti: 1) apgailėti ir 
atitaisyti nusikalstamus darbus 
lietuvių tautai ir žmoniškumui/ 
demoralizuojančius veiksmus ir 
nemoralius būdus, siekiant ne
doru keliu praturtėti, — auko
jant savo jėgas okupanto žudo
mai lietuvių tąutai išlaisvinti 
duoSniomis aukomis, remiant 
Lietuvos laisvinimo darbą ir ski
riant pastovias pinigines sumas 
vargstantiems šelpti ir tremtinių 
jaunimo švietimo įstaigoms iš
laikyti ir 2) viešai prisipažinti 
ir jautriausios -sąžinės balsu at
gailoti už iškreipimą Katalikų 
Bažnyčios mokslo ir jos moralės 
dėsnių, o savo katalikišku pa
vyzdingu bei patraukliu gyveni
mu, atitaisyti padarytas klaidas 
ir teisingai atlyginti padarytas 
skriaudas. Šis sprendimas taiko
mas visiems V. Ramono “Dulkės 
raudonam saulėlydy” veikale 
minimiems lietuviams — norkai
čiams, Lietuvos dulkėms, kurie 
vietoje buvę kietuoju žvirgždu, 
lenkėsi brutaliam okupantui ir 
mažino atsparumą lietuvių tau
tos kovai už laisvą gyvenimą.

WINNIPEG, Man
— Verbų sekmadienį pašven

tintos palmės padarytos iš ka- 
dugių-ėglių, kurių teko ieškoti 
po plačius Kanados miškus. Pa
sirodo, kad tai čia retas augalas 
ir sunkiai surandamas.

Verbos iš anksto visiems bu
vo paruoštos, kiekvienas galėjo 
pasiimti bažnyčioje žaliuojantį 
lietuvišką kadugėlį.

— Kovo 27 d. gautas iš Jo Eks
celencijos arkivyskupo leidimas 
įsigyti savo bažnyčią. Dar liko 
neišspręstas vietos ir pinigų 
klausimas.

Dabar ieškoma pigaus, didelio 
namo ar senos bažnyčios. Sura
dus ką nors konkretaus, bus su
šauktas parapijos susirinkimas 
ir reikalas apsvarstytas.

Savo bažnyčios įsigijimas $ra

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

Atbėgėlįaj žvejai važinėja po 
lietuvių kolonijas JAV su prane
šimais. Gaila, kad į Kanadą jie 
negali atvykti, nes turi tik laiki
nas vizas, kurių galiojimas pasi
baigtų peržengus. JAV sieną.

Kun. Dr. Liudvikas Mendelis, 
Baltimorės Šv. Alfonso parapijos 
klebonas, pakeltas pręlatu. Nau
jasis prel. gimė Šiauliuose, augo 
Pensilvanijos kasyklų rajone.

, L. Šimučiui, ALTo pirminin
kui ir “Draugo” redaktoriui šie
met sueina 60 m. amžiaus, 40 m. 
spaudos darbo ir 25 m. kaip reda
guoja “Draugą”.

Vladas Rėklaitis, buvęs Liet, 
kariuomenės pulkininkas, buv. 
Ukmergės burmistras, staiga 
mirė Čikagoje balandžio 4 d.

Lenkai vilniečiai Čikagoje ku
ria atskirą klubą, į kurį kviečia 
ir ne iš Vilniaus krašto kilusius 
lenkus, kuriems Vilnius esąs 
brangus kaip Jogailaičių sostinė.

Kaz. Ščesnulevičius, kurio tau
tosakinių ir atsiminimų pobūdžio 
raštų dažnai matyti Amerikos 
liet, spaudoje, vasario 17 d. at
šventė 80 metų sukaktį. Jis yra 
gimęs Dzekciarių km., Valkinin- 

nąs saugo tūkstantmetiniai me
džiai milžinai, šaknis suleidę į 
kieto granito plyšius. Darbo lig 
ausų. Įdomus ne tiek darbas, 
kiek tąs lyg turistų pasiskraidy
mas bei pasigrožėjimas Dievo 
pasaulio romantiškais vaizdais. 
Bet gaila, kad mes ne turistai, o 
tik vargo, pelės, skrendam į pa
dangės sau duonos kąsnio užsi
dirbti. Vakarop, lyg tie balan
džiai, skrendame į savo palapi
nių gūštas poilsio. Barakų ne vi
siems pakanka. f

Darbo sąlygos labai geros, du 
mėn. išdirbus, kelionė į abu galu 
apmokama, jeigu nori pasitrauk
ti. Pragyvenimas dienai $2,50. 
Barakai bei palapinės apšildo
mos aliejinėm krosnim, Šiltos. 
Barakuose gyvena po 2 žmones 
kambary, o palapinėse — 10 žm._ 
Palapines šiais metais nugriaus. 
Statoma daugiau barakų. Mais
to pakanka; geras, įvairus, kaip 
miško darbuos- Degtinės ir alaus 
nėra. Norint jo gauti reik laivu 
plaukt 40 mylių. Paprastas dar
bininkas per mėnesį gauna gry
nais $250 ir daugiau, kai atskai
tomi pragyvenimo ir kiti išskai
tymai. Bendras uždarbis siekia 
per $350.

Amatininkai uždirba $400-500 
-grynais. Juodądarbis gauna 1.40 
dol., maineris $1.60, elektros 
šveisuot. $3, mechanikas $2.70. 
Dirbama 7 d. į savaitę. Už šešta
dienį mokama pusantro karto, o 
sekmadienį dvigubai. Dirbam 8 
vai., bet kartais būna viršval. 
Vasaros sezone dirbama 10 vai. 
Padirbus keletą mėn. galima ge
rokai sutaupyti. Kas būtų suin
teresuotas, patariu raštu ar as
meniškai kreiptis į 883 Howe St. 
Morrison Knudsen Company of 
Canada Ltd., Vancouver, B.C. 
Nemanau, kad Kanadoje kur 
nors galėtų būti geresnė proga 
užsidirbti. O darbas garantuo
tas 3-4 metams. Kai bus pasta
tytas fabrikas, bus proga likti 
visam laikui. Šiemet pradės sta
tyti darbininkų šeimoms namus, 
kuriuos duos -lengvom išsimo- 
kėjimo sąlygom. Čia norima 
įkurti 50 000 gyventojų miestą.

Paskutiniu laiku čia užplūdo 
ne tik BC darbininkai, bet net 
iš tolimo Toronto, bei Montrea- 
lio atvyksta laimės ieškotii.

Norintieji platesnių informa
cijų kreipkitės: S. Dagilis, 5 
Camp, Morrison Knudsen Co., 
Kemano, B.C.

labai reikalingas, nes niekas ne
benori mums tinkamu laiku duo
ti patalpų. Taip pat buvo daug 
sunkumų dėl patalpos rekolekci
jų metu.

— Dr. Eug. Gedgaudas, po il
gos ligos, jau ruošiasi išeiti iš li
goninės ir žada tuoj laikyti egza
minus Kanados gydytojo teisėms 
įsigyti. Kolonija laukia savo gy
dytojo ir malonaus nario.

— Solistė Saulytė šmaižytė 
Manitobos muzikalinio festivalio 
metu Winnipege laimėjo 5 vie
tą. Tą pačią dainą dainavo 53 
solistės. '

— Pr. mokyklų pasirodymo 
metu pirmą vietą, pirmųjų sky
rių, laimėjo Victoria Albert mo
kyklos choras, kuriame giedojo 
Danguolė Januškaitė.

Vienas -jo sūnų yra miškininkas, 
antras inžinierius.

Dr. A Gylys iš Čikagos išvyko 
į Niujorką ir dėlto atsisakė iš L. 
Prof. Dr-jos pirmininko pareigų.

Povilas Šepetys, tremtyje 
Wuergburge studijavęs medici
ną, 1949 m.,.atvyko į Čikagą, o 
dabąr, susitaupęs pinigų, išvyks
ta vėl į Vokietiją tęsti studijų.

P. Peldžius, buvęs “Žiburių” 
spaustuvės savininkas kartu su 
kun. Petrųleyičiu, iš tos spaustu
vės visai pasitraukė ir dabar dir
ba. “Keleivio” knygyne. “Žibu
rio” spaustuvę perėmė naujai 
sudaryta bendrovė.

VOKIETIJA
Tėvas Alfonsas Bernatonis, L. 

Tremti Sielovados Tarnybos ve
dėjas specialiu laišku prašo Ka
nados lietuviams perduoti Vo
kietijoje likusių kunigų ir visų 
katalikų nuoširdžiausius sveiki
nimus Prisikėlimo šventės proga. 
Baigdamas rašo: “Vokietijoje pa
silikusieji tremtiniai lietuviai dė
koja tiems iš Jūsų, kurie, patys 
naujakuriais būdami, neužmiršo 
savo brolių ir sesių Vokietijoje, 
nekartą jups iš beviltiškos padė
ties išgelbėdami. Tegul Dievo 
Palaima ir toliau lydi. Jus visus!”

AUSTRIJA
Braunau am.Inu..Tai vieninte

lė vieta visoj Austrijoj kur dar 
keletas, dešimtų tautiečių gyve
na stovyklos gyvenimą ir dar pa
jėgia suruošti bendrus minėji
mus bei parengimus. Vasario 16 
čia paminėta gana iškilmingai.

Kitose apylinkėse Vasario 16 
paminėta šeimyniškuose rate
liuose.

Tremtiniai Austrijoje- 1952 m. 
pradžioje Visoje Austrijoje buvo 
207 lietuviai. Apylinkėmis skirs
tėsi šitaip:

Augštutinėje Austrijoje 
Salzburge 29, Šteiermarke 
Kaerntene 11, Vorarlberge 
Tirolyje 17, Vienoje 24.

Iš šio skaičiaus stovyklose gy
vena: Braunau 35, St. Johann į. 
Walde 8, Salzburgp miesto sto
vyklose 10,-Kufšteino 6 ir kitose 
po 1 ar 2 šeimas, o visi kiti iš
sisklaidę po plačias apylinkes.

Ligonių yra 25, invalidai 3, se
nelių 26-

Lietuvių repatrijantų grupė iš 
120 asmenų 1946 m. pavasarį iš 
UNRRA stovyklos Riede išskir
tą iŠ kitų lietuvių tarpo ir apgy
vendinta Braunau lageryje. Bu
vo atsidūrę labai blogoje padėty, 
nes jų neberėmė nei IRO, nei net 
savi tautiečiai. Bet reikalai susi
tvarkė. Santykiai su Riede liku
siais išsilygino. Braunau šian
dien visi iki vieno yra Austrijos 
LB nariai, skaito lietuviškus 
laikraščius ir visi turi “Lietuvio 
Pasą”. Veikė ir lietuviška mo
kykla su mokytojais p. Grybinu, 
p. Šereliu ir pp. Balsiais. Šiems 
išvykus, mokytojavo p. Milerie
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Mūsų gyvenimo nuotykiai
Tuliukas buvo labai nepatenkintas: nuo to laiko kada mamytė 

jam uždraudė nešti į namus sliekus ir laikyti juos degtukų dėžu
tėse, gyvenimas jam nustojo viso grožio; O žiauriausia buvo tai, 
kad naujosios, auklės visas dėmesys buvo atkreiptas į Tūlį ir į jo 
visus veiksmus. Neleido jam net atsisėsti ant žemės, nei namo neš
tis vabalėlių. Geri buvo anie panelės Elenos laikai: ji dažnai šne
kučiuodavosi su vienu ponu ir leido Tuliui daryti viską, ką tik jis 
panorėdavo ir sugalvodavo. Tikrai nelaiminga buvo ta diena, kai 
mamytė, netikėtai praeidama, užtiko juos ir suprato reikalą. Pa
sakė panelei Elenai, kad; ji neturinti tos teisės Vien dėl vaiko, ir 
ji, padariusi piktą veido išraišką, išėjo neatsisveikindama net ma
žojo Tūlio. Dabar jos vietoje buvo moteris visada budinti ir viską 
pernfatanti pro tuos akinius ant smaijios nosies- Tuliukas nemėgo 
akinių, o dabar tiesiog jų neapkentė, nes, atrodė, jje gali matyti 
viską, net ir tai,, ką turi mintyse. Tai prisimindamas, nusiminęs 
berniukas atsišliejo prie medžio kamieno ir atsiduso giliai. Tą aki
mirką išgirdo užpakalyje erzinantį auklės balsą:

— Antanai, kaip tu dabar elgies?
Baigta. Ir to žmogus negali daryti!... Nepatenkintas, berniu

kas nubėgo į kitą aikštės pusę prie muzikos kiosko.
— Tegul ponia dabar mane ieško, jei nori! Tuliuką nustebino

geltonplaukė mėlyna suknyte mergaitė, kuri, prisiglaudusi prie 
medžio, graudžiai verkė. Mergytė kukčiojo garsiai, nuo verksmo 
net kūnelis drebėjo. Jam pasidarė taip skaudu dėl jos; net prisi
artino arčiau. . ...

— Neverk, — paprašė Tuliukas, prisiartindamas dar daugiau.
Ji pažvelgė per petį, nustoto sekundei, bet ir vėl ėmė verkti 

kaip verkusi. Tuliukas galėjo Vnatyti jos veidelį. Ji tikrai buvo 
graži mergytė, — nutarė ją nuraminti

— Kas tau yra? — paklausė. ? • x
Ji atsisuko į jį su nepasitikėjimu.
— Mano ledai nukrito ant žemės ir mano auklė nenori kitų 

nupirkti — Ir paskiau dar labiau ėmė verkti.
— Klausyk, — tarė Tuliukas, — aš turiu trisdešimt centų, ku

riuos gavau švino kareivėliams nusipirkti, gali juos pasilaikyti. *
Mergaitė visai nustojo verkusi.
— Tu duosi man?
— Taip, duosiu. Ir tu galėsi vėl ledų nusipirkti.
Dabar ji jau šypsojosi ir atrodė dar gražesnė. Ji nusipirko di

delę šokolado ledų porciją, kuriuos pasidalino laižydami — trupu
čiuką vienas, trupučiuką kitas...

— Kas tu esi? paklausė Tūlis mergaitės.
— Aš esu laumė, — tarė pakeikdama veidelio išraišką, kiek

nė ir p, Jėnigis. Dėl patalpų sto
kos mokykla uždaryta. Dabar 
jau ir vaikų: beveik nėra.

Materialiu atžvilgiu gyvena 
neblogai ypač tie,'kurie yra svei
ki ir gali užsidirbti, o seniai ir li
goniai'gauna menką pašalpą iš 
valdžios. Ligoniams ir seneliams 
ateina į pagalbą BALFas su pi
niginėmis pašalpomis ir rūbų bei 
maisto siuntomis.
URUGVAJUS

Tautų mugėj, globojamoj pre
zidento žmonos Martinez True- 
bos, lietuviai vykusiai pasirodė 
su kioske būdingu ’ paveikslu, 
vaizduojančių piliakalnį su kry
žiais ir vytimi. Lietuvaičių de
monstruoti taut, šokiai ir. drabu
žiai traukdavo krūvas žiūrovų. 
Jais sužavėta buvo ir pati prezi
dento žmona, kurios soduose mi
nimoji mugė vyko. Lietuvos 
kioską suorganizavo ponia Grau- 
žipienė su būriu padėjėjų, o ją 
globojo L. A. Ugon de Gardįol, 
kadangi “mūsų tėvynė yrą tokia 
maža ir nuskriausta”, o jos bro
lis Dr. Armand Ugon, neseniai 
išrinktas nuolat. Tarpt. Tribu
nolo Haagoj teisėju, pasižadėjo 
visados remti Lietuvos bylą.

Cerro prienųesty lietuviai ka
talikai perka sklypą bažnyčiai 
statyti, o Urugvajaus Lieti Kul
tūros Draugijai — užpirko namą 
su nemažu sklypu, kur bus liet, 
kultūrinio gyvenimo centras. 
Dr-jos pirmininkas yra Kl. Vi
džius, o sekretorius — pasižymė
jęs krepšininkas V. Cieslinskas.
AUSTRALIJA

birželio 14-15 d. įvykiams pa
minėti Austr. LB Krašto Valdy
bą užmezgė ryšius su latviais ir 
estais. Sudarytos specialios ko
misijos: parodos, propagandos, 
koncertinė ir ūkinė iš visų tauty- 
oių atstovų. Sidnėjuje minėji
mas bus rotušės salėje, kalbas 
pasakys du parlamento nariai.

Pedag. žurnale “The Educatio
nal Magazine”, Vol. 7, Nr.. 9, įdė
tas išsamus straipsnis “Lietuva”, 
kuriame duotas Lietuvos gyvena
mo visų šakų skersinis pjūvis, ir. 
jos dabartinė padėtis. Sovietų, 
okupacijoje. Labai šiltą žodį.apie 
Vasario 16 gimnaziją ir paliktus 
buv. DP stovyklose ligonius ta
rė australų mokyklinio jaunimo 
organas “Ubique” Nr. 6, Vol. 8.
ARGENTINA

E. Juozapavičius,’ baigęs? gim
naziją Vilniuje karo metu, Ro
moje studijavo mediciną, pas
kum dirbo Argentinos laivyne. 
Sužinojęs, kad Madrido univ. 
duoda stipendijų kilusiems iš už 
geležinės uždangos, pasiuntė 
prašymą, gavo stipendiją ir jau 
išvyko studijuoti

Vacys Laurinavičius, žinomas 
lietuvis drožėjas, sėkmingai dię- 
ba Buenos Aires. Jo darbų yra 
jau jr prezidentūroje. Vyr. Tri
bunolui prezidento dovanota vė
liava kabo ant jo drožto koto.

j



Šiandien, kada mūsų svajonių lansą tarp psichinių nuotaikų ir 
išsipildymu grįžti į laisvą tėvy- gestikuliacijos, balso tempo, mo- 
nę tikime, labiau nęgu betkada, duliacijos, intonacijos ir loginio 
labai būtų pravartu pasvarstyti kirčiavimo frazėje, pasiseka tik 
teatro problemas, truputį prisi
menant praeitį, o taip, pat žvel
giant. į ateities perspektyvas.

Nepriklausomybės laikų mū
sų teatro mokykla kūrėsi dau
gumoje atsivežtinių pažiūrų įta
koje. Tatai suprantama, nes di
delė dalis mūsų, teatro pionierių 
buvo išėję užsienio mokyklas ir 
išugdyti svetimoje atmosferoje, 
Nenuostabu, kad nevienas iš mū
sų senesniųjų teatralų Stanis
lavskio metodus laikė pačiais 
priimtiniausiais. Neginčijame 
Stanislavskio mokyklos svarbos 
teatro vystymuisi, bet nesutiksi
me, kad jo realistiniai metodai, 
dažnai atskiesti slavišku misti
cizmu ir simbolizmu, būtų 
mums parankesni negu, sakysi
me, didžiųjų skandinavų Ibseno 
ir- Strindbergo pažiūros; arba 
vėl, kad Paryžiaus- Vieux-Co- 
lombier, Cirque Medrano ar Vie
nos Redoutensaal’eksperimentai 
būtų menkaverčiai vaidybiniam 
menui, iš. kurių mes nieko nega
lėtume pasimokyti.

Gyvendami priverstinėj trem
ty, turime progos susidurti su 
įvairiomis meno srovėmis ii 
principais, todėl mūsų pareigc 
yra pasimokyti ir paieškoti: ke
lių, kurie būtų parankesni mū
sų reikaląvimąms. Nereikia pa 
miršti, kad galbūt mes išeiviai 
būsime tautos dalis išsaugojusi 
sveikiausias lietuviškas tradici
jas; kad mes grįždami nąmo tu
rėsime parvežti ir įlieti į mūsų 
kultūrą naujų laimėjimų, kurie 
pakeistų galbūt labai nepagei
daujamą palikimą, kuris šian
dien skiepijamas pavergtoje tė

vynėje. Tatai būtų viena šios 
mūsų temos aspekto pusė. Ant
roji gi — yra daugiau bendrinė, 
— kuri peršasi stebint mūsų išei
vijos teatrų spektaklius, bet ga
lutinėje išvadoje, glaudžiai riša- 
si sų pirmąja.

Ne paslaptis, kad nemažos da
lies mūsų tremties teatro nely-

turint- gerą vaidybinį instinktą, 
išlavintą skonį ir gilų teoretinį 
pasiruošimą.

Sakoma, kad aktorių, kaip ir 
kitokių, menininku, išmokti ne
galima, reikią, esą, juo gimti. 
Todėl, galbūt, nevienas, jaučią
sis turįs, vaidybinių, gabumų, te
oretinį, pasiruošimą laiko antra
eiliu. Ta proga čia tektų primin
ti vieno žinomo mūsų literatūros 
ir meno kritiko pastabą, liečian
čią, beje, dalį mūsų rašytojų. 
Jo supratimu, kaikurie iš mū
sų rašytojų yrą Dievo apdovano
ti dideliais gabumais, bet nepa
jėgia išsimušti į. didesnio kalibro 
kūrėjus, vien dėl išsilavinimo 
.trūkumo.

Nesigilindami kiek tatai tiktų 
kitų mūsų meno sričių atsto
vams, norime, tik pabrėžti, kad 
šios- pastabos nereikėtų pamiršti 
kiekvienam, ieškančiam kelių į 
kmybą, nežiūrint ar- tai būtų 
vaidyba, dailė ar muzika.

Negalėdami sjaurose savait
raščio skiltyse patiekti bent kiek 
.pilnesnės orientacinės teatro 
srovių ir mokyklų-apžvalgos, pa
sitenkinsime keletu didesnių te
oretikų vardų.

; Teatras ir pati, teatralinė lite
ratūra, kaip, ir kitos meno sritys 
yra pergyvenusios įvairius po
sūkius ir sroves tiek tematikoje, 
-tiek formoje, ideologijoje, tiek 
pačiuose sceniniuose metoduose.

Daugeliu atvejų, pačios teat
ro literatūros autoriai buvo šių 

.srovių vadovai, nes suprantama, 
: kad veikalo idėjos kalbos forma, 
'charakterių pabūdis, žanras ;— 
jąu savaime nurodo bendrinę 

t linkmę, kurioje šis veikalas turė
tų būti rodomas scenoje. (Be 
abejonės nors ir kaip būtų vei
kalas charakteringas savo visu
moje, vis dėlto režisoriui lieka 
tąm tikros ribos, kuriose jis gali 
jį interpretuoti).

Kaikuriems teatrams per pa
lyginamai trumpą laikotarpį te- 

‘jkp pergyventi net kelių srovių 
įtąkas arba jų mišinį. Pavyz
džiui, Skandinavijos vaidybinė 
mokykla, kuri identifikuojamą 
su. Ibseno ir Strindbergo veik
la, išaugusi daugumoje roman
tinėse pažiūrose, perėjo į realiz
mą, bet. ten neapsistojusi, sim
bolizmo paveikta, priartėjo prie 
ekspresionistinių formų. Trum
pai stabtelėjus ties Skandinavų 
teatru, tektų pažymėti, kad čia 
šiame nuošaliame šiaurės už
kampyje, yra gimęs ir bene di
džiausias teatro teoretikas — 
Emanuelis Swedenborgas (1688- 
17.72J. Jis. šaliai gausių filosofinių 
darbų; yra, psicholpginės-fįzio- 
■logijos kūrėjas. Analizuodamas

Iš A. Gustaičio “Sekminių va ihikas. A. Škėmos pastatymas 
Hanau.

kur vad. “Laisvojo Teatro” ju
dėjimas.

“Mažojo Teatro” sekėjai pa
grindiniu savo uždaviniu turi ne 
tiek ruošti spektaklius, kiek stu
dijuoti veikalų pastatymo for
mas, charakterius, vaidybinius 
metodus, psichologines žiūrovų 
reakcijas į aktorių veiksmus sce
noje, daugumoje uždaruose ra
teliuose. Šitokios, sakytume, už
daros mokyklos duoda progą 
prieš einančiam į sceną aktoriui 
vispusiškai pasiruošti; Praktika 
rodo, kad panašios, grupės yra. 
davusios scenai žymių vardų.

Iškeldami šią mintį, nenorime 
jokiu būdu tuom pasakyti, kad 
mūsų sąlygomis spektakliai bū
tų nereikalingi, bet tik nurodo
me, kad dažnai mūsų egziliniai 
teatrai yra priversti grynai dėl 
materialinio nepajėgumo rinktis 
pačius paprasčiausius ir leng-. 
viausius veikalėlius, kur nebūtų 
reikalo daryti stambesnių išlai
dų dekoracijoms ar kostiumams.

Suprantama, kad šitokių vei
kalėlių statymas nepatenkina 
nei pačių aktorių, nei visuome
nės, nei pagaliau mūsų ateities 
planų. Taigi, šalia spektaklių 
ruošimo (tatai būtina kolekty
vo palaikymui), galbūt, ir tektų 
pasekti “Mažojo -Teatro” tradi
cijas, gerai pastudijuoti vaidy
binės teorijos principus ir di
džiųjų genijų, kaip Ibseno, Ma- 
setfieldo, Šekspyro, Šilerio, Mo- 
liero, Čechovo, Hauptmano,

vyksta.
Ši teorija susilaukė gana daug 

pasekėjų Anglijoje, Prancūzijo
je, Vokietijoje, Rusijoje ir Š. 
Amerikoje.

Prancūzijoje iš žymesnių teat
ro teoretikų tektų paminėti 
Francois Delsarte (1811-1872). 
Tarp kitko, iš jo mokyklos yra 
išėjęs garsus kompozitorius ir 
operų autorius G. Bizet, ir meno 
kritikas A. Giraudet. Pastarojo 
veikalas “Mimika, fizjjonomija 
ir gestai” (Mimique, Phisiogno- 
mie et Gestes) ypač vertinamas.

Britanijoje Čh. Bell (1778- 
1842), dalinai Swedenborgo įta
koje, savo knygoje “Išraiškos 
anatomija” (Anatomy of Expre- 
sion) taip pat iš teoretinės pusės 
bandė susekti, ryšius tarp žmo
gaus galvosenos ir veiksmų. Pa
galiau ateistinės evoliucijos teo
rijos autorius Ch. Darwin (1809- 
1882) atskirais straipsniais ir di
desniu darbu “Jausmų išraiška” 
(The Expression of Emotions) 
taip pat nemaža prisidėjo prie 
vaidybinės teorijos išugdymo.

Tektų paminėti mūsų ‘ teatra
lams jau geriau pažįstamus Sta- 
nislavskį ir Nemirovič-Donsen- 
ko, taip pat žymius vokiečių var
dus šioje srityje, kaip Reinhardt, 
Stern, Jessner. Pastarieji, beje, 
buvo daugiSu praktikai — reži- 
soriai, negu teoretikai.

Ta pačia proga norėtume čia 
trumpai priminti vieną teatrali
nį judėjimą, kuris dažnai, galbūt,'
pamirštamus, arba jam neskiria-1 Brieux, Maeterlįncko veikalus, 
ma perdaug reikšmės, tuo tarpu kurių gyvus ir apipavidalintus 
mūsų sąlygomis jis būtų galbūt charakterius galėtume parvežti 
labai parankus. Tai taip vadina- ir parodyti laisvoje Vilniaus ir 

Mažojo Teatro” arba kai- Kauno scenoje. A. Ketvirtis.

gu aktoriai kreiptų daugiau dė
mesio į teoretinį, pasiruošimą, 
atseit, vaidybinio meno metodų, 
veikalo konstrukcijos bei perso
nažų analizes, o taip pat psicho
logijos, anatomijos ir kitų vai
dybai artimesnių mokslo sričių 
studijavimą.

Vaidyba, šalia sugebėjimo im
provizuoti psichologiškai parem
tus veiksmus tam tikrose ap- 
rėžtinėse ribose, ir įsijautimo į 
charakterio veiksmų formas, 
reikalinga gilių introspekcinių 
studijų palengvinančių suspen
duoti tas savo charakterio dalis, 
kurios yra nepakeliui. su; vaiz
duojamo personažo poelgiais.

Eliminuoti dalį, savo charakte- psichinių ir fizinių santykių; rai- 
rio savybių, ir prikergti prie jo- 
svetimus, bruožus išlaikant ba-

mas ti

Daimk, virpink kanklių stygas, Vaidyla!
, Pirmoji lietuvių dailės ii tau todailės paroda Sao Paulyje

Kovo 17 d, 18 vai. Sao Pauly
je, Galerijoje Prestes Maia, 
miesto centre, iškilmingai atida
ryta pirmoji lietuvių dailės ir 
tautodailės paroda. Prie įėjimo 
stovėjo išsirikiavusios, lietuviš
kais drabužiais apsireųgusios, 
merginos. Pirmoji pora laikė 
Brazilijos ir Lietuvos vėliavas, 
sujungtas lietuviškomis juosto
mis. Parodą atidarė, dalyvaujant 
gausingam svečių būriui, atriš- 
damas tautinę juostą, pats Sao 
Paulo estado gubernatorius Dr. 
Lucas Nogueira Garcez, atvykęs 
su Ponia ir augštų pareigūnų pą- 
lyda. Tarp svečių dalyvavo ir 
Lietuvos draugas Dr. Franchini 
Netto, Konsularinio korpuso na
riai (jų tarpe JAV, Italijos ir 
Belgų konsulai), specialiai iš 
Rio de Janeiro atvykęs, poetas 
Petras Babickas ir garsūs Pietų 
Amerikos dailininkas Jonas 
Rimša ir visa eilė kitų įžymių 
svečių.

Gubernatorių portugalų kalba 
pasveikinb Lietuvos konsulas p. 
Al. Polišaitis, parodos globėjas, 
atvykęs parodpn su Ponia, 4 me
tų mergytė, tautiškais.drabužiais 
aprengta, poniai Garcez įteikė 
gėlių puokštę, o ponia N. Remen- 
čienė pačios išaustą tautišką 
juostą. Gubernatorienė labai su
sidomėjo mūsų tautodaile. Ta 
proga ponia. Remenčienė jai nu
pasakojo lietuviškus papročius 
ryšium su juostų ir rankšluosčių 
dovanojimu. Svečiai domėjosi 
primityviomis staklėmis, kuriose 
sėdėjo audėja ir audė. Čia pat 
verpė ir verpėja, dvi lietuvaitės 
audė juostas. Svečiams buvo 
vaizdingai įrodyta, kad per visą 
didžiulę salę ištiesti ant tam tikr 
ro stalo — pastovo žavingi ir tur-. 
tingi liaudies meno darbai tik
ri, ne pirktiniai. Susižavėjimas 
buvo nepaprastas. “A Gazeta” 
kovo 22 d. patalpino vieno brazi
lo dailininko laftai išsamų ir įdo
mų straipsnį apie mūsų tauto
dailę.

Apžiūrint paveikslus, ilgiau
siai buvo sustota prie dailininkės 
Vlados Stančikaitės-Abrąitienės 
milžiniško, paveikslo “Vaidila”. 
Nesuprantama jėga glūdi tame 
paveiksle. Senis vaidila su gero
mis tauriomis akimis, žvelgian-

dą, jis.išvedė tam tikrus dėsnius, 
pagal kuriuos šis santykiavimas

tik galėdama, — o tu kas esi?
— Aš esu mėlynbarzdis generolas! Naktį pasi verčiu šmėkla 

ir baudžiu savo auklę...
— Ką tu jai darai? ,,
— Aš atimu jos trečią ir visus skanėstus, ir duodu jai valgyti 

kopūstų.
Ponia laume, ar- tu norėtum, tekėti už manęs? — paklausė 

mėlynbarzdis generolas po kurio laiko.
— Koks tai yra. dalykas, žaidimas?
— Tai yra gyventi, kartų viename name ir eiti pas savo tėvus 

tik į svečius.
— Noriu, taip.
—- Taigi šitas kioskas bus mūsų namai.
— Kaip gerai! — net sušuko laumė plodama rankutėmis.
Po valandėlės abu sulindo vidun pro atplyšusią lentą.
— Čia yra valgomasis, einam valgyti, — pasiūlė tris akmenu

kus viename lape- (
— Kaip skanu! — tarė Tūlis. — Tai Jūs pagaminot šį puikų 

patiekalą? ,
— Taip, pone, aš jį pagaminau. Trys kiaušiniai, vienas litras 

pieno ir truputėlis jūros smėlio;
— Kaip puiku! Aš tuoj, užsirašysiu receptą.
— Dabar pašaukime vąikus, — atsakė mergaitė. — Jie turi

eiti miegot... ■ ;.
— Vaikai, nusiprauskit- gerai: nosies galų prieš einant gulti, — 

pastebėjo mergaitė, ir atsisukusi į Tūlį pabrėžė:
— Juk labai svarbu, kad vaikai turėtų nosies galiuką visai šva

rų prifeš einant gulti! Tiesa.? K ♦
— O, taip, — atsakė Tūlis.
— Eisim į kiną šį vakarą? — paklausė mergaitė.
— Taip, brangioji. Bet vaikai turi likti namie, tol' kol sugrįšim.
— Be jokių kalbų, — šuktelėjo ji draudžiamu tonu, — kai jūs 

užaugsit; taip pat galėsit eiti į kiną. ,
Rankutėmis susiėmę, jie nulipė laiptais žemyn ir atsisėdo pie

vutėje, matė gražią spalvotą filmą. Seanso gale- kažkas baisaus at
sitiko — mergaitę šaukė auklė.

Ji pažvelgė į Tuliuką, 1;
prato ir iš kišenės ištraukė

— Imk šitą prizmę ir ko tik- jos paprašysi, duos tau. Tik pa
pūsk ir sakyk: “Tira-colo, cola-tudo, tuck>-vai”.

Jis pasiliko bežiūrįs, kai mergaitė ėjo namo, traukiama tos bai
sios auklės... Kai priėjo parko kampą, ji atsisuko ir rankute pa
mojo atsisveikinimui.

Tuliukas sugrįžo prie savo auklės ir atsisėdo ant suoliuko šalia 
jos. Valandikei praėjus auklė nustebusi paklausė:

— Kas čia dabar? Kodėl esi toks ramus?
Jis neatsakė. Staigiai nusuko jai nugarą. Ką pagaliau suaugę 

žmonės suprantą apie šiuos reikalui
Iš portugalų, kalbos vertė Regina Kutka.

Scena iš “Pirmojo Skambučio” — Augsburgo Liet. Teatro pastatymas.
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ba, apysaka, Los Angeles, MCM 
LII, išleido Liet. Dienos, viršelį 
piešė dail. P. Puzinas, tiražas 
2,200 egz., 180 psl., kaina $2.50.

O. B. Audronė, Beržų pasakos, 
poezija; iliustravo V. Vilimas, 
spaudos darbus atliko “Patria”, 
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JAV Kongresas Lietuvos Ne
priklausomybės 34 m. sukakties 
proga, LAIC mimeografinis lei
dinys, 1952 m. kovo 14 d., 64 psl.

Turiny ALTo memorandumas 
prez. Trumanui, gubernatorių, 
senatorių ir kongresmenų pareiš
kimai, kalbos, sveikinimai.

Christian demokracy in Cent
ral Europe, Achievements and 
Aspirations of the C.D. Move
ment. Published by The CDUCE, 
1952, 80 psl. Lietuvišką dalį pa
rašė prof. K. Pakštas.
.' Ateitis, 1952 m., Nr. 3, 49-72 p.

Skautų Aidas, 1952 m. kovo 
mėn.; Nr. 3, 28 psl. ir viršelis.

Numery atsisveikinama su se
nąja brolijos vadovybe; naujo-

nimas šv. Kazimieras, o toliau 
skautiška beletristika, skautiški 
uždaviniai ir gyvenimas pagal 
įprastus skyrius.

Rykštė balandžio 1, 16 psl.

Wl. Pobog-Malinowski parašė 
naujųjų laikų Lenkijos istoriją, 
apimančią 1904-1945 m. laikotar
pį, ir renka prenumeratas jai iš
leisti. Tai laikotarpis, kuriame ir 
santykių su Lietuva klausimas 
negalėjo būti apeitas. Knyga tu
rėsianti apie 450 psl.

“Gimtoji Šalis” praneša, ei
sianti ir toliau. “Britanijos Lie
tuvio” pasiūlymas pavesti Bel
gijos lietuvius jam aptarnauti 
nepriimtas.

“GŠ” leidžiama arti 200 egz. 
Prenumeratorių ynu Lieže 66, 
Limburge 37, Volonijoje 22, 
Briusely 5, kitur, po mažiau, o į 
užsienius išsiunčiama 25- Prenu
meratos kaina 80 frankų metams, 
bet kaikurie sumoka ir 200. 56 
skaitytojai sumokėjo pereitais 
metais po daugiau negu 80 fr.
' “Laiko”, Argentinos liet ka
talikų laikraščio red. paskirtas 
kun. Pr. Garšva. .

žmogaus amžius
Pagal ikišiolines teorijas žmo

gus Amerikos kontinėntą pasie
kęs palyginus neseniai iš Azijos. 
Tais laikais kai čia gyveno išny
kę gyvuliai, kaip mamutai, žmo
gaus dar nebuvę. Iki šiol nei ar
cheologai, nei antropologai prie
šingų argumentų neturėjo.

Tik dabar Meksikos archeolo
gai atrado mamuto kaulus ir 
prie jų net 4 ginklus, kurių se
numas turi būti toks pat, kaip ir 
mamuto, t.y. apie 12.000 metų -r- 
2 strėlės, peilis ir drožtuvas.

Dar 1926 m. Colorado muziejus 
Telsone buvo suradęs žmogaus 
kaulus netoli mamuto, bet nebu
vo aiškaus įrodymo, kad jie yra 
vienalaikiai. Prieš 6 metus paliai 
Tepexpan, netoli Meksikos mies
to, buvo surasti žmogaus kaulai, 
kurių amžius buvo nustatytas 
apie 10.000. Dabartinis radinys 
netoli pastarosios vietos ir žmo
gaus amžių Amerikoje prailgina 
dar 2.000 metų. Ginklai rasti to
kioje padėtyje, kad aiškiai ma
tyti, jog naudoti mamutui už
mušti.

čiomis į tolimus amžius, virpin
damas sausomis išraiškiomis 
rankomis kanklių stygas, tary-. 
turn prikelia didingą Lietuvos 
senovę. Kažkokie burtai sklinda 
po salę, atskleisdami žiūrovams; 
lapas po lapo garbingą Lietuvos, 
istoriją ir mūsų krašto žmonių 
buitį nuo senovės ikį šių tautos 
golgotos laikų. Nepaprasta kū
rybinė dailininkės VI. Stančikai- 
tės vaizduotė atkuria Lietuvos 
praeitį su visa dinamiška jėga ir 
tikrovės pajautimu. Kaikuriuose 
paveiksluose, ji apvelka istoriš
kus įvykius ar-žmonių buitį bei 
papročius pasakišku šydu. Tai 
galima, pastebėti jos gausingoje 

’grafikoje -«»•. linoleumo raižiniuo
se, cikle “Eglė Žalčių karalienė” 
ir Brazdžionio Meškiuko Rudno- 
siųko iliustracijose. O: taip pat 
kiękvienam kompoziciniam pa? 
veiksle netrūksta pasakiško ele
mento, kuris teikia tiem paveiks
lam savotiško švelnaus žavesio. 
Stančikaitės gėlės sudvasintos. 
Pavyzdžiui, baltos gėlės, vadina
mos “Dama da noife” Nakties 
Karalienė — paveiksle. įgyja ta
rytum krištolinę sielą. Raudonoji; 
lelija, stiebdamasi. į ąugštybes, 
savo nuostabiu kvapu; bei ištryš-- portretas. Dailininko Kairio ra 
kusią iš jos galia išjudina visa
tą iš lygsvaros- Čia jau dailinin
kės klasikinė forma pereina į 
impresionizmą. Gėlės “mąrącu- 
ja!’, sakytum,, kaip skambučiai, 
skamba.

Bet vėl akys krypsta prie gry
nai lietuviškų spalvotų paveikslų 
(iš 90 Stančikaitės paveikslų tik 
keletas vaizduoja Brazilijos 
gamtą bei žmones). Tos moterė
lės krypuojančios paruge, pro 
Rūpintojėlį bažnyčion, vaikai be
simeldžią prie kryžiaus, šeima 
prie karo sunaikintos tėviškės 
griūvėsiu, žavingo Nemuno pa
krantės, ošiantis pušynėlis — vis 
tai Lietuva, aistringai išgyve
nančios nostalgiją, dailininkės 
Švyturys. Josios varsų pasaulis 
ekspresingas, skambantis. Ryš
kus spalvų derlius. Švelnumas 
ir jėga vedžioja jos teptuką. Iš 
viso, VI. Stančikaitė ne tik savo 
įvairią, sudėtingą sielą įkūnija 
savo kūryboje, bet ir į tuos pa
veikslus įdgjo daug kruopštaus 
darbo. Kiekviena detalė įsijaus
ta, įprasminta, išbaigta.

Garsus Brazilijos dąilininkąs 
Pereira, apžiūrėjęs parodą, pa
reiškė, kad tokių stiprių grafikų, 
kaip VI. Stančikaitė, Brazilija 
neturinti. O kitas žymus Brazi
lijos dailininkas O. Mulato su
šuko: “Kas per kraštas toji Lie
tuva, kad išugdo tokius dailinin
kus su tokia didele kūrybine fan
tazija?!” Jis apie 2 valandas kal
bėjo būreliui lietuvių apie VI- 
Stančikaitės kūrybą. Trumpai 
suglaudus štai jo nuomonė. Spal
votuose temperų paveiksluose 
“Gintarinė klumpaitė”, “Impro
vizuotas šokis” ir kitose iliustra
cijose dail. Staičikaitė yra to
bula, užbaigta, galima tik žavė
tis ir negalima nieko pridėti. 
Grafikoje turi charakteringą ir 
visai kitą stilių, negu temperoje. 
Taip pat ir čia yra tobula, pa
siekusi kulminacinį tašką, daili
ninkė. Visi vienodos vertės kūri
niai. Ląb.ai stipri kompozitorė 
grafikoje. Tapyboje taipogi ne
paprasta kampozięija ir vaizduo
tė. Spalvose jaučiamas sultingas, 
ramus Europos koloritas, bet 
linksmas. “Aš jum patariu, — 
kreipėsi jisai į dail. Stančikaitę, 

niekada tapyboje nevaizdųo- 
tiĮ tragedijos, nęs jūsų sieloje 
spalvos yra linksmos. Šitame par 
veiksle, kuriame atvaizduoti 
netekusių pastogės žmonių psi
chologiniai išgyvenimai, kompo
zicija ir psichologinis momentas 
gerai atvaizduoti; bet spalvose, 
įvedant linksmą dangų, matoma 
disharmoniją, Dabar aš jum pa
rodysiu jūsų paskutinius, darbūs- 
Čia jūs parodėt didelę pažangą 
(brazdąs ištikro nuspėjo, kurie 
Stančikaitės paskutiniai darbai).' 
Šituose darbuose jūs sujungėt 
sultingą Europos koloritą su 
ryškui saulėtu Brazilijos kolo
ritu”.

Vaidila tebevirpina kanklių 
stygas ir veda žiūrovą pro. gra
žias, lietuviškas sodybas (Meldu- 
čio, Laupinaičio), prie kryžių ir 
įdomių, gana stipriai meniškai 
atliktų, degintų medyje*Mikalo
jaus Ivanausko paveikslų vaiz
duojančių ja šeimos portretus, 
Dievo Motina, Kristų, Kastytį, 
Baltijos lelijas. Ypač jaučiama 
kūrybinė' vaizduotė paveiksle, 
vaizduojančiam šv. Pranciškų, 
toliau Vaidila, .savo iškalbingo^ 
mis akimis parodo dailininko

Antano Kairio paveikslus, vaiz
duojančius praeitą lietuvių kelią 
tremtyje — Vokietijoje. Čia pa
mato žiūrovas vokiškų ir aust
riškų miestų gatves, įdomią sta
tybą, gamtą, primenančią Lie
tuvą, stovyklos gyvenimą, kur 
vargo tremtiniai, o taip pat ir 
keletą portretų. Gamta ir žmo
nės atvaizduoti realiai, tiksliai, 
spalvų gama rimta, švelni. Kaip 
Staięikaitės medžiai ar gėlės 
kažkur veržiasi, net išgyvena ar 
sukelia audrą, taip Kairio pei
zažai veikia, raminančiai. Į jo pa
veikslus žiūrint, akys ilsisi. Juo
se jaučiama prityrusio dailinin
ko ranka ir jėga.

Bet vaidilos akys nuliūsta, sa
kydamos: “Štai, žiūrėk, kur at
sidūrė mano palikuonys”. Nagi, 
Gėlių saloje, prie Rio de Janeiro, 
o štai ir rožine melancholija ap-. 
gaubtas Sao.Paulo miestas (stip
ri, graži kompozicija), Vilos Ze- 
linos priemiestis, kur gyvena, di
džiuma lietuvių ... Vis tai A. 
Kairio darbai. Bet ypatingai stip
rus A. Kairys portretuose. At
rodo, kad. jo tikras pašaukimas 
yra piešti portretus. Ypač cha
rakteringas ir labai stiprus auto-

mi, susikaupusi siela gabiai pa
gauna charakteringus žmogaus 
bruožus. Daugumas dail. A. Kai
rio paveikslų akvareliniai. Ak- 
varęlistų dailininkų Brazilija 
neturi.

Parodoje taipogi pasirodė su 
savb 3 aliejiniais paveikslais pra
dedantis dailininkas R. Kaspera
vičius. Pradai atrodo geri, ir jau-, 
nas. kūrėjas gali toli nužengti.

“Štai mūsų miestų ir jų galy
bės herbai“, — rodo Vaidila V. 
Dramanto skoningus darbus.

Atrodo, kad ir manekenai bei 
lėlės, lietuviškais drabužiais ap
rengtos, susižavėjusios klausosi 
senio Vaidilos pasakojimų.

Tarytum opiumo apsvaiginta,, 
kasdien veržįuosi ton laikmpn 
lietuviškon šventovėm Ir kitus, 
tautiečius, jon traukiu. Vienas 
vyras išsireiškė: “Kad gegutė 
užkukuotų, sakyčiau, kad tikrai 
esu Lietuvoje”. O man norisi, su-, 
sukti Vaidilai: “Dainuok, virpink 
kanklių, stygas, Vaidila^ nepalik 
mūsų, nuvesk mus laisvon Lie- 
tuvo.n!”.

Parodą suruošė Lietuvių Me
nininkų Klubas Sao Paulyje. Jo 
valdybon įeina: K. Ambrazevi
čius, Alf. Žibąs ir. A. Kairys. 
Ypatingai, parodą ruošiant, pasi
darbavo, visa savo energija, Lie
tuvos meilės kurstoma, o taip 
pat materialiai daug prisidėda
mas, Klubo pirmininkas solistas 
Kazys Ambrazevičius. Režisie
rius Alf. Žibąs, kaipo parodos 
rengimo darbų, vykdytojas, šią- 
visą parodos suruošimo “veika
lą” gabiai surežisavo. Prie paro
dos rengimo vieningai prisidėjo 
organizacijos, bei visuomenė. Su
darytos komisijos, kurių nariams 
taipogi teko daug dirbti, Augštų 
svečių kvietimo komisijon įėjo: 
Lietuvos Konsulas Sao Paulyje 
A. Polišaitis, kun. kleb. P; Ra- 
gažinskas ir K Ambrazevičius. 
Garbės bei vykdomosios komisi
jos sąstatas yra šis: kun. kleb. 
P. Ragažinskas, kun. Miliauskas, 
M- Dantas, O. Žibienė, inž. Z. 
Bačelis, K. Ambrazevičius, J. 
Antanaitis; H. Valavičius, VI, 
Stančikaitė-Abraitienė ir K. Pa
žėraitė. Kun. Ragažinsko pastan
gomis gauta nemokamai parodai 
Prestes ^fąią Galerija, didžiau
sioji ir gražiausioji Sao Paulyje. 
•Liaudies meno komisijon įėjo: 
E. Polišaitienė, J. Jokubaitienė, 
M- Vinkšnaitienė, A. Ambraze
vičienė, L. Matelionienė, M. Re- 
menčienė, K. Pažėraitė ir Alf. 
Žibąs. , *

Sao Paulo brazilų spauda šią 
parodą plačiai paminėjo. Ji buvo 
nufilmuota televizijai. Lankyto
jų- kasdien, didėjo. Susidomėji
mas didelis Lietuva ir lietuviais. 
Paroda uždaryta kovo 31 d.

Karolė Pažėraitė.

Perdaug inteligentijos
Darbo ministerijos žiniomis, 

Kanadoje šiemet mokslus baigu
sieji darbo dar sunkiau galės su- 
sirasti, kaip pernai. Užklaustos 
prekybos ir pramonės firmos tuo

kalingos 1.70 inžinierių mechani
kų, 94 elektrotechnikų, 25 ka
syklų, ir 75 civilinių inž., o hu
manitarinių mokslų asmenims 
turima tik 100 vietų. Tuo tarpu 
numatoma,, kad šiemet mokslą 
baigs: 1750 inžinierių ir 4600 hu
manitarinių mokslų specialistų.

toju trūksta kariuomenėje.



Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

I

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

Jūsų patarnavimui

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

1. $10.500. College - Clinton, 8 
kamb., 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-Čoncord 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.

Real Estate
863 BLOOR STREET WEST
r(prie Ossington Avė.)

Sutaupysite $ $ $ 
užsisakydami anglis per mūsų atstovą VYT. AUŠROTĄ 

Skambinkite telefonu LO. 3647 (nuo 10 vai. ryto ligi 8 vai. vak.) 
NORRIS FUELS, 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.

valandas

TEL.
EM 3-2131

Budime

Toronto “Dainos” grupės rinkliava
Po $150: E.*Delkuvienė, T. 

Patkauskas;
Po $1: Ašoklis, B. Aksonienė, 

P. Augaitis, J. Astrauskas, J. 
Ažubalis, Br. Apatas, Mr. Alt,
J. Ambraška, O. Ępltrušaitis, P. 
Budreika, Baranauskas, A. Bar
tel, Bukšaitienė, A Betkus, J. 
Birgiolas, J. Barysas, A. Budrei
ka, Pr. Barakauskienė, B. Čep- 
kauskas, Pr. Čeponis, A Čirūnas,
K. Čepaitis, S. Dervin, A Drižys, 
A. Daukša, Draugelis, V. Dagilis,
L. Ernikė, A Gailiūtė, VI. Gir- 
čys, S. Grigaliūnas, F. Gikis, 
Mrs. Gaudet, Miss Helen, P. 
Imbrasas, J. J. Ignatavičiai, O. 
Jonaitienė, S. Jogelienė, Vladas 
J., Juodis, Jurkštienė, I. Kairie
nė, S. Kairys, Karkienė, Kaulie- 
nė, Br. Klimavičius, E. Katche, 
A. Kuolas, . Krasauskas, Krivci- 
kas, A. Kisielius, Kriščiūnas, K. 
Karpavičius, Kohler, E. Kriščiū- 
nienė, A Kuneckienė, J. Kami- 
šaitis, R. Laumsaitis, A. Laum- 
saitienė, J. Leiberis, Lukošius, 
Liorencas, Lemešytė, A. Leh
man, Matulevičienė, J. Mikšys, 
Morkūnas, D. Mačiulienė, J. 
Margo, J. Matukas, Nitrauskas, 
P. Naujelis, Paulik, V. Pundzius, 
A. Pūkas, V. Prunska, O. Pu- 
niškaitė, V. Puniškienė, A Poki- 
laitienė, B. Pakštas, G. Puodžiū
nas, Paketuras, Pleinys, S. Pet
kevičius, B. Poška, J. Rimkū- 
nienė, Me. LaRose, R. Razgys, 
Riekus, A. Stančikas, P. Skirgai
la, B. Sakalauskas, Br. Šimkus, 
A. Sagevičius, A Steponavičius, 
S. Stasiūnas, Stungurys, Sma- 
linskas, L. Strumilienė, V. Sen
kus, J/ M. Senkus, A. Sodaitis, 
L. Sodaitytė, H. Satkus, J. Star
kevičius, V. Šimkus, Šlekys, Ta
mašauskas, T. Trėčiokas, Ulizie- 
nė, J. Urbonas, T. Užupis, A. Va
siliauskas, P. Vileniškaitė, V. 
Vaitonis, Br. Vaičiūnas, Mrs. 
Wyle, V. Zetkus, Žemaitienė, B. 
Žekas, J. Žiurinskas, A. Yarašiū- 
nas, Balutis, E. Beinorienė, Čap
likas, Čeplienė, K. Gečas, E. C. 
Jakubavičiai, J. Kalinauskas, K. 
Kirna, J. Kižys, Lapinskas, Pu- 
niška, W. Racevičius, Račys, Ro- 
senblatas, Talandis, A. Totorai- 
tiis, Žekas, Žukas, X, (neišskai
tomų parašų 17).

“Dainos” širdingiausia padėka 
visoms rinkėjoms ir gerb. visuo
menei už duosnumą ir pasitikėji
mą. Apgailestaujame, kad pa
vardės ne visos išskaitomos.

“Dainos” Valdyba.

Praeitų metų spalio mėn. pra
dėtoje rinkliavoje buvo išdalin
ta 10 lapų. Rinkėjos surinko: 
M. Tamulaitienė 2 Ip. .... $114.00 
M. Sakevičiūtė ................ 69.05M. Sakevičiūtė ...............
E. Ališauskienė ir Pr.

Prankienė ...............?.....
Marija Pocienė... ............
Vanda Abromaitytė ........
Nelė Ramonaitė ..............
Vlada Sližienė . ................
Nijolė Kaveckienė ..........
O. Kalinauskienė ...........
O. Indrelienė, be lapo ....

61.00
50.00
50.00
41.00
40.00
12.00
5.00 

11.00

Viso $453.05
Spalio 20 d. “Dainos” šokiuo

se panelės Maurušaitytė ir Ra
monaitė surinko .............. $20.00

Prie kasos aukų priimta:
St. S-rio......... ..................
VI. Tamošiūno.................
Kun. P. Ažubalio ..............
Vikt. Pundziaus... ..........
Baliūno ............... ............
Smulkiais'’T...’......z:.:...:...:...

$3.50
2.00
2.00

1.00 
.50

Viso $10.25
Pagal sąrašus aukojo:
Po $10: J. Adomaitis, P. Alek

na, E. Jakubauskaitė;
$7.25: M. Pocius;
$6: E. V. Dargiai;
Po $5: E. A., Mrs. Daniel, J. 

Demikis, Jonas II, Montrose 
krautuvė, M. Miceikienė, V. Pu
ga, Charles Pocius, A. Padols- 
kis, J. Sližys, V. Šarūnas, V. Ta
mošiūnas, Babikas, Esq., šeškus

Po $4: M. Repečka, Dr. kun. 
J. Tadarauskas;

Po $3: A. Augutis, P. Augusti- 
navičius, P. Budreika, I. Ignaitie- 
nė, C. Matelis, J. Stravinskas, 
S. Treigys, J. Žemaitis;

Po $2: XX, J. Astrauskas, V. 
Abromaitis, A. Alonderis, O. An- 
cevičienė, M. Borečiauskas, E. 
Baliūnienė, Mr. Bergener, Bart- 
kai, J. Bieliauskas, A. Bartartas,
A. Ciplijauskas, E. S. Čepai, Dau
nys, A. K. Dargiai, E. Dickson, S. 
Daugėla, kun. A. Glaveckas, B. 
Jasinevičiūtė, L. Karbūnas, S, 
Kudulis, Kriščiūnas, K. Kazlaus
kas, V. Kaveckas, E. Kasperavi
čius, O. Kymantas, A. Lorencas,
B. Lėveneckis, Leonavičiūtė, La- 
liauskas, B. Mikšys, Z. Mockū- 
naitis; J. Margis, Mr. Mackriss, 
A. Obearskis, W. Pocius, A. Pun- 
dzius, Pociai, Penikas, S. Ruk- 
ša, J. Rastapkevičius, A. Rimku
vienė, A. ir K. Rusinai, J. Šab- 
linskas, V. Sonda, Stankus, A; 
Saulis, J. Simanavičius,. V. Sa- 
mulevičienė, J. Stravinskas, V. 
.Sendzikas, N. Sapočkinienė, S. 
Stonkus, P. Štuopis, A. Šapoka, 
S. Sakalienė, V. Štreitas, V. Užu
pis, J. Varkavičius, P. Vidman
tas, E. Zubrienė, J.. Žaliaduo- 
nis, S. Zoldovas, B. Zabulionis, 
L. Abromonis, J. Morkūnas, O. 
Narušienė, V. Valiūnas, (neiš
skaitomi parašai 4);

SPORTAS
Futbolininkų žiniai

Ateinantį šeštadienį, 3 vai. p.p. 
visi renkasi prie parapijos baž
nyčios pasitarimui ir treniruotei. 
Vadovaus St Pulkauninkas.

Balandžio 27 d. Vytis” turės 
pirmas rungtynes.

Stalo tenisas
Toronto meisteris Pr. Gvildys 

dalyvavo centrinės Kanados sta
lo teniso turnyre, kuris vyko 
Niagara Falls balandžio 11 ir 12 
d. Jis sukirto visus kanadiečius 
ir amerikonus, tačiau finale turė
jo pasiduoti keturių setų kovoje 
Steve Krausui, Vengrijos valsf 
komandos pasaulinėse varžybose 
dalyviui, kuris tik neseniai at
vyko iš Europos.

Osvaldas Rautinš laimėjo pir
mą vietą žemesnėje .klasėje, o V. 
Subatnikaitė (Hamiltono “Ko
vas”) —► moterų žemesnėje kl.

Pranas Gvildys ir vSt Biraus 
laimėjo dvejeto čempionatą. Mū
sų sportininkai prisidėjo laimėti 
daug pirmųjų vietų Kanadai nu
galėdami ne vien saviškius, bet 
ir stiprius Amerikos atstovus.

• Australietis F. Sedgman 
tarptautiniame lauko teniso tur
nyre laimėjo pirmą vietą įveik
damas Čekoslovakijos žvaigždę 
Jaroslav Drobny, kuris yra pats 
pabėgęs iš savo krašto per gele
žinę sieną.

• Italija laimėjo Europos rug
by taurę nugalėdama Ispaniją

SUDBURY, Ont
KLB Sudburio Apylinkės val

dyba, praneša visiems Sudbury- 
je ir apylinkėse gyvenantiems 
tautiečiams, kad LB Sudburio 
apylinkės rinkimai į KLB Tary- te {mokėjimui pinigų

vai. ryto iki 10 vai. vakaro, 
Christ the King bažnyčios ma
žojoje salėje.

Rekolekcijos
Šįmet per rekolekcijas atliko 

išpažintį 90% lietuvių. Rekolek
cijas sėkmingai pravedė kun. J. 
Rudzinskas ir mielai talkininka
vo kun. Dr. V. Skilandžiūnas.

Po rekolekcijų užbaigos pietūs 
buvo pas vašinigąjį ir nuoširdųjį 
senąjį lietuvį Jurgį Dambraus
ką, kuriam prisiminus Lietuvą 
net ašara per veidą nurieda. 
Nors jau daugiau 20 metų kaip 
iš Lietuvos, tačiau dar gražiai 
lietuviškai kalba.

Širdingą padėką tenka taip 
pat išreikšti Kriaučelįūnains, LIdeniu ir aliejum šildomas 
Laureckams ir Venckevičiams 
maloniai padėjusiems išlaikyti 
per rekolekcijas visą lietuvišką 
kleboniją, -o taip pat. ir St. Tol
vaišai, kuris nepagailėjo savo 
mašinos.

$2.500 įmokėti, atskiras narna: 
kambarių, didelis kiemas 
garažu.

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

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

$5.000 — 11 kambarių, mūru 
atskiras, su dviem garažais

$5.000 — atskiras, plytų nam 
10 kambarių, su dviem ga 
žais. Savaitinės pajamos $1 
Parduodamas su baldais.

$5.500 — (pilna kaina $10.50 
mūrinis, 8 kamb., su dvejoi 
moderniomis virtuvėmis.

$6.500 — atskiras, mūrinis, v;

Lukas.

Lietuvis pigiai 
perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kt. 

Vežama ir į provinciją. 
406 MONTROSE AVE.

Toronto, Ont 
TELEF. LA. 3911

. kambarių namas ir garažai 
$7.000 — vandeniu ir aliejum 

domas, mūrinis, atskiras si 
virtuvėmis.

$7.000 — 10 kambarių, 17 m< 
senumo, dviejų augštų, ats 
ras, vandeniu šildomas.

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

Visais namų pirkimo ir parda

S. KUZMAS
1675 Bloor St W. Tel. KE. 71 

po darbo LA. 1250
K. Willes Real Estą

25.00 $25.00
Šis kuponas vertas $25.00 - 

jei pirksite automobilį.

KENNY KARS LTD.
1135 Queen St. W., Toronto ,

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

$850.00
$795.00
$795.00

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

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

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.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

DVfe . _________________._______
tjmrfoJ, sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- o-rb ą ^aį ^us rūpestingai saugomi. Kai

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

darysite rudeninį apsitvarkymą, 
valyti viską duokite žinomai 

firmai:

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 Claremont Str. - Tel. WA. 4557

30 metų valymo patyrimas

‘ F- N.
Radio and Television Service 

Phone OL. 3356
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 elektromechabinius 
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

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

Kazio Borutos Knyga Baltaragio 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.

ALTC VAI K AVI MC MOKYKLA
savo 1952 metų sezoną jau pradėjo vasario 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. , ' 7
Geri mokymo metodai, išdirbti mokyklos kartu su instruktoriais, 
bus pritaikinti šiame mokymo sezone.

Mokinkis vairuoti greit ir pigiai 
WALTER-BULCZAK 

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

Informacija veltui kasdien nuo 10 a.m< iki 10 p.m

Dėmesio!
Pigiai ir sąžiningai taisomi te
levizijos ir radijo aparatai.
Taip pat mes pravedame 
ir televziijos instaliaci

jas. Darbas atliekamas prity
rusių radijo-televizijos techni
kų. Jūsų patogumui aparatus 
mes paimame iš namų ir pri
statome.
Skambinti telefonu OL. 5039 
67 LAKEVIEW Ave., Toronto 
B. Kalibatas, A. Virkutis ir Co.

Pasiūlome:
Glenlake prie Dundas

Tvirtas mūrinis modernus 
kamb. atskiras namas. A] 
jaus šildymas. Dideli kaml 
riai. 4 vietų vonios kambar 
Garažas. Didelis sklypas. K 
na $16.900, įmokėti apie $6.0

Keele prie Glenlake
Tvirtas mūrinis 7 kambarių a 

kiras namas. 2 virtuvės, 2 5 
nios. Garažas. Šiuo laiku išni 
motas už $91 į mėn. Geros

i simokėjimo sąlygos. Įmok 
$3.000. Pilna kaina $12.000.

St Clare prie College
Mūrinis 6 kambarių atskiras r 

mas. Garažas. Įmokėti $3.01 
Pilna kaina $10.500.

Visais turto pirkimo ir pard< 
vimo reikalais Jums patarnat

FELIKSAS SENKU
Tel. LL. 3744.

William Bolland Real Estai
1130 College St., Toronto, Oi

BE RADIO

^/4Z7£/?U0PPEl“Nepirk katino maiše"
— Sako senas lietuvių priežodis.

NESKAITYK LAIKRAŠČIO, NEPAŽINĘS JO

siunčiamas dvi savaites nemokamai 
susipažinti.

isicms 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. 4576
ANT. JUOZAPATIS

Ar jau turi
“Žiburių" Spaudos Bendrovės šėrę?

ijPfelffiŠČTAUSIOS RŪŠHS MtKOlgf // 
?^^=RAHKDARBIU

gT \f
CT ^JfųiŠKĮ^- . M 
v fiurto sidabro papuošalai, keramika. \ 
lodosirmeno išdirbiniailietuvisko$\
kjrkitųiautuManįąnęs mužikos^

elektrinių prosų, krosnių, di 
kiasurblių, laikrodžių, skalbir 
mašinų ir tt taisymo, Europ 
aparatams pakeičiamas transfc 
matorius už $12; bat durų skai 
būtis įrengiamas už $6; elek 
durų užraktas su mygtukais 
$20; auto radio su-įrengimų koi 
plektu $60 ir kiti darbai atliek 
mi greitai ir pigiai. Už atlik 
darbą garantuoju ir pageida 
jant taisau namuose.
Skambinti 8 vai. ryto 10 vai. vs 
tel. LL. 7354.

RADIOMECHAN1KAS 
F. RICKUS

Dirbtuvė 1046 Dundas St W.

Parduodant ar perkant namą ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MOKKIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL 5143

r»
Šių'metų Šėrų platinimo vajus pradedamas 
kovo mėn. 8 dieną. Vienas šėras — $10. Garan
tuojama Bendrovės turtu—spaustuvės mašino
mis. Įsigyti galima Toronte pas valdybos narius

Pavasariui.... Vasarai!
Modemiškas siuvimas iš geriausios Virgin vilnonės (100%) 

medžiagos. Didžiausias medžiagų pasirinkimas ir įvairiausiomis 
kainomis. Mes turime madų pavyzdžių jau 1952 metų pavasariui 
ir vasarai.

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

Geriausių siuvėjų siuvimas pagal išmatavimą ir Jūsų skonį. 
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 
arba grąžiname pinigus.

Užsisakykite dar šiandien, sutaupysite.
Informacijoms ir užsakymui.kreiptis:

224 STERLING RD., TORONTO, ONT. TEL. LA. 9935 
Agentas K. KIŽYS

MM



MANN-MARTEL
CLAREMONT—OUNOAS 

o Kurnu, švaiui ir gerame 
•stovyje ndmos. Garažas. 

4* s* Žemos įmokėsimas. <

$13.500. 10 kambarių, matinis na*jl 
t, mas, alyvas apšildymas,

dvigubas garažas. Įmokėti 
| $4.300. ketai geros pirki

mas, nepraleiskitę progos 
f- apžiūrėti.

BLOdR—INDIAN RD.
$16.300. 8 karna, atskiros mūrinis || 

namas, karšto vandens ir 
alyvos apšildymas, dvigu
bos garažas. 
INDIAN RD CRS.

$16.900. 7 kamb. jaukus rezidenci- IĮ 
nis namas romioje vietoje. 
Karšto vandens ir alyvos 
apŠildynrjas, gražus kiemas.

. INDIAN ROAD x.
$16.900. 8 kamb. atskiros mūrinis Į 

namas, karšto vandens — 
alyvos apšildymas, gara
žas. Normalus įmokėjimas, 

BLOOR—QUEBEC 
$21.000. Atskiros murinės namas, 

karštę vandens apšildymas, 
garažas, 260 pėdų kiemas.

< 4-^ - Graži :gafvė, gražus namas su 
.augštų pajamų galimybė
mis.

Visais namų pirkimo ir pardavimo 
. reikalais kreipkitės | 

v;-MEILUS ., 7 
1663 Bloor St. W. ‘ Tel. OL. 2354 

Namų telef. RU. 1-0203.

MANN & MARTEL 
REALTORS

DR. A. RATINOW
L.M.C.G , „

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

matizmo, skilvio ir kt.) '•
479*6 Euclid Ave., Toronto

Tel. RA. 6708. • ■
■ ■■ 1 - 1 i. 11 ..i j ■ »

DR. F. TIČKETT
4

Gydytojas 
ir 

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir’ 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

TeleL- WA $754

Dr. Chas. OKUN
DANTIŠKAS

838 Dundas St. W. Toronto
(kampas Euclid! Ąv^.) ,

Priima vakarais pagal susita
rimą. ' Tol. WA 9822

DANTISTAS
J. A. GORCHUNSKI

. / :• * a. a 1 1 '1**

L Ą ’
«. • • ,

Dr. WILLIAM J. ŽINCHESIN 
B.A., M.D.; L.M.C.Č., 

GYDYTOJAS ir '' 
-CHIRURGAS/ , 

Priėriiimo valandos 2-4.30’ ir
I 7-4) po pietų -

386 Bathiirst St. Toronto 
TeL. WA 1344<

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

J - ’- - ; ■

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie
niais priima taip pat 7-9 popiet

386 Bathurst St. Toronto
Tel. EL 6515 L

“ALEKSĄNDRA” modistė 
Namuose priima užsakymus 
atnaujinimams ir naujoms

MOTERIŠKOMS — - 
SKRYBĖLĖMS -

Kaina prieinama
22 Lakeview Ave., tel ME.2398 

(prie Dundas ■ if Qssington)
Toronto, . .

akių specialistas
M.Š.TEF A NU K

.... (optometrist)
Patikrina akis ir- pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

DAŽAI IR SIENOMS < 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

JBR. BUKOWSKA, R.O.
AKIŲ SPECIALISTĖ

MANNING CARTAGE
5 & MOVERS

‘484 Manning Ave.
Tel. WA-r-0791.

Perkraustome ir pervežame 
įvairius daiktus vakarais ir 
dienos metu/Kalbame vokiš-

• kai, rusiškai ir lenkiškai..

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos? kasaiet. 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vąki 
Sekmadien. pagal susitarimą.
55.St. John’s Rd. W. Toronto 

kampas 94 Laws Št.
. ' ' Tel. LYndhurst 0052 "

AKIU SPECIALIŠTAS 

lmsky.M

Pritaiko. <akinius visięnjs akių 
defektams. Ištiria akių ner
vus, kurie , dažnai sukelia gal
vos skaudėjimų ir nervingumo^

Kalba slavų kalbomis —
470 College St. W. Toronto 

Tel. RA 3924

’STANLEY SHOE STORE 5
Aukščiausios rūšies moterų, 

.vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs ' 

(EE—EEE)
1438 Diadas St. W. Toror/to 

, (prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen Si. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies
‘ i1- ....................

iusipažinimo ir susirašinėjimo 
duras atlieka visus patarnavi
mus. Atstovauja du vokiečių biu- 
us. Griežčiausia paslaptis. Sąra- 
ai tik $1. Rašyti: “Viktoria’’, 355

Clarence Str., London, Ont

** Daūgiau kiaulių ‘Stalino •
• ’garbei""-J!

Viena Lietuvos “visuomeninės 
gyvulininkystės” farma iškėlė 
šūkį: “Daugiau gaminti Stalino 
garbei”: Išvardinant, į ką bus 
kreipiama ypatingo dėmesio, pir
moje vietoje stovį kiaulės,

Kažin ar kiaulių ten jau ne
pakaktų?

Malonus poilsis
— Bet dvynukai naktį, turbūt, 

labai trukdo miegoti?
— O visai ne. Vienas iš jų taip 

šaukia, kad aptro mę§ visai ne
girdime.

Tada jau saugus t
— Tik kai manęs jau nebebus, 

pasaulis sužinos, kas aš esu ir ką 
esu padaręs, — karščiuojasi po
etas. • . . 33

— O, tada jau- nebus pavojų, 
būsi visai saugus, — pastebi bi
čiulis. ’ "

Sukčius varžovas
, Briusely per> vienas cigarų rū
kymo varžybas, 2kur reikėjo il
giausia ištverti, visiems varžo
vams po kurio laiko pasidarė 
bloga, tik vienas tfaukė sau dū
mą nesiraukydamaš. , Pasirodė, 
kad jįs per savo varžovų ciga
rus buvo pervėręs - po keletą 
plaukų.

Pagrindas skyrybom
Bįrminghame viena ponia ap

skundė vyrą teismui, reikalau
dama išskyrįpio, kad’ jis esą ty
čia nuslidinęs jos batų padus, 
kad ji sugriūtų ir susižeistų.

— Nesąmonė!. — nusprendė 
teisėjas ir skupdą atmetė.

Jis bus turtingiausias
Tai Calgary,. Alta; advokatas 

E. Lafferty Harve. Jis praturtė
jo labai staigiai ir veik pripuo
lamai- Dabar jam 60 m. Dar jau
nas-advokatas jis atstovavo vie
ną britų firmą, ieškojusią Alber
toje anglies. Firmai nesisekė. Ją 
likviduojant nebuvo iš ko ap
mokėti Harve algą. Tada jis su
tiko perimti bendrovės įsigytą 
žemę. Savo 250.00Ū akrų jis ilgai 
laikė be jokios naudos, kol ten 
buvo surasta naftos. . Dalį savo 
teisių jis pardavė, o iš likusios 
dalies jau dabar kasdien gauna 
$10.000 pelno. Jo visas kapitalas 
tuo tarpu siekiąs 90 milijonų do
lerių, o pelnas nuolat didėja.

Kur daugiau uždirbama? ’
■ CCL paskelbė pareiškimą prieš 

- — ; . . i Kanados darbo ministerio parl.
Britų- nusikaltėlių kolonijoje pavacj q Mcllraith pasisakymą, 

Port Blair vienas buvęs kalinys La{j Kanados 4-asriatenų šeimos 
įsteigė krautuvę ir prie kasos iš, ■ pajamos eSą didesnės negu JAV 
kabino lapą su šitokiuo užrašu: : tokios pat šeimos pajamos.

“Meskit apgavystes! Ir aš pats j McIlraith, matyt> pasirėmęs 
sėdėjau. Dievas yra visagalis, Į “Time” klaidingu straipsniu, ku- 
bet šį namą aš tvarkau. Be to, ;riarne buvę teigiamą^ kad Kana- 
dnt grindų spiaudyti draudžia- Į jos šeimos pajamos Siekią $4000 

; metams, o JAV$3.400. Ištik-

Ten gerai, kur mūsų nėra!
Enkavedistas varo į kalėjimą 

sugautą norėjusį pabėgti užsie
nin -‘liaudies priešą”.

— Na, draugas, — sako jam 
draugiškai enkavedistas,. — pa
sakyk, koks tave velnias nešė per 
sieną?

—r Norėjau užsienin... — nu
siminęs sako žmogelis.:

— Da, da! Ten gerai, kur mū
sų nėra. —- pamokinančiai sako 
enkavedistas. • •

— Aš kaip tik ir norėjau ten 
kur jūsų nėra'

' Bet ką jūs darytumėt
Rusų zonoje, Vokietijoje, įmo

nių sargyboms yra įvesti special
ius kursai, kur mokoma, kaip ap
saugoti įmones nuo sabotažinin
kų ir partizanų.

■ r— Ką padarytumėte, jei stai
ga fabriko rajone pamatytumėte 
iš kažin kur atsiradusius ameri
kiečių kareivius? — klausia kur-. 

jsų vedėjas.
Tyla.. .
— Na, draugas, — pirštu rody

damas . užklausia arčiausiai sė- 
jlinčio vyro. — ką tuo atveju pats 
darytum?

— Ach, Dieve, aš rasčiau -ką 
darytį, bet ką jūs darytumėte, 
kaš būt su -jumis? — nušvitęs pa-’ 
stale klausimą užklaustasis.

. Stiprina valią .
— Aš maniau, kad tau paskir

ta dieta?
— Taip, aš ir laikausi.
— Tai kam užsakei bigusą? — 

■ —- Noriu išbandyti savo valios, 
stiprumą.

Jis nusimano

. ma

$10 nuolaidos, kas atsineš ši skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50 i statistikos biuro duomenis

B
< 1951 m. visų Kanados gyventojų 
j pajamų buvę $17.097.000.000, o 
' gyventojų — 1'4.009.429, tad 4 na
rių šeimai pajamų tenką $4.882, 
Tuo tarpu pagal oficialius JAV 
davinius jų pajamos siekę 276 bi
lijonus, gyventojų buvę 154.353.- 
000, tad 4 asmenų šeimai pajamų 
tenka apie $7.152; t.y, net* $2.270 
daugiau, negu tokiai pat kanadie
čių šeimai.

DANIEL D; STOKAL

' TEISININKAS,
ADVOKATAS,

. . . NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis.

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

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

COLLIS furniture company
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-8994

LIETUVIŠKAI KALBĄS KAILININKAS
į „f

Parduodaini gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.
Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvąm išsimokėjimui

' BERGMAN FUR CO TORONTO. ,
197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

TEL. WA 6812 ,. '587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST į FURNITURE CO
Didelis pasirinkūnss hEūiių ir vertotu bi 

Dirbame pagal užsakymus baidų ^rchesterfiek 
K komplektus ir parduodame kilimus

• lovų komplektai,
• siuvamos mašinos,

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros - 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

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

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju Į na

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

■ r "r 1 ■

dėmesio?

Radio

PARDUODAMI
, , NAMAI

St. Johns St.
$12.000.10 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 apio $5.000.
Dundas St. (restoranas) 
(prieš Bellwoods park)

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

$2.500 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, 

WA. 2646.
575 Queen St. W. (prie Bathurst)

R. TESLIA REAL ESTATE 
& INSURANCE BROKER

Parduodame r
231 naujų ir vartotų vyr. ga
bardino paltų — Įvairių rūsių 
kaina nuo $I0 iki $40 
452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už $10.

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley) *

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

dieniais po pamaldų.

Pašaliname , 
pleiskanas
ir sulaikome krentančius 

plaukus.
Pasisekimas garantuotas. 

Atidaryta vakarais

LYDIA LAWTON
636 COLLEGE ST. 

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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

SKIFF’S
VALYMAS — 

PROSAVIMAS — 
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.
Suite 410,

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

DĖMESIO!

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

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos
Sąv. Feliksas Jonynas -

Pigiai parduodama gyvulinė farma
Perth, Ont., 100 akru (100 miško). SU fr<»1v»sijris. orie 
miestelio ir gražaus ežero, kaina $3.000 ir $1.500 Įmokėti.

? Tabako famiatMi^ akrai, 45 sodinimo teisė, geri trobe
siai, geras traktorius ir visa mašinerija — $40.000 ir

., . $10.000 Įmokėti
Juozas Žemaitis

’ " *’ R.R. 1 Shncoe, Ont TeleL 1666 (tarp 9-5 vai.)............ —........ , ■ , , 
Reprez.
Real Estate Brokers, Simcoe, Ont

studio

Atsinešk šį skelbimą - 10% nuolaidos!
>- ———; . ■ ~ ~ "
Naujas atradimas sustabdymui: galvos niežėjimą, plaukų kritimą 
pleiskanoms. Štampo o— $1.66. Tonic $1.40

Sėkmingi rezultatai arba grąžinai pinigus’

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plauku dažymo specialistas 

:-. - ■ Atdara vakarais
1138 DUNDAS ST. W. (prie Ossfegien Ave.) Tefef.: ME. 8117

? , ixzt. .... . ..ii . ... .;. ..

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.

................ ................... .. .. ........................ .......  ' ■ ■ K-S........................................... I ■

Pigiai'ir skubiai perveža baldus, 
statybos Medžiagas ir kt. 

VISOMIS SAVAITĖS DIENOMIS.

V. 3 I M K U S
400 DOVERCOURT RD. TEL. LO. 8950.

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. Į 576 QUEEN ST. W.

Tel. RL 5804 | s 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 vai. vakaro.

K Lietuvių Baldų Krautuvė
“M O H A W K FU R N I T U R E"

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

dytuvų, skalbimo mašinų, krosnių ir vaiki| baldų.
Minkštus baldus dirbame pagal užsakymus ir taisome senus

Ūętuvianis 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, mės mielai 

suteiksime sąžiningą patarnavimą.
Pardavimui turime didelį pasirinkimą.

Prašome kreiptis:
JOHN BARCAS

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. .

SAV. S. ANDRIEKUS į

LONDON FURNITURE CO
Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami naujf
ir atnauj.'nami seni. ' ‘ Kalbame europ. kalbomis

875 Queen St W. Toronto. TeL EM. 6-2010 '

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. .. . - i., ..

DOMINION TRAVEL OFFICE
' S. HfelFETZ, VIEŠOJO NOTARUATO VEDĖJAS

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

Viąų rūsčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes > 
rasite 10-15%' pigiau, negu kitur, pas

LAIKROJHNIN K A
’ turinti 30 metu profesinę praktiką ' 

Kalbu lenkiškai
Mr MALINA — Im DUNDAS ST. W. TORONTO



TORONTO, Cnt
Ateinantį sekmadienį, balan- 

džio 20 d., 3J0 vai. parapijos sa
lėje yra šaukiamas parapijos su
sirinkimas, kuriame Bažnyčios 
Statymo-Fondo Valdyba išsa
miai praneš apie atliktus paruo
šiamuosius darbus. Bus apsvars
tyti tolimesni bažnyčios statymo 
reikalai.

Norėdami greičiau Toronte tu
rėti naują bažnyčią, privalome 
visi bendrai aktyviai prisidėti 
tiek auka, tiek kiekvienas geru 
sumanymu!

BSF Valdyba.

, Maloni žinia Toronto 
lietuviams

TorontcrTLietuvių Namų Fon
do Valdyba, sutarusi su LOKo 
prezidiumu, nutarė užpirkti len
kų namus (buv. -Nova Skotia 
banko rūmai) Dundas-Ossington 
g-vių kampe. Pasiūlymas yra pa
teiktas, atsakymas bus gautas 
per 1-2 savaites (po lenkų susi
rinkimo). Todėl gerb. Toronto 
lietuviai prašomi kuo skaitlin- 
giau pirkti TLNF šėrus. Vieno 
šėro kaina $25. Kurie pasirašė 
pasižadėjimo lapus, prašomi 
įmokėti ratas grynais pinigais ar 
čekiais vardu: Lithuanian House 
Fund of Toronto, “Tulpės” sve
tainėje, pas J. Jurkšaitį, rūbų 
krautuvėje ir pas J. Beržinską, 
1212 Dundas St. W. Visi pirksi
me šėrus, visi būsime lietuvių 
bendros nuosavybės savininkai 
— lietuvybės išlaikymo tvirto
vės statytojai.

TLNF Valdyba.

T. Lietuvių Namų Fondo 
šėrus pirko

Už $50 A. Masionis,

“Caritas” aplankė ligonius
Prie Toronto lietuvių kat. pa

rapijos veikiąs šalpos-labdaros 
irganas ^CeritasK' Velykų šven

čių proga aplankė visus Toronte, 
Maltone ir Westone šiuo laiku 
esančius lietuvius ligonius, įteik- 
,lamas, jiems velykinę dovanėlę. 
Be to, “Caritas” švenčių progą 
pinigais sušelpė 5 šeimas, esan
čias blogoje materialinėje padė
tyje*

LK Mot* Dr-jos atstove
į Toronto pabaltiečių sąjungą 
kovo 16 d. susirinkime išrinkta 
Iz. Matusevičiūtė.

Prof. Gravrogko išradimas
Prof. J. Gravrogkas, buvęs ii? j 

gametis Kauno Augšt. Techn, ’ 
Mokyklos direktorius, paskuti-!

■ niu laiku Vyt-^D. Universiteto
1 rektorius, dabar gyvenąs Cleve- ' 

landė, užregistravo Vašingtono 
Patentų biure išradimą — “Apa- 
ratas laivų siūbavimo laborato
riniam tyrimui”. Patento reika- i 
lūs tvatfko advokataPinfc 'Frėd. 

jOranstein ir William Dizlar, 
'Clevelande. Dėl technikinių su
tvarkymų išradimo brėžiniai at
siųsti Z. Saurazui į Torontą, bu
vusiam išradėjo bendradarbiui.

Baleto festivalis
Kanados baleto festivalis To

ronte prasidės gegužės 5 d.
“Liaudies Balsas” apie Katyną 
Prieš pora mėnesių Maskva 

paskelbė didžiulį tekstą praneši
mo Sovietų komisijos, 1944 m. 
turėjusios įrodyti, kad lenkų ka
rininkų išžudymas buvo vokiečių 
darbas. Tada šis- pranešimas bu
vo paskelbtas visuose Sovietų 
Sąjungos laikraščiuose ir viso

I pasaulio konąuništų spaudoje. 
Torohto kotnunistihiai' laikraš
čiai jį išspausdino prieš keletą 
savaičių. Tik mūsų “L- Balsas” 
buvo atsilikęs. Jis pradėjo tą 
tekstą spausdinti' tęsiniu nuo 
pereitos savaitės Nr. Kažin pa
tys susiprato ar gavo pastabą iš 
centro.

Nepardavė žydams sklypo 
York Township miesto taryba

VISI į GRANDIOZINI KONęžRTĄl 
BALANDŽIO 26 d., SEĄTADIENĮ, 

1 ; / ^‘“EATON” AUDITOR

> . -POLYNA STOSKA -' . į. -.a 2. -
, , Metropolitan operos primadona - soprano

išpildys turimngą programą.
BItlETV ĮŠiGIjfeiD^TVARKA* SUPRASTINTA:

EATON auditorijos kasoje, o be to:
Toronte: — valgykloj “Tulpė” kasdien ir pas “Aidų” ats- 
tov4 ip^ap. .salėje nuo 11.30 iki 1.30 vai. p.p. sekmadieniais.

Londone; — 7
St. Catharines

NESIVĖLINKITE PASIRINKTI GERESNES VIETAS!

- "Švyturio” knygyne sekmadieniais. 
P. Statkaus svetainėje.
j: — pas Tėvą Ambraziejų Prakapą.

MONTREAL, Que.

Krikštai
Velykų metu Toronto liet .kat. 

bažnyčioje pakrikštyta: Medar
das Jurgis Karalius, Živilė. Ma
rija Rukšaitė, Elena Aldona 
Krikščiūnaitė, Virginija Jūratė 
Ignatavičiūtė, Juozas' Antanas 
Norkus, Vytautas Karolis Abro
maitis, Vincas Jonas Tomas Ma- 
cinskas, Elena Irena Malinaus
kaitė, Evelina Dana Vingelytė, 
Rūta Maria Liuimaitė, Dalia Ona 
Balsytė, Stanislava Birutė Gai- 
delytė, Vladas Algirdas Kobels- 
kis ir Jonas Vytautas Didžbalis.

A.a. Domicėlė Parukevičienė
Bal. 5 d., šeštadienį, buvo pa

laidota a.a. Domicėlė Parukevi
čienė, viena iš seniausiai į Kana- i

<dą imigravusių lietuvių. Velio- • balandžio 7 d. atsisakė Mizrachi
nė per ilgą savo gyvenimą virš 
dešimt metų dėl paraližiaus ne
galėjo vaikščioti- Per visą ligos 
laiką ją slaugė duktė p. Celciu- 
vienė. Sveika būdama velionė 
yra daug talkininkavusi Toron-

organizacijai parduoti sklypą 
Eglinton Avė., motyvuodama 
tuo, kad tame priemiesty žydiš
kų įstaigų esą jau pakankamai.

Forest Hill miesto tarybos at- 
! sisakymas Eglinton-Winnett gt. 

to liet, bažnyčiai, ją puošdama ' sankryžoje įrengti signalines * 1 -D   TV /T * J   •• i • i I v ■ • i • • 1 ' v •Po $25- Šileikytė Liuda Žilei ir valydama- Mirdama ji paliko šviesas, kaip to oficialiai prašė 
kytė Stasė, Glineckas Jonas, Ak-1 ™kaičių’ net iki ketVir‘ J„aip pat prT
lys Jonas, Kuodys Martynas, 
Sonda Vladas, Saulinas Pranas, 
Ambraziejus Gediminas, Parše- 
liūnas Jonas, Sergautis Bronius, 
Rūta Aloizas, Raščius Antanas, 
Budreika. Povilas, Budreikienė 
Zofija, Budreika Juozas, Ruzgas 
Antanas, Audzevičius Povilas, 
Masionis Jonas, Kuolas Augusti
nas, Kryževičuis St., Gvildys M., 
Matulevičius V., Meškauskas 
Marcelinas, Bytaitė Ona, Zub- 
rickas Benediktas, Zubrickienė 
Benediktą, Zubrickaitė.

Visiems ačių.
TLNF Valdyba.

~ Atsišaukimas Į miškininkus
Pereitame “TŽ” Nr. iniciatorių 

atsišaukimas, kviečiąs miškinin
kus imtis išlaikyti vieną Vasario 
16 gimnazijos mokinį, per spaus
tuvės klaidą pasirodė su sumai
šyta antrašte. Atsiprašydami, 
primename, kad buvo prašoma 
susirišti šiuo adresu: Mr. J. Tu- 
mosaš, 11 Hewitt Ave., Toronto, 
Ont., Tel. KE. 4779.

LK Moterų Spaudos sekcija
Lietuvių Katalikių Moterų To

ronto skyriaus pirmininkė Ona 
Jonaitienė kovo 20 d. pakvietė 
posėdžio keletą narių, labiau be
sidominčių moteris liečiamais 
klausimais. Sudaryta Spaudos 
sekcija patalkinti Petronėlei 
Stoškutei-Abromaitienei, Mote
rų skyriaus redaktorei “Tėviškės 
Žiburiuose”.

Sekcijon pakviesta šios narės:
- Elena Gaputytė, Iz. Matusevičiū
tė, Julė Morkūnaitė ir Aldona 
Zarembaitė. Sekcijos tikslas ar
timiausioje ateityje suorganizuo
ti Kultūros skyrių .

Toronto miesto biudžetas
šiais metais numatytas $71.614.- 
560. Iš tos sumos $20.520.075 ten
ka švietimo vadybai. Biudžetas 
miesto tarybai bus pateiktas pa
tvirtinti tuojaus po Velykų. Per
nai biudžetas siekė $65.337.507.

------------ -----j., . .... .. .............
Toronto skaityklų viršininkė
Miss L. Hv Smith, dirbusi tą 

darbą 40 m., pasitraukė. Jos vie
lą užėmė jau 25 mt. ten" dirban
ti Misš Jean Thompson. Jos va*j 
dovavo Boys and Girls' House St. 
George gatvėje if 16 miesto skai-j 
tykių.. : p J. . į j

Viengungių klubas
Trisdešimt TOetų pražengusios 

Kathleen Keynęs^ pastangomis 
Toronte organizuojamas nevedu
sių moterų ir vyrų klubas. Nariu 
gali būti kiekvienas, kass'tūri per 
30 metų ir dar. nevedęs. Pasirodo, 
kad moteriškų kandidačių pa
kankamai, bet vyriškių vis dar 
mažai. Organizatorė sako, kad 
tai nebūsiąs' “vienišų širdžių” 
klubas ir romantiški ryšiai nesą 
išskirti.

Kiek Toronte gyyentojų;
Pagal 1951-m.-g^VcSitojų Sura

šymo davinius „Toronto gyvento
jų skaičius per 10 pietų voš-1,2% 
tepadidėjo ir pasiekė 675.754. Ta
čiau su visais priemiesčiais, ku-

i tos kartos. menamas šia proga.

Tauriajam Londono kolonijos lietuviui 
ALFONSUI KULVINSKUI 

mirus, jo žmonai ir giminėms giliausią užuojautą reiškia 

/ Apylinkės Valdyba.

A. A. inž. ALFONSUI KULVINSKUI minis, 
velionies našlei, seseriai ir giminėms nuoširdžios užuojau 
tos reiškia ir kartu liūdi

Šapokai.

INŽ. ALFONSUI KULVINSKUI mirus, 
jo žmonai, švogeriams ir prieteliams reiškia gilią 
užuojautą

J. Beržinskas, , 
General Insurance.

Išnuomojami 2 kambariai III i 
augšte, yra garažas ir 1-ną kam- Į 
barį galima naudoti vietoj vir
tuvės. Pageidaujama viengun
giai arba maža šeima. Kreiptis 
38 McKenzie Cresc. Telefonas 
LO. 8041.___________________
lėnuomojamas butas iš 2 kamba
rių ir virtuvės, Il-me augšte su 
baldais dviems arba trims asme
nims 270- Wright Ave. Tel. MI. 
5659._______________________
Išnuomojami 2 kambariai 1 ir 
2-viems vyrams (su maistu). 
Skambinti LL. 2493.
Tabako ūkyje reikalingi du se
ni žmonės — vedusių pora. Mo
teris prižiūrėti mažą vaiką, o vy
ras pagalbiniams ūkio darbams. 
J. Žemaitis, R.R. 1, Simcoe, Ont.

BRONIUS SERGAUTIS
KE. 7593

Paskolos statyboms, NHA pa
skolos, paskolos perkant namus.

Pinigų investavimas.
Tarpininkavimas įvairiose įstai
gose bei sudarant pirkimo-par

davimo dokumentus.
Įvairus draudimas.

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St. W. 
Toronto 

Jaukiai apšildyta — grynas oras

2

Ketvirtadienį — šeštadienį, balandžio 17, 18, 19 d.
.TOLSON SINGS AGAIN—spalvota—Larry Parks, B. Hale 
LAW OF THE BARBARY COAST—Stephen Dunne,

Pirmadienį — trečiadienį, balandžio 21, 22, 23 d.
GOD IS MY CO-PILOT} — Dennis Morgan, Dale Clark 
MAD WEDNESDAY — Harold Lloyd

--------------------------------------------------- . .......... ' . ... ..................................-............

Mokytis niekada 
nevėlu I

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, 
jnokantis namuose atliekamu 
laiku. Dėl smulkesnių infor
macijų kreiptis pas

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

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

1081 BLOOR ST. W. 
(tarp Dufferin ir Dovercourt)

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

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

susitarimą

235 Pacific AveM> Toronto, OnL 
Telefonas M U. 1214 Telefonas ME. 2933

LONDON, Ont.
Rinkiminė būstinė i 

’ Londono-kolonijos lietuviams 
ALOKas. praneša, kad gegužės 
24 d. balsavimas — rinkimai KL 
B-nės Tarybos narių įvyks Lon-; 
done, De La Salle mokyklos paJ 
talpose, Richmond g-vė Nr. 520 
r— šalia St. Peter katędros.
į Taip pat teko patirti, kad rin- 
Įdmų sąrašai jau, užbaigti. Jei 
būtų likę neįsiregistravusių lie, 
tuvių,prašoma registruotis iki 
rinkimų dienos šiuo adresu: 460 
Pufferin Ave.,London, Ont. Taip 
pat ten galima gauti visokių tuo 
reikalu informacijų.
i • Gedulas .

Visų taip mylimam Londono 
kolonijos tauriajam lietuviui 
Alfonsui Kulvinskui mirus, Apy
linkės Valdyba paskelbė 10-ties 
dienų gedulą. Labai prašoma ko
lonijos lietuvių Velykų švenčių 
rnetu pasilinksminimų nedaryti. 
Gedulas baigiasi balandžio 17 d." 
i • , L. E-tas.

rie yra jau susilieję su miestu, r T_ ' , T f , \ ,. . i v « Kovo 27-30 d. Londono miesto Torontas turi per 1 milijoną gy- . ,. .. ,. , . , ..c J ■ ir apylinkių lietuviams, kun. V.ventojų.
Montrealio gyventojų skaičius 

nuo 903.007 buvusių 1941 m., pa
kilo iki 1.021 520.

Daugiausia iš visų Kanados 
miestų pašoko Edmontonas, jau 
turįs 159.631 gyv. ir pasiekęs 8 
vietos Kanados miestų tarpe — 
jis aplenkė Windsorą, kuris te-
turi 120.049 gyv. Londonas, .ku
ris 1931 m. iš 10-to virto litu, 
ir dabar yra vienuoliktoje vieto
je — 95.342. Kiti miestai: Van
couver 344.893, Winnipeg 235.- 
710, Hamilton 208,321, Otava 
202.321, Quebec 164.016, Calgary 
129.060- Jis iš 10 vietos pašoko į 
devintą.

Gautas laiškas
Jonui Dudelai. Atsiimti “T2” ad
ministracijoje.

Rudzinsko pastangomis, buvo 
suruoštos rekolekcijos. Rekolek
cijas vedė katalikų visuomenei 
gerai pažįstamas jėzuitas tėvas 
V. Gutauskas, gabus pamoksli
ninkas ir “Kas žiūri ir nemato” 
knygos autorius.

Visus tris vakarus ir sekma
dienį per šv. Mišias dalyvavo ga
na daug tautiečių net iš-tolimes- 
nių vietovių. Vietos lietuviai yra 
dėkingi savo klebonui už reko
lekcijų suorganizavimą, o tėvui 
V. Gutauskui už gražius pamoks
lus. J. B.

— Otava. — Kanados karinės 
misijos Tol. Rytuose viršininku 
paskirtas torontietis brig. R. E. 
A. Marton, tas pats, kuris 1950 
m. vadovavo Winnipego gelbėji
mo darbams potvynio metu*

BALTIC CARTAGE &
Movers

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

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

24 valandų tarnyba.

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

Be to, draudžiu ligoninių, 
operacijų bei gydytojų vizitų 
sąskaitų apmokėjimus ir atlie
ku įvairius gyvybės bei pra
rasto darbo Taiko“ apsidraudi
mus. Taipgi į, draudžiu ■ įvairų 
turtą bei auto mašinas ir už
pildau Income Tax Return 
blankus. . *

J. BERŽINSKAS, 
1212 Dundas St W. Toronto 

Telef. LA. 9547.

Dr. A.Pacevičius
Gydytojas ir .(Chirurgas ,

314 BATHUĘSDET-? 
Toronto

TeL EM. 4-714T '
Namų adr.: B-Marshall St -

Tęl. 1^ 570? 4
Kalbamos valandos:
Kasdien nucr 11=12 va!., 2-4 vai.

dieniais nuo ,12 iki 3 vai. p.p.

ALEX GODDARD
Jane St.

$11.500—6 kambariai, atskiras 
mūrinis namas, alyva apšil
domas, didelė moderniška 
virtuvė, dvigubas garažas, 
arti prie susisiekimo ir mo
kyklos. Įmokėti tik- $3.000.

Bloor—Clinton
$14.900—8 kambarių mūrinis 

namas, apšildomas alyva ir 
karštu vandeniu, 3 virtuvės, 
dideli kambariai; garažas. 
Įmokėti $3.500.

Runnymedc—Annette
$15.500—8 kamb. atskiras mū

rinis namas, alyva apšildo
mas, moderniška virtuvė, 2 
vonios, naujas didelis gara
žas, didelis sklypas..,

Runnymede
$15.700. Atskiras- mūrinis na

mas su garažu, kvadratinis 
planas. 8 puikūs kambariai 
su veranda ir 1 kamb. rū- 

’ syje; namas apšildomas aly
va, didelė virtuvė. Patogus 
išnuomoti. Įkainuotas priei
nama kaina skubiam parda
vimui.

Callendar—Parkdale
$18.700—8 dideli kamb. atski

ras mūrinis namas, apšil
domas karštu vandeniu ir 
alyva, dvigubas garažas, 
daug priedų.
Indian Rd.—Westminster

$18.800—8 kamb. atskiras mū
rinis namas, vandens apšil- 

‘ dymas, 2'rfiodem. virtuvės,
2 vonios, gražus sklypas ir 

> i'-garažas. L. . -
Įvairių ir įvairia-kaina namų 

rpasirinltimtii lietuvių mėgia
muose rajonuose, prašome »/ .< ^y.kreiptis .

•: Z. Čertcauškas
496 Runnymede Rd. (prie An
nette), TeL LY. 5569} MU. 5184 

Namų TeL KI. 0322.
ALEX GODDARD 

REAL ESTATE AND / 
BUSINESS BROKER

Į - * '#* *
Margučių 'vakarienė

Šv. Elzbietos draugija balan
džio 19 d. 7 vai. vak- rengia mar
gučių vakarienę. Už gražiausi 
margutį bus duodama dovana. 
Bus visokių gėrimų ir pasilinks
minimas. Įėjimas $1.50. >•.

Kat. Moterų susirinkimas
1 Katalikių Moterų D-jos Mont- 
realio skyriaus susirinkimas 
įvyks balandžio 27 d., sekmadie
nį, Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje tuojau po pamaldų. Pa
skaitą skaitys montrealiečiams 
gerai žinoma rašytoja Marija 
Aukštaitė. Narės ir prijaučian
čios kviečiamos skaitlingai da
lyvauti.

Maž. Liet. Bičiulių D-jos 
skyriaus visuotinis\ susirinkimas

Balandžio 20 d., sekmadienį, 
tuoj-po pamaldų 12 vai. kviečia
mas MLB D-jos Montrealio sk? 
visuotinis narių susirinkimas. 
Skelbiamą valandą nesant kvo
rumui, už valandos, t.y. 1 vai., 
bet kuriam narių skaičiui daly
vaujant susirinkimas skaitysis 
teisėtas. Susirinkimui numatoma 
darbotvarkė:

1. Atidarymas. 2. Prezidijumo 
rinkimai. 3. V-bos pranešimas. 4. 
Kontrolės komisijos pranešimas. 
5. Naujos valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai..

Draugijos nariai prašomi būti
nai dalyvauti. Kviečiami ir no
rintieji draugi j on įstoti nauji na
riai.

MLBD Montrealio sk. V-ba.
> *

Mirė in/. Stankevičius
Balandžio 10. d.-Verdun Hospi

tal .mirėųpernąj iš,Paryžiaus -at
vykęs inž-. Aleksandras’ Stanke
vičius. Velionis mirė neatgavęs 
sąmonės po nepavykusios galvos 
operacijos. Paliko žmoną ir du 
Sūnus.

Inž. Stankevičius buvo giliai 
tikintis katalikas, daugelio or
ganizacijų narys, dar nespėjęs 
plačiai pasireikšti Kanadoje, bet 
labai gerai pažįstamas Paryžiaus 
lietuviams, kaip 'nenuilstamas 
visuomenininkas.

— Velykinės pamaldos su
traukė pilnutėlę bažnyčią mont- 
realiečių lietuvių. Pamaldas at
laikė klebonas J. Kubilius asis
tuojant kun. A. Vilkaičiui ir kum 
Dr. Peckiui.

— Balandžio 7 d. Sherwin* 
Williams dažų fabrike darbo me
tu širdies liga staigiai mirė 
montrealietįs lietuvis VI. Zu- 
perka. x

— Velykų dieną Aušros Var
tų parap. salėje buvo suruoštas 
pobūvis pp. Šipelių 20 m. vedy
binio gyvenimo sukakčiai at
žymėti.

— Montrealy apsigyveno ne
seniai iš GlasgoVo atvykusi ži
noma Škotijos lietuvių darbuo
toja Marija Balkauskaitė. Kelio
nėje buvo susižeidusi koją ir li
gi Velykų išbuvo ligoninėje. Lai
kinai apsistojo pas savo seserį, 

pat tik pries' metus atvyku
sią iš Anglijos.

— Jau antras mėnuo po apen
dicito operacijos sunkiai serga 
teisininkas p. Draskinis.

— Ponia Balzarienė; po sun
kios operacijos, jau išėjo iš li
goninės ir ilsisi namuose.

— Montrealyje prasidėjus pa
vasarinėms statyboms ir atsida
rius uostui, nedarbas žymiai su- 
mažėj’o. Daugelis lietuvių sten
giasi įeiti į tokias įmones, kur 
darbas pastovesnis, nors ir kiek 
menkiau atlyginamas.

— Aušros Vartų parapijos sa
lėje kiekvieną sekmadienį par
duodami Lietuvio Pasai ir Tau
tos Fondo ženkleliai.

— Spaudos Kioskas savo veik
lą vis plečia ir sėkmingai aptar- 
nauj^Montreąlto^yisuemenę 
tik knygomis, bet' ir lietuv'iškoŠ 
spaudos prenumeratų rinkimu^.

— Otava. —- Kanados doleris 
pasidarė 2 centais brangesnis už 
amerikoniškąjį. Parlamente pa
reikšta baimės, kad tai gali siH 
mažinti vasarą turistų iš JAV 
antplūdį^- ir siūloma- tirristams 
keisti dolerius ‘lygiomis/Pernai 
turistai iš J A V Kanado je?.paliko 
$286.000.000.

Montrealio Ateitininkai.

A. A. Inž. ALEKSANDRUI STANKEVIČIUI minis, ‘
jo žmonai ir sūnums1 sfelva'rfo' valandoje, reiškia gilią 
užuojautą

Mirus tėveliui '■>
Inž. A. S T A N K E V ICI U I, y

savo bendraminčiams LIUDUI ir ALOYZUI reiškia gilią 
užuojautą ir liūdi kartu su visa jų. šeima —•

Montrealio Jaun. At-kų Kuopa-.

“Vilnių mums atkėlė i 
Montrealį’’

' Tai žodžiai iš kanadiškos... 
lenkų spaudos. Pasirodo, ' kad 
Montrealio lenkai per juozapines 
surengė Vilniui priminti skirtą 
vakarą, kuriame Vilniaus “Ka
ziuko” kermočių vaizduojančio 
didžiulio paveikslo fone, buvo 
kalbama, vaidinama, dainuoja
ma ir skambinama daugiausia 

‘apie Vilnių, pavaizduojant net 
vilniečių lenkišką kalbą.

Vakaras vyko Victoria Hall, 
4626 Sherbrooke St.

Kažin ar tai pripuolamas da
lykas, ar pradžia platesnės akci
jos pretenzijoms į Vilnių kelti.

“Baisus posakis”
“Tegu gerasis Dievas laimina 

mūsų pastangas ir apvainikuoja 
jas pergalės vainiku!”, — pasakė 
St: Bakšys TFA-bės Hamiltono 
skyr. vedėjas per prof. Kamins
kui pagerbti suruoštą vakarienę 
Hamiltone.

“Nepr. Lietuva” išsigando to 
“baisaus” posakio ir bent per du 
“NL” nr. (9 ir 13) bara p. St. 
Bakšį už bereikalo “Dievo pami
nėjimą”. Girdi, ‘'Dievas”... 
skambėjo disonansu, atsidavė 
neskaniai”... (NL Nr. 13/229), 
o kovo 20 d.- rašo: “laikraštyje 
telpa ... nepartiniai' žmonės, o 
taipgi visokių religijų”..

AR JŪS PAGEIDAUJATE} 
PIRKTI NAMUS f

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

£.$22.000, Grenadier — High Park,'ll 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, 
- Dufferin if Dundas g-vėje namas. " 
a (Kreiptis pas Andrejauską).

Kreiptis: A. GARBENIS arba V. ANDREJAUSKAS-Andrews

H.M.DAVY&CO
REAL ESTATE BROKERS

105 RONCESVALLES A VE. ;
TELEF. LA..2763 arba LA. 6161, o vakarais HY.15O (Garbenfai)


