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Savo pareigą
Kąnados lietuviškoji visuome

ne stovi išvakarėse didelio egza- 
meno. Gegužės 24 d. pasirodys 
ar mes ištiktųjų esame nuoširdūs 
lietuviai širdies gelmėse ar tik 
deklamuojame. Stovime išvaka
rėse dienos, kada turi laimėti 
lietuvis — turi laimėti prieš vi
sus erzelį keliančius veiksnelius.

Gal . ir natūralu, kad po tiekos 
pergyvenimų mūsų tarpe pasi
taiko pasižbdžiavimų bei erzelio, 
bet juk fesam tikri, kad pagrinde 
tebesame visi vienodi lietuviai ir 
jaučiame tą milžinišką atsako
mybę, kuri gula ant mūsų išei
vijos ir tremtinių pečių šiose 
sunkiose tautos dienose.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės didžioji idėja vieną kartą tu
ri įsikūnyti gyvenime. Tai ne ko
kia suvienodinimo ar sunivelia- 
vimo organizacija, bet sudary
mas vadovaujančių organų gy
vam bendruomenės organizmui 
didiesiems beędriesiems tiks
lams bei uždaviniams vykdyti. 
Lietuviškoji bendruomenė yra. 
Tai lietuviškosios dvasios ap
jungta lietuviškojo kraujo visuo
menė. Ji visa — vistiek kokios 
pasaulėžiūros ar politinių įsitiki
nimų jos nariai yra — savo gel
mėje turi tas pačias lietuvišką-’ 
sias brangenybes, tuos pačius 
siekimus ir dabarties uždavinius. 
Bendruomenės organų uždavi
nys bus vadovauti visuotinajai 
kovai dėl tų didžiųjų uždavinių, 
suderinti ir surikiuoti j(^ąą, im
tis daugelio tų uždavinių, kurių 
šiandien dar niekas nesiima, nes 
nesuburtomis jėgomis jie nenu
veikiami. Naujieji bendri orga
nai nestelbs nieko, kelio niekam 
nepastos, bet visa eilė organiza
cijų galės savo naštas palengvin
ti dali uždavinių palikdami jiems 
vykdyti.

Kanados lietuviškoji bendruo
menė daugeliu atžvilgių po JAV 
yra pati pajėgiausia, bet iki šiol 
buvo atsilikusi, nes neorganizuo
ta. Ji turi pasirodyti savo padė
ties tikrai verta.

Bet tai priklauso nuo mūsų 
visii bendrai ir nuo kiekvieno 
atskirai. Pagrindą jau turime. 
Dar mėnuo, ir turėsime savą vy
riausi organą. O kad jis iš pat 
pradžių pasirodytų reikiamai au
toritetingas ir galėtų būti veiks
mingas, kad pajėgtų nustelbti 
galimus nedrausmingumo reiški- 

* nius, mes visi privalome parody
ti, kad šito organo atsiradimo 
nuoširdžiai trokštame. Visi pri
valome dalyvauti rinkimuose. 
Tik taip mes galime pasirodyti 
esą sąmoningi savosios bendruo
menės nariai, kuriems rūpi lie
tuviškieji reikalai.

Vykdant registraciją egzame- 
nas dar nebūvo tinkamai išlai
kytas. Raikuriose provincijose 
pakankamo dėmesio nebuvo pa
rodyta. Bet tai dar galima atitai
syti visiems dalyvaujant rinki
muose ir dar prieš rinkimus už
siregistruojant. Teisybė, pagal 
rinkiminės taisykles, balsuoti 
bus leidžiama ir nesiregistravu- 
siėtns. Jie turės būti įregistruo
jami jau rinkiminiam būste. Bet 
atminkime, kad tam bus skirta 
vos 1 diena, būstai daug kur ne
bus pakankamai erdvūs, apylin
kių LOKai negalės pastatyti pa
kankamai registratorių, tad gau
sis susigrūdimas, trukdymas sa- 
Vįs ir kitų. Dėl to tai kiekvienas, 
kas dar neprisiruošė užsiregist- 
riioti arba kas dar nesenai atvy
ko į kraštą, pav., iš Anglijos ar iš 
kitur, arba kas iš kitos apylinkės 
atsikėlė, turi pasistengti rasti 
progos savo registravimosi pa
reigą anksčiau sutvarkyti.

Pasirodykime sąmoningi ir 
dtausmingi. O tam juk taip ma
žai tereikia. Niekas negali sa 
kyti, kad ir be jo apsieis. Jei esi 
lietuvis, be Tavęs, brolau, nega
lima apsieti niekur, kur lietuviš- 

* kas reikalas sprendžiamas. Nū-

turim atlikti
sišalinimui bei abejingumui ne
gali būti jokio pateisinimo.

Prisimindami mūsų visų jud
rumą didžiųjų tautos švenčių 
metu, mes nesame pesimistai. Ti
kime, kad gegužės 24 d. kiekvie
nas Kanados lietuvis atsimins sa
vo pareigą ir ją atliks, parodyda
mas tautinį solidarumą ir discip
linuotumą. Nes juk bus gėda pri
sipažinti to nepadarius. Kaip gi 
būtų galima jaustis lietuviu, sie
lotis dėl tautos reikalų ir būti 
taip nepaslankiam, kad net tos 
taip lengvai atliekamos pareigos 
neatliktum, neparodytum noro 
sudaryti organų, kurie rūpinsis 
tuo, kuo pats sergi ir sieloj ieš. 
Nevalia sakyti, kad man vistiek. 
ką išrinks. Žinoma, vistiek, kad 
tik nuoširdžius ir veiklius lietu
vius. Bet atsiminkim, kad nuo 
balsavimuose dalyvavusiųjų pro
cento priklausys išrinktųjų savi
jauta, drąsa užsimojimams ir au
toritetas prieš valdžios organus 
ir kitas tautybes. Vienas dalykas 
yra būti pastatytam 1000, o vi
sai kitas 10.000 valia.

Taigi, brolau ar sese, jei dar 
neužsiregistravai, tuoj aus pat 
užsiregistruok, nusistatyk gegu
žės 24 d. būtinai užeiti į savo 
apylinkės būstinę ar savo balsą 
paštu pasiųsti, jei nuošaliai gy
veni, ir iš anksto apsispręsk, pa
sirink kandidatus, kurie Tavo 
nuomone tinkamiausi ir pajė
giausi didžiajai tautos reikalų 
gynimo misijai.

PASKuTltiŠ
• Mažosios Lietuvos Tarybos 

nariai pp. Simonaitis, Brakas ir 
Banaitis lanko britų zonos klai
pėdiečių seniūnijas. P. M. Bra
kas, VLIKo Vykdomosios Tary
bos narys, kovo 28 d., pakeliui iš 
Bonnos, atvyko i Hannoverį, iš 
kur, atvažiavus kitiems Tarybos 
nariams, keliauja su jais kartu 
po britų zoną. Jie lanko ir toli
mosios šiaurės, Schleswig-Hol- 
steino, seniūnijas. Toks lanky
mas yra kartu paruošiamasis M. 
Lietuvos Tarybos suvažiavimo 
darbas. Suvažiavimas numato
mas apie Sekmines. P. M. Bra
kas Hannoveryje lanko ir čia 
esančią “Keleivio” administraci
ją, nes Mažosios Lietuvos Tary
ba yra numačiusi pertvarkyti ir 
šio laikraščio leidimo pagrindus, 
jį legalizuodama vokiečių įstai
gose.

• Iš JAV vėl grįžo į Vokietiją 
ir reziduos toliau Bonnoje prie 
vokiečių vyriausybės žymusis 
amerik. žurnalistas L. Schweit
zer, jų IMS spaudos agentūros 
atstovas, kuris ir toliau palaiko 
glaudų kontaktą su mūsų laisvi
nimo veiksniais.

• Prancūzų Komitetas už 
Laisvąją Europą jau pradeda sa
vo veiklą. Viešos spaudos konfe
rencijos ta proga laikyti buvo 
pakviestas Paul Reynaud. Į kon
ferenciją buvo pakviesta visa ei
lė žymių veikėjų, atstovų visų 
svarbiausių politinių ir rezisten
cinių grupių, kurios nuoširdžiai 
ninimąjį sąjūdį remia. Komite
tą sudaro išimtinai asmens, ku
rie vokiečių okupacijos metu bu
vo aktyvūs rezistencijos organi- 
satoriai-vadai. Į spaudos konfe
renciją iš lietuvių buvo pakvies- 
,i pp. Baltrušaičiai, J. Lansko- 
•onskis, E. Turauskas ir liet, žur- 
lalistų sekcijos sekretorius J. 
Masiulis.

• Kovo pradžioje prie Pran
cūzų Federalistų Sąjūdžio, pa
vadinto “Federation”, pradėjo 
iktingiau veikti kitas pavergtų- 
ų tautų interesams ginti sąjū- 
iis “Prancūzija — Rytų Europa” 
(France — Europs de l’Est). 
šios grupės pirmininkas yra da
bartinis Prancūzų parlamento
icepirmininkas Mutter, drauge 
ra ir parlamento užsienio ko- 
nisijos vicepirmininkas. Į gru-

Europos aviacija
Atlanto ' Sąjungos taktinės 

aviacijos pajėgos, Europoje, skir
tos armijų operacijoms paremti, 
padalintos į dvi dalis, taip, kaip 
yra dvi atskiros armijos.

Prie šiaurės Vokietijos Britų 
Reino armijos, prie kurios dar 
priklauso 3 britų šarvuočių di
vizijos irkitų tautų smulkesni 
daliniai, suorganizuota atskira 
oro pajėgų komanda, vado v. bri
tų oro maršalo Sir Robert Fos
ter. Jam be britų aviacijos pri
klausys dar Olandų ir Belgų tak
tinės oro pajėgos. v

Prie pietų Vokietijoje esan
čios JAV septintosios armijos, 
vadov. gen. Th. Handy, kuriam 
be 6 amerikiečių divizijų pri
klauso dar Prancūzų ir kt. są
jungininkų kariuomenės, suor
ganizuota vadin. Sąjungininkų 
4-osios taktinės oro pajėgos, va
dovaujamos JAV gen. maj. Dean 
Strother. Prie šių pajėgų prisi
jungs ir Kanados oro eskadrilės, 
tuo tarpu esančios D. Britanijo
je, ten laukiančios, kol bus pa
ruošti aerodromai kontinente.

Abu naujieji štabai priklausys 
Centriniam oro štabui Fontaine
bleau, vadov. gen. Norstad.

JAV karių privilegijos 
Vokietijoje panaikinamos, taip 
kaip Valst. Departamento tar
nautojų privilegijos buvo panai
kintos prieš metus. Kariai pasi
naudodami vokiečių susisiekimo 
priemonėmis arba kur nors atos
togaudami turės viską apmokėti 
lygiai su visais. Tik savosiose

pės prezidiumą iš lietuvių įeina 
prof. J. Baltrušaitis; iš kitų tau
tinių grupių atstovaujami veng
rai, lenkai, rumunai, jugoslavai 
ir bulgarai. Į tautinę lietuvių 
grupę aktyviai įsijungia visa ei
lė Paryžiuje gyvenančių veikėjų 
su Lietuvos atstovu Prancūzijai 
Dr. S. A. Bačkiu.

• Jau nuo 1947 m. Prancūzi
joj veikianti Pavergtosioms Tau
toms Ginti Sąjunga (Union Pour 
La Defence Des Peuples Oppri
mes) šiemet mini savo veiklos 
penkmetį. Jai vadovauja prancū
zų parlamento narys Roger de 
Saivre. Kovo 21 d. mitinge baltų 
vardu kalbėjo p. E. Turauskas.

• Balandžio 25-28 d. Berlyne 
organizuojamas laisvosios spau
dos kongresas. Jį šaukia Tarp
tautinė Laisvųjų Žurnalistų Fe
deracija, kuriai priklauso ir šia
pus geležinės uždangos esą Lie
tuvos žurnalistai. Pulk. Lansko- 
ronskis yra tos federacijos vice
pirmininkas. Kongrese dalyvaus 
apie 150 įvairių pavergtų tautų 
žurnalistų. Numatoma iškviesti 
komunistinę Tarptautinę Žurna
listų Sąjungą, kurios centras 
Prahoj, viešų diskusijų, dėl spau
dos laisvės ir kitų panašių daly
kų. Kongrese bus taip pat liu-

Varžybos dė
šiuo metu dar daugiau padidėjo. 
Ten gali greitu laiku iškilti daug 
ir netikėtų veiksnių. Iš amerikie
čių spaudos daroma išvada, jog 
amerikiečiai yra ypatingai suin
teresuoti turėti vokiečius savo 
pusėje. Bet naujų nuolaidų ( — 
“antrąjį Lenkijos padalinimą”) 
gali padaryti ir bolševikai. Vo
kiečiai ypač atsidėję, nors ir ty
lomis ruošiasi Rytų problemoms. 
O lenkų byla ir vokiečių sienų 
klausimas Rytuose tiesiogiai ar 
netiesiogiai taip pat paliečia ir 
Lietuvos bylą. Mūsų veiksnių 
santykiai su vokiečių vyriausybe 
ir atskirų kraštų vyriausybių at
stovais ar jų administracijomis 
yra neblogi. Net patys vokiečiai 
daro žygių juos kaikur dar page
rinti. Ateity 3 zonų ribos dar 
daugiau susilpnės. Pvz., ameri
kiečių kariuomenės dalis žadama 
nukelti net į Tuebingeną, o pran
cūzų — prie Gieseno ir kt.

krautuvėse jie dar galės pigiomis 
kainomis pirkti maistą, rūkalus, 
gėrimus ir tt. Maišydamiesi vo
kiškajame gyvenime karių nu
galėtojų privilegijų jie jau ne
beturės. v

V. Vokietijos iždui tai sutau
pys $45.000.000 per metus. Pa
lengvinti okupacinių kariuome
nių išlaikymo naštos vokiečiai 
reikalavo jau seniai Esą, jie be 
to nepajėgtų pravesti ginklavi
mosi. Amerikiečiai, tuo būdu 
duoda Vokietijai dovaną savo ka
reivių patogumų sąskaita.

Japonijos taikos 
sutartis ratifikuota 
Prezidentas Trumahas jau pa

sirašė japonų taikos sutartį. Kar
tu jis pasirašė specialią sutartį, 
leidžiančią JAV laikyti Japoni
joje kariuomenę ir Ramiojo van
denyno gynimo sistemą atbai
giančias sutartis su Australija ir 
N. Zelandija.

Jau anksčiau taikos sutartį ra
tifikavo D. Britanija, Australija, 
N. Zelandija ir Japonija. Kadan
gi pasirašiusių yra 12, tai sutar
tis galutinai įsigalios, kai ją ra
tifikuos irdokumentus deponuos 
7 pasirašiusios valstybės. Sutartį 
jau yra patvirtinę be to, dar Ka
nada, Prancūzija ir Pakistanas, 
tik oficialiai tai tebėra neno- 
tifikuota. Olandija, Indonezija ir 
Filipinai tebėra dar neratifikavę.

— Berlynas. — “Karas artėja, 
jei dar nesibeldžia į duris”, esą 
skelbiama rusų kariams Vokieti
joje politrukų, pasakoja vienas 
naujas pabėgėlis karys.

euroIo^*^
dytojų iš Pabaltijo valstybių. 
Lietuviams šiam suvažiavime at
stovaus paryžiečiai pulk. Lans- 
koronskis, Švirmickas ir Marke
vičius, o iš Londono dar du šios 
federacijos atstovai. ’

• Gudąi savo laikrašty “Tėvy
nė” (“Backauszyzna”) Nr. 11-12 
1952, kuris išeina Miunchene, 
minėdami savo 34 m. nepriklau
somybės sukaktį, pirmame pus
lapyje kaip savo valstybinį ženk
lą, įsidėjo Vytį ir žemėlapį, kur 
tiek Vilnius, tiek Gardinas įjung
ti į jų pretenduojamą Gudijos 
teritoriją.

• LE Patariamoji Lietuvių 
Grupė paruošė memorandumą 
apie priverstinius darbus Lietu
voje ir Sovietų Sąjungoje, kiek 
tat liečia lietuvius. Prie Jungti
nių Tautų vyr. būstinės yra su
darytas prie žmogaus teisių ko
misijos ad hoc komitetas, kuris 
kaip tik ir tyrinėja priverstinius 
darbus Sovietų Sąjungos užimto
se srityse. Šiam komitetui mini
masis memorandumas ir įteik
tas su visa įrodomąja medžiaga.

• P. K. Bielinis, PLG narys, 
paruošė 42 puslapių studiją apie 
Rusijos pavergtųjų tautų išlais
vinimą ir jų apsisprendimo teisę.

I Vokietijos
Vokiečių karo aukos

Trečiojo reicho WAST—Wehr- 
machtsauskunftsstelle f u e r 
Kriegsverluste, — po karo pa
versta “Deutsche Dienstelle”, 
praneša, kad iki šiol yra suseku
si 2.6 milijonus pereitame kare 
žuvusių karių. Bet darbas dar 
nebaigtas. Dar ir dabar kasdien 
užregistruojama bei giminėms 
pranešimų išsiunčiama po keletą 
šimtų.

— Berlynas. — Rytų Vokieti
jos “Meno Komisija” išsiuntinė
jo visoms įstaigoms įsakymą nu
griauti visus dar esančius pa
minklus žuvūsiems 1870-71,1914- 
18 ir 1939-45 m. karuose. Esą, jie 
įamžiną grobiamųjų bei puola
mųjų karų garbinimą.

— Otava. — Iš visų Vokietijo
je esamų kariuomenių tik kana- 
diškoji yra išlaikoma pačios Ka
nados. Kitos — vokiečių.

SAVAITĖS ĮVY
Europos gynimo organizacijos 

kūrime žadama eiti prie pasku
tinio žygio. Sovietų manevriniai 
siūlymai sudaryti taikos sutartį 
su Vokietija ją suvienijant, pa
starąją savaitę viešai nebebuvo 
net diskutuojami. Jų siūlymas 
pravesti rinkimus kiekvienos zo
nos okupacinių pajėgų priežiūro
je yra atmestas. - JAV skubinasi 
ir tempia D. Britaniją ir Prancū
ziją pagaliau įjungti Vak. Vokie
tiją į Europos gynimosi bend
ruomenę. Tam- paruošiama spe
ciali sutartis V. Vokietijos suve
renumui grąžinti. Ji bus pa
ruošta ir visoms valstybėms iš
siuntinėta gegužės 9 d., o gegu
žės 17 d. Bonnoje pasirašyta 
Achesono, Edeno ir Schumano 
iš Vienos pusės ir kanclerio Ade
nauer iš antros. Po to visi 4 vyks 
į Haagą, kur gegužės 19 d. bus 
pasirašyta Europos gynimo ben
druomenės sutartis. Skubinama- 
si, nes laukiama, kad soveitai pa
skelbs dar kokį naują siūlymą, 
kuris gali sumaišyti vokiečių vi
suomenės nuotaikas. Ypač pasi
skubinti linkę JAV ir V. Vokieti
ja, kai D. Britanija ir Prancūzi
ja abejingesnės. O V. Vokietijos 
nuotaikos dar nenusistovėję. So
cialdemokratai tebėra prieš susi
rišimą su vakariečiais. Matyt, ne 
kitam reikalui, bet jiems nura
minti balandžio 27 d. Bonnoje 
įvyks jų ir D. Britanijos bei 
Prancūzijos socialistų konferen
cija, kaip sakoma, Europos gy
nimo ir Vokietijos apginklavimo 
kriauši  Kranfs
lankus beabėjo yra reiškinys ir 
Bundestago užsienių komisijos 
nutarimas, reikalaująs atstatyti 
prekybinius santykius su sovieti
niais kraštais. Sakoma, kad V. 
Vokietijos • pirkliai sudarę visą 
eilę sutarčių su kom. Kinija, viso 
už 300 milijonų markių.

Europos suvienijimui paremti 
D. Britanija savo poziciją išryš
kino specialiai balandžio 15 d. 
paskelbtoje Baltojoje Knygoje, 
kurioje užtikrinama, kad Italiją 
ir Vokietiją D. Britanija užpuo
limo atvejy gins lygiai taip, kaip 
1948 m. sutartimi pažadėjo rem
ti Prancūziją, Belgiją, Olandiją 
ir - Luksemburgą. Prancūzijai 
nuraminti sakoma, kad tokiam

VILTIS - GENOCIDO
RAHAEL LEMKIN 

mados spaudai) 
mdento ALMA US
talikų dvasiškiją, kurie taip daug 
jam padėję. JAV-bių lietuviai, 
lenkai, ukrainiečiai, graikai, 
vengrai, latviai ir estai, lygiai 
kaip daugelis kitų organizacijų 
buvę taip vertingi talkininkai.

Tačiau tas nereiškia, jog prieš 
Dr. Lemkino idėją nebūtų opo
zicijos. Jau 1947 m. sovietai “su
abejoję”, bet kokio genocido įs
tatymo reikalingumu. Jie pasiū
lė genocidą prijungti kad ir pri^ 
Nuremberg© kodekso — taip va
dinamo įstatymo projekto “Ko
deksas prieš nusikaltimus taikai 
ir žmonijos saugumui” (Codę of 
Offenses). Pagal Nurembergo 
kodeksą šitokie nusikaltimai 
svarstomi tik tada, jei jie įvyk
dyti puolamojo karo išdavoje. 
Kaip žinoma, teisininkai šiuo 
metu net negali išspręsti kas yra 
užpuolikas Korėjoje. Ir jeigu so
vietų 1947 m. siūlymas būtų pri
imtas, jų vykdomas genocidas 
niekada nebūtų nubaustas. Nors 
1947 m. JT Generalinis suvažia
vimas atmetė sovietų pasiūlytą 
“Nusikaltimų Kodo” projektą, jo 
idėja kažkokiu būdu išsilaikė ir 
šiuo metu jis net yra pasiųstas 
susipažinti įvairių kraštų vyriau
sybėms, nedrįstant jame net pa
vartoti genocido žodį. Dr. Lem
kinas, kuris yra vienas-iš vyrau
jančių kandidatų gauti šių metų 
Nobelio taikos premiją, sarkas
tiškai šyptelėjo “genocido moda
linis svoris verčia oponentus

Kas skraido?
Pereitą sekmadienį per vaka

rinio Ontario šiaurinę dalį pra
lėkė nepaprastu greičiu neatpa
žintas skraiduolis, nors apie jokį 
greit skraidantį lėktuvą tuo me
tu nebuvo jokių žinių. Buvo ma
tyti tik nusitęsęs garų kelias. 
Spėjamas greitis — apie 1000 
mylių per valandą. Prie Londo
no ore buvęs sprausminis lėktu
vas su savo 450 mylių greičiu 
jo sekti nepajėgė. Tarpą tarp To
ronto ir Detroito paslaptingasis 
skraiduolis pralėkė per 12 mi
nučių.

Skraidančios lėkštės 
vėl įžengė į spaudos puslapius. 
Buvo pranešimų, kad jos paste
bėtos Korėjoje, JAV, o pagaliau 
ir Kanados šiaurėje. Kas tai per 
diskai, vėl reiškiama įvairiausių 
nuomonių, o kas gal galėtų pa
sakyti, tyli.

Vokiečių aviacija
Numatytoji Vokietijos oro su

sisiekimo bendrovė, kaip pareiš
kė Bonnos vyriausybės susisie
kimo ministeris, bus sudaryta 
gegužės mėnesį. Pirmiausia bū
siąs pradėtas oro susisiekimas 
viduje, vėliau su kitais Europos 
kraštais, o pagaliau ir su užjū
riais. Tačiau iki to dar ilgas ke
lias, nes netikima, kad greit bus 
gauta naujų lėktuvų.

Bendrovės centru greičiausia 
bus Frankfurtas, prie kurio yra 
geriausias aerodromas, bet svars
tomi yra dar Hamburgas ir 
Miunchenas.

Tfans-Canada Air Lines ba
landžio 18 d. tarp Montrealio ir 
Quebec pademonstravo naujai 
patobulintus North Stars lėktu
vus su 50% apdusintu garsu. Tai 
vaisius 3 metų bent kelių firmų 
darbų, išleidus $3.500.000. Pasak 
laikraštininkų, triukšmo dar pa
kanką, o lėktuvo svoris padidėjęs 
73 svarais.

— La Paz. — Bolivijos per
versmo metu žuvę tarp 800 ir 
1500, ir per 1500 buvę sužeistų. 
Buvęs karinės valdžios galva, 
valdęs nuo pereitų metų gegužės 
mėn., gen. H. Ballivian, pasislėpė 
Čilės ambasadoje, o 6 jo kolegos 
Brazilijos ambasadoje.

PABALTIJO
— PAREIŠKĖ DR.

(Specialiai Ks 
Niujorko korespc

Dr. Rapafaelis Lemkinas, Yale 
Universiteto Tarptautinės Tei
sės profesorius, paprašytas pasa
kė, nors ir labai užimtas, lietu
viams pasikalbėjimą mielai duo 
siąs, nes jie vieni pirmųjų stojo 
jam talkon.

Netoli Gardino gimęs, žydų 
kilmės daktaras, šių laikų didy
sis humanistas, papasakojo, kad 
kovoti prieš genocidą jį dar jau
nystėje paruošė “Quo Vadis” ro
mane pavaziduotos krikščionių 
skerdynės, ir Turikojoje išžudy
tas milijonas armėnų krikščio
nių. Jis pasiryžęs studijuoti tei
sę, kad galėtų sėkmingiau su tuo 
kovoti. Jau 1933 metais jis pa
rengęs įstatymo projektą, drau
džiantį genocidą, bet Tautų Są
jungos ekspertai juo nesusido
mėjo. Višinskis, po poros metų 
net apkaltinęs jį, jog šią teoriją 
sukūręs, norėdamas įsikišti “j 
sovietų vidaus reikalus tarptau
tinės teisės priedangoje”. Lemki
nas vėl pabandęs 1946 metais. 
Paremtas Panamos, Kubos ir In
dijos delegacijų, jis atsiekė, jog 
JTO plenumas nutarė parengti 
genocido konvenciją arba sutar
tį. Tai buvo įvykdyta 1948 m. 
Lemkinas šu dėkingumu prisi
menąs kanadiečių delegatą Mr. 
Dana Willgress, kuris tuometi
nį suvažiavimo pirmininką Evatt 
supažindino su genocido proble
ma. Taipgi mielai prisimenąs P. 
Amerikos delegacijas ir jos ka-

(iy APŽVALGA
atvejy, jei grėstų konfliktas tarp 
Prancūzijos ir Vokietijos, D. Bri
tanija būtų Prancūzijos pusėje.

Taigi V. Europos sąjungai — 
vad. gynimosi bendruomenei — 
formalinės kliūtys baigiamos ša
linti.

Tenka tik dar laukti naujų 
siūlymų iš Pirenėjų valstybių, 
kurių galvos — Ispanijos Franco 
ir Portugalijos premjeras Sala
zar — pereitos savaitės pradžio
je buvo susitikę pasieny ir 3 vai. 
konferavo. Po konferencijos pa
skelbtame bendrame komunika
te sakoma, kad buvęs aptartas 
politinis ir karinis bendradarbia
vimas prieš agresyvinę Sovietų 
Rusijos politiką. Kadangi tai 
įvyko išvakarėse Ispanijos-JAV 
sutarties, tai spėjama, kad bu
vo sutarta reikalauti sustiprinti 
Viduržemio jūrų regijono gy
nimą.

Egipto derybos su D. Britani
ja persikėlė iš Kairo į Londoną. 
Čia pas Eden atvyko ne tik Egip
to ambasadorius, bet po pasikal
bėjimų su juo buvo iššauktas ir 
Britų ambasadorius Kaire Ste
venson ir Sudano gubernatorius 
R. Howe. Sakoma, kad abiejų 
kraštų nuomonės dėl Sueso nesą 
taip jau tolimos, bet sunkiausia 
esą suderinti pažiūras dėl Suda
no. Gubernatoriaus iškvietimas 
rodo, kad norima ieškoti kokios 
nors kitos išeities.

Irano byloje, vis nieko nauja. 
Iranas pradėjo pulti ir Britų am
basados charge d’affaires G.

šąsis į Irano vidaus reikalus. Sa
koma, kad balandžio 17 d. jis su 
Mossadegh turėjęs taip griežtą 
pasikalbėjimą, kad net lauke bu
vę girdėti abiejų pakelti balsai.

Korėjos byloje taip pat nieko 
nauja. Pereitą savaitę oficialiai 
vis buvo garsinama, kad viltys 
susitarti padidėjusios, tačiau net 
trys posėdžiai iš eilės tetruko vos 
po 15-25 sekundes. Viena pusė 
paklausia ar antroji turi ką nau
ja pasakyti, toji atsako ne, pir
moji tada pasiūlo posėdį atidėti 
kitai dienai, antroji sutinka ir vi
si išsiskirsto. Tik balandžio 19 d. 
įvyko slaptas posėdis belaisvių 
pasikeitimo klausimu, apie ku
rio vaisius dar nepaskelbta.

prieš jį dirbti slaptai... bet so
vietai turi tik jiems vieniems ži- - 
nomus būdus prakišti savo pa
siūlymą, nežiūrint JT nutarimų 
ir net prieš juos”.

Dr. Lemkinas išreiškė vilti, jog 
vyriausybės šitokio genocido iš- . 
kreipimo nepriimsiančios, nes 
tai būtų pavojinga jų pačių lais
vei ir “užkirstų kelią sovietų 
pavergtosios Europos išlaisvini
mui”.

Korespondento užklaustas, kas 
atsitiktų, jei “ši opozicija” lai
mėtų, Dr. Lemkinas atsakė, jog 
tai būtų tiesiog katastrofa pasau
liui ir ypač genocido aukoms. 
Būtų užkirstas kelias bylą iškel
ti Jungtinėse Tautose, nes sovie
tai tuoj pareikštų, jog tai neturi 
nieko bendra su kokiu nors už
puolimu. Jie tada net atsikeršy
tų, apkaltindami laisvąjį pasaulį 
toleruojant nelygybę ir net lin
elis. Kanados ministeris Lester 
Pearson tiksliai atsikirto pasku
tinio JT suvažiavimo metu Vi
šinskiu!, kaltinusiam JAV už 
dviejų negrų nulinčiavimą, kai • 
tuo pačiu metu sovietai žudo 
tautas deportacijomis ir pana
šiais būdais.

Tikrumoje genocido konvenci
ja jau laikoma galiojančiu įsta
tymu, nes ją yra ratifikavę kur 
kas daugiau nei 20 tautų mini
mumas. Praėjusią savaitę ratifi
kavusi Brazilija buvo 36, gi ne
trukus laukiama Italijos prane
šimo. “Kanados, kaip pasaulyje 
augštai respektuojamos tautos, 

(Nukelta į 3 psl.)
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ATLIKIM SAVO PAREIGAKad nenutrūktų tas lietuviškas bendruomeninis ryšys, įpums išblaškytiems po visas pasaulio šalis, reikia bendrauti. Bendrauti įmainomą tik per visų lietuvių darnią organizaciją. Tokia bendruomeninė organizacija kuriasi. Tai PLB. Ji kuriama palaipsniui. Išrenkamos Kraštų Tarybos, kurios vėliau rinks atstovus į Pasaulio Lietuvių Seįflfią. O Pasaulio Lietuvių Seimas bus tas vyriausias . .. visa pasaulio lietuvius jungiąs centras. To centro kūrimas pareina nuo mūsų pačių. Kaip mes būsime sąmoningi ir aktyvūs, prisidėsime ar dalyvausime pačiuose rinkimuose.... Kanadoje rinkimai vyks gegužės 24 d. tiesioginiu ir slaptu balsavimu. Krašto Tarybos atstovai renkami dviems metams.- Kanados Krašto Tarybai pagal apygardas kandidatų yra išstatyta užtektinai. Juos rinkdamas kiekvienas rinkėjas apsispręs pats už ką jis norės savo balsą atiduoti ir kas jo manymu bus tinkamas atstovauti taip mums visiems svarbius lietuviškus reikalų.> Išstatyti kandidatai, atrodo, mums visiems daugiau ar mažiau žinomi. Vieni iš jų čia Kanadoje yra daugiau pasireiškę visuomeninėje ar kultūrinėje veikloje, kiti nepriklausomoje Lietuvoje ar stovyklose Vokietijoje.. Jau yra pasinešimų išstatytus kandidatus neigti, visuomenę nuteikti prieš, drumsti nuotaikas, o iš kitos pusės drumstame vandenyje pasižvejoti. Klaidinga būtų manyti, kad visuomenė neatskirs pelų nuo grūdų ir patikės, kad tariami sąrašai ar asmenys tokie ir yra, kokiais norima juos atvaizduoti. Gerai žinoma, kad kas pirmas stengiasi kitą apjuodinti, o pats save augštinti, tas jau netvarkoje ir jo tolimesniame veikime nelauk nuoširdaus darbo. Geriau patikėk tam, kas moka tyliai ir kantriai jam patikėtas visuomenines pareigas atlikti, o ne tam, kuris tuščių ir pramanytų užmetinėjimų visur ir visada griebiasi.Rinkimuose dalyvaus jau apsisprendę žmonės, taigi ir visokiems nepagrįstiems užmetimams nepasiduos ir nepatikės, gerai žinodami, kad į Krašto Tarybą išrinktųjų laukia ne puikybės ir garbės postas, bet didelis, sunkus ir atsakingas darbas, kurį vykdant teks užmiršti visi asmeniški patogumai.Rinkimams vykdyti turime taisykles. Ar jos idealios ar taip sau, šiuo laiku nėra ko perdaug būgštauti. Jei jos priimtos, tegul būna ir dabar geros. Kitiems rinkimams galima bus ir pataisyti ir papildyti.Rinkimų lakias jau čia pat. Pasistenkime atlikti kiekvienas savo pareigą visu nuoširdumu, kaip to reikalauja Lietuvių Charta, Laik. Pasaulio Bendruomenės santvarkos nuostatai ir lietuvio patrioto pareiga. L. š.
Lie^ tremtiniai Šveicarij oje. (tęsinys iš praeito nr.) I lt TRUSKA i cija spyrėsi, bet vėliau sutiko irAugštajai ūkio konjunktūrai krentant1948 m. pradžioje pasirodė pirmieji ženklai augštosios ūkio konjunktūros kritimo. Buvo daug tikėtasi naudos iš prekybinės sutarties su rusais, bet pasirodė, kad jie ir sų šveicarais pasielgė panašiai kaip ir su kitais— nesilaikė sutarties nuostatų.Pirkliški išskaičiavimai su rusais nepasitvirtino. Kiek geriau buvo prekiauti su satelitiniais kraštais, bet ir su jais metai iš metų vis mažėjo prekyba. Sumažėjo darbas ir kilo būtinas reikalas atleisti dalį darbininkų.Pirmiausiai pradėjo atleidinėti italus, o vėliau palietė ir pabėgėlius. Su italais buvo lengviau— jie išvyko į namus, bet pabėgėliais reikėjo pasirūpinti. Iškilo rimtas klausimas, kaip jais atsikratyti. Nuo to laiko vėl prasidėjo nauja era pabėgėliams Šveicarijoje.Zuericho kantonas, atrodo, pabėgėliams buvo žmoniškiausias. Kaikurie kiti kantonai nei darbo leidimų -neduodavo, nei leisdavo iš viso pabėgėliams apsigyventi. Zuericho kantone didžiausias skaičius pagėgėlių gyveno. Kilo reikalas Zuericho kantono policijos direkcijai pabėgėlių priežiūrą ir kontrolę vis daugiau perimti į sąyo rankas, nes pabėgėliai yis dar priklausė tiesioginiai federalinio teisingumo ir policijos departamento policijcs skyriui Berne. Tam tikslui, buvo pasiūlyta individualiai užpildyti tąm tikrus formuliąrus ir su pabėgėlio liudymu įteikti kantono svetimšalių policijai, kuri iššaukdavo apklausinėjimui, o dar kiek vėliau išduodavo jau užsieniečio lįudymą. Už lipdymą, kuris buvo bendras visai šeiniai, reikėjo sumokėti virš 30 frankų- Galiojimo terminas buvo dažniausiai nustatomas 3-6 mėnesiai, kurį atnaujinant vėl reikėjo mokėti. Bedarbiams už pratęsimą termino nereikėjo mokėti. Gavusius užsieniečio liudymą policija spe- cįaliu raštu 1948 m. lapkričio 5 4. perspėjo, kad tai nėra pastovus leidimas gyventi krašte ir kad kiekvienas turi pasiruošti išvykti, nes gyvenimo įr darbo
Raitais bombardavimas išva-

žiuoti dąr buvo pakenčiamas, bet kada pradėjo su grasinimais raginti, tai jau gyvenimas pasidarė pragariškas.Padavęs prašymą prailginti apsigyvenimo laiką, tuojau gauni pakvietimą atvykti į svetimšalių policiją ir atsinešti įrodymus, kokius žygius esi padaręs išvažiavimui. Nuvykus ten, dažniausiai valdininkas lėni, tuojau paklausia vardo, pavardės, kada ir kur gimęs, kada esi atvykęs į Šveicariją, iš kur ir kokiu tikslu ir ką manai toliau daryti. Kada jau viską išpasakoji, jis atsistoja, įremia • savo akis į atvykusį ir pakeltu tonu užpuola.— Tai ką, matyt, tau čia labai patinka, kad nieko nepadarei išvažiavimui. Jeigu pats nepasirūpinai, tai mes parūpinsime tau kelionę ir ne ten kur tu norėsi, bet kur mes.— Supraskite, kad gauti vizą nėra taip lengva, — paaiškini jam.— Ką? Kas rūpinasi, tas gauna. Na palauk, jeigu tuojau ne- : pasirūpinsi išvykti, mes išsiųsime atgal per sieną;.— trumpai i jis atkerta.Praėjus kiek laiko ir vėl šaukia, ir vėl ta pati komedija. Taip tęsiasi nuolatos, nes kol gauni lįudymą su prailgintu terminu, ■ neužilgo vėl reikia paduoti pra- i šymą. Mat terminas skaitomas i ! nuo pasibaigimo dienos, o liudy- ■ maS grąžinamas tik po kelių policijos apklausinėjimų, kurie atliekami per keįis mėnesius. Vienam kitam policija pranešė, kad jie turį išvykti į Argentiną, ir kad reikalingus išvažiavimui dokumentus ji pati paruošus. Kartą pas mane atėjo vienas jaunas tautietis ir atsinešė policijos raštą ir prie jo pridėtus formuliarus. Rašte buvo griežtai įsakoma pasirašyti formuliarus ir grąžinti jai. Pasirodė, kad tai buvo ispanų kalba surašyta sutartis dirbti pas Argentinos ūki- ninką-plantatorių. Patariau formuliarus grąžinti nepasirašius ir kartu parašiau prašymą policijai, kad neverstų išvažiuoti į Argentiną ir leistų pasilikti Šveicarijoje, kol galutinai bus sutvarkyti dokumentai išvažia- te » * • » » te tetete te W a • * te te

i

Istorija žino šimtmetinių periodų išvengusių gaivališko karų siautėjimo. Tai yra pasitaikę:1. dėl vienos galybės pastovios hegemonijos fizine jėga, arba dėl jėgų balanso (Pax Romana, Pax Britannica) įr 2. dėl žmonijos istorinės eigos veiksnių, sukėlusių humaniškus respektus, kurių įtakoje karinės intervencijos buvo stengiamasi vesti kultūringesnėse formose (krikščioniška sistema — riterių gadynė, po tautų kilnojimosi, vad. tamsiaisiais istorijos amžiais; karališkoji — taisyklių, karo teisių sistema, po baisių Trisdešimties'metų karo įvykių).Tačiau tos progiedrės tautų grumtynėse nevirto taikos evoliucija. Aukso amžiai kaitaliojosi su vis platesnės apimties karais, humaniškumas su barbariškumu.Organizuota taikaNapoleono avantiūra paliko tokį įspūdį jo suveltoj Europoj, kad alijantai, - tuoj pat sušaukę Europą į kongresą, Vienoje (1814 -1815 m.) ryžosi deklaruoti didelę idėją: Taika tarptautinėj priežiūroj! Sudaryta vad. Keturių Sąjunga — Rusija, Prūsija, Austrija, Anglija — kaip garantijos organas.Taip radikaliai pirmą kartą pasukta link idealo, ir taip gimė pirmoji tarptautinė taikos išlaikymo institucija, bazė moderniajai politikai.Šalia Keturių Sąjungos, caro Aleksandro I pasiūlymu, sukurta dar “Šventoji Sąjunga” — Europos valdovų pasižadėjimas vidaus ir užsienio reikaluose, kaipo vienintelio kelrodžio, Taikytis krikščioniškų teisingumo, artimo meilės nuostatų ir taikos. Steigėjais pasirašė Rusija, Prūsija ir Austrija, o prisidėjo visi Europos suverenai, išskyrus popiežių (būtų priesaika prieš carą), Turkijos sultoną ir D. Britanijos Princą regentą.Žinoma, tokia deklaracija negalėjo funkcionuoti realiai, kaip 
cija spyrėsi, bet vėliau sutiko ir tas jaunas tautietis šiandien džiaugiasi Kanados laisve. Arba vėl. Vienas tautietis buvo gavęs vizą įvažiuoti į Argentiną, beį dėl kokių tai aplinkybių jis vis dar neišvyko. Vieną gražų rytą atvažiavo su automobiliu policija, pasiėmė jį ir išgabeno Į Italiją, iš kur jis turėjo išvykti į Argentiną.Šveicarų visuomenės pozicijosGal nevienam kils klausimas, kaip reagavo į tokį policijos elgesį šveicarų tauta? Buvo tokių, kurie visai pabėgėlių reikalais nesidomėjo, bet buvo ir nemažai tokių, kurie su pasibiaurėjimu žiūrėjo Į terorą pabėgėliams. Pasirodė pasipiktinimo balsų ir spaudoje. Taip 1949 m. lapkričio 11 d. Berno ’’Freies Volk” išspausdino ilgą straipsnį, kuriame iškėlė daug tiesos, elgesį su pabėgėliais pavadindamas “Šveicarijos gėda”.1949 m. spalio 13 d. Zuericho miesto ir kantono dienraštis “Tages-Anzeiger”, turįs per 120 tūkstančių skaitytojų, numeryje 240 patalpino gana išsamų straipsnį užvardintą “Das Fluecht- lingsmalais”, kuriame taip pat iškeliama daugybė liūdnų faktų ir ypač užtariami lenkai ir kiti anksčiau atvykę svetimšaliai, kuriuos taip pat spyrė išvykti.1950 metų pradžioje prieš pabėgėlių terorizavimą stojo griež- ton kovon šveicarų parlamento atstovas (lib. socialistų partijos) Nationalrat Werner Schmid, kuris Zuericho mieste padarė viešą pranešimą “Pabėgėlių politika ir svetimšalių policija”. Apie tą jo pranešimą smulkiai rašė gana populiarus Landesring partijos leidžiamas dienraštis “Die Tat” 1950 metų sausio 29 d. Nr. 27, pavadindamas jį “Mūsų pabaisa Kaspar-Esher-Haus” (ty. Zuericho kantono svetimšalių policijos būstinė). Ten pabrėžiama, kad susirinkusieji reiškė pasipiktinimą policijos metodais.Tačiau reikia nepamiršti, kad čia buvo ne vien geri norai, bet daug lėmė interesas nepažeisti krašto gražių tradicijų, kurios išpopuliarino Šveicariją pasaulyje. Šveicarai gerai žinojo ir žino, kad pabėgėliai kada nors pasidarys laisvi žmonės ir galės laisvai tarti žodį. Be to, pokarinė padė-

Stasys SUTKAUSpolitikos forma. “Kilnus šmotelis misticizmo ir nesąmonės” — ją taip įvertino išreikšdamas ir prisidėjusių nuomonę, Anglijos mi- njsteris pirmininkas Castle- reagh, dalyvavęs Vienos kongrese. Tąčiau šios gražios svajonės, formaliai priimtos visos Ęuropos, išryškina jau pribrendusią pagarbą tokiom intencijom.Apie tą patį Vienos kongresą, jame sekretoriavęs z Prūsijos valstybininkas Frederick von Gentz taip yra pasakęs: “Visuotinos viltys gal niekad nebuvo pakilusios į tokį augštį. Vyrai buvo pasižadėję visuotinę Europos politinės sistemos reformą, garantijas visuotinai taikai; žodžiu—grąžinimą aukso amžių... Tikras kongreso tikslas buvo padalinti tarp nugalėtojų grobį, paimtą iš nugalėtojo”.Vienos Kongreso įtakoj Europa išliko be karo 40 metų. Po 100 metų—pasaulinis karas. Ir vėl... Tautų Sąjunga. Jau pasaulinės apimties. Ši išsilaikė 20 metų. Tai, galima~sakyti, dar ne istorija, bet visiems aiškūs įvykiai mūsų dienų.Garsusis to meto arabų organizatorius anglų pulk. Lawrence Tautų Sąjungą palygino su kuprių karavanu, .“kur kiekvieno! paskui einančio galva pririšta: prie priešakinio uodegos, o visus veda bliaunantis asilas”. Šita alegorija dar geriau tinka JTO Čia veda JAV, o jos Baltuosius Rūmus valdančios demokratų partijos simbolis kaip tyčia yra asilas-.;. /. jIr JTO amžius pagal kolektyvinės taikos amžiaus progresiją turėtų būti 10 metų. Ar ją palaidos atominis saliutas, ar jai bus pritaikinta kokia euthasija, kaip tai nepagydomai nuo vėžio moteriškei, tačiau šios rūšies taikos sistemai requiem tikras. Net jau artėjama prie bandymo sukurti naują, stipresnės rasės organizmą. .Universalinės taikos problema — pasaulinė valdžiaMūsų pasaulis, mūsų žemė, jau ne mitologiška. Dinamiška tėch- 

Toronto) vieš, teisės prof. W. Friedmann (“An introduction to World Politics”). Griežtesnieji galvočiai linkę tiesiog manyti, kad vienintelis autoritetas tautų politiniam suvienijimui tai tikvų. Iš patirties užtenkamai aišku, kad visos tik “organizacijos”, nors įr naujų formų, tai vis tos pačios katės tik kitame maiše. “Sumaišymas idealų su realiais faktais veda į sunaikinimus, į tragediją”, — James Burnham (“The Struggle for the World”). Q “Laukti kol išsiugdys bendra egoistinių principų atsisakanti tautų moralė, tas pats ką laukti, kol pasaulis pavirs apdegusiais griuvėsiais”, — H. Finer (“America’s Destiny”).Pasaulio valdžia gali kilti tik sukuriant pasaulinę valstybę. Tai nėra nauja idėja, bet dėl jai dabar labiausiai palankios istorinės situacijos, yra- šiandien moderni ir neutopiška. Sudėtingą pasaulį apjungti viena valstybe yra dvi logiškos priemonės: 1. savanoriškas, taikus tautų politinis susivienijimas — federacija ir 2. suvienijmas jėga — pasaulinė imperija. ” 'į • •'Federacijayra demokratiškas, kultūringas ir taikai išlaikyti labai produktyvus valstybių susivienijimo būdas: JA Valstybės, Kanados provincijos, Šveicarijos kantonai, dabart. Vak. Vokietijos respublikos. Tokiuose tautiškai, galima sakyti, vienalyčiuose sambūriuose :toš autonominės valdžios —/atskiri parlamentai, “parapijinių įstatymų” keistenybės, administratyyiškai yra tik žaidimas, o balastas indelis (nė viena iš dabartinių federacijų nėra susidėjusi iš atskirų tautų kamienų). Bet pasaulio tautų sąjunginėj valstybėj tokios federatyvinės privįlegijos, dar griežtesnėj formoj, kaip, tik! būtų patogios administratyviškąi ir kaip tautinio integralumo išlaikymo garąntija. Vadinasi federacinė struktūra, kokia ji yra išbandyta mažesniam moštabe, demokratinei pasaulio valstybės idėjai atitiktų.per tris dienas. “Geografiškai pasaulis jau suvestas po vienu stogu”, sako didysis anglų geografas H. J. Mackinder. Tačiau sudėtingame politiniame ir kultūriniame išsiskaidyme tas geografiškas apjungimas erdvės ir laiko nugalėjimu ir yra iššaukęs atominę bombą. Taikos išlaikymo bandymai tik dar greičiau didina atominių ginklų savininkų skaičių. Ir yra panašu, kad Spenglerio pranašystė “Der Un- tergang dės Abendlandes” artėja. Žmonija aliarmo stovyje. Kas daryti?“Daugelis šių laikų politikų ir tarptautinių reikalų tyrinėtojų yra nuomonės, kad kaip sąlyga, civilizuoto žmogaus išlikimui, yra reikalinga: arba visai pilna pasaulinė valstybė, pasaulinė federacija, arba mažiau ambicijų turinti pasaulinės apimties tarptautinė organizacija. ... Jie ar-. gumentuoja, kad išsivystymas modernaus susirinkimo, destruk- tyviškumas modernių ginklų, augąs neproporcingumas tarp didžiųjų ir mažųjų jėgų galybės ir daugelis kitų faktorių, pasaulinės apimties tarpt, organizaciją daro neišvengiamu būtinumų? nežiūrint ar ji yra priekabiai pageidaujama, ar visai ne”, — rašo Melbourne universiteto (dabar
tis negalės amžinai liktis, ir pavergtos bolševizmo tautos atgaus laisvę. Jiems taip pat gerai žinoma, kad fašizmo aukos gyvenusios Šveicarijoje vėl grįžo į namus ir kaikurie pasidarė parlamento atstovais ir iš parlamento tribūnų nušvietė savo išgyvenimus tremtyje. Grafo Ciano žmona, vyriausioji Musolinį duktė, kiek teko sužinoti iš spaudos, karui pasibaigus prievarta buvo grąžinta į Italiją, bet italų tauta jos nenulinčiavo ir šiandien yra laisva ir gana -įtakinga moteris. Be to, šveicarus jaudino ne*Pa- baltijo ar panašių tautų pabėgėliai. Dažniausiai jie rašė ir kalbėjo apie tuos pabėgėlius ir imigrantus, kurie arti ar daugiau dešimties metų Šveicarijoje išgyveno. Čia buvo turima galvoje Trečiojo Reicho aukos. Šveicarai labiausiai bijojo, kad jie, išsiskirstę po platųjį pasaulį, netartų Šveicarijos adresu blogo žodžio. (Bus daugiau). 

kelią yra labai brandinamas idėjiniai. Atrodytų, reiškiasi jau ir konkrečiais pradmenimis: Europos federatyvinis sąjūdis — Europos Taryba, politinėje srity; Schumano planas, ekonominėje ir efektyviausia militarinėje — Europos armija. Šalia to, Š. Atlanto Sutarties Organizacija (NATO), galima sakyti, irgi yra įžanga į federatyvinius reiškinius, jau tarpkontinentinius.Visdėlto šitoki federatyviniai veiksniai dar nesudaro nei ge- malėlio organizme, kuris jau leistų galvoti apie redlų-pagrindą federalinės pūšaulid,'ėr bent" Europos, valstybės sudarymo galimybes. Ypač, kad tie sąjūdžiai net idėjiniai nepatikimi — ieškoma glaudumo, tik prieš bendrą akivaizdinės agresijos grėsmę — atseit, daugiau koalicinio charakterio.Mortimes J. Adler (Čikagos univ. teisių filosof. prof, ir polit. filosofijos tyrinėtojas) galvojančius apie ''taiką per pasaulinę valstybę skirsto į optimistus-ide- alistus ir pesimistus-realistus (“How to think about war and peace”). Optimistinė pozicija: Tarptautiniai karai, lokaliniai arba visuotini, gali būti išvengti. ...Mes turime įsteigti pasaulinę valdžią, federaline struktūra apjungiant visą žmoniją. Jokia jėgos politikos forma ir jokia tiktai tarptautinė organizacija nėra tinkama nei įsteigimui nei išsaugojimui pasaulinės taikos. ... Pesimistinė pozicija: Ateities karai, imtinai pasauliniai karai, yra neišvengiami. Vienintelis įvykdomas tikslas, dėl kurio mes galime dirbti, yra pratęsimas taikos mūsų amžiuje, arba atidėjimas sekančio pasaulinio karo. Mes turime ugdyti suartinančius jėgos politikos planus, kaip: sutartis, sąjungas arba koalicijas, padedančias balansui arba karinės jėgos persvarai...“Pesimistai neneigia, kad pasaulinė valdžia ar pasaulinė federacija galėtų išvengti tarptautinių karų, vietinių arba visuotinių. Jie tiktai sako, kad bet kokia sistema, sekanti konfederaciją ar nepriklausomų tautų sąjungą, dabar neįmanoma; tikrai, todėl, kad ji reikalauja panaikinimo nacionalinės nepriklausomybės ir visa tai, ką ji apima”,

gąli būti išvada: iš bandymo tei- 
fcipti tokias sistemas praktikoje, kol laikas dar nepribrendęs. Ir atsimenam, kai anos JT Paryžiaus konferencijos metu į posėdžių rūmus veržėsi “Pasaulio pilietis” — jis tokį nusivylimą ir apsigavimą patyrė...Charakteringa, kad tie vad. optimistai buvo gausesni ir daugiau entuziazmo rodė dar II Pas. karui tebevykstant. Dabar daugelis jų pasidarė realistais — taikingo tautų susijungimo pesimistais. Tačiau pesimistinė pozicija viršijo visada.Stūmimas Europos link federacijos oficialiosios politikos įtakoje, arba organizacinių ir privačios iniciatyvos sąjūdžių veikia ta kryptimi, šiuo metu yra bandymas ieškoti optimizmo iš desperacijos.Be to, dar vertos dėmesio tokios intencijos: “Yra imperialistų, kurie norėtų dalyvauti prie sovietų režimo žlugimo, kad ^ų pačių tvarka, monopoliai ir nauda iš kolonijų, prekybos, žaliavų galėtų tęstis nesusilpnintai.' Kas norėtų tokios pasaulinės organizacijos, kuri neneštų teisingumo ir taikos, bet paremtų jų kilimą net ir kardu?” — H. Finer ('“America’s Destiny”)! Tarp eilučių čia nusakoma viena “galybė” Europos užnugaryje, kuri baisiai perša Vak. Europai federaciją, o pati rezervuoja sau teisę, kai kolchozas bus gatavas, ateiti už komisarą. Iš to aiškėja ir paties Chūrchillio dar prieš karą keltos idėjos stiprybė.H. Finer (polit. mokslų prof, ir ekonomistas) tarptautinės federacijos idealistus, besiremiančius federacijų pavyzdžiais/ypač JAV,-vadina žmonėmis, užsidengiančiais savo rankomis akis nuo vaizdo, kurį mato prieš save. Sako, jie nepadaro išvadų iš savo pavyzdžių iki galo. O tos galutinės išvados lemiančios:Štai J. Burnham (filosof. prof. Niujorko universitete): “Jei kas statytų pasaulio jungt. valdžios pavyzdžiu JAV — savanoriškai ir taikiai susijungusias — turi atsiminti, kad tas pradines 13 kolonijų jungė ne tik bendra vakarų kultūra, bet, svarbiausia, ypatinga angliška tos kultūros for- t ma^su^ngįų'kaiba^Kai^priklau-, somos’nuoios pačios didėles jė-^ gos, jos įprato apie save galvoti, kad esančios politiškai kartu, kad sujungtos bendru polit. likimu. Be to, jos neturėjo atskirų suvereninio gyvenimo tradicijų. Izoliuotos nuo kito pasaulio, ypatingai susietos viena su kita; vandenynas iš vienos pusės ir didžiuliai žemės tyrai iš kitos, įkvėpė joms geografišką jungtį. Jos kartu kariavo ilgą revoliucinį karą. Ir po laimėto Nepriklausomybės karo jas jungė grėsmė tykojančių didžiųjų Europos jėgų. Ir jas vistiek visuot. konfederacija ą dar neklijavo, 

Emigravimo perspektyvos neaiškiosMigracijos komitetui, sutrumpintai vadinamam PIC ar PIC ME, darbas neina taip sklandžiai, kaip kad išsyk tikėjosi. Gal jis pagerės, kai vyr. direktorių bus paskirtas amerikietis. Dar ir da-- bar viskas — vis dar tik laikina. Iš vykdom, komiteto pasitraukė, kaip pranešama iš Šveicarijos, net išrinkti jo nariai Mr. Warren (JAV) ir Leemans (Belgija), o laikino reikalų vedėjo pareigas eina Pierre Jacobsen, vienas iš prancūzų “mūsiškių”, seniau buv. vienas iš IRO vicedirektorių centre. Turkai iš naujos organizacijos visai pabėgo, bet pabėgėlių problemą susitvarkė patys daug geriau už kitus. O britai taip pat nori jų keliais pasukti, aiškindamiesi pinigų stoka. Nežinia net, kiek iš tikro šioj naujoj organizacijoj dalyvaus iš viso narių ir kiek jie turės duoti įmokų. Jos centrą taip pat nori turėti prancūzai ir belgai, bet šveicarai atsikerta, kad jie šiai or-jai suteikia didžiausių lengvatų, ten veikė visas IRO aparatas, nėrą jokių valiutinių suvaržymų, etc. Šveicarus palaikydami, paskutinėj sesijoj už Šveicariją pasisakė taip pat amerikiečiai, Australija, Kanada ir net Austrija. Todėl reikia laikyti, kad vis deltų jos centras liks Šveicarijoje.Visa bėda, kad iš numatytų išgabenti iš Europos tremtinių vėl pirmoj eilėj bus parenkama tik darbo jėga, kuri paskiau ir už kelionę jei ne visai, tai bent žymią dalimi turės atsilyginti. Tremtiniai laukia, kad jau laikas ir juos pačius paskirstyti tarp tų ’ : ue.r.* -.it.-f

vienybė buvo pasiekta per civilinio karo kraują”. (“The Struggle for the World”).Finer pateikia statistikos: Iš 3,17 mil. gyventojų 1790 m. 82,1 % buvo anglų, 7^ škotų, arti 2% airių, 2,5% olandų, 5,6'4 vokiečių. Likusieji sudarė mažiau, kaip 154. Bet ir tai ratifikaciją Philadelphijos konvencijos nėjo lengvai įvairiose federatyvinėse valstybėse (2,5 metų). Tokiose pagrindinėse valstybėse kaip Massachusetts, New York, Virginija, balsavimai davė tik 187 prieš 168, 30 prieš 27 ir 89 prieš 78. JAV įsteigta ir per susitarimą ir per jėgą. “Ką kalbėti apie dabartines tautas, skiriamas istorijos šimtmečių ir distancijų”, sako Finer.J. Burnham primena gilesnę istoriją: “Graikų miestų valstybės (4-2 šimtm. pr. Kr.), rišamos tokios stiprios bendros kultūros, kad visi ne graikai jų buvo laikomi barbarais, atsidūrusios prieš tiek galingą išorinę grėsmę, kaip Makedonija paskui Roma, vistiek nepriėjo prie politinės unijos,, o tapo tų imperijų provincija. Didieji Italijos miestai, prieš Renesansą, klestėjo po kultūrine unija ir buvo spaudžiami išorinių armijų, ir tiek įsąmoninti Machiavellio —. nesi- jungė. Šveicarijos,-Anglijos-Ško- tijos susijungimas atėjo ilgais žiaurių kovų keliais.. “Mes neturime eikvoti žodžių dėl plano pasaulinei federacijai: idėja palenkti federacinei unijai tokias valstybes, kaip. Argentina, Prancūzija, Indija, Ispanija, SSSR ir JAV su. visais jų priešingumais, skaičiumi, politinė,- mis sistemomis, ekonominiais standartais ir socialiniu išsivystymu, yra . neverta jokių rimtų diskusijų”, — W. Friedmann. Rimtesnė kalba, esą, liečiant vien Vak. Europą, bet kliūtys tos pačios.“Tautos turėtų pergyventi nepaprastą-performavimą, jei jų susijungimu taika tikrai turėtų būti garantuota. Todėl toks savanoriškas susitarimas yra negalimas”, — Finer-Panašios bazės laikosi ir populiarusis Walter Lippmann. Kad H. Hooveris laiks nuo laiko subaladoja .į izoliącionistinį būgną, jo pozicija aiški. Amerikos tarptautinių reikalų ekspertas, duryje laiptų, lyg daugiau žiūrėdamas į viršų, bet greičiausiai todėl, kad to reikalauja Amerikos politika.Juk ne paslaptis, kad ir mūsų “veiksnių” federatyvinis optimizmas (pagal M. J. Adler definiciją) yra ne kaip išdava idealo, bet kaip priemonė su kuo nors susidraugauti.Matom: Pasaulio taikos kaina aiški... Tautos bijo eiti Į grabo šešėli.Tačiau dabar šnekam ne apie tautas, o apie žmones.(Bus daugiau)
kraštų, kur yra daugiausiai emigravusių jų darbingų tautiečių Užuot rėmę juos Vokietijoje, galėtų ten, savo krašte, lygiai tiek pat remti, juo labiau, kad net ne visi bus tos paramos reikalingi Taip pat prastai atrodo ir indi vidualinės emigracijos reikalai— vargu jais besirūpins ir PIC ai PICME. Tuo būdu susidaro įspūdis, kad jei neūžkrųtms JAV ii Santarvininkų - vokiečių vyriau sybė, tai ir šių or-jų pareigūnam: ar tik nerūpės tremtinių' tiiuli gerai pagyventi ir daryti tai, ka: savaime pasidaro...Labai daug kas iš tremtinh nepatenkinti ir visu IRO, o ypat< jos šlaptų bylų iš Apeliacinit Rūrhų, pefvėdirAtTA^^K^SRdis, lyg kaikas specialiai norėje visas jas gauti, ir ne be^ęįkak buvo prancūzo Mr.Roehd&Įįr būgštavimai, kad jos gali kartai nueiti visai ne ten, kur joms-ii bombos paslaptis išvagia, kw^e išvogs, jei tik norės, tų*l$$ų ypač kad tarp jų saugotojų yri daug tam tikros tautybės žmo nių. Na, bet čia jau nieks niekt nepadės — jau taip nuspręsta.. Tremtiniams džiugu girdėti, kac prof. J. Končiui ar tik nepavyta išsirūpinti, 'kad bus dar kart peržiūrėtos ir kiek galint palankiau išspręstos, atitaisant jiems padarytąją skriaudą, tų must tautiečių bylos, kuriems buve pritaikytas amerikiečių paragra fas 13, o tuo pačiu jiems užkirstas kelias taip pat praktiškai emigruoti į visus kitus kraštus
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Mezoniniai” DP įleidžiami iki 1954 m.
Nepasisekus darbininkų unijų 

• judėjime ir bendrai politikoje 
neturint jokio pritarimo, komu
nistai metėsi į kultūrinį judėji
mą. Tai ryškiai iškėlė John Har
bron, Kanados Laivyno švietimo 
karininkas ir Šio krašto komunis
tinio veikimo mokinys, savo 
straipsnyje Toronte išeinančia
me Financial Post.

Kanadiečiai neturi perdaug 
kultūros. Jų pačių tyrinėjimai, 
Massey Commission, tai parodė. 
Kanadiečiai labai stengiasi šitą 
trūkumą įvairiose srityse išly
ginti ir paskutiniais metais visa
me krašte susikūrė grupės tai 
baletui, muzikai, vaizduojamam 
menui puoselėti, tai rašytojams, 
aktoriams, dailininkams remti. 
Šių organizacijų dauguma nieko 
neturi bendro su politika, bet jų 
tarpe turime ir keletą, kurios yra 
sukurtos tik komunizmui pla
tinti.
. Įsidėmėtina, kad šitos kom. or
ganizacijos veikia tautiniais vie
netais, tuo būdu norėdamos pa
traukti naujus europiečius, kurie 
atvykę į naują kraštą, neturi 
daug progų pasireikšti su savo 
gabumais ir yra linkę tokiais 
kultūriniais vienetais susižavėti. 
Kaip nesidomės, jei gaunama 
progos pasireikšti. Bet, kas ne
nori remti komunistinio judėji
mo, turėtų apsižiūrėti, su kuo su
siriša. ■'

John Harbron minėtame strai
psnyje pateikia eilę šito komu
nistinio “kultūrinio” veikimo 
pavyzdžių. Pernai, pavyzdžiui, 
kanadiška komunistinė šokėjų 
grupė laimėjo Montrealyje tre
čiame Kanados Baleto Festiva
lyje augščiausią pagyrimą. Ki
ta komunistinė šokėjų grupė lai* 
mėjo ne tiktai augštą pagyrimą 
Toronto Universiteto Hart Hou
se, bet dar ir keletą asmenų, ku
rie pasirašė “taikos prašymą”, 
galvodami, kad pasirašo tik ant 
programų viršelio.

Daug kas iš skaitytojų matė 
arba žino žydų tautinį chorą, va
dovaujamą Emil Gartnerio. Šita 
organizacija yra viena iš gabiau
sių. Ji remiama komunistų kont
roliuojamo United Jewish Peop-

le’s Order.
1950 m. Dominijos Dramos 

Festivalio laimėtojas po laimė
jimo pasirodė Toronto komunis
tų vyriausioje būstinėje.

Šitaip vyksta beveik .visose 
meno srityse. Tas planas yra su
darytas Maskvoje. Komuni&tų 
vadas Tim Buck neseniai vienoje 
konferencijoje .Toronte pareiš
kė: “Mūsų partija, čia vietoje ir 
visame krašte, išplės savo veiki
mą kultūriniame fronte... Dar
bo Progresyviųjų (komunistų) 
partija turi paremti kiekvieną 
veikimą ir užsimojimą, kurie ve
da į liaudies kultūros pakėlimą“.

Pirmas žingsnis buvo Kultūros 
skyriaus sudarymas. Trumpu 
laiku visur buvo įsteigti pada
liniai. Šiandien, pasak Harbron, 
turinga šokėjų grupių beveik vi
suose didesniuose miestuose; 
tuzinas ar daugiau chorų ir or
kestrų; susiorganizavo rašytojų 
ir dramos klasės. Raudonieji 
kultūros nešėjai įsiskverbė net į 
filmų sritį.

Kanados komunistai gauna sa
vo įsakymus kultūriniam ir švie
timo frontui iš “VOKS” (Kultū
rinių ryšių su užsieniais organi
zacija), priklausančio tiesiogi
niai Sovietų Mokslų Akademijos 
Literatūros ir Kalbos skyriui 
Maskvoje.

Knygų ir pamfletų spausdini
mas bei platinimas priklauso MK 
— Valstybinės Leidyklos Tarp- 
tinis skyrius Maskvoje. Filmus 
dalina ART-KINO, pasaulinė so
vietų filmų platinimo sistema.

Verždamasis komunistine lini
ja, VOKS kreipia didelį dėmesį 
į vaikus. “VOKS”, pasak Har
bron, “yra kartu mokytojas ir 
vadovas daugely komunistinių 
mokyklų Kanadoje suaugusiems 
ir vaikams”. The United Jewish 
People’s Order išlaiko daug to
kių mokyklų.

Didžiausia komunistinė tauti
nė organizacija yra The Associ
ation of United Ukrainians, ku
ri turi po vieną VOKS atstovą 
beveik visuose savo skyriuose. 
Šita ukrainietiška organizacija, 
sutrumpintai vadinama AUUC, 
turi 100 skyrių ir maždaug 70.000

narių. AUUC ypatingai stengiasi 
įtraukti vaikus į savo veikimą, 
kviesdama vaikus virš septynių 
metų amžiaus' į šokių pamokas. 
Progress Books yra komunisti
nių knygų leidimo ir platinimo 
šaltinis. Jis vadovauja “Book 
Union” ir “Book-of-the-month” 
klubui. Jis platina Kanados ir 
svetimų komunistinių autorių 
kūrinius. Jis dalina įvairius raš
tus ir pamfletus apie “taiką”. 
Geriausiai parduodamų knygų 
tarpe turima: “Spirit of Cana
dian Democracy”, parašyta Mrs. 
Barker Fairley (Toronto univer
siteto profesoriaus. žmona, ko
munistė), “My Journey for 
Peace”, parašyta Mary Endicott 
(Dr. James Endicott, Maskvos 
gynėjo ir Kanados komunistų 
vadovaujamo Taikos Kongreso 
pirmininko žmona); “Maskva, 
kaip du kanadiečiai ją matė”, pa
rašyta Frank ir Libby Park. Vy
riausias partijos organas Kana
dai yra “Canadian Tribune”, sa
vaitraštis, einąs Toronte.

ART-KINO savo teatruose 
(“Variety” ir “King“ Toronte) 
ir komunistų salėse moka įtiki
nančiai sukombinuoti meniškus 
dalykus su savo propaganda, kas 
dažnai klaidina žmones su inte
lektualiniais palinkimais.

Apskritai tenka pasakyti, kad 
kultūrinį troškulį komunistai iš
naudoja labai taikliai ir savas 
idėjas nejučiomis {filtruoja į vi
suomenę. CSc. Pavasaris pabunda Klišė “Latvija’

Europos vargai tebesitęsia
Europoje Jaltos, Teherano ir 

Potsdamo šmėklų šešėliai dar te
beslankioja. Nelengva bus ir ar
tėjanti vasara. Gresia net atviro 
konflikto pavojus.

Šitokiam eventualumui bolše
vikai jau seniai ruošėsi, ruošėsi 
ir tada, kai vakariečiai, džiūgau
dami nuskynę'karo su naciškąja 
Vokietija laurus, apipylę benzi
nu, degino didžiules kupetas pa
imtų kapituliacijos metu naciš
kų naujų ginklų, demobilizavo 
savo karines jėgas ir ruošėsi il-

PABALTIJO VILTIS - GENOCIDO ĮSTATYMAS,

gokai prisnūsti ant “nuskintųjų 
laurų”...

Sovietai, žinoma, šitokio “liuk
suso” sau neleido daryti. Jie savo 
karinių jėgų nedemobilizavo, 
paimtąsias vokiečių frontuose 
patrankas, šautuvus ir amunici
ją jie kruopščiai surinko ir ati
davė savo “vienminčiams” ki
nams arba šiaurės korėjiečiams, 
priedo prijungdami dar ameriko
niškųjų ir savo pagamintų mo
derniųjų ginklų.

Pakol tęsis konfliktas Korėjo-

(Atkelta iš 1 psl.) 
ratifikacija tarptautinį įstatymą 
labai sustiprintų”, pastebėjo Dr. 
Lemkinas, pridėdamas, kad 
“Genocido aukos negali laukti”.

Užklaustas, ką jis galvoja apie 
genocidą sovietų kontroliuoja
mose valstybėse, Lemkinas pa
stebėjo: “Genocidas nereiškia 
vien tik fizinį tautų, rasių ar re
liginių grupių išžudymą. Šeimų 
išdraskymas per vieną generaci
ją gali sulikviduoti tautą! Trys 
Pabaltijo valstybės sistematiškai 
yra atpalaiduojamos nuo savo 
intelektualų ir dvasiškuos. Be 
šių elementų tauta praranda sa
vo gyvybingumą ir mirs dvasi
niai prieš pargriūdama fiziškai”.

Dr. Lemkino nuomone, “Geno
cido konvencija yra tragiškųjų 
Pabaltijo valstybių vienintelė 
viltis. Ji turi būti kuo greičiau
siai ratifikuota visų laisvę my
linčių tautų. Juk Konvencija te
reiškia, jog krikščioniškas gai
lestingumas ir paprastas žmoniš
kas padorumas būtų išreikštas 
tarptautiniu įstatymu”.

Dr. Lemkinas, pasaulyje vadi
namas “genocido įstatymdąvys- 
tės kūrėju”, sutiko su lietuviu 
spaudoje paskelbtomis žiniomis, 
jog esama įrodymų, kad genoci
do konvencijos buvimas jau yra 
pasaulyje ir anapus geležinės už
dangos jaučiamas. “Sovietai iš
sigando, bandymų iškelti geno-

cidą Jungtinėse Tautose. Štai 
Pabaltijy naudojamas naujas 
naujas deportacijų būdas. De
portacijai paženklinti asmenys 
privalo pasirašyti “savanoriško 
persikėlimo” ar “darbo svetur” 
pasižadėjimus. Juk tai yra pa
reikalavimas iš aukos pasirašyti 
lapuką, jog jis pats nusižudė”. 
Prof. Dr. Lemkin viltingai paste
bėjo užbaigdamas pasikalbėji-

“Šitokia kombinacija nepra-^ma

eis, bet Genocido konvencija jau 
dabar veikia”.

Red. prierašas: Šia proga mes 
dar kartą kartojame raginimą 
kreiptis į Kanados vyriausybę, 
prašant, kad G. Konvencija dar 
šioje parlamento sesijoje būtų 
ratifikuota. Galėtų būti tam pa
naudoti ir Motinos Dienos minė
jimo susirinkimai, nes Genoci
das yra didysis nusikaltimas 
prieš motinas, mūsų ir viso pa
saulio motinas.

Vieną kartą susišnekėjom
Jei kas nori pasimokinti, kaip 

save reikia girti, gali pasiskaityti 
kiekviename “Nepr. Liet.” nu
mery. Mėgsta p. redaktorius pats 
savo tobulybes kelti, maloniai 
spausdina savo bičiulių kompli
mentus. Besigėrint maloniais žo
deliais p. redaktoriaus kartais ir 
prašaunama.

Štai pastarajame “NL” nume
ry, 16 (262) spausdinamas valst. 
liaudininkų vieno iš šulų p. L. 
Šmulkščio ilgas laiškas, kuriame 
gėrimasi “NL” red. p. Kardelio 
veikla ir užtikrinama, kad valst. 
liaudininkai juo visiškai pasitikį, 
kad rinkimuose p. Kardelis ga
vęs daugiausia balsų ir tt.

Savo laiške p. Šmulkštys prie
kaištauja dėl p. Kardelio pupli- 
mo'ne tik “Draugui”, “Darbinin-

Kanados Lietuvių Sąjungos Toronto skyriaus Pirmiųinkui

ir Toronto LOKo Pirmininkui

p. J. R. SIMANAVIČIUI,

tėveliui mirus, reiškiame giliausią užuojautą

e KLS Centro Valdyba. .

Toronto ALOKo prezidiumo pirmininką

p.JONĄ R. SIMANAVIČIŲ,

dėl jo tėvelio mirties giliai užjaučia

Toronto ALOK Prezidiumas.

kui” ir “Naujienoms”, bet ir “T 
Ž”. Atrodo, p. Šmulkštys čia bus 
suklydęs. “TŽ” niekad nesmerkė 
p. Kardelio liaudininkiško par
tiškumo, bet tik smerkė ir smer
kia jo maskavimąsi “bendruo
meniškumu”. Keista, kad p. K. 
ne visus balsus vienodai vertina. 
Kai “TŽ” parašo, kad jis varo 
liaudininkišką partinę politiką, 
p. Kardelis su visais perkūnais 
atsišaukia. Kai p. Šmulkštys ke
lia jo partinį autoritetą, p. Kar
delis tą laišką pats išspausdina.

Kažin, kam p. Kardeliui tokio 
laiško prireikė? Atrodo, kad pa
čioje liaudininkų partijoje jau 
reiškiama nepasitenkinimo p. 
Kardelio machinacijomis ir pri
reikė p. Šmulkščio “galingo” už
tarimo. Mums tai, beabejo, ma
žai rūpi. Mes tik palinkėtume p. 
K. ne vien kitų laiškais, bet ir 
savu žodžiu išpažinti savąjį vei
dą. Tada ir mes galėsime pasvei
kinti, kaip garbingą visuomeni
ninką.

— Tokio. — Balandžio 18 d. 
japonų darbo unijos suorgani
zavo milijono darbininkų vienos 
dienos streiką, kaip protestą 
prieš vyriausybė/ paruoštą nau
ją darbo įstatymą, tarp kitko su
varžantį streikus.

Deportavo
Brazilijos valdžia deportavo į 

Lenkiją Vytą Šviesą su šeima ir 
Putartį iš Rio de Janeiro. Jie de
portuoti už komunistinę veiklą 
dar pereitą rudenį.

Urugvajaus liet komunistų 
veikėjas Juozas Donkus, pereitų 
metų gale išvyko iš Montevideo 
per Italiją Lietuvon.

goslavijos ir Latvijos.
Mr. L’Heureux taip pat nuro

dė, jog įstatymo numatytas ne
išnaudotų kvotų perteklius buvo 
išdalintas šioms tautybėms: bul
garams, estams, vengrams, lat
viams, lietuviams, lenkams, ru
munams, sovietams ir jugosla
vams. Šiek tiek papildomų “per
tekliaus” vizų šių tautybių kraš
tams buvo gauta kovo mėnesį, iš
naudojant Albanijos, Austrijos, 
Vokietijos, Italijos ir kit kraštų 
likučius.

.Nezoninių pabėgėlių prašymai 
vizoms turi būti garantuoti pa
ramos garantijomis (affidevi- 
tais), kuriuos gali pabėgėliui at
siųsti kiekvienas JAV gyvenąs 
asmuo arba darbo, buto, trans
porto iki gyvenamosios vietos 
liudymais (assurances), kuriuos 
gali duoti tik Amerikos piliečiai. 
Šitokie papildomieji dokumen
tai turi būti siunčiami tiesiogi
niai vizai kandidatuojančio pa
bėgėlio artimiausiam JAV-bių 
konsulatui, bet ne į Vašingtoną, 
Valstybės Departamentui. Afi- 
devitus ir liudymus taipgi gali 
siųsti tam tikros Valstybės De
partamentui . žinomos pabėgėlių 
ir imigrantų šelpimo organizaci
jos. Įsidėmėtina, jog “nezoni- 
niams” pabėgėliams visi liudy- 
mai turi būti vardiniai, tiksliai 
nurodant asmenį.

Šitokių liudymų formos ir 
blankai gaunami per imigraciją 
ir pabėgėlius remiančias orga
nizacijas arba tiesiogiai iš Vals
tybės Departamento (State De
partment) Vizų skyriaus (Visa 
Division), Washington 25, D.C.

stato į daug tvirtesnes pozicijas 
pasikalbėjimuose su D. Britani
ja, Prancūzija ir JAV, jos kainą 
pakelia.

Vakariečiai pateikė taikos su
tarties projektą Austrijos suve
renumui atstatyti,, bet iš jo tai
pogi nieko nelauktina. Austrijo
je šiuo metu Sovietai laiko savo 
dideles karines jėgas, kurias, pa
sirašius taikos sutartį, reikėtų 
atitraukti. Deja, “laisvę mylin
tiems” bolševikams tai neįmano
ma, nes tik per Austriją jie gali 
spausti ir grasinti .Vakarų Eu- 

je, didelė dalis vakariečių, jėgų ropai arba patogiausiai pulti Ju
goslaviją.

Deja, Vakarų valstybių seno
kai jau buvo duotas sutikimas 
Sovietams “turėti militarinį ko
ridorių” į Austriją. Tai Jaltos ir 
Teherano atošvaistės. Per fa “ko
ridorių” bolševikai ir turėjo ge
rą priėjimą paspausti ir galutinai 
suraudoninti Čekoslovakiją ir 
Vengriją.. -

Gal ne bereikalo Austrijos užs. 
reik, ministeris kartą yra išreiš
kęs nugąstavimą laikraštinin
kams, kad Sovietai galį padaryti 
taip su Austrija, kaip padarė su 
Korėja, nors tuo tarpu jis nura
mino save ir savo tautiečius, jog 
į tokį reikalą turėtų greitai įsi
kišti JTO.

Kaip matome, Europos reika
lai šiandien stovi labai suktoj ir 
vingiuotoj padėty. Satelitinės 
Balkanų valstybės, visu svoriu 
Sovietų diktuojamos, jau seniai 
sulaužė taikos sutarčių nuosta
tus. Savo karines jėgas, leistas 
taikos sutarčių, jos padvigubino 
arba net patrigubino. Ir vaka
riečiai nebenusileidžia. Jie visiš
kai pritarė Italijos taikos sutar
ties revizijai, einama prie Japo
nijos apginklavimo, su Vakarų 
Vokietija tas pat, o Titui, Stali
no “sūnui palaidūnui”, pažadėta 
stipri vakariečių parama, jeigu 
jis būtų netikėtai užpultas. Pi
niginės paramos Tito iš JAV ne
mažai jau gavo, o karinė — te
galės būti suteikti tik “reikalui 
esant”.

Europos katilas verda ir jos 
vargai, toli gražu, dar nesibai
gia. O pavergtos Europos tautos 
— kenčia ir laukia vakariečių 
dar tvirtesnio žodžio-

Pranys ALŠĖNAS.

Valstybės Departamentas in
strukcijose konsulams užsienyje 
aiškindamas 1948 m. DP įstaty
mą, po dviejų metų Kongreso pa
pildytą, nustatė, kad vizos turi 
būti duodamos šia eile:

1. 18.000 lenkų karo vetera
nams gyvenantiems Anglijoje,

2. apie 4.000 pabėgėliams Ki
nijoje,-

3. 10.000 pabėgėliams Graiki
joje ir graikams ir pagaliau

4. “nezoniniams” europiečiams 
pabėgėliams, kurie “nepastoviai” 
gyveno už Vokietijos, Italijos, 
Austrijos teritorijų ribų.

Pirmosios trys pirmenybės 
grupės turėjo atvykti į JAV-bes 
iki 1951. 12. 31, t.y. iki IRO or
ganizacijos egzistencijos pabai
gos.

Ketvirtoji grupė — Valstybės 
Departamentas, sakoma, jai ski
ria kur kas daugiau dėmesio —

I į. JAV gali būti priimama iki 
1954 m .birželio pabaigos. Pa
gal DP įstatymą “nezoniniais”

| pabėgėliais yra visi “svetimša
liai, atvykę į kraštą arba sritį 
Europoje, išskyrus Italiją, ameri
kiečių, anglų ar prancūzų zonas 
Vokietijoje ir Austrijoje, 1939. 9. 
1 - 1949. 1. 1 laikotarpiu, galį įro
dyti savo europietiškų kilmę ir 
esą aukos Antrojo Pasaulinio ka
ro”. Be to, jie turi įrodyti negalį 
sugrįžti į savo gimtąjį kraštą 
“dėl persekiojimo ar jo baimės, 
dėl savo rasės, religijos arba po
litinių įsitikinimų”. Pagaliau sa
vo gyvenamajam krašte jie ne
gali būti pastoviai įsikūrę. Įsta
tymas leido, kad šios ketvirtosios 
grupės pabėgėliams gali būti pa
naudota 50% neišnaudotų “ne- 
priviligijuotųjų” vizų.

Valstybės Departamento vizų 
skyr. vedėjas Herve J. L’Heu
reux nurodė, kad paskutiniai
siais 18 mėnesių šiems pabėgė
liams buvo išduota 5.000 vizų. Jo 
skaičiavimu, daugiausia šių “ne
zoninių” vizų atiteko lenkams 
—2700 ir čekoslovakams — 680.

Gana dideli vizų skaičiai buvę 
išduoti pabėgėliams, kilusiems iš kad nariu gali būti tik baltieji 
Lietuvos, Vengrijos, TSRS, Ju- ir krikščionys, atšaukė.

Teisininkų klubas pakeitė 
statutą

Toronte nuo 1922 m. veikė tei
sininkų klubas, kurio statutas 
nariais neleido būti nekrikščio- 
nims ir spalvotiesiems. Jis turėjo 
600 narių, o teisininkai žydai tu
rėjo atskirą organizaciją. Balan
džio 17 d. uždarame susirinkime 
klubas savo statuto nuostatus,

bus pririšta Tolimuose Rytuose 
ir bus laikomos dideliam atstu
me nuo gyvybinės arenos Vak. 
Europoje- Gi karas Korėjoje — 
bolševikams gyvąja jėga nieko 
nekainuoja. Tenai žūsta korėjie
čiai ir kinai, kuriems tereikia 
“pridurti” tik .paramą ginklais. 
Gi iš kitos pusės — tenai guldo 
galvas vakariečiai kariai, tirps
ta jų ginklai ir semiasi piniginiai 
resursai. O sovietams — to ir te
reikia. Jie pasistengė pakurstyti 
ir daugiau tokių gaisrų. Prancū
zų jėgas stipriai prirakino Indo
kinijoje, britų—Malajuose ir kt.

Korėjos karas, be abejonės, pa
budino vakariečius iš pergalės 
laurais klotų lovų. Jie taipogi 
subruzdo. Neseni Lisabonos nu
tarimai ir dviejų naujų narių — 
Graikijos ir Turkijos — priėmi
mas į Š. Atlanto Sąjungą turi di
delę istorinę reikšmę. Užsibrėži- 
mas sudaryti Europos Armiją— 
taipogi didelis veiksnys. Deja, 
tai tebėra tik popieriuje. Dėl Eu
ropos armijos tebesispardo bri
tai, o prancūzai turi šimtus re
zervų dėl Vokietijos apginklavi
mo- Vieni sutinka leisti Vokie
tijai ginkluotis tik Europos ar
mijos rėmuose, o kiti, vadov. de 
Gaule, bemeilytų matyti tautinę 
Vak.- Vokietijos armiją, negu 
leisti savo krašto kariams įsilie
ti į bendrą kontinento kariuome
nę kartu su vokiečiais, kur, jo 
manymu, prancūzų karys greitai 
ištirptų.

Sovietai, matydami “gulbės, 
vėžio ir lydekos” gaidą vakarie
čių tarpe, pasiskubino reikalus 
supainioti dar “ suvienytos Vo
kietijos” taikos sutarties projek
tu, kuris Vakarinę Vokietiją

JIE PAPASAKOS TIESĄ
“Kai jau būsitfe namie, papa

sakokit tiesą apie Sovietų Są
jungą” — paskaitė karo belaisvis 
P. Bamberger ant grąžinamų 
belaisvių pereinamosios stovyk
los vartų jau Vokietijoje, šitas 
raginimas jam .pakišo mintį fil- 
moje pavaizduoti vokiečio be
laisvio gyvenimą Sovietų Rusi
joje. Jis kreipėsi į kitus belais
vius, gavo pritarimo filmų spe
cialistų ir štai vienoje buvusioje 
tremtinių stovykloj paltai Miun
cheną darbas jau pradėtas. Kad 
filmą būtų kuo arčiau tikrovės 
sovietiškiems gyventojams pa- j
vaizduoti pakviesta tremtinių i lauks nerami.

rusų, ukrainiečių ir net mongo- 
loidų atstovų. Į darbą įtrauktas 
ir pabėgęs sovietų gen. majoras 
G. Kimov. Filmą vadinsis “Duok, 
duok”. <

Kažin ar sovietai džiaugsis sa
vo raginimo vaisiais?

— Londonas. — Didelės darbo 
ūnijos konferencija pasisakė už 
bevanišką programą susiauri
nant ginklavimąsi. Iš 1000 dele
gatų vos tuzinas balsavo prieš 
siūlymą. Iš šešių stiprių unijų tai 
pirmoji konferencija po Bevano 
konflikto. Darbiečių vadovybė 
beabejo ir kitų konferencijų

KLBendruomenės ir Apyi. LOKu žiniai
. balandžio mėn. Biuletenis

■. JStA .. - • 
k

vauti Kanados Liet. Bendruome
nės vykdomųjų organų sudary
me/.

Neįtraukti į balsuotojų sąra
šus bus įrašomi balsavimo dieną, 
balsavimo būste. Balsuotojų są
rašai, tai neatskiriama dalis slap
tų balsavimų procedūros ir jie • 
neturi nieko bendra.su Lietuvių 
Registracija.

Balsavimo teisė ir vieta
Pagal KLB Tarybai rinkti tai

sykles tas pats asmuo gali bal
suoti tik vienoje Apylinkėje. 
Kad išvengus painiavos del tei
sės balsuoti laikinai išvyku- 
siems iš sąvo ‘Apylinkės ar Apy
gardos ribų balsavimo dieną, 
Laik. KLB Org. K-tas klausimą 
išsprendė sekančiai:

Pilnateisiai lietuviai gali ir tu
ri balsuoti toje Apylinkėje ir už 
tą Apygardą, kurioje jie randa
si balsavimo dieną.

Balsavimas paštu
Nutolusių vietovių nuo rinki

minės būstinės rinkikams tai
syklės leidžia balsuoti paštu. No
rintieji pasinaudoti šiuo balsavi
mo būdu, žemiau duotu adresu 
praneša savo pavardę, vardą, 
amžių ir adresą iki š.m. gegužės 
15 d. Vienos vietovės balsuoto
jai čia minėtas žinias gali pra
nešti ir sąrašo forma, svarbu tik, 
kad asmens žinios būtų patvir
tintos savarankišku parašu.

Lėšų telkimas
Naujai gauti piniginiai įnašai 

iš Lethbridge, Sudbury, Welland 
ir Windsor ALOKų. Tokiu būdu 
iš viso 7 Apylinkės iš 21 pasiun
tė piniginį įnašą rinkimų prave- 
dimui. Lėšų reikalas kalba pats 
už save, laukiame skubios talkos 
iš likusių 14 ALOKų, nes tik vie
nas mėnuo liko iki rinkimų 
datos.

Pašto perlaidas ar čekius var
dinti pirm. p. P. Juškevičienės 
vardu, kitaip neturime galimy
bės realizuoti pinigines siuntas.

Mūsų adresas
Laik. KLB Org. K-tas, c/o P. 

Juškeviečienė, 3994 Rosemount 
Blvd., Montreal, P. Q.

Rinkiminių būstinių adresus ir 
balsuotojų sąrašus prašome siųs
ti šiuo adresu: Laik. KLB OK 
techninei rinkimų komisijai, 
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Iki šiol ALOKams informacija 

ir direktyvas davėme per spau
dą, drauge informuodami visuo
menę apie pasiruošimų KLB Ta
rybos rinkimams eigą. Tai darė
me praktiškumo sumetimais, 
taupydami ir lėšas ir darbą. Biu
letenius siunčiame “LL”, NL” ir 
’’TŽ”, kur jie atspausdinami ne
mokamai. Mūsų laikraščiams 
priklauso mūsų visų padėka už 
jų vertingą talką.

Specifinius lokalinius klausi
mus tenka aiškintis tiesioginiu 
susirašinėjimu, su tos Apylinkės 
ALOKu.

Todėl ir ateityje, vykant toli
mesnius pasiruošimus ir prave
dant balsavimus Apylinkėse, 
prašome vadovautis KLB Tary
bai rinkti taisyklėmis ir spaudo
je duodamais Laik. KLB Org. 
K-to biuleteniais bei direktyvo
mis. Atskiri aplinkraščiai ALO 
Kams nebus siuntinėjami.

KLB Tarybai rinkti taisyklių 
yra likę dar keliolika egz. Norin
čius prašome kreiptis žemiau 
duotu adresu.

Liečia Vakarų Apygardą
V. Apygardai priklauso išrink

ti 3 atstovus i KLB Tarybą. Ka
dangi Apygarda išstatė tik 3 
kandidatus, tai Laik. KLB Org. 
K-tas š.m. balandžio 4 d. nutarė 
kandidatus J. Juškaitį, A. Kan
tautą ir P. Šiugždinį laikyti iš
rinktais atstovais į KLB Tarybą 
ir rinkimus Apygardoje atšaukti. 
Todėl prašome Edmonton, Leth
bridge, Matai ir Vancouver AL 
OKus nutraukti pasiruošimus 
rinkimams, tačiau laukiame iš jų 
solidaraus prisidėjimo sutelkiant 
lėšas rinkimų* ir pirmosios KLB 
Tarybos sesijos pravedimui.

Liet, registracijos rolė 
rinkimuose

Lietuvių registracija vykdoma 
Kanadoj gyv. lietuvių kartotekai 
sudaryti. Naudojantis Kartote
kos š. m. sausio 15 d. daviniais, 
buvo nustatyti atstovų į KLB 
Tarybą skaičiai Apygardoje 
(ateityje šiam reikalui gali būti 
panaudotas ir kitas proporcin
gumo matas), naudojantis tais 
pačiais kartotekos daviniais 
Apylinkėse ruošiami balsuotojų 
sąrašai. Tačiau tas nereiškia, kad 
neužpildę reg. kortelių negalės 
balsuoti. Balsuoti gali ir turi visi 
pilnateisiai lietuviai, nes mūsų 

j visų moralinė pareiga yra daly-

bendra.su


A

IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS
Veda ALMUS

• Kovo 11 jvyku LKHb) CK XII ple- 
numos. Buvo ūougiousiai kalbamo, kaip 
gerinti pramonės ir statybų darbą ir "pa
gerinti priemones ir darbą su naujais 
priimtaisiais' j KP". Kalbėjo visa eile 
Maskvos apaštalą: Moskvinov, Parsin, 
Pantiuchin, Liubimcev, čistiakov, Trofi
mov, Kotyrev, Maliutin, Sčepin, Britov, 
Savenko, Lukoševičius, Maniušis, Bin
kis, Sniečkus ir kiti. Blogiausiai praeitais 
metais dirbus Žuvies Pramonės ministe
rija, kuri visiškai neįvykdžius plono. 
Lengvosios pramonės ministerija neįvyk
džius medvilninių verpalų, vilnonių ir 
lininią oudinią, guminės avalynės plano; 
vietinės pramonės — radiatorių, vinių, 
plūgų gamybos planų. Statybos ministe
rija atatė, bet nepabaigė statyti daug 
svarbių objektų, ypgč gyvenamųjų namų, jakuose 
Vietinė pramonė taip pat lobai blogai į vykusiai 
aprūpinusi kolūkius ir MTS stotis atsargi
nėmis dalimis. Žuvies pramonėje esą 
"apleistos politinis darbas tarp įgulų, 
bloga laivų eksploatacija, žema darbo 
drausmė". Naujaisiais komunistais ypač 
rūpinamasi, nes pastebėto jų tarpe prie
šiško elemento. Jie privalą lankyti poli
tinio auklėjimo kursus. Augštosiose mo
kyklose dar nepadarytos visos išvados, 
"nepakankamai rūpinamasi idėjiniu 
profesorių, dėstytojų ir studentų auklė
jimu". Pakalbėjus Sniečkui, plenumas 
"svarstytais klausimais priėmė atatin
kamus nutarimus".

• Sausio 30 F. Teriosin, LTSR leng
vosios pramonės ministeris pateikė apy
skaitą, iš kurios TŽ skaitytojų dėmesiui 
paduodame keletą nuobirų.

Produkcija išaugo 41%, lyginant su 
praėjusiais metais, pagaminant prekių 
daugiau negu 1950 m. už 45 milijonus 
rublių. Buvo gauta iš broliškųjų respubli
kų "daugybė mašinų". Viskas būtų ge
rai, jei būtu dar geriau. "Atskiros įmo
nės neįvykdė produkcijos išleidimo pla
no, nepakėlė darbo našumo, nesuma
žino savikainos, pereikvojo žaliavas, ku
rą, gamino broką". Tokių netikusių fab
rikų tarpe Teriosin išrikiuoja: "Linų Au
dinius", "Siūlą", "Audimą", "Katoną", 
"Silvą", "Lituaniką", "Aušrą", "Leliją", 
"Trinyčius", "Gulbę" ir kt. Nors perei
tais metais kompartija griežtai reikalavo 
pasistengti, tačiau "LTSR gaminama 
avalynė neturi gražios išvaizdos. Iki šiol 
skurdus ir neįvairus siuvinių ir kojinių 
asortinamentas". Prie stambiųjų fabri
kų —- **Trinyčių", "Drobės", "Inkaro" 
įsteigti vaikų lopšeliai. "Drobės" lopše
lis veikta ištisą parą. (Matyt, dirbama 
broliškųjų respublikų naudai).

• Tarybinė spaudo skundžiasi, me
džiotojais, ypač Kauno srityje, jog jie 
neišpildę kailiukų atidavimo prievolės. 
Šiemet buvę išduota daug leidimų bend
rosioms medžioklėms rezervatuose, šau
dyti lapes ir vilkus. "Kiškių randama 
mažiau, bet užtat gi lapių skaičius la
bai padaugėjo. Ypatingai jų gausu draus
tiniuose. Paskutinis kailiukų pristatymo 
terminas yra vasario 25 d/'

• Marijampolės baldų fabrikas skun
džiasi Klaipėdos Fanieros fabriko gami
niais: "Labai blogos faneros suklijavi- 
mas ir fanera neturi pakankamo patva
rumo. Faneros sluogsniai nuolat atsilu- 
pa, atšoka ir reikia gaminį išnaujo per
dirbti. Buvo ir tokių atsitikimų, kad' fa
nera pradėjo atiifuptF nub baldų, pate
kusių pas vartotojus".

• Pilnu tempu dirba Panemunės Ro
kų plytinė, kur nuo kiekvieno kv. metro 
krosnies per parą nuimama po 1.400 
plytų.

• r Sausio 15-19-24 d. Vilniuje gas
troliavo Donatas Donatovas (Lukšto ra u - 
pis), kuris šiuo metu gyvena Rusijoje. 
Jis išpildė vadovaujančias įbles Otelio, 
Pikų Dama ir Karmen.

• Ypatingai uoliai sovietai nuodija 
lietuviškąjį jaunimą. Sausio mėn. buvo

ižleista "Rinktinė Vaikams", redaguo
ta V. Reimerio, E. Mieželaičio ir V. Uo
ginto. Iliustruota D. Tarabildienės, 335 
psl. 20.000 egz. Nors joje sudėtas visas 
Neries, Cvirkos, Grybo, Veiniūnienės "ta
rybinis" žlamžtas, "Tiesa" griežtai užsi
puolė, jog rinktinėje nepakankamai iš
kelta "Tėvynės meilė", neskiepijama ne
apykanta amerikiniams - angliškiesiems 
imperialistams. Neryškiai demaskuojama 
Lietuvos darbo žmonių kova prieš lietu
viškuosius buržujus. '"Tiesos" redakto
rius klausia, "kodėl "Rinktinėje" neįdė
tas S. Neries eilėraštis "Maskva", auk
lėjantis skaiyttoją tarybinio patriotizmo 
dvasioje? Kodėl nėra kovingų, prieš lie
tuvius buržuazinius nacionalistus, reak
cinę dvosiškijg nukreiptų, T. Tilvyčio, 
A. Jonyno, V. Grybo ir kitų eilėraščių? 
įdėtuose eilėraščiuose ir kūriniuose ne-

i pavaizduojami amerikiečių 
žiaurumai. "Rinktinė" parodanti, kiek 
lietuviai rašytojai dar yra skolingi tary
binei liaudžiai ""Reikia pasakyti, jog ne
maža mūsų žymiausių rašytojų beveik 
visiškai nerašo vaikams". Piktinasi "Tie
sa", jog mes dar beveik visiškai neturi
me kūriniu vaikams, kur būtų parodoma 
broliškųjų respublikų, o ypač rusų tau
pos pagalba Lietuvai.

• "Tiesa" sausio mėnesį, rašydama
apie Tarpusavio Saugumo Paktų, daug
taškiu praleidžia "Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos" vardus. w

• Pasikalbėjime su LTSR spauda, 
Valstybinės Grožinės Literatūros dir. L. 
Vildžiūnas nurodė, jog 1951 m.« LTSR 
buvo išleista 2£0 pavadinimų knygų, 
daugiau kaip 2 milijonų tiražu (įskaitant 
visų agitatorinį ir verstinį šlamštų). Šiais 
metais numatyto išleisti tiek pat. Pirmo
je eilėje būsiu lenkų klasikai ir j lenkų 
kolba išverstų rusų klasikų knygų išlei
dimas lenkų kalba. Lietuvių kalba bū
siu išleista Cvirkos 10 tomas Giros tri
tomis, A. Janonio, A. Strazdo raštai; A. 
Guzevičiaus "Broliai", A. Vienuolio 
"Puodžiunkiemis", A. Venclovos "Tai
kos Balandžiai", J. Dovydaičio, J. Šim
kaus ir kit. mažesni kūriniai. Būsiąs iš
leistas Poezijos rinkinys, kuriame daly
vausiu T. Tilvytis, A. Venclova, V. Gry
bas, V. Volsiūnienė, V. Moziūrinas ir kt. 
Svarbia vietų užima rusų klasikų verti
mai: Gorkio "Motina", Puškinas, Us- 
penskis, Tolstojus, Šurkovas, Nikolajevo, 
Rybakovas, Gogelis, Lacis, Gaanas, Ai
nis ir kt. Būsiu išleisti keli Balzako, Ro- 
lano, Šekspyro, Šilerio veikalai. Ir visa 
eilė serijinių propagandinių rašinių.

• Nors LTSR spauda neatsidžiaugia, 
jog, Stalinui paskelbus savo mokslų kal
botyros klausimais, sustiprėsiųs ir lietu
vių kalbos pažinimas, atrodo, išeina prie
šingai. Betygalos abiturientai baigiamuo
siuose egzaminuose diktante padarę po 
12-17 gramatinių klaidų. Patikrinimas 
Klaipėdos Mokytojų Institute parodė, 
jog lietuvių kalbos dėstyme esama stam
bių trūkumų. Per stojamuosius egzami
nus Vilniaus universitete praėjusiais me
tais Utenos, Varėnos, Ukmergės ir kit. 
mokyklų abiturientai rašomuose dar
buose neryškiai ir nevaizdingai dėstę sa
vo mintis, darę daug rašybos klaidų. 
1951-52 V. Pedagoginio Instituto įstoji
mo duomenys panašūs. Kiek geriau lie
tuvių kalba pastatyta kaikuriose Kau
no, Vilniaus I, II vidurinėse mokyklose. 
."Švietimo ministerija parodo didelį ne
rūpestingumą, * nedaromos išvados, pro 
pirštus pravedami egzaminai, prasti lie
tuvių kalbos vadovėliai. "Tiesa" apeliuo
ja/ jog Šiuo metu, kada Amerikos vai
kai neturį galimybių mokytis, k a jau be
kalbėti apie indėnus ir negrus, ar paly
ginti su buvusiąja buržuazine "tautine 
kultūra", reikia skatinti mūsų mokyklas 
"žengti į naujus laimėjimus vystant kul- 
tūūrą tautine savo forma, socialistinę 
(rusišką) savo turiniu".

• Sausio viduryje įvykusioje Vilniaus 
miesto VII partinėje konferencijoje vėl

HAMILTON, Ont.
Lietuvio Pasai

Kovo pradžioje TFA-bės Ha
miltono sk. gavo platinimui 60 
egz. “Lietuvio Paso”. Kaip žino
me, šiuos pasus išleido VLIKas, 
tikslu suaktyvinti lėšų telkimą 
jo vedamai už Lietuvos atvada
vimą kovai paremti, o taip pat 
duoti aukotojui neginčijamą įro
dymą, kiek jis savo konkrečiu 
darbu prie šio svarbaus reikalo 
yra prisidėjęs. Kartu su pasais 
gauti ir kvituojamieji ženklai po 
25c, 50c, $1, $2 ir $5. Ateity kiek
viena auką TF bus pakvituo
jama aukotojui šiais ženklais.

Minėtus pasus galima įsigyti 
pas p. inž. J. Svilą. TF A-bės Įga
liotinė Kanadoje p-lė M. Arlaus
kaitė yra paprašyta prisiųsti Ha
miltonui minėtų pasų tiek, kad 
būtų galima jais aprūpinti visus 
čia gyvenančius tautiečius.

Solidarumo .mokestį TF 
už 1951 metus iš tų, kurie dar ne
turėjo progos sumokėti, šiuo me
tu renka J. Paukštys, Vyt. Stri
kas, P. Pranckevičius, R. Gied- 

- raitis, A. Šarauskaitė ir Bun- 
garda.

Pirmasis įsigijo Lietuvio Pasą 
Hamiltone Bajoraitis Juozas. Ta 
proga primintina, kad p. J. Bajo
raitis yra didelis ir spaudos rė
mėjas. Jis, galbūt, vienintelis 
Hamiltone prenumeruoja tiek 
daug lietuviškų laikraščių, lei
džiamų už Kanados ir JAV ri
bų: Argentinos “Laiką” ir “Ar
gentinos “Lietuvių Balsą”, Aust
ralijos “Mūsų Pastogę ir “Aust
ralijos Lietuvį”, “Britanijos Lie
tuvį”. Taipogi jis prenumeruoja 
“T2” ir “NL”. Įdomus Bajoraičio 
prenumeravimosi būdas: jis sa
vo pažįstamiems, pagal jų pagei
davimą, išrašo “TŽ” ar “NL”, o 
iš jų gauna tam krašte išeinan
čius. Tikrai kartais nesupranta
mi ię keisti tie kaikurie mano pa
žįstami, net savam krašte išei-

nančių lietuviškų laikraščių ne
palaiko! “Jei jau mes neprenu- 
meruosim, tai kasgi juos skai
tys!?”, sako p. J. Bajoraitis.

Ir mūsų mažieji 
populiarina Lietuvos vardą vie
tinių tarpe: St. Patrik’s mokyk
los 7 sk. 3 lietuviukai L. Šukytė, 
Al. Meškauskaitė ir J. Giedraitis 
Velykų proga savo mokytojai 
dovanojo Augustino vaizdų al
bumą “Tėvynė Lietuva” su pras
mingu įrašu, nusakančiu sunkią 
Lietuvos padėti Stalino vergijoj.

Sk. St.

Metinis vakaras
Socialdemokratų metinis šo

kių ir žaidimų vakaras įvyks šeš
tadienį, balandžio 26 d. St. Mi
chael salėje (buv. Central Hali) 
213 James Str. N. Pradžia 7.30 
vai. vakare.

Šokiams gros lietuvių orkest
ras “AIDAS”, vadovaujamas p. 
Babecko.

Įvairi meninės programos da
lis bus vykdoma išnaudojant šo
kių pertraukas.

Veiks turtingas valgių ir gė
rimų bufetas.

Kviečiame visus .Hamiltono ir 
apylinkių lietuvius apsilankyti 
ir maloniai praleisti laiką. Taip 
pat kviečiame visus savo idėjos 
draugus iš Toronto, Oakvillės, 
Wellando ir St. Catharines.

Rengėjai.

Viktutė Bugailiškaitė 
1280 King E. Hamilton, Ont

AYRAINS 
BEAUTY 
SALON

Daro pusmetines ir .vairias 
trumpalaikes šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus. Kiek

vienas darbas yra garan
tuojamas.

Telefonas 4-3568

buvo skundžiamasi dėl "uugtofią mo
kyklą profesūros". Dar vis nepakanka
mas idėjinis politinis ideoloąinią įstaigą 
darbuotoji^ auklėjimas. Pasitaiko, jog 
atskiri žmonės mėgina pertempti prieta
ka ideologija dėstyme, mokslinime kū
rybiniame darbe, neišgyvendinti faktai 
keliaklupsčiavimo prieš supuvusia buržu
azinę Vakarų kultūra. "LTSR Mokslų 
Akademijoje prezidentas drg. Matulis nu
rodė, jog lietuviai mokslininkai daly
vauja didžiosiose komunizmo statybose. 
Studijuojama lietuvių tautos istorija, pa
skelbti kaikurie darbai šiuo klausimu. 
Istorijas Institutas paskelbė darbą: "J- 
V. Stalinas ir lietuviu tautos kova už iš
sivadavimą". Žemės Ūkio Akademija pa
rengė Lietuvos dirvožemių žemėlapį. Geo
logijos ir geografijos institute atliktas 
darbas tyrinėjant durpynus". Matulis nu
rodė trūkumus, nes "Institutai dar nepil- 
nutinoi pertvarkė savo darbų genialių
jų Stalino veikalų kalbos mokslo klausi
mais šviesoje". "Lėtai vykdomos lietu
vių tautos kultūrinio palikimo nagrmėji- 
jimas, užtęstas Lietuvos istorijos ir lietu
vių literatūros vadovėlių paruošimas". 
Politrukas Grigonis skundėsi, jog Vil
niaus universitete "neskiriamas reikia
mas dėmesys studentų patriotizmui auk
lėti . .. praėjusiais metais nebuvo su
rengtas nei vienas miesto inteligentijos 
susirinkimas". Buvo užsipultas ir rusų 
dramos teatras, kad nutolęs nuo šių die
nų tarybinio gyvenimo. Kompartijos se
kretorius Niunka pasigyrė, jog neseniai 
buvo demaskuotas būrys "buržuazinio-: 
nacionalistinio elemento, kosmopolitų, 
buvo ryžtingai kovojama su keliaklupš- 
čiavimu prieš vakarų buržuazinę kul
tūrų". Konferencijoje dalyvavo 6 "lietu
viai" ir 16 grynakraujų sovietų rusų. Bu
vo kalbama "gimtųja" kalba.

• Vilniuje tebėra "Geležinio Vilko" 
gatvės pavadinimas.

• LTSR Verslinė Kooperatyvų Tary
ba vasario mėn. intensyviai ieškojo vi
soje respublikoje inžinierių, visų specia
lybių, kasininkų ir kit. tarnautojų. Ta
ryba yra Dauguviečio gatvėje Vilniuje.

• Greitai statosi Maskva,, Leningra
das ir kiti tarybiniai miestai. Jonavos 
baldų fabrikas, pasak tūlo Br. Valtrukė- 
no, pilnu garu išpildo užsakymus Mas
kvos universitetui ir konservatorijai, Ura
lo ir Vorošilovgrado šachmatininkams ir 
tt. Bet kodėl nieks neužsako LTSR mies
tams?

• M. Lukinas, "LTSR Mokslų Akade
mijos Miškų Ūkio Instituto direktoriaus 
pavaduotojas mokslo reikalams" vasario 
mėn. tarybinėje spaudoje rašė: "Kolūki
nei santvarkai nugalėjus, mūsų respub
likoje atliekami milžiniški žemės ūkio 
paviršiaus pertvarkymo darbai, sudarant 
stambius laukų masyvus... respublikos 
miškingumas mažas. Atskiruose LTSR 
rajonuose, kaip antai: Naumiesčio, Laz
dijų, Vilkaviškio, Kalvarijos, Kybartų ir 
kitur, jie sudaro itin menką procentą. 
Čia iš valstybinių miškų nebegalima ap
rūpinti kolūkių ne tik statybine medžia
ga, bet ir malkų kurui sunku gauti". 
M. Lukinas siūlo mišku apželdinti visas 
mažai naudojamas žemes.

CALGARY, Alta.
Neseniai Calgario katalikų pa

rapijos kapuose palaidotas vie
nas iš senesniųjų vietos apylin
kės lietuvių a.a. W. Barron, gy
venęs Langdone. Jis vienas iš 
pirmųjų lietuvių šiame krašte 
apsigyveno. Dirbo prie geležin
kelio. Čia gyvendamas išaugino 
ir išmokslino didelę šeimą. Visą 
laiką buvo tvirtos sveikatos ir 
geros nuotaikos. Per visą savo 
gyvenimą nepamiršo savo gim- 
to krašto ir lietuvių kalbos. Mė
go buvoti lietuvių tarpe ir mels
tis gimtąją kalba.

Vietos lietuviai nuoširdžiai už
jaučia liūdinčią šeimą — žmoną. 
3 sūnus, 3 dukras ir 11 vaikai
čių. Palydėti velionies į kapus 
buvo suvažiavę artimieji ir gau
sus būrys vietos ir apylinkės lie
tuviu.

T.T. PRANCIŠKONŲ LAIŠKAS 
Gerb. Tamsta,

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

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

Mūsų visų Motina Tėvynė

sesutėmis, broliais bei partiza
nais, kurie laukia mūsų pagal
bos.’

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

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

Maloniai kviečiame prisidė
ti prie virš minėtų maldų, pri- 
siunčiant savo intencijas iki 
gegužės mėn. 1 d.

Nuoširdžiai sveikindamas 
linkiu džiugių Šv- Velykų 
švenčių.

Tėvų Pranciškonų vardu
‘ T. Petras Baniūnas,

Vienuolyno viršininkas.
FRANCISCAN FATHERS 

73 Rolls Avenue 
St. Catharines, Ontario

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

Prof. J. Kaminskas, gautomis 
Prancūzijoj žiniomis, grįždamas 
iš JAV į Vokietiją, pirma užsuks 
į Paryžių, kur jo vardu V. Tary
bai yra sutartas butas. Jam grį
žus, galutinai paaiškės ir visos 
naujosios VT sąstatas.

Londone, be min. P. Žadeikio, 
B. Balučio ir St. Lozoraičio pasi
matymo, norima sušaukti taip 
pat visų Lietuvos diplomatinių 
atstovų konferenciją.

“Dainavos” ansamblis gegužės 
17 d. koncertuos Clėvelande su 
“Nemunas žydi”. Kviečia vietos 
ateitininkai p •' df.

“Rašto Klubu” .Cleveland© 
kultūrininkai pavadino savo bū
relį kultūriniams vakarams bei 
pokalbiams ruošti.

Liet. Teisininkų D-jos Čikagos 
skyrius nutarė įsteigti tarpinin
kavimo biurą darbui ir butams 
surasti, tad kviečia, kas žino kur 
laisvų butų ar darbo, pranešti. 
Teisininkai ruošiasi suorganizuo
ti ekskursiją į vietos kriminalinį 
teismą ir pataisos namus nuta
rė taip pat paskelbti L. Šmulkš
čio paruoštas statistikos žinias 
apie žuvusius ir nukentėjusius 
teisininkus. .

Kun. R. Klumbys, indėnų pa
rapijos Palm Sprin, Calif., kle
bonas po operacijos guli ligo
ninėje.

Wilkes-Barre, Pa., lietuviai 
perka už $20.000 lietuvių namus.

Art. Ribbė, buvęs Biržų, Pa
svalio, Kėdainių gimn. ir Kultūr- 
technikų mokyklos vokiečių kal
bos mokytojas, Dotnuvos Ž. Ū.

Ponią KULVINSKIENĘ ir pp. MISIUS, jų mylimam 
vyrui-švogeriui

inž. A. KULVINSKUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

I. Ed. Daniliūnai

LONDON, Ont
A.A. inž. A. Kulvinskas

Balandžio 7 d. Londone mirė 
inž. Alfonsas Kulvinskas, 48 m. 
amžiaus. Velionis į Kanadą at
vyko 1949 m. ir nuo tada gyve
no Londone. Dirbo Hydro įmonė
se elektrotechnikų.- Savo darb
davių buvo vertinamas, kaip 
augštai kvalifikuotas, sumanus 
ir sąžiningas darbininkas, o vie
tos lietuvių kolonijoj buvo myli
mas ir žinomas, kaip sąmoningas 
lietuvis ir pavyzdingas katalikas.

Ligi praeitų metų a.a. inž. A. 
Kulvinskas jautėsi gana sveikas 
ir tvirtas. Praeitą vasarą kreipė
si į vieną kanadietį gydytoją, 
skųsdamasis vidujiniais skaus
mais. Gydytojo buvo nuramin
tas, jog tai “nieko rimto” ir “pa
gydytas” anaestetiniais vaistais. 
Tik š.m. sausio mėn. pasijuto la
bai blogai. Šv. Juozapo ligoninė
je buvo konstatuota jau toli pa-

WINNIPEG, Man.
Winnipegiečių žiniai

Sekmadienį, balandžio 27 d.. 3 
vai. p.p. Lietuvių klube, 2420 Ma
nitoba Ave., .šaukiamas KLB 
Winnipego apylinkės lietuvių 
susirinkimas.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyks gegužės 11 d. 4 vai. p.p. 
Lietuvių klube.

Rinkimai į KLB įvyks gegu
žės 24 d. nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro Lietuvių klube, 240 Ma
nitoba Ave.

Kurie norėtų patikrinti ar yra 
įtraukti į balsuotojų sąrašus, 
prašome pasitikrinti pas p. V. 
Rutkauską, 438 Bannatyne Avė., 
arba skambinti telefonu 21971.

KLB Winnipego Apyl. V-ba.

Kam ta bažnyčia?
Jei iki šiol galėjome melstis 

svetimoje, galime ir toliau. Jei 
visada galėtume, būtų gerai, bet 
nėra taip.

Dabartinė nuomojama jėzuitų 
bažnyčia, tur būt, vienintelė 
mieste, kuri teturi pamaldas tik 
iŠ ryto savo kolegijos auklėti
niams. Dienos metu, nesant jo
je pamaldų, galima buvo gauti 
vietą lietuviams. Ta bažnyčia 
buvo gauta išimties keliu, susi
darius labai gerom ir lietuviams 
palankiom sąlygom. Bet sąlygos 
keičiasi. Bažnyčia yra kolegijos 
ir betkoks svetimų žmonių mai- 
šymasis jiems sudaro daug sun
kumų.

Kitoje bažnyčioje gauti vietą 
yra neįmanoma, nes visose mies-

to bažnyčiose nuo 8 vai. ryto iki 
12 vai. vyksta pamaldos. Būtų 
galimybė tik iš ryto 7 vai. arba 
po 12 vai. Antra, galima tik tą 
bažnyčią nuomoti, kurią leidžia 
vyskupas. Su vietos vyskupu tas 
klausimas yra jau išdiskutuotas. 
Jo yra pasiūlyta vienintelė baž
nyčia Immaculate Conception, 
kur būtų galima lietuviams turė
ti savos pamaldos iš ryto 7 vai. 
arba dienos metu pamaldas ang
liška tvarka su anglišku pamoks
lu ir anglišku giedojimu.

»Taigi, atsisakius jėzuitams to
liau nuomoti bažnyčią, tektų at
sižadėti savų lietuviškų pamal
dų, kas pakenktų ne tik mūsų 
dvasios, bet ir tautos reikalams.

Kyla klausimas ar pajėgsime? 
Taip, jei norėsime, tikrai pajėg
sime. Vengrų tėra vos 120 adre
sų (86 šeimos, kiti viengungiai), 
o pasistatė gražią šv. .Antano 
bažnytėlę. Ukrainiečių 35 šei
mos Glenwood rajone pastatė 
bažnytėlę! 1928 metais 15 graikų 
katalikų šeimų pradėjo darbą ir 
Sutherland gatvėje pastatė baž
nytėlę, kuri dabar išaugo į gra
žią mūrinę bažnyčią.

O mūsų juk yra 204 adresai, 
virš 500 žmonių. į

— Didįjį šeštadienį daugelis 
šeimų paruošė Velykų stalą ir, 
lietuvišku papročiu, pakvietė ko
lonijos kleboną jį pašventinti.

— Liet šeštad. pradžios mo
kyklai $25 aukojo Apyl. LBendr. 
valdyba.

žengusi vėžio liga. Nedelsiant 
padaryta operacija, bet deja — 
jau per vėlai.

A.a. inž. A. Kulvinskas yra ki
lęs iš Gudelių km.’, ^Vilkaviškio 
apskr. Elektrotechniką studi
juoti pradėjo VD un-te. Vėliau 
studijas gilino ir baigė Vienoje. 
Nuo 1933 m. dirbo KAM Gink
lavimo Valdybos Tyrimų labora
torijoje Kaune. Studijų laikais 
priklausė Stud. At-kų S-gai, o 
vėliau L. Šaulių S-gai. Gyvenda
mas Vokietijoje, Augsburgo lie
tuvių stovykloje kurį laiką vedė 
eletrikų kursus.

Velionis palaidotas Londono 
Šv. Petro kapinėse š.m. balan
džio 9 d. Į paskutinio poilsio vie
tą jį palydėjo didelis skaičius 
vietos lietuvių. Šv. Mišias lai
kė, palydėjo, o taip pat dar ligos 
metu velionį aprūpino šv. Sakra
mentais iš St. Catharines pa
kviestas Tėv. A. Prakapas, OFM. 
Lietuvių bendruomenės vardu 
atsisveikino pirm. L. Eimantas.

Velionis tremty paliko nuliū
dusią žmoną Pranę (Londone) ir 
sesutę Oną Mickevičienę Čika
goje.,

Mes, laikinai šiapus pasiliku
sieji, liūdime ir pasigendame dar 
vieno stropaus Kristui ir Tėvy
nei darbininko!

Veikiame ne žodžiais
Neseniai prie bendruomenės 

komiteto susiorganizavo šalpos 
sekcija. Jai pirmininkauja E. 
Daniliūnas, nariai: Dr. A. Ka- 
veckas, Br. Misius, V. Petraus
kas ir B. Mažeikienė. Prieš Ve
lykas pravedė rinkliavą Vokie
tijoje pasilikusiems lietuviams 
šelpti. Vasario 16 gimnazijai su
rinkta $67,10, o ligoniams šelp
ti (per Tėv. Alf. Bernatonį) — 
$171,50. Viso abejais aukų lapais 
surinkta $238,60, kas sudaro 
daugiau kaip po dolerį kiekvie
nam kolonijos gyventojui. Čia 
žmonės duosnesni už didelių ko
lonijų lietuvius. Mka.

Padėka
Didžiai gerbimam kun. Da

nieliui nuoširdžiausiai dėkojame 
už rekolekcijų pravedimą. Tik
rai rekolekcijų vedėjas padarė 
didelį pasiaukojimą, po ilgos 
dviejų parų kelionės, kas vakarą 
padarydamas po 2 konferencijas.

Poniai U. Jauniškienei ir Po
vilui Jauniškiui nuoširdžiai dė
kojame už priėmimą per visas 
dienas išlaikymą ir malonų, glo
bojimą rekolekcijų vedėjo kun. 
Danieliaus.

LK Parap. Ban?. Komitetas.

Akademijos lektorius kovo 30 d. 
Brocktone, mirė širdies liga.

Dr. Ant. Narbutas, gavęs teises 
verstis gydytojo praktika, dirba 
Čikagos džiovininkų sanatorijoj.

Karolis Bobertas, paskutinis 
atbėgėlis iš Lietuvos, buvęs Gai
žiūnų stovyklos kalinys, kaip at
vykęs be vizos, tebelaikomas Či
kagos kalėjime. Kas nori, jį gali 
aplankyti ir jam rašyti laiškus. 
Laiškai kontroliuojami, tad ra
šant lietuviškai geriau pažymėti 
“Lithuanian””, kad greičiau su
rastų vertėją. Jo adresas: K. B., 
Cook Country Jail, 26 Str. and 
So. California, Chicago, Ill. Jis 
gal būt, bus paleistas už užstatą, 
kurį kaikurie geradariai jau pa
žadėjo. Jo reikalais rūpinasi 
konsulos P. Daužvardis ir adv. 
Gaddy.

Eug. Orentas, Hartford, Conn., 
ateit- pirm, išvyko .. JAV kariuo
menę.

Op. sol. Dambrauskaitė ir 
Nauragis gegužės 4 d. koncertuos 
Pittsburgh©, o gegužės 18 d. Niu
jorke.

Vyt Maželis, iš senai žinomas 
fotografas mėgėjas, neseniai 
Niujorke baigė fotografijos insti
tutą.
VOKIETIJA

Vasario 16 gimnazijos mokslo 
metų baigimo iškilmės įvyko ko
vo 28 d. Per iškilmingą aktą di
rektorius p. Giedraitis pateikė 
įsidėmėtinų davinių. Pasirodo, 
kad mokslo metais į gimnaziją 
buvo įstoję 122 mokiniai, o me
tus baigė 66 — 36 berniukai ir 30 
mergaičių. Išstojo daugiausia dėi 
emigracijos — 37, dėl ligos i; ne
pažangumo 1 ir dėl kt. priežasčių 
17. Gimnaziją baigė 3, perkelti į 
augštesnę klasę 62, paliktas pa
kartoti kurso 1. 1 '

Gimnazija vienu metu vietoj 
reikalingų 15 mokytojų teturėjo 
vos 7, tad daug pamokų buvo 
praleista, o tai beabejo atsiliepė 
į mokslą. Nemažai mokinių pa
mokų praleido ir dėl ligos. Iš 93 
gyvenusių bendrabuty ir 12 gy
venusių privačiai sirgo net 50, 
iš jų 6 ligoninėje išgulėjo net 126 
dienas, o visi kiti namie išgulėjo 

'271 d. Beabejo, tai nerodo didelio 
sveikatingumo.

Gimnazijai su bendrabučiu per 
mokslo 'rfletuš' 'išleista ‘62.792,50 
DM, o kasoj dar yra 4.220,25 DM.

Pradžios mokyklą lankė 45 
mokiniai, iš kurių 14 yra paruoš
ti sekantiems metams į gimnazi
jos 1 klasę.

BALFo pirm. prof. Končius 
kovo 28 d. aplankė Schleisheimo 
stovyklą, kur labai prastose są
lygose gyvena apie 90 lietuvių. 
Kovo 30 d. pirm, lankėsi Mem- 
mingeno stovykloje. Iš čia esan
čių 345 lietuvių nėra nei vieno 
dirbančio, nes čia suspiesti veik 
vien ligoniai ir jų šeimos. Vien
gungių tėra 40. Kolonijoje yra 
118 vaikų iki 16 m. amžiaus. Vie
na šeima turi net 9 vaikus. Visi 
gyvena iš vokiečių duodamos pa- .

šalpos: viengungiui 43 DM, žmo
nai 25 DM ir vaikui 20 DM per 
mėnesį. Džiovininkai gauna 30 
DM priedo.

Kovo 29 d. pirm, aplankė 
Prien senelių prieglaudą, kur 
yra apie 30 senelių, kurių 2 šiau
liečiai, o kiti suvalkiečiai.

BALFo pirmininkas kovo 28 d. 
aplankė Bavarijos ministerio / 
pirmininko pavaduotoją ir vi- 
daus reikalų ministerį prof. Dr. \ 
Hoegner, kurio žinioje randasi 
visi pabėgėliai. Pirmininkas at
kreipė ministerio dėmesį į pa
stebėtus stovyklose neigiamus 
reiškinius, kaip tai po 3 ir 4 šei
mos narius gyvenančius mažas 
kambarėlyje, o ypač kai vienas 
šeimos narių dar būna džiovi
ninkas. Taip pat priminė jam, 
kad lietuviai labai nejaukiai jau
čiasi gyvendami stovyklose su 
slavų, kalmukų ir kitomis tau
tomis. Jam išdėstė, kad lietuviai 
turėdami savo kultūrą ir tradici
jas yra skirtingi nuo kitų ir jaus
tųsi laimingesni būdami vieni 
patys, taip pat būtų lengviau 
dvasiniai ir materialiniai juos 
aprūpinti, jei jie nebūtų išblaš
kyti po visą plačiąją Vokietiją.

Ministeris pilnai pritarė pir
mininko pareiškimams ir paža
dėjo viską daryti lietuvių būk
lės palengvinimui.

. Tais pačiais klausimais pir
mininkas tarsis su Bonnos val
džia.

Pabaltijo Centro Tarybos po
sėdis įvyko kovo 27 d. August- 
dorfe. Tarp kitų klausimų svars
tytas-Pabaltijo tautų atstovų da- 
Tyvavimas steigiamoje Vokieti
jos centrinėje tremtinių atstovy
bėje. Prieita vieningos nuomo
nės, kad toks centrinio organo 
stegiimas yra remtinas, bet ne
dalyvaujant tarp kitų tautybių 
iškilusiuose ginčuose. Dalyvau
ti tokiam eorgane nutarta tik ta
da, kai bus kitų tautybių tarpe 
išsiaiškinti visi nesusipratimai, o 
pats organas bus sudarytas de
mokratiniais principais ir rimtu 
pagrindu, išdirbus ir priėmus ati
tinkamą statutą.

Plačiau svarstytas ir birželio 
14 d. deportacijų'minėjimo rei
kalas. Nutarta šį kartą jam ge
rai pasiruošti ir patį minėjimą 
pagal galimybę rengti vokiečių 
visuomenei kiek galima įspūdin
giau, įtraukiant į minėjimą Vo
kietijos spaudos, radiofonų ir 
įvairių organizacijų dalyvavimą.

Dr. P. Karvelis, VLIKo politi
nės komisijos pirmininkas, kaip 
patiriama, atsisako nuo emigra
cijos, lieka Europoje.
KOLUMBIJA

Medeline kaikurie lietuviai at
leisti iš valdiškų tarnybų.

Dr. J. Totoraitis ir Dr. Gauri- 
sas, Kolumbijoje, perėjo į priva
čią praktiką.

“Tėvų Kelias” vienintelis Ko
lumbijos lietuvių laikraštis, ei
na kas 3 mėn.

KRŪMAS
Birželio pabaiga, šeštadienis. Karo topografijos kursų studen

tas leitenantas Sruoginis suprakaitavęs darbavosi prie topografi
jos nuotraukos, kurią pirmadienį būtinai turės pristatyti kursų 
viršininkui ir topografijos lektoriui pulkininkui Meškėnui. Laiko 
mažai. O čia, kaip tyčia, šiandieną Karininkų Ramovėje balius, 
Galima būtų į balių.ir neiti ir užbaigti riuotrauką. Bet ką darys jo 
žmonelė. Ji tokia šokių mėgėja. Tokį vakarą jai pasilikti namuose 
būtų perdidelis smūgis. *

— Tiek to, — galvojo sau Jonas. — Darbą baigsiu dabar, o
užrašus sudėsiu rytoj. ,

— Paskubėk, paskubėk, Joneli, — ragino jį jo jaunutė žmonelė 
iš kito kambario. — Pavėluosime į balių. Juk paskutinis balius 
prieš vasarą.

— Skubu, Aldute, skubu,'bet negaliu perdaug skubėti. Darbą 
reikia atlikti gerai, nes tai svarbiausioji mano nuotrauka. Mūsų 
lektorius griežtas. Reikliau j a darbą atlikti laiku ir tinkamai

Jo žmonelė sėdėjo miegamajame prieš veidrodį ir ruošėsi ba
liui, tvarkydama neseniai sudėtus plaukus. Ji nenorėjo pavėluoti 
į balių, todėl ragino savo Jonelį, nes pati buvo beveik pasiruošusi.

—r Tikrai bus malonu baliuje, — galvojo sau viena. — Puiki 
moderniška salė, geras džazas. Rinktinė publika: uniformuoti ka
rininkai, puikiomis balinėmis suknelėmis ponios ir panelės. Tie
sa, Jonelis nėra šokių mėgėjas, bet tas nesvarbu. Per vakarą pora 
šokių su Joneliu, o daugiau su kitais. Ją dar jaunos mergaitės 
išvaizdos esančią stengėsi išvesti šokti ne tik leitenantai, bet ir 
augštesnio laipsnio karininkai. Tik su vyresniais nėra taip malonu 
šokti — nėra tos nuotaikos, laisvės, siautulio, kaip šokama su jau
nesniaisiais. Suprantama, su vyresniu žmogum reikia rimčiau 
ir šokti. •

Ji baigė tvarkyti savo šviesius plaukus, kurie gražiai žvilgė
dami, pilna banga krito ant jos pečių. Abiem rankom truputį 
atmetė plaukus atgal ir žiūrėjo į veidrodyje atsimušusį savo at
vaizdą. Jaunas, šviesus, taisyklingų linijų veidas. Mėlynos akys. 
Baltas kaklas. Gražiai išlehktos krūtinės formoš su žydrios spalvos 
suknele jos biustą darė pasigėrėtinu ir jai pačiai, šelmiškai mirk
telėjo viena akute ir vaikiškai nusišypsojo.

— Po velnių, kai skubi, tai vis nesiseka, — pasigirdo piktas 
Jono balsas.

Aldutė pašoko.
— Kas yra brangusis, kam tu šauki tuos juoduosius? — tei

ravosi atbėgusi prie jo.
— Atleisk, Aldut, matai, — rodė nuotraukoje žalio tušo dėmft^

- -.-.. ' --- -........................ wd
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Lituanistikos Instituto lėšos

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI= saeas ė

K A GALIMA STUDIJUOTI STRASBURGE?i i KNYGOSE
Lituanistikos Instituto gyva

vimu rūpinasi įvairių rūšių jo 
nariai Jų ^risų pastangomis vei
kia ir išlaikoma ši Vakarų pa
saulyje esančių lietuvių augš- 
čiausia mokslo įstaiga.

Vieni yra moksliniai nariai; 
, kiti rūpinasi Lituanistikos Insti

tuto finansine sritimi — lėšų tel
kimu ir jų valdymu. Į pastarąją 
rūšį, be Instituto prezidento, įei
na instituto iždui nusipelnę bei 
ypatingai vertingi asmenys.

Toliau į tą instituto narių gru
pę, kuri valdo iždą, įeina asme
nys ar organizacijos bei kitokie 
junginiai, paaukoję Lituanisti
kos reikalams tam tikras sumas, 
būtent:

nariai fundatoriai, paaukoję 
ne mažiau kaip $1.000; nariai 
globėjai, paaukoję ne mažiau 
kaip $500; nuolatiniai nariai, pa
aukoję ne mažiau kaip $100; na
riai rėmėjai, paaukoję ne ma
žiau kaip $25 per metus; metiniai 
nariai, paaukoję ne mažiau kaip 
$10 per metus.

Paaukojusiems institutui di
desnes sumas teikiamas Litua
nistikos Instituto garbės nario 
vardas. ’ *

• . Šiez Lituanistikos Instituto na
riai, be kitko, bus skelbiami 
spaudoje, o garbės narių ir di
desnėmis sumomis prisidėjusių 
prie Lituanistikos Instituto pa
vardės bus dar ypatingu būdu 
sužymimos bei įamžinamos ins
tituto leidiniuose bei dokumen
tuose. .

šiomis dienomis jau atidarytos

dviejose lietuvių taupymo ir sko
linimo kasose Čikagoje Lituanis
tikos Instituto einamosios sąs
kaitos, į kurias norintieji pa
remti šią reikšmingą bendrąją 
lietuvių augštojo-mokslo įstaigą 
kviečiami įnešti aukas arba* įna
šus, pagal kuriuos jie gali tapti 
jau minėtais įvairiais instituto 
nariais, {nešant į tas kasas pini
gus (pačiam, ar siunčiant perlai
da, čekiu ar money orderiu), rei
kia pareikšti (raštu), kad pini
gai yra įnešami į (deposit to): 
l) Institute of Lithuanian Stu
dents Account No. 52330 ir adre
suoti: Standard Federal Savings 
ind Loan Association of Chica
go, 4192 So. Archer Ave., Chica
go, Illinois, arba 2) Institute of 
Lithuanian Studies Account No. 
4074 ir adresuoti: Universal Sav
ings and Loan Association, 1800 
So. Halsted St., Chicago, Illinois. 
Reikia taip pat neužmiršti pažy
mėti pilną įnešėjo vardą ir pa
vardę bei adresą, kad institutas 
’alėtų įnašininkus įtraukti į ati
tinkamą instituto narių sąrašą. 
Geriausia, kad įnašininkai apie 
įnašą su savo vardu ir pavarde 
bei adresu dar praneštų pačįam 
Lituanistikos Institutui, 281 
Olmstead Rd., Riverside, Illinois 
(tel. Riverside 7-2482), o institu
tas atsiųs pakvitavimą.

Visuomenė maloniai kviečia
ma savo piniginiais bei medžia
giniais įnašais ir aukomis remti 
šią reikšmingą mūsų mokslo įs
taigą. Lituanistikos Institutas.

Vokietijos skautų suvažiavime
kovo 29-30 d. Ludwigsteino pi
lyje, Witzenhausen/Werra, ku
riame iš lietuvių buvo pakvies
ti ir dalyvavo LSS Vokietijos 
Rajono Vadeiva sktn. Venclaus- 
kas ir jo pavaduotojas psktn. O. 
Gešventas. Iš tremtinių dalyva- 

t * vo dar 1 latvių ir 1 rusų atsto
vas. Kviestas vengrų atstovas 
neatvyko. Svarbiausias suvažia
vimo tikslas buvo rinkimai vy
riausiojo vokiečių skautininko ir 
statuto pakeitimų priėmimas.

Visas suvažiavimas praėjo la
bai palankioje tremtiniams nuo
taikoje, ką parodo ir jų atžvilgiu 
priimti nutarimai: - r -

a) Lietuviai, kaip ir kitų pa
minėtų tautybių tremtiniai, 
skautai turi teisę tvarkytis Vo
kietijoje autonominėmis teisė
mis, turėti savo vyriausiąjį va
deivą ir palaikyti ryšį betarpiai 
su Vyriausiuoju vokiečių skauti
ninku, kuriuo buvo perinktas 
jau į Jamboree vykstant lietu
viams daug padėjęs sktn. Kajus 
Roller. Visi tremtinių skautų da
liniai nedalyvauja tiesioginiai 
jokioj vokiečių skautų formaci
joj ir tvarkosi visiškai savaran
kiškai.

b) Visų tautybių tremtinių 
skautai iš savo tarpo išrenka ats
tovą, kuris tokiuose suvažiavi

muose dalyvaus su sprendžiamo- 
jo balso teise.

c) Vasario 16 gimnazijos 
“Aušros” Tunto skautų bičiulis 
Bremeno meisto ir rajono skau
tininkas suvažiavimui pasiūlė 
tremtinių skautus, kaip neteku
sius tėviškės, remti ne tik gra
žiais žodžiais, bet ir materialiai. 
Suvažiavimo dalyviai tą pasiū
lymą Šilčiausiai ^priėmė.
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Maskvos imperializmas
Neseniai Kanadoje pasirodė 

ukrainiečių kalba V. I-s knyga 
“Imperializmas Maskvos, Rusi
jos ir Sovietų Sąjungos”. Tai is
torinė rusiškojo imperializmo 
apžvalga, pabaigoje įvertinant ir 
atmetant velikorosų propaguoja
mą “Rusijos tautų” federacijos 
mintį. Knyga turi 107 psl.

J. Savickio romaną “Šventoji 
Lietuva” leidžia “Tremtis”.

— netyčia nukrito. Kai tik skubi, tai visuomet taip atsitinka. Ne- 
ištrinsi, neišskusi, kaip reikiant. O tokių nešvariai atliktų darbų 
nemėgsta mūsų lektorius.

Aldutė padėjo ranką Jonui ant peties ir atydžiai žiūrėjo į tą 
žalią “žydą”. — - ' '

— Žinai ką, Joneli. Padaryk toje vietoje krūmą ir viskas bus 
tvarkoje. Juk dėl tos smulkmenos nepradėsi darbo iš naujo. O 
šiandieną toks laikas.

— Taip, Aldute, krūmą... Bet prie tos kryžkelės nėra jokio 
krūmo. Lektorius apylinkę gerai pažįsta. Vien ginčytis su lekto
rium, kad ten krūmas yra, būtų kvailas dalykas.

— Tu, Joneli, esi karys ir bijai rizikuoti. Daryk krūmą ir vis
kas bus tvarkoje. Ar lektorius pastebės ar nepastebės. Ginčysis 
jis dėl to ar ne, o tu jau dabar neramus. Nieko. Būk drąsus, Joneli. 
Daryk krūmą mano atsakymu. Jei blogai išeis, galėsi barti mane. 
Dabar gi vėl gaišti tiek brangaus laiko — neapsimoka.

* Jonas susimąstęs žiūrėjo į nuotrauką.
— Na gerai, Aldut. Padarysiu toje vietoje krūmą. Bet, jei dėl to 

krūmo tektų apleisti kursus, tai ir tau būtų labai nemalonu.
Ji šypsodama žiūrėjo jam į akis. Stiebtelėjo, savo lūputėmis pa

lietė jo lūpas ir paprašė greit baigti, nes jau laikas eiti. Po kelio
likos minučių darbas buvo baigtas. Prie kryžkelės buvo pažymė
tas krūmas.

Balius tikrai buvo puikus. Salėje mirgėjo uniformos, balinės 
suknelės. Aidėjo liūliuojanti valso garsai. Bufete skambėjo stik
lai, garsios kalbos. Jonas ir Aldutė pašoko tik pirmą valsą. Vėliau 
jis laikėsi prie staliuko ir karts nuo karto pakeldavo stiklą su savo 
draugais. Jo draugai šoko su Aldute ir dar viena panele, kurią jie 
buvo pasikvietę į balių. Prie trečio staliuko su žmona ir draugais 
sėdėjo pulkininkas Meškūnas. Kai jų akys susitiko, Jonas kilste
lėjo ir pasisveikino.

— Geriau būčiau jo nematęs, — pagalvojo Jonas ir paprašė 
draugą pasikeisti vietomis.

Stikliukus Jonas kėlė nesunkiai. Kiekvienas pakeltas stikliu
kas nustumdavo tą sunkumą, kuris jam iškildavo pagalvojus, kaip 
bus pirmadienį. Aldutė gi, kaip plaštakė, siūbavo salėje muzikos 
garsuose, nes džazas grojo su mažomis pertraukomis. Grįžusi prie 
staliuko švelniai pabardavo Jonelį, kad neina šokti. Atsigaivinusi 
keliais limonado gurkšniais, ji vėl kildavo tam pačiam ar kitam 
šokėjui Taip iki penktos valandos ryto.

Sekmadienį po pietų Jonas vėl darbavosi prie nuotraukos — 
dėjo užrašus. Priėjusi Aldutė sekė jo darbą. Žiūrėjo į įvairias nuo
traukos linijas, taškus, bet labiausiai jos dėmesį kreipė ta vieta, 
kur Jonas buvo padaręs krūmą, kurio tenai visai nėra.

— Joneli, ar čia ta kryžkelė, nuo kurios kelias sukasi į Leoniš- 
kio dvarą? — rodė prištu į kryžkelę, prie kurios “žaliavo krūmas”, 

z — Taip, Aldute. Vienas kelias eina į tą dvarą, o kitas priešin
gon pusėn į vienkiemį su raudonais stogais.

— Ta vieta netoli miesto?

Keletas lietuvių studentų krei-. 
pėsi į Dr. S. Bačkį, e. Lietuvos 
atstovo p. Prancūzijoje, prašyda
mi informacijų, apie tai, kokie fa
kultetai ir kokie specialūs insti
tutai yra Strasburge, kad jie ga
lėtų susiorientuoti, kokias moks
lo šakas galima pasirinkti bei 
kokiose srityse galima speciali
zuotis Strasburgo universitete, 
gavus stipendijas iš “College de 
l’Europe Libre”. Gavusi atatin
kamos informacinės medžiagos 
iš Dr. S. Bačkio, ELTA praneša 
šias žinias apie mokslo šakas 
Strasburgo universitete (patei
kiame sutrumpintai. Red.):

Strasburgo universitete yra 
šie fakultetai bei institutai:

1. Katalikų Teologijos fakulte
tas, prie kurio veikia Kanonų tei
sės ir Dogmatinės Teologijos 
Institutai; be to, yra svetimšalių 
kunigams seminarija — kolegija, 
vadinama “Tarptautinė Semina
rija.

2. Protestantų Teologijos Fa
kultetas su biblioteka ir semina
rija.

3. Teisių Fakultetą licenciato 
laipsniu galima baigti per trejis 
metus (egzaminai kasmet iš vi
sų dėstomų dalykų pereinant į 
augštesnį kursą birželio ir spalio 
mėn.; daktaro laipsniui įsigyti 
reikalinga metus klausyti spe
cialaus kurso, išlaikyti rašomuo
sius ir atsakomuosius egzaminus 
— įsigyti du augštųjų mokslų 
diplomus (jau įsigijus licencia
tą), ir tik po to gaunama teisė 
tezei ginti — kurią apgynus, įgy
jamas daktaro laipsnis.

4. Medicinos Fakultete moks
las trunka medikams 6 metus, 
dantų chirurgijos— 5 m., aku
šerijos — 3 m.; šalia to galima 
įsigyti dar eilės specialybių pa
žymėjimų bei diplomų: mikro
biologijos, higienos ir socialinės 
medicinos, specialių medicinos 
mokslų (Pediatrija), fizinio auk
lėjimo, peurikultūros, teismo 
medicinos ir psichiatrijos dip
lomus, darbo medicinos, elektro-' 
radiologijos medicinos. Norint 
gauti visų patikslinimų, prašoma 
kreiptis į Strasburgo Medicinos 
Fakulteto sekretoriatą: 1, place 
de l’Hospital, Strasbourg (Bas- 
Rhin), France.

5. Gamtos - Matematikos Fa-' 
kultetas: duoda licenciato, augš
tųjų mokslų diplomus, gamtos- 
matematikos mokslų daktaro, in- 
žinerijos-daktaro diplomą bei 
pažymėjimą fizikos, chemijos ir 
biologijos mokslų (P.C.B. — dip
lomas). Smulkesnių informacijų 
galima gauti Fakulteto sekreto
riate. Matėm. InSt. Palais de 
l’Universite, Strasbourg; Skys
čių Mechanikos Laboratorija; Fi
zikos Institutas—3, rue de l’Uni- 
versite, Strasbourg; Chemijos 
Institutas — 2, rue de Goethe, 
Strasbourg; Zoologijos ir Biolo
gijos Institutas — rue de l’Uni
versite, Strasbourg; Botanikos 
Institutas, Bendrosios Fiziologi

— Apie tris kilometrus.
— Kada tu turėsi atiduoti nuotrauką lektoriui?
— Rytoj apie 10 vai. visų nuotraukos turi būti pas lektorių. 

Vėliau jis šaukia kiekvieną atskirai, nagrinėja nuotrauką ir duoda 
keletą klausimų iš topografijos teorijos. Tokia jau tvarka pas pul
kininką. .

Pirmadienio rytą Aldutė kėlėsi anksčiau ir paruošė gerus pus
ryčius. Ji norėjo savo Joneliui sudaryti gerą nuotaiką. Bet, kaž
kodėl abu mažai tevalgė. Jonas suvalgė vieną virtą kiaušinį 
ir riekutę duonos su sviestu prie kavos. Ji išgėrė tik kavos. Po pus
ryčių Jonas paėmė nuotrauką. Dar kartą ją peržiūrėjo ir gražiai 
įvyniojęs į popierių rengėsi eiti.

— Vieną minutę, Joneli, ir aš einu kartu. Palydėsiu tave iki 
autobuso. Turiu reikalų mieste. Ji ėjo įsikibusi Jonui į ranką. Ėjo 
tylėdami. Tik kartą vienas į kiįą žvilgterėjo ir nusišypsojo. Be 
žodžių viens kitą suprato — abu galvojo apie krūmą.

Jonas sėdo į autobusą ir nuvažiavo. Aldutė nuėjo kita kryptimi.
Kursuose pirmos dvi paskaitos buvo: žemėlapių sudarymo pa

grindai. Skaitė civilis lektorius. Po tų paskaitų pasirodė pulkinin
kas Meškūnas ir įsakė kurso seniūnui surinkti nuotraukas. Vėliau 
jis iššaukdavo vieną kursantą ir nagrinėdavo jo nuotrauką. Ketvir
tam iš eilės teko eiti Jonui. Perbraukė delnu plaukus ir, spausda
mas kairės rankos nykštį, įėjo pas pulkininką. Kada Jonas priėjo 
prie stalo, pulkininkas dar kartą tyliai peržvelgė nuotrauką ir pa
rodė į vieną keturkampį ženklą Leoniškio dvaro rajone.

— Čia kas?
— Padangtė lentoms sukrauti, pone pulkininke.
— Turi akmens pamatą?
— Ne, neturi. »
— Mažus pastatėlius gyvenvietėse, kurie neturi akmens pama

to, galima nežymėti.
— Suprantu, pone pulkininke.
— O čia prie kryžkelės krūmas, — nei klausdamas, nei šiaip 

sau pasakė pulkininkas.
— Krūmas, pone pulkininke, — negarsiai pakartojo Jonas, 

nedrįsdamas pažiūrėti pulkihinkui į veidą.
— Acha. • ' .'
Dar davęs keletą klausimų, pulkininkas Joną atleido ir sakė 

pakviesti sekantį kursantą.
Jonas išėjo, giliai atsikvėpė ir atėjęs į klasę garsiai pašaukė 

nurodytą kursantą. Pats gi su pakilusia nuotaika vaikščiojo po 
klasę ir nei iš šio, nei iš to, tai vienam, tai kitam draugui suduoda
vo per petį, nieko nesakydamas, bet sau širdy linksmai kartojo: 

.krūmas, krūmas. Viskas baigėsi gerai. Bereikalinga buvo baimė.
Jau buvo keletas minučių po vienuolikos, kai atėjęs iš lektoriaus 

kambario vienas kursantas garsiai sušuko:
— Leitenantas Sruoginis.
— Aš. .
‘—Pulkininkas kviečia.

Jonas su smarkiai plakančia širdimi, bet drąsiu žingsniu įėjo 
į lektoriaus kambarį. Pulkininkas pakėlė akis nuo nuotraukos ir 
tarė Jonui.

— Ponas leitenante, paskambinau, kad paduotų arklius. Josi
me į jūsų nuotraukos rajoną. Palaukite manęs kieme.

— Klausau, pone pulkininke.
Po dešimties minučių abu jojo į užmiestį. Kai baigėsi miesto 

grindinys, arklius paleido risčia. Joti risčia Jonui geriau — nerei
kia kalbėtis su pulkininku. Širdyje virė katilas. Juk pulkininkas 
tikriausiai jojo patikrinti to krūmo prie kryžkelės. Tiek nuo joji
mo, tiek nuo neramumo širdy, pradėjo kaisti Jono skruostai.

Dar pajojus mažai apgyventa gatve, kelias pasuko dešinėn ir 
jie išjojo visai už miesto. Tolumoje matėsi nedidelis vienkiemis, 
o už jo tuojau ir kryžkelė. Pulkininkas jojo dairydamasis į apylin
kę Jonas laikė galvą palenkęs ir žiūrėjo į pulkininko arklio besi- 
lanstančias kojas, jam bėgant risčia.

Už vienkiemio Jonas pakelia galvą ir mato kryžkelę ir... neto
li jos augantį krūmą. Kaip tai? Neaišku Jonui pačiam. Juk čia 
jokio krūmd nebuvo, o dabar aiškiai žaliavo krūmas. Ties kryžkele 
sulaikė arklius. Pulkininkas žvelgė į apylinkę, bet Jonas matė jo 
akis įbestas į krūmą.

— Acha, krūmas, — negarsiai pasakė pulkininkas ir paragino 
arklį. Dabar abu jojo Leoniškio dvaro link. Prajojo pro lentų pa
dangtę, pasuko į lauko taką ir kitu keliu grįžo į miestą.

Iš kursų Jonas grįžo pėsčias ir vis negalėjo suprasti, iš kur ten 
galėjo atsirasti krūmas.

Prieškambaryje jį pasitiko linksma Aldutė ir paklausė:
— Na, Joneli, ar klausinėjo pulkininkas apie krūmą?
— Žinai, Aldut, ne .tik klausinėjo, bet į tą vietą buvome ir nu

joję pažiūrėti. Manau, kad ir pulkininkas nustebo, bet man nieko 
nesakė. Aš taip pat nesuprantu, iš kur ten atsirado krūmas? Juk 
jo tenai tikrai nebuvo.

— Matai, brangusis, sakiau, kad reikia daugiau drąsos. Drą
siems ir gamta nusilenkia.

— Sakai ir krūmas išaugo. Bet aš šiuo atveju kaip tik nebu
vau drąsus, kaip gi galėjo man gamta nusilenkti?

Aldutė linksmai juokėsi, negalėdama paslėpti savo džiaugsmo 
ir pasitenkinimo.

— Joneli, sakiau, kad daryk krūmą mano atsakymu. Ta gamta 
šiuo atveju buvau aš. Kai tu išvykai į kursus, aš skubėjau pas so
dininką. Pasakiau jam, kad būtinai surastų vidutinį krūmą ir ji 
pasodintų mano nurodytoje vietoje. Darbavomės abu. Bijojau, kad 
nepavėluočiau. Krūmą iškasėm jo paties sode su žemėmis, kad 
greit nenuvystų. Vietoje gražiai dekoravome velėnomis, kad ne
būtų ženklų, kad krūmas tik dabar pasodintas.- Apie pusę vie
nuoliktos darbą baigėm. Matai, Joneli, ir krūmas yra ten, kur jo 
tikrai nebuvo.

Jonas šyptelėjo, švelniai pabučiavo savo sumanią žmonęlę ir 
abu sėdo prie stalo pietų. J. VUdūnas.

jos Institutas, Geologijos Moks
lų Institutas.

6. Humanitarinių mokslų Fa
kultetas (Fakulte dės Lettres) 
licenciato laipsnį galima įsigyti 
gerai dirbant per 2 metus, sve
timšaliams reikia trijų metų 
(kalbai išmokti gerai); laisvojo 
licenciato daugiausiai siekia sve
timšaliai. Vadinamasis Mokymo 
Licenciatas, duodąs teisę dėsty
ti gimnazijose, taikomas pran
cūzams.

Šalia Humanitarinio Fakulte
to veikia visa eilė Institutų: filo
sofijos, psichologijos, klasinės fi
lologijos, prancūzų kalbos ir lite
ratūros, Romaniškosios Filologi
jos, palyginamosios moderniško
sios literatūros, Viduržemio 
kalbų, Germanistikos, Anglisti
kos, slavų kalbų ir literatūros, 
klasinės archeologijos, Meno Is
torijos, Rytų Europos archeolo
gijos ir meno istorijos, Senovės 
istorijos, Viduramžių istorijos, 
moderniosios istorijos, dabarti
nės istorijos, religijų istorijos, 
Reino ir senovės tautinių kultū
rų, Elzaso istorijos, muzikos is
torijos, geografijos, bendrosios 
lingvistikos ir orientalinių kal
bų, egiptologijos, prancūzų mo
dernių studijų.

7. Farmacijos Fakulteto diplo
mą galima įsigyti per penkeris 
metus. Kitus specialiųjų studijų 
pažymėjimus galima įsigyti, ge

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Marianopolio kolegija sekan

tiems mokslo metams paskyrė 
dvi stipendijas lietuviams moki
niams, stojantiems į Marianopo
lio viduriniosios mokyklos (High 
School) pirmą klasę. Kun. J. Na
vicko vardo stipendija $200 ski
riama gabiam mokiniui, o J. 
Kasperavičienės vardo stip. ski
riama jaunuoliui eisiančiam į 
kunigus. Abi skiriamos konkurso 
keliu. Egzaminus, toliau gyve
nantieji galės laikyti kurioj nors 
lietuviškos parapijos mokykloj. 
Užsiregistruoti konkursui galima 
iki gegužės 1 d. Egzaminai gegu
žės 17 d.

V. Kasiulio paveikslą “Gėlės” 
, Prancūzijos Švietimo ministeri
ja nupirko Moderniojo Meno 
Muziejui.

Lietuvės katalikės moterys 
ir. mergaitės

tinkamai reprezentuojamos dvie
juose didžiuliuose kongresuose: 
pasaulinės kat. moterų draugi
jų federacijos ir tokios pat fede
racijos mergaičių organizacijų. 
Lietuvių delegaciją sudaro iš Pa
ryžiaus atvykusios p. Bir. Šlepe
ty te-Venckų vienė, Dr. Nij. Bra
žėnaitė ir mergaičių sekcijai — 
Ugn. Karvelytė, prie jų Romoje 
prisijungė dar vietos lietuvių 
veikėja Marg. Macevičiūtė. Lie
tuvės ypač atsidėjusios pasiruo
šė audiencijai pas šv. Tėvą ir 
tarptautiniam pasirodymų vaka

rai dirbant, per du semestrus, tu
rint jau farmacininko diplomą, 
arba gerokai pasistūmėjus far
macijos studipose.

8. Keletas specialiųjų autono
minių mokyklų — institutų:

a. astronominė observatorija, 
b. aUgštoji chemijos mokykla, 
(priimama konkurso keliu), c. 
germanistikos studijų centras, d. 
Elzaso studijų, e. politinių moks
lų institutas — mokslas yra trejų 
metų, dvi sekcijos: viešosios tar
nybos ir ekonomijos mokslų.

Pastabos: mokslas Strasburgo 
universitete yra labai augštai pa
statytas. Apskritai laikoma, kad 
tai bene geriausias universite
tas Prancūzijoje po Paryžiaus 
universiteto.

įsirašant į bet kurį Fakultetą, 
reikia pristatyti šiuos dokumen
tus: gimimo pažymėjimą, jei ma
žametis — tėvų sutikimą, sve
timšaliams — leidimą gyventi, 
brandos atestatą ar jo ekvivalen
tą, dvi fotografijas. Galima įsira
šyti nuo spalio 25 d. iki lapkričio 
15 d. pirmam semestrui ir nuo 
kovo 1 iki 15 d. — antram se
mestrui.

Strasburgo universiteto biblio
teka, spėjama, turi apie tris mi
lijonus knygų — įvairių veikalų, 
bet pagal registracijos knygas — 
teturi įrašytų knygų — 767.300 
veikalų ir virš 30.000 įvairių ko
lekcijų.

rui, kuriame be liaudies dainų ir 
kita, jos paruodė lietuvių tremti
nių dainą iš Sibiro, iš ten atga
bentą pačių lietuvių tremtinių, 
ir partizanų dainą, pavadintą 
“Partizanė”. Abi dainos išvertos 
į prancūzų kalbą.

Mickevičiaus “Vėlines” anglų 
kalba pastatė Lenkų Meninin
kų klubas ir studentai Buffalo 
Wright Art Gallery salėje. Teks
tą išvertė D. Proll Radin ir W. 
Kirckonvell, Wolfsville Nova 
Scotia, univ. rektorius, režisavo 
Al. Janta.

Kr. Grinienė, velionies Dr. K. 
Griniaus našlė, “Naujienose” pa
skelbė laišką, kuriame tikrina, 
kad J. Kedainio paskelbtieji Dr. 
K. G, vardu pasakojimai apie 
gruodžio 17 perversmą esą tikrai 
jo pasakoti ir patikrinti, o ne
patikrintoji dalis nesanti pa
skelbta.

O visdėlto tai per maža. Kaip 
istorinio šaltinio įvertinimui dar 
reikėtų # žinoti, kas tas Kėdainis 
yra, juoba, kad ir šis laiškas ne
atrodo pačios p. Gr. rašytas. Tai
gi “N” pastaba, kad “šis laiškas 
padaro galą spėliojimams”, dar 
visdėlto perankstyva. Mes tik 
žinome, kad K. užrašus paskelbė 
kaip Dr. K. Gr. pasakojimą, ži
nome, kad velionies našlė teigia 
juos esant tikrus, tačiau visa tai 
dar nieko neverčia juos laikyti 
velionies žodžiu. Neverstų nieko

Šįmet sueina 100 metų nuo 
mirties žymaus rusų rašytojo 
Mikalojaus Vasiljevičiaus Gogo
lio. Laisvės metu, be abejojimo, 
ši sukaktis Lietuvoje būtų tinka
mai pažymėta, bet dabar oku
pantas ją vartoja rusinimo ir 
propagandos tikslams. Tačiau 
Gogolis kaip rašytojas įdomus. 
Jo kūrybinis talentas kažkaip ir 
kažkodėl išdžiūvo ir virto veik 
liguistu misticizmu.

Anglų kalba jau pasirodė pir
moji šios sukakties minėjimo 
kregždė. Tai prof. Janko Lavri- 
no “Nikolai Gogol (1809-1852)”, 
kurią recenzuoja Londono Times 
literatūros priedas. Sako, pilkas 
totoriškas Gogolio veidas ir ne
ramios akys gal žvelgs, iš dauge
lio sukakčiai minėti skirtų raš
tų, bet gilųjį asmenį vargiai kas 
tiksliai apibūdins, nes kaiku- 
riems laikotarpiams nėra pakan- 
mai patikimos medžiagos, o kat- 
kur pats Gogolis tyčiomis pri
kaišiojęs klaidinančių gairių.

Prof. Lavrinas pradeda lygin
damas Gogolį ir Puškiną, abu 
rusų literatūros 19-to amžiaus 
pradžios stulpus. Abu, betgi ne 
lygūs. Puškinas buvo aiškus ir 
tvarkus. Iš senų slaviškų žodžių, 
naujadarų ir kitko sukūrė lite
ratūrinę rusų kalbą.

Gogolis gi, rodos, tvarką bei 
aiškumą neigė. Jis rašė apie tai, 
kas keista, išpūsta, netvarkų, 
vaiduokliška, stebuklinga. Jo 
raštuose iškrypėliai, raganos, 
prajovai, keisti tipai. Jo kalba 
tai blizgus, tirštai pavarsotas 
stiklas. >'

Gogolio tėvynė—Ukraina. Čia 
gyventojų pagrindas buvo kazo
kai — nuo ponų išbėgioję buvę 
baudžiauninkai, gorintieji lais
vai gyventi ir dažnai vogę sau 
žmonas iš kaimynų klajoklių to
torių. Gogolis rašė:

“Šitokių susijungimų dėka, 
veidai, kurie pirmiau taip skyrė
si, įgijo bendrą aziatinę žiūrą. 
Tokiu būdu atsirado tauta, kuri 
pagal tikėjimą ir gyvenimo vie
tą priklausė Europai, bet gyve
nimo būdu, papročiais ir apsirė- 
dymu linko Azijai. Joje susi
kryžiavo: europiečio atsargu
mas ir azijato nebojumas, atvi
rumas ir pasalingumas, energin
gas darbštumas ir didžiausias 
tingėjimas, net apsirijimas”.

juos tokiais laikyti ir paskelbta 
tikra Kėdainio pavardė. Bet ta
da jau galima būtų juos tiksliau 
įvertinti.

Toks pasakojimas pretenduo
ja į istorinį šaltinį, o kas bent 
kiek mokėsi istorijos, metodolo
gijos žino, kad tokie šaltiniai nie
kad negali būti vertinami abso
liučiu tikrumu. Jie gali tik už
vesti ant kelio faktams aiškinti, 
nurodyti, ką, kur ir kaip galima 
patikrinti ar reikia išaiškinti. Ir 
jei, pay., koks doktorantas savo 
darbe tokiuo šaltiniu pasiremtų 
be rezervų, oponentai tą beabejo 
laikytų dideliu darbo trūkumu.

Ukrainiečių tautos gyvenimo 
vaizdai nupynė Gogoliui litera
tūrinės garbės vainiką Peters- 
burge, kuris pradžioje jį sutiko 
šaltai ir nedėkingai. Šiltą Ukrai
ną šaltame Petersburge prisi
mindamas, Gogolis ukrainietiš- 
kais vaizdais uždegė iki tol šal
tas petersburgiečių širdis. Įdo
mu, kad dideliu žinių šaltiniu 
čia jam buvo motina. -Viename 
laiške jis jai rašė:

“Laukiu, kad man visu pilnu
mu parašytum, ką dėvi mūsų za- 
krastijonas, nuo kailinių iki ba
tų. Taip pat, ką ir kaip nešioję 
mūsų kaimo merginos: neapleisk 
mažiausio kaspinėlio. Parašyk 
kaip pasirodo jaunasis ir jauno
ji, ir kaip vestuvės vykdomos — 
viską iki mažiausios smulkme
nos. Prie to prašau pridėti dar 
keletą papasakojimų apie undi
nes, vaiduoklius bei dvasias”.

Pagal prof. Lavriką, Puškinas 
buvęs “dvarponių”, o Gogolis 
“inteligentijos” kultūros reiškė
jas. Tas tiesa, kalbant apie jo Pe
tersburg© vaizdus ir kitus kūri
nius. Rusų inteligentija turi 
’’idealus” (pavyzdžiui, vaizde 
“Šinel”, Akakijus viską aukoja 
įsigyti naują apsiaustą), ir dir
ba pluša plačiai kalba, bet vis
kas kažkaip bergždžia, viskas 
liūdna ir be tikslo, žmogus men
kutis, be tikros sielos. Pagar
sėjusio j komedijoj “Revizorius” 
margas niekutis Chleštakovas, 
per klaidą, dėl vietos žmonių ir 
papročių (“žmonės nemokšos, 
savo pareigų nesupranta, kyši
ninkai, valstybės pinigų eikvo
tojai”) tampa viskuo — ir napo
leoniškai pučiasi. Gogolis sakė:

“Savo pirmais kūriniais aš 
šaipiausi, bet tuščioms, nežino
damas iš ko. Čia gi, komedijoje, 
taikiau taškan, kur viskas, kas 
bloga Rusijoj”.

Apysakoj “Miortviji Duši” 
(Mirusios Sielos) Gogolio pa
šaipa pasiekia čiukuro. Prof. 
Lavrinas sako: “Čia jau ne atski
ri iškrypėliai, keisti žmonės, bet 
eiliniai, vidutiniai Rusijos pi
liečiai — visuomenė, su geros 
pašaipos vertais poelgiais ir to
kia gyvenimo plikuma, kad jų 
gyvenimo tragedija yra nepajė
gumas iškelti ką nors tragiško”.

Nestebėtina,  Jei Gogoliui, vaiz
duojančiam pašaipos vertą be
tikslį rusų visuomenės gyveni
mą, kilo noras duoti savo tėvy
nei naujų gairių ir dvasinio va
dovavimo. Bet sieloje juto esąs 
bejėgis tokios kūrybinės augšty- 
bės pasiekti. Po pirmo bandy
mo, kritikas Bielinskis jam rašė:

“Tu garbini nagaiką, apašta
lauji nemokšumui, apgini juo
džiausią priespaudą ir tamsą”.

Gogolis, matyti, dėl to, labai 
kankinosi. Laiške Aksakovui, 
jis sakė:

“Dėl Kristaus meilės, stok 
mano vieton ir patirsi, kas ma
no pergyvenama., Tada pasakyk: 
ką galiu daryti? Ką ir kaip ga
liu rašyti?” ’

Jis vyksta Jeruzalėn, pasi
melsti prie Viešpaties Karsto, 
bet ir tas nesuteikia sielai ramu
mo. Maskvon grįžęs, jis patenka 
šventiko Konstantinovskio įta
kon ir labai kankinasi mintimis 
apie išganymą, apie velnius, pra
garą ir vieną naktį, staiga iš lo
vos pakilęs, sudegina antrąjį 
apysakos “Mirusios Sielos“ to
mą. Šeimininkui, A. P. Tolsto
jui, jis teisinosi:

“Žiūrėk, kokią galią piktoji 
dvasia turi. Aš norėjau sudegin
ti kaikuriuos raštus, bet sudegi
nau Mirusių Sielų rankraštį, ku
rį norėjau draugams palikti”.

Netrukus Gogolis mirė. Bet 
kaikurie jo žodžiai ir mūsų die
nai tinka. Pavyzdžiui, Mirusių 
Sielų pirmo tomo pabaigoje, 
centrinis veikėjas Čičikovas, jo 
sumanymams griuvus, sėda į 
troiką ir dulkių apsuptas, išdun
da. Gogolis čia sušunka:

“Ir tu, mano Rusija — ar gi 
nedundi, kaip troika, kurios nie
kas pralenkti neįstengia? Kelias 
po ratais rūksta, tiltai dreba, o tu 
pro viską praleki. Praeiviai, lyg 
prajovą nujausdami, stabteli ir 
stebisi, bene tu iš dangaus augš- 
tybių atsiųstoji perkūnija? Ką 
tavo baimę keliąs šuoliavimas 
lejpia? Atsako nėra. Tik skam
bučiai klaikiai suskamba, su
drumstas vėjas taršosi, o tu leki. 
Ateis valanda, kada visos tautos 
pasitrauks tau iš kelio!”.

Rusija — paslaptis, dar ir šian
dien nežinia, kur lekia. Bet aiš
ku: troika kada nors turės su
stoti, nes arkliai arba kris, arba 
turės būti pakeisti.

Vyt Sirvydas.



Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

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

Jūsų patarnavimui

skambinkite tel. 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-Concord Avė. 
8 didelių kamb., mūrinis na
mas su 2 moderniom virtu
vėm, įmokėti $3.500.

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

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

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

Real Estate
863 BLOOR STREET WEST

(prie Ossington Ave.)

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
4 rasite tik

J. BERŽINSKO 
parduotuvėje

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

SPORTO ŽINIOS

TEL.
| EM 3-2131 

Budime
24

valandas

DAR KARTĄ "APIE NEAIŠKIUS 
PAREIŠKIMUS"

LAS Kanados Vietininkijos Valdyba, 
turėdama pareigą ir teisę, kad ne- 
kompetetingi asmenys prisidengę LAS 
vardu ncvdiktą ir tąja veikla neklai
dintą lietuvišką visuomenę, ir kaipo 
vienintelė turėdama teisę veikti pagal 
Kanados teismo nutarimą, paskelbė 
'Tėv. Žib." ir "Nepr. Liet." pareiški
mą į "N. Lietuvoje" paskelbtus KLB 
Krašto Tarybos rinkimo sąrašus dėl se
kančią kandidatą: Alfonso Dociaus, 
Petro Paulenio, Stasio Pociūno ir Bro
nio Barcevičiaus.

"Laisva Lietuva Nr. 10/146, kaip ir 
per visą laiką nesiliovusi savo veikla 
klaidindama visuomenę, persikrikštiju
si į redakcinę kolegiją, necenzūruotoi 
aiškina, kod pareiškimai paskelbti Dr. 
Barkausko ir O. Snopelytės.

Tegul bus "IX" kolegijai atleista, 
jei ji iki šiol dar nežinojo, kod bet ko
kie raštai, kaip ir tolygūs pareiškimai, 
yra skelbiami ne tą, kurie po jais pa
sirašo, bet tų kieno vardu skelbiamo.

Minėti kandidatai nėra LAS noriai 
ne pagal Dr. Barkausko ir O. Snopely
tės asmeninę nuomonę, kaip rašo "L 
L", bet pagal Toronto skyriaus val
dybos nutarimą ir ją pačią laisvą apsi
sprendimą. Toronto skyriaus valdybą, 
kuri minėtiems asmenims anuliavo 
LAS nario statusą, turėtu pripažinti ir 
oponentai, nes ir jie jos išrinkime da
lyvavo ir už ją balsavo.

Aiškinti ir žinoti, kokio "fronto" vy
rai, pogąl #/LL" pareiškimą, yra įsta
tyti kandidatais į KLB Krašto Tarybos 
rinkimus, — LAS Kanados Vietininki
jos Valdyba neranda reikalo.

"LL" rašo, kad visuomenė jau už
tektinai "apšviesta" "Naujosios Infor
macijos" ir jos pačios reikalas spręsti, 
kurios grupelės yra aiškios ir kurios 
neaiškios. Tai yra vienkartinio sugebė
jimo logiškiausiai pasakyta tiesa.

Lietuviška visuomenė savo sprendi
mą, viešu pasmerkimu, šiuo reikalu, 
išnešė 1952 m. vasario mėn. 22 d. 
Toronto ALOKo seimelyje ir paskelbė 
viešai spaudoje. Iš to viešo pasmerki
mo, kaipo vienintelio, tolygaus lietu
vių dabarties išeivijos istorijoje, mato
si, kam ir kokiems reikalams patarnau
tų minėti kandidatai, tuo atveju, jei 
būtų išrinkti į Krašto Tarybą, kas LAS 
organizacijai buvo žinoma jau anks
čiau ir vertė imtis tam reikalui atatin
kamų veiksmų.

. Ne egoistinėms aistroms legalizuo
ti, kaip rašo "LL", LAS išėjo į Kana
dos teismą, bet ginti tikrąją LAS ideo
logiją ir saugoti nuo neleistinų iškry
pimų, kurie neša žalą ne vien LAS 
vidaus veiklai, bet ir visai lietuviu iš
eivijai ir jos vieningumui.

LAS nereikalauja teismo nei vienam 
atimti LAS nario statusą, bet teis- 

" mo prašo uždrausti veikti ir naudotis 
organizacijos turtu tiems, kurie yra 
pažeidę organizacijos vardą, garbę ir 
nusikaltę visuomenei.

Naująjam "LL" redaktoriui dėl įgy
tos garbės apsisprendusiam ir taip 
greit pamiršusiam, kodėl LAS buvo 
priverstas išeiti i teismą, — patarnau
dami jo ateities produktingam darbui, 
patiekiame ištraukas iŠ jo ankstyves
nės veiklos ir pasirašytų raštų:

1. "Išdiskutavus buv. Viet. V-bos 
vicepirmininko St. Jakubicko nusikal-

valdybos imtis atitinkamą žygtą, vi
siems tiems neleistiniems veiksmams 
užkirsti kelią. Alfonsas Docius (dabar
tinis "LL" redaktorius!...) pabrėžė, 
kad nusikaltėlis atatinkamą LAS or
ganą būtą suspenduotos visose eina
mose pareigose".

(Ištrauka iš visuotino susirinkimo 
protokolo, įvykusio 1952 m. rugpiū- 
Čio mėn. 10 dJ.

2. (Poreiškimas iš 1952 m. sausio 
mėn. 22 d. specialiai skirtas teismui):

"Mes žemiau pasirašę pareiškiame, 
kad 1951 m. liepos mėn. 6 d. įvyku
siame specialiame posėdyje, vienbal
siai nutarėme nušalinti St. Jokubic- 
ką iš "IX" redaktoriaus, kaipo netu
rintį tam atatinkamą kvalifikaciją, 
nes "LL" linija neturi visuomenės pri
tarimo, taip pat neturi pritarimo ir iš 
pačiu LAS norią.

LAS Kanados Vietininkijos Valdy
bos pirmininkas Dr. Kl. Liutkus-buvo 
įgaliotos laike dvieįą dieną Šį nuta
rimą pranešti St. Jokubickui. St. Ja- 
kubickas, kaipo jo asmeniniams inte
resams nenaudingą, griežtai atmetė.

Parašai: Dr. Kl. Liutkus, K. Pakal
niškis, A. Docius, E. Bumetstras, Pr. 
Berneckas".

VLL" dabartinio redaktoriaus nepa
stovumas, dažni, staigūs ir nelogiški 
apsisprendimai, nesiderina su juo, kai
po asmeniu. *

Pr. Berneckas
LAS Kanados Vietininkijos Valdybos 

Spaudos ir Infomrmacijų sk. Vedėjas.

Stepaitis — Toronto 
šachmatų ^meisteris

Toronto lietuvių šachmatų 
pirmenybių turnyras baigtas. 
Iki pabaigos vedęs pirmuoju, 
Matusevičius paskutinėj parti
joj suklupo prieš Šaltmirą ir tuo 
būdu Stepaitis jį pralenkė Ii 
taško.

Galutinė pirmenybių lentelė:
1. Stepaitis 7 t.
2. Misevičius 6% t. (BS—253/i) 

’3. Fabricijus 6% t. (BS—22%)
4. Rimas 6 t.
5. Paškauskas 5% t.
6. Sirutis 5 t.
7. Šaltmiras 4 t.

DR. A. RATINOW

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.

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

matizmo, skilvio ir kt.)
479% Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708.

DANTISTAS*
J A. GORCHYNSKI

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama, b
Pasiimamc ir pristatome.

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
_ _  _ ____ netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

/Z../Aj.7 SU sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
ri’inpęfincrai saiicrnmi Kai

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

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

30 metų valymo patyrimas

bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žirtomai 
firmai:

ESTO BAKERY
Kepame juodą ir ruginę duo
ną. Taip pat priimame užsaky
mus sviesto tortams ir kt. py
ragaičiams. Mes gaminame 
duoną iš žieminių rugių ir 
kviečių. Ten galima gauti es
tiškos dešros, sūrio ir šve
diškų žuvų konservų. ’Prekes 

galime pristatyti į namus.
1378 QUEEN ST. E. Toronto 

Tcl. GL. 2607 
Savininkas F. KRABI

t

m

ABJTC VAI B AVIMO MdVriA
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 labuL
Geri mokymo metodai, išdirbti mokyklos kartu su instruktoriais, 
bus pritaikinti šiame mokymo sezone.

Mokinkis vairuoti greit ir pigiai
/

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

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

ALEX GODDARD
DUNDAS—JANE ST. 

$11.500—6 kambariai ir veranda, 
atskiros mūrinis namas, alyva 
apšildomas, dvigubas garažas, 
įmokėti apie $3.000.

BLOOR—CLINTON 
$15.600—8 kamb. atskiras mūrinis, 

alyva apšildomas namas ir di
delis garažas, naudojamos kaip 
dirbtuvė. įmokėti apie $4.000. 
RUNNYMEDE—ANNETTE

$16.500—8 kamb., 2 vonios, atski
ras mūrinis namas, alyva apšil
domas ir privatus įvažiavimas į 
garažo.

RONCESVALLES—HIGH PARK Blvd. 
$17.500—8komb., 2 virtuvės, atski

ros mūrinis, alyva apšildomas 
namas. Garažui vieta. Įmokėti 
apie $6.000.

įvairiu ir įvairia kaina namu pasirin
kimui lietuvių mėgiamuose rajonuose 

prašome kreiptis į

Z. Čerkauskas
496 Runnymcde Rd. (prie Annette). 

Tel. LY. 5569, MU. 5184
> Namu Kl. 0322. 

ALEX GODDARD 
Real Estate and Business Broker

9. Mačiulaitis 1 t.
10. Kaunas % t.
Pagal Berger-Sonnebom siste

mą 2-3 vietą pasidalinusiems po 
6% t., antra vieta teko Matuse
vičiui.

Gaižutis turnyro “B” grupės, 
nugalėtojas

Greta “A” grupės pirmenybių 
turnyro vyko ir “B” grupės šach
matų turnyras.

Turnyras pbsibaigė neišaiški
nus nugalėtojo:

1—2 vt. Gaižutis ir Ranonis po 
4 taškus.

3—4 vt. Abromaitis ir Žaliado- 
nis po 2 taškus.

Pirmiesiems perlošus 3-jų par
tijų matčą, išlošė Gaižutis: 2%: 
%. Dėl B 4 vt. 3-jų partijų mat- 
čas bus perloštas artimoj ateity. 
Po to pirmieji du “B” grupės da
lyviai perlošia 2-jų partijų mat
čą su Mačhilaičiu. “A” grupės 
9 vt. — Kaunas — atsisakė to
liau dalyvauti šachmatų pirme
nybėse.

Fabricijus — žaibo turnyro 
nugalėtojas

Balandžio 11 d. po šachmati
ninkų susirinkimo įvyko žaibo 
turnyras, davęs šias pasekmes:

Fabricijus 6% t.
Mačiulaitis 5% t.- (BS-18%) 
Matusevičius 5% (BS-17%) 
Sirutis 5 t.
Paškauskas 4 (BS-12)

6. Rimas 4 t. (BS-11%)

2.
3.

5.

7. Stepaitis 3% t.
8. Ranonis 1 t. (BS-3%)
& Žilys 1 t. (BS-1)

P. Vaitonio simultanas
Gegužės 3 d. į Torontą atvyks

ta mūsų bei Kanados 1951 m. 
meisteris Povilas Vaitonis, ku
ris duos lieutvių šachmatinin
kams simultaną. Dalyvauti kvie
čiamas kiekvienas lietuvis šach
matininkas. Dalyvio mokestis $1. 
Simultanas prasidės 4 vai. p.p. 
Vieta dar nenumatyta, bus pra
nešta vėliau. Norintieji dalyvau
ti, registruojasi pas p. Stepaitį 
“Tulpės” svetainėje. Kiekvienas 
atsineša į simultaną savo šach
matų komplektą.

Ta proga bus' įteiktos dovanos 
turnyrų nugalėtojams.

Pranas Mačiulaitis.
Toronto sp. klubo “Vytis” 

krepšininkai pereitą sekmadienį 
buvo nuvykę į Montrealį ir mont 
reališkius nugalėjo 47:45.

“Vyties” stalo tenisininkai taip 
pat laimėjo 5:2.

Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse.

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS

Telef. Office: Ml. 8821, Namų: KE. 3663. - 465 Bloor St. W., Toronto

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rūšių laikrodžius. Galima 

įsigyti žiedų/Parduodamos įvairios auksinės ir sidabrinės 
prekės. Už darbą garantuoja. Kainos prieinamos.

Atidaryta iki 7 vai. vakaro.
272% QUEEN ST. W. TORONTO

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, HL •

$25.00 $25.00
Šis kuponas vertas $25.00 - 

jei pirksite automobilį.

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

50 CHEV TUDOR .............. .........  $1595.00
47 MERCURY SEDAN ............ $1095.06
48 STUDEBAKER ................... . $1195.00

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

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

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

Praveda 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. JUOZAP ATIS

Korespondenciniai kursai
Kanados švietimo reikalai yra 

provincinių organų žinioje. Cen
tro valdžia tik paremia finansiš
kai. Įvairių specialybių kores
pondenciniai kursai yra ruošia
mi taip pat provincinių vyriau
sybių. Šiais metais Darbo minis
terijos specialus komitetas išlei
do knygutę, kurioje yra surašyti 
visi visoje Kanadoje veikią kur
sai. Visoje Kanadoje tokių kur
sų — angliškų ir prancūziškų — 
pasirodo yra net 122. Mokestis už 
kursą svyruoja tarp $5 ir $25, 
daugumoje mažiau $15.

Centro valdžios pastangomis 
bus išvengta paralelizmo tokių 
pačių kursų organizavimo kelio
se provincijose.

Didžiausias namą 
pasirinkimas

visuose miesto rajonuose! 
Tik paskambinkite kiek Jūs turi 
te įmokėjimui pinigų — mes pa 

rodysime Jums namą!
$2.500 įmokėti, atskiras namas, 

kambarių, didelis kiemas si 
garažu.

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

$4.900 — mūrinis, 8 kambarių si 
garažais, gerame stovy narna: 

$5.000 — 11 kambarių, mūrini: 
atskiras, su dviem garažais.

$5.000 — atskiras, plytų narna:
10 kambarių, su dviem gara 
žais. Savaitinės pajamos $11! 
Parduodamas su baldais.

$5.500 — (pilna kaina $10.500) 
mūrinis, 8 kamb., su dvejomi 
moderniomis virtuvėmis.

$6.500 — atskiras, mūrinis, van
* deniu ir aliejum šildomas, 

kambarių namas ir garažai.
$7.000 — vandeniu ir aliejum ši] 

domas, mūrinis, atskiras su 
virtuvėmis.

$7.000 — 10 kambarių, 17 meti 
senumo, dviejų augštų, atsk; 
ras, vandeniu šildomas.

$10.000 — atskiras, aliejum ši] 
domas, 3 vonios, 3 virtuvė: 
Mėnesinės pajamos $500.

Visais namų pirkimo ir pardavi 
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS
1675 Bloor Si. W. Tol. KE. 794 

po darbo LA. 1250
K. Willes Real Estatt

BRONIUS SERGAUTIS
Toronto, Ont., tek KE. 7593. 

Paskolos statyboms, NHA pa
skolos, paskolos perkant namus.

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

davimo dokumentus.
Įvairus draudimas.

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. Alie 
jaus šildymas. Dideli kamba 
riai. 4 vietų vonios kambarys 
Garažas. Didelis sklypas. Kai 
na $16.900, įmokėti apie $6.00C

Keele prie Glenlake
Tvirtas mūrinis 7 kambarių ats 

kiras namas. 2 virtuvės, 2 vo 
nios. Garažas. Šiuo laiku išnuo 
motas už $91 į mėn. Geros iš 
simokėjimo sąlygos. Įmokėt 
$3.000. Pilna kaina $12.000.

St. Clare prie College
Mūrinis 6 kambarių atskiras na 

mas. Garažas. Įmokėti $3.00C 
Pilna kaina $10.500.

Visais turto pirkimo ir parda
vimo reikalais Jums patarnaus

FELIKSAS SENKUS
Tel. LL. 3744.

William Bolland Real Estate
1130 College St, Toronto, On

plieno dirbiniai.___________ c?
'WALTER UŪPPEL1

įį’^fiUKŠČĮAUSICS RŪŠIES MtNOJgj'// 
^^fewKDARBni. SRMINIAĮ^&lJ

Or \<
f/ . M

sidabro papuošalai, keramika \ 
odos ir meno išdirbinialLietuviškos \ 

kjr kitų tautu klasikines muzikos,^ 
tt^^Z^lJlokštetė^^^f^^

JitiJuitciukite mū4ųfMUįai-u(eūtekaiatsijo.

BE RADIO,

elektrinių prosų, krosnių, du 
kiasurblių, laikrodžių, skalbiu 
mašinų ir tt. taisymo, Europ< 
aparatams pakeičiamas transfo: 
matorius už $12; bat. durų skan 
būtis įrengiamas už $6; elekt 
durų užraktas su mygtukais i 
$20; auto radio su įrengimų kon 
plektu $60 ir kiti darbai atlieki 
mi greitai ir pigiąi. Už atlik! 
darbą garantuoju ir pageidai 
jant taisau namuose.
Skambinti 8 vai. ryto 10 vai. vai 
tel. LL. 7354.

RADIOMECHANIKAS 
F. RICKUS

Dirbtuvė 1046 Dundas St. W.

> Parduodant ar perkant namą ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MODKIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais 'LL. 5143

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. Pe. įlei
dus akims tame laikotarpyje, pakeičiame kojines 
arba grąžiname pinigus.

Užsisakykite dar šiandien, sutaupysite.
Informacijoms ir užsakymui kreiptis:

. 224 STERLING RD., TORONTO, ONT. TEL. LA. 9905 , 
Agentas K. KIŽYS

i
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MANN-MARTEL
USGAR—QUEEN

$10.900. 7 erdvių kamb. mūrinis na- 
* mos, dvigubos garažas. Ge

ros nuomavimo distriktas* 
Normalus įmokejūnos.

CLAREMONT—DUNPAS
$10.9uv. o Komo, švarus ir gerame 

stovyje namas. Garažas. 
Žemos įmokeį ynos.

BLOOR—BROCK
$12.500. 6 kamb. mūrinis namas, 2 

virtuvės, dvigubas garažas.
* ' Vienas atviras mortgage.

DUNDAS—DUFFERIN
$13.500. Atskiras mūrinis duplex. 2 

butai po 4 kamb., dvi vo
nios, alyvos apšildymas, di
delis sklypas. Idealus pirki- 

o . k i mos dviems šeimoms su-

BLOOR—INDIAN RD.
$1,6.30C. 8 kamb. atskiras mūrinis 

namas, karšto vandens ir 
alyvos apšildymas, dvigu
bas garažas. .

<. BLOOR—QUEBEC
$21.000. Atskiras mūrinis namas, 

karšto vandens apšildymas, 
garažas, 260 pėdų kiemas. 
Graži gt., gražus namas su 
augštų pajamų galimybė
mis.

t Į . ? ‘

Visais namų pirkimo ir pardavimo 
reikalais kreipkitės į

V, MEILUS
1663 Bloor St. W. Td. OL. 2354 

Nomu telef. RU. 1-0203. .

M ANN & MARTEL 
REALTORS

Viskas pasikeitę
— Papasakok, kaip tu* su Ro

bertu lankydavotės pas Marytę.
— O tai sena ir neįdomi isto

rija! Prieš tai mudu buvom ge
riausi draugai, o vėliau... visai 
pasikeitė mūsų nuomonės.

- - o —
Traukiny vienoje kupė sėdėjo 

du jaunuoliai ir nepąžįstama 
jauna ponia. Jaunuoliai nutarė 
kaip nors užvesti kalbą į kurią 
įsiterptų ir jų bendrakeleivė.

— Mano vardas Povilas, bet 
aš nesu apaštalas, — pradėjo 
vienas.

— O! Kaip gražu iš jūsų pu
sės! O aš esu Petras, bet nešven
tas, — pastebėjo draugas^

— Aš esu Marija, bet prie sa
vo vardo nieko daugiau neturiu 
pridėti, 
ponia.

Nepriėmė į traukinį
Kiaulių pirklys, kaip buvo ža

dėjęs, negalėdamas atvykti, te-
I legrafuoja žmonai:

— Traukinys nepriėmė kiau-

Norėjo apginti
Kaltinamasis, primušęs polici

ninką, aiškinasi:
— Aš pamačiau ant jo kaklo 

bitę. Pasidarė gaila, kad įgels. 
Na, ir rėžiau iš visos sveikatos.

Protezas kaltas

WELLAND, OnL
Apylinkės lietuvių žiniai

Pranešame, kad artinantis 
rinkimams į Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Tarybą, Welando 
apylinkės balsuotojų sąrašai 
randasi apylinkėje šiose vietose:

K. Stankevičius, 82 Linkoln 
St., Welland, Ont.;

G. Skaistys, 114 KiJialy St., E., 
• Port Colborne, Ont., tel. 9036;

Neišlaikiusi šoferio egzamenų, I Niagara Falls, Ont., LOK įga- 
įgyvenusi ponia skundžiasi Jotinis: Vytautas Macikūnas,

’ b'»

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
lm.c'c.

‘ ’ ■ s Gydytojas ir
’ CHIRURGAS’

’ Priėmimo valandoš *2-4^39 ir'

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. WA 1341.

9-

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA ; * ■’ •” ■ ■ • 

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

386 Bathurst St. Toronto 
.. • TeL EL 6515 /;

AKIU SPECIALISTAS
M. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

BR. BUKOWSKA, R.O. 
AKIŲ SPECIALISTĖ

- įsiterpę ępsišypsojusi

lių, atvyksiu rytoj.
Kasa nepasitenkina

— Bet-' moterys.-kasininkės su 
kasa retai tepabėga,

— Teisingai. Paprastai 
kartu-pasiima ir šefą.

Grąžinti nereikės
Johan Strauss buvo labai iš

laidus, tąčiau nemėgo, kad kai- 
kurie žmonės jo ta silpnybe nau
dodavosi. ■

Vienas toks šukuotojas jam 
! kartą tarė: C ■

— Maestro, šiąnakt sapnavau, 
kad man dovanojai 100 guldenų.

— Oho! Visas, kapitalas. Bet 
grąžinti nereikės .’. .

jos

pagyvenusi
draugei:

— Matai, brangioji, tik vakar 
gydytojas Įtaisė naują dantų pro
tezą, o šiandien, va, nė žodžio 
teisingai ištarti negalėjau...

Paaiškino
— Kas yra deficitas?

. — Deficitas yra tai, kas lieka, 
kai nieko nebeturi.

Svetimas kraujas kaltas
Senyvas vienietis, atlikęs 

bausmę už vagystę, pasakoja sa
vo kaimynams:

— Pe.r visus savo 60 metų nė 
adatos svetimos nepaliečiau, o 
štai senatvėje... Matyt, kraujas, 
kurį ligoninėje man įliejo, buvo 
vagies.

Kad nudžiūtų
Policininkas sulaiko 90 mylių 

greičiu važiuojantį automobi
listą.

—Ko taip skubi?'Tamstos pa
vardė?,

— Mat, tvarkos dabotojau, aš 
tik nuploviau mašiną ir norėjau, 
kad greičiau nudžiūtų...
. Kai publicistas sukulia 

veidrodį
“Protestuoju prieš pagonišką 

kampaniją šmeižti ir- diskredi
tuoti vertingus Lietuvos valsty
bės vyrus’.’.,

Br. Raila :
“Nepr. Liet.” Nr. 15(261 j

2197 Pine Grove Ave., Niagara 
Falls, Ont., telef. 4849-R.

Minėtose vietovėse kiekvienas 
apylinkės ribose gyvenąs lietu
vis turįs teisę balsuoti gali pasi
tikrinti ar jis yra įtrauktas į bal
suotojų sąrašus. Neužsiregistra
vę tautiečiai ten pat galės užpil
dyti registracijos korteles.

Wellande balsavimų būstinė 
numatyta: Slovakų Klubo pa
talpos, Hagar St., Welland, Ont.

Balsavimai prasideda 10 vai. 
ryto irbaigiasi 12 vai. nakties.

Wellando Apyl. LOKas.

RADIO AND TELEVISION SERVICE 
Phone OL. 3356

236 GLADSTONE AVE. (prie Dundas St. W.) TORONTO, Ont
DIRBTUVĖJE TAISOMA: ų

televizijos .priimtųvpę r adj jo a pa rate i, nesvarbu kurios 
firmos ir kokiams stovyje'bebūtų, jie bus pagal Jūsų pagei
davimą perdirbti,':atnėūjirtti, pataisyti.
BE TOZ taisome, ir; kitus elektroninius ir elektromechaninius 
.prietaisus: frizavimo salionu elektrinius, aparatus, mažo 
galingumo elektros motorus, grindų poliruotojus, dulkių 
siu/bliuš, šaldytuvus ir visus kitokius namų ruošos elektri-

■ nius aparatus. \
Darbas atliekamas 18-ka metų praktikos turinčio s pečio lis-
te,’^kVėlZr/ŠKŽI^INGAI ir PIGIAI. Jei nepatogu atgabenti ' '- -

r - ..— paimame iš Jūsų namu.
KREIPTIS ASMENIŠKAI AR TELEFONU OL. 3356

' Atidaryta nuo 9 vai. ,ryto iki 6 vaL vakaro.

Strasseris prašosi
• deportuojamas

Kadaise Hitlerio kovos drau
gas, vėliau pabėgėlis nuo jo, Ot
to Strasser vis negali gauti lei
dimo grįžti į V. Vokietiją. Pa
sinaudodamas Bonnos vyr. vi
daus reik, ministėrioi priekaištu, 
kad jis sufalsifikavęs oficialius 
dokumentus, kad , galėtų grįžti į 
Vokietiją, Strasseris kreipėsi «į 
Bonnos vyriausybę, reikalauda- 

!mas, kad ji pareikalautų Kana
dos valdžią jį išduoti teismui, 
o į Otavą kreipėsi prašydamas 
jį deportuoti į Vokietiją, kad ten 
galėtų teisme apsiginti dėl kalti
nimų. / / -

Komunistai Prancūzijoje 
smunka

Kanados ambasadorius Pran
cūzijoje gėn- Vanier, savo kalbo
je kanadiečių klube Montrealy 
pastebėjo, kad komunistų įtaka 
Prancūzijoje labai silpnėja. Taip 
1944 m. komunistinių laikraščių 
tiražai siekę 2.600.000, 1947 m. ko
vo men.’tiražai dar siekę 1.500- 
.000, o dabar besiekia vos 1.000.- 
000. Iš 627 Atstovų parlamente 
komunistai kadaise turėjo.180, o 
dabar beturi vos 100. Iš 1946 m. 
komunistų valdžioje buvusių 
darbo unijų pusė nuo jų jau iš-

PARDUODAMI 
NAMAI •

HIGH PARK RAJONE
.000 (Constance gt.) atskiras IX) 
kambarių, vond. alyva šild., 2 
virtuv., 4 kinkos, modernios vir
tuvės ir vonios. Sklypas 27x170. 
Tai pirmos klasės namas tame 
rajone. Įmokėti apie $7.000.

$15.500 (Galley avė.) atskiras 8 kam
barių plius svetainė skiepe. Aly
va kūren. šaldymo-šildymo įren
gimas. 2 virtuvės. Nemaži kam
bariai. Įmokėti $5.500.

ST. JOHN ST.
$12.500 (netoli Dundas gt.) atskiras 

6 kamb. plius 3 uždor. veran
dos), Vandeniu-oru šildomas. 2 
garažai. Švarus patrauklus na
mas. Sklypas 20x120. Įmokėti 
$3.500.

HAVELOCK AVE. , . 
$14.500 pusiau atskiras 8 kambarių 

puikus vidus. Sklypas 22x140. 
Įmokėti $4.500.

CLAREMONT AVE.
$9.000 7 kamb. oru-alyva šild. įmo

kėti $2.500.

NORTHCOTE AVĖ.
$7.000 7 kamb. Garažas. Oru angį, 

šild. Įmokėti $2.500.
OSLER AVE.

$6.500, pusiau atskiras, 5 kambarių 
mūrinis, oru angį. Šild. įmokė
ti $1.300

•
Pasirinkti įvairių namų, biznių ir įvai
ria kaina, paskolų reikalu ir tt. pra- 
šonie kreiptis:

DR. JUOZAS KAŠKELIS
Telef. WĄ. 2648, WA. 2647 

575 Queen St. W. (prie Bathurst) 
II augštas.

R. TESLIA REAL ESTATE
& INSURANCE BROKER

$19.

DR. F. TICKETT
Gydytojas

■ u-'

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef.: WA 3754

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS'

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

Priima vakarais pagal susita
rimų. Tel. WA 9822

Atsinešk šį skelbimų - 10^ nuolaidos!
Naujas atradimas sustabdymui: galvos niežėjimą, plaukų kritimą 
pleiskanoms. Shampo o— $1.60. Tonic — $1.40

Sėkmingi rezultatai arba grąžinam pinigus

GOLDENBERGS HAIRDRESSING
Ilgalaikio sušukavimo ir plaukų dažymo specialistas

1138 DUNDAS ST. W. (prie Ossington Ave.) Telef.: ME. 8117

Pigiai ir skubiai perveža baidus
s STATYBOS MEDŽIAGAS IR KT.

VISOMIS SAVAITĖS DIENOMIS.

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

Mes dirhame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai. vakaro.

Lietuvių Baidų Krautuvė

$10 nuolaidos, kas atsineš ši skelbimą ir pirks nemažiau kaip už S50

AKIU SPECIALISTAS

L LUNŠKY. R.0. &

Tikrinu akis ^r pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikais. 
Priėmimo valandos: kasai?-- 
nuo 10 vai. rvto iki 9. vai. vak. 
Sekmadien. pagal sutarimą.
’• 55 St. John’s Rd. W. Toronto 

’ ’ kampas 94 Laws St.
Tel. LYndhurst 0052

W

Pritaiko- akinius visiems ;akių 
defektams. Ištiria akių ner
vus, kurie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto 

Tel. RA 3924

Z&TANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir yyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs

■ (EE—EEE)
143’8 Dundas St. W. Toronto \

, ..._ (prie. Gladstone)

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

COLLIS-FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-S094

Paieškojimai
Šileikis Juozas, kilęs i? Zarasų 

apskr.. Liminaselio km. Šiuo lai
ku turėtų gyventi Vokietijoje. 
Atsiliepti Gabrieliui Pošiui, 1579 
Dundas.. St. W., Toronto, Ont., 
Canada. ” ■

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

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

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju į na

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

MANNING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave.
- Tel. WA—0791

Perkraustome ir pervežame 
įvairius daiktus vakarais ir 
dienos metu. Kalbame vokiš

kai, rusiškai ir lenkiškai.

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 —

PROSĄVIMAS — 
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Seymour Hermant • •
ADVOKATAS, NOTARAS

ir tt.
Suite 410,

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

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

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

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

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

Ed. KGNDRATAS
Turiu dideli 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, kotelius ir kt. biznius, mes mielai 

suteiksime sąžiningą patarnavimą.
Pardavimui turime dideli pasirinkimą.

Prašome kreiptis: ;

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

LONDON FURNITURE CO
Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji 
ir atnauj .narni seni. - Kalbame europ. kalbomū

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

“EUROPA” FOTO STUDIO 
TeL WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies r___

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

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokė j imui

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

*

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos
Sav. Feliksas Jonynas

Susipažinimo ir susirašinėjimo 
biuras atlieka visus patarnavi
mus. Atstovauja du vokiečių biu
rus. Griežčiausia paslaptis. Sąra
šai tik $1. Rašyti: “Viktoria”, 355 
1 Clarence Str., London, Ont

«

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų* 

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

• lovų komplektai, r„ 
j b /?• sravamos mašinos, 
’ • krosnys ir tt

, . f ., Kalbame rusų kalba - * ,
____ Reprez.

FREEMAN & NEWTON Real Estate Brokers, Simcoe, Ont.

Pigiai parduodama gyvulinė farma 
Perth, OnL, 200 akrų (100 miško), su trobesiais, prie 
miestelio ir gražaus ežero, kaina $3.000 ir $1.500 įmokėti.

z
Tabako farina: 119 akrai, 45 sodinimo teisė, geri trobe
siai, geras traktorius ir visa mašinerija — $40.000 ir 
$10.000 įmokėti.

Juozas Žemaitis
R.R. 1 Simcoe, Ont. Telef. 1666 (tarp 9-5 vai.)

MES GELBIME ATSIKVIESTI JŪSŲ 
GIMINES IR DRAUGUS I 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 i JAV ir kitus kraš
tus, o taipogi pilietybės dokumentus, testamentus, įgaliavimus, 
sutartis ir kit.

DOMINION TRAVEL OFFICE
S. HEIFETZ. VIEŠOJO NOTARIJATO VEDĖJAS

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

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

LAIKRODININKĄ
■turinti 30 metų profesinę praktikų 

Kalbu lenkiškai
M. MALINA — 1187 DUNDAS ST, W. TORONTO
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Prisiminkime motinas
Pradedant ateinančiu šeštadie

niu, Toronto liet. kat. bažnyčioje, 
per aštuoęias> dienas' 8 va£ rytą 
bus laikomos Dievo Motinos gar
bei giedotinės, syėnjpą. Mišios, 
prašant Augsčiausiojo palaimos 
lietuvei motinai, esančiai už ge
ležinės uždangos. Novena baig
sis Motinos Dieną 9.30 vai. pa
maldomis. ’’ "

A * * ‘ 1

* Lietuvių skyrius parodoje
Toronto ALOKo pastangomis 

jau gautas teigiamas atsakymas 
per p. Monkienę iš' vyr. parodos 
komiteto, kad lietuviai šiais me
tais gauna parodoje vietą.

Parodos rengimo reikalu ba
landžio 22 d. 8 vai. vak. “Tulpės” 
svetainėje kviečiartias parodos 
komiteto posėdis skubiems pa
rengiamiesiems darbams aptarti.

ALOK Prezidiumas.

Ateitininkų susirinkimas
Sekmadienį, balandžio 27 d. 5 

vai. p.p. “Tėviškės Žiburių” pa
talpose vyks Toronto Vyr. At-kų 
susirinkimas. Pasistenkime visi 
dalyvauti.

Toronto Vyr, At-kų K. V-ba.

!. Liet . Radio valandos 
pereitą šeštadienį nebuvo, nes 
jos vedėjas p. J. R. Simanavi
čius buvo išvykęstį savo tėvelio 
laidotuves į JAV.

Skautų patrono šv. Jurgio 
šventės proga

Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjun
gos Tarybos Piranijos nutarimu 
sekantieji Kanadoje gyvenantie
ji skautų vadai yra apdovanoti 
ordinais ir pakelti į augštesnius 
laipsnius:

Padėkos ordinu — LSB Vy
riausiasis Skautininkas ir “Skau
tų Aido” redaktorius v.s. Stepas 
Kairys.

Delijos ordinu — s. Zigmas 
Paulionis ir ps. Herbertas Ste- 
paitis.

Už Nuopelnus ordinu — v. si. 
Petras Ą... Pundzevičius.

Tėvynės sūnaus žymeniu — si. 
Apolinaras Gotceitas.

Į vyr. skautininkb laipsnį pa
keltas — s. Vytautas Skrinskas.

Į skautininkės — ps. Stasė Ši- 
leikytė.

Į paskautinįnko — v. valt. Vla
das Rusas ir v.^sl. Vytautas Sa- 
balys (Montrealyjė).

Polyna Stos

Visi į garsiausi lietuvių

REPREZENTACINI KONCERTĄ
Šį šeštadienį, balandžio 26 d^ 8 vai. vak., pirmų kartų Eaton Auditorium Toronte

PASAULINIO MASTO METROPOLITAN OPEROS — PRIMADONA — SOPRANO LIETUVAITĖ

CT išpildo turiningą programą.

Koncerte dalyvauja augšti Ontario provincijos ir Toronto miesto valdžios pareigūnai, žymūs muzikos kritikai bei spaudos atstovai 
£• Gera proga susitikti draugus iš kaimyninių lietuvių kolonijų.

Jau NUMERUOTUS BILIETUS po $1.00,1.50 ir 2.00 galima įsigyti kasdein Eaton Auditorijos kasoj asmeniškai ar telefonu TR. 1144; 
Toronte “Tulpė” svetainėje kasdien; Hamiltone pas Jer. Pleinį, 113 Cannon St. Telef. 22698; St. Catharines pas Tėvą Petrą Baniųną.

Nepraleiskite vienintelės progos išgirsti nepaprastų mūsų tautos talentų!

Inžinieriams h* architektams
Visuotinis metinis PLIAS Ka

nados skyriaus susirinkimas šau
kiamas balandžio 25 d., penkta
dienį, 8 vai. vak. lietuvių para
pijos salėje 941 Dundas St. W.

Dienotvarkė:
1. Prezidiumo rinkimas,
2. Valdybos pranešimas ir dis

kusijos,
3. Valdybos rinkimas,
4. Sumanymai.
Nariai prašomi dalyvauti.

Skyriaus Valdyba.
“Dainos” grupes susirinkimas 

įvyks balandžio 25 d. 8 vai. vak. 
pas narę p.- E. Ališauskienę, 545 
Indian Rd. Narės ir norinčios su 
“Dainos“ veikla susipažinti, pra
šomos atsilankyti.

“Dainos” pavasarinis 
kartūno balius

įvyks gegužės 17 d. 8 vai. vak., 
404 Bathurst salėse. Suknelės pa
geidaujamos kasdienio ilgio. Ge
riausia suknelė bus premijuoja
ma.

. i :*t • .• -

Kūn. Jūfkšas 
atvykęs iš Bogotos, Kolumbijo
je, pakeliui pas savo bičiulį kun. 
Sabą į Sudbury, buvo sustojęs 
Toronte ir sekmadienį 12 vai. at
laikė šv; Mišias.

Geriausia dovana motinoms
— gera knyga

Artinasi Motinos Diena. Kuogi 
mes savo motinėles pradžiugin
sime? Atsilankykite į “Tėviš
kės Žiburių” knygyną — rasite 
naujausių ir geriausių mūsų ir 
svetimųjų rašytojų veikalų. Šia 
proga ypatingai dovanoms tinka 
šios knygos:

1. Šatrijos Raganos Sename 
Dvare. Ši knyga Tarptautiniame 
Moterų kongrese Paryžiuje bu
vo pripažinta, kaip gražiausia 
knyga apie motiną. Leidyklos 
“Baltija” gražiai išleista. Kaina 
2 doleriai.

2. Didžiosios atgailos. Naujau
sia jauno ir gabaus rašytojo kny
ga — novelės. Gražiai išleista, 
drobės apdaruose — kaina $3.70.

3. Kuprelis; Žinomojo mūsų 
klasiko Igno Šeiniaus žymiausias 
veikalas. Gražiai “Tremties” lei
dyklos išleista drobės įrišime, 
kaina $2.20.

4. Gintariniai vartai. Naujau
sias populiariosiom mūsų rašyto- 
tojos Nelės Mazalaitės veikalas. 
Kaina $2.20.

5. Tėvynė Lietuva. Mūsų ži
nomo foto menininko Augustino 
vaizdų knyga. Kaina $5.25.

Parapijos susirinkimas
Praėjusį sekmadienį įvykusia

me parapijos susirinkime, Baž
nyčios Statymo Fondo Valdyba 
padarė pranešimą apie atliktus 
parengiamuosius darbus. Gau
sesniam pinigų sukėlimui, susi
rinkimas nutarė apsidėti mokes
čiu nuo kiekvieno dirbančio į 
metus minimaliai $12. Nors šis 
parapijiečių apsidėjimas metiniu 
mokesčiu yra daugiau moralinio 
pobūdžio, susirinkimas vienok 
pageidavo, kad prie parapijos 
būtų sudaromi duokles įnešusių- 
jų ir neįnešusiųjų parapijiečių 
sąrašai ir kad tai būtų primena
ma neatlikusiems teikiant įvai
rius patarnavimus. Metams per
rinkta BSF valdyba, kuri parei
gomis pasiskirstys pirmame sa
vo posėdyje.

Apie naujosios bažnyčios pla
nus, susirinkimo dalyviams pra
nešimą padarė projekto autorius 
inž. Dr. A. Kulpavičius, specia
liai tam reikalui atvykęs iš 
Montrealio. .
J . Sąryšy su fondo Vald. nario 
Vlado Simanavičiaus tėvelio 
mirtimi, susirinkimas jam ir ra
dio valandėlės vedėjui Jonui Ro
bertui, visada paskelbiančiam 
per liet, radio valandėlę visus 
fondo valdybos pranešimus, pa
reiškė užuojautą.

“Caritas” rinkliava
Prie liet, parapijos veikiąs šal- 

pos-labdaros organas “Caritas” 
vargan patekusiems lietuviams 
šelpti bažnyčioje pravestoj rink
liavoj surinko $147.75. Už aukas 
geradariams nuoširdžiai dėko
jam. ’’Caritas”.

Vedybos — krikštynos
Praėjusį savaitgalį Toronto 

liet. kat. bažnyčioje susituokė: 
Adolfas Bekeris ir Ieva Okulicz, 
Juozas Janulaitis ir Koste Kriau- 
čeliūnaitė, Jonas Matijošaitis ir 
Edeltryd Schmid, Pranas Šei
rys ir Eleonora Svetihskaitė.

Pakrikštyta: Vytautas Juoza
pas' Tamulaitis, Viktoras Kazi
mieras Kaknevičius, Vytas Pet
ras Tikuišis ir Gražina Maria 
Marcinėnaitė.

‘ Iš Anglijos 
balandžio 4 d. laivu “Columbia” 
išplaukė ir balandžio 10 d. Hali-' 
faxą pasiekė apie 20 Anglijoje 
gyvenusių lietuvių. Didelė jų 
dalis apsistojo Toronte. Atvyku
sių tarpe yra pp. Juozapavičius. 
Taseckai, Jurevičiūtė, Paulikai- 
tis, Šleževičius ir kt.

Pamaldos už a.a. Simanavičių
Mirus Toronte gyvenančių vi

suomenininkų pp. Simanavičių 
tėveliui, Toronto liet, bažnyčioje 
balandžio 26 d., šeštadienį, 10 
vai. už velionies sielą įvyksta iš
kilmingos gedulingos pamaldos, 
kuriose giedos lietuviai solistai.

Operų ištraukų koncertas
Pereitą šeštadienį Hart House 

teatre Karališkosios konservato
rijos Operos mokyklos koncer
te buvo pastatytos keturių operų 
ištraukos — su vaidyba ir kos
tiumais, tik be dekoracijų. Taip 
pat orkestro vietoje buvo du pia
nistai. Dirigavo pats N. Gold- 
midt, rež. H. G. Torel, kuris 
prieš kiekvieną ištrauką apibū
dino visą tą operą, privesdamas 
prie atitinkamos scenos.

Iš mokyklinio pastatymo daug 
ko reikalauti netektų, bet čia bu
vo jaučiama taikli vadovų — 
konservatorijos profesorių/ — 
ranka, o taip pat gerų vilčių ža
dančios jaunosios jėgos. Galima 
džiaugtis, kad Toronto operos 
mokykla tvirtu žingsniu žengia Į 
savo operos sukūrimą.

Poros dešimtų lietuvių klausy
tojų dėmesys buvo sukauptas į 
paskutinį numerį, užėmusį visą 
antrąją koncerto dalį po pertrau
kos, į Verdi operos “La forza del 
destino” ištrauką, kurioje, greta 
malonaus Leonoros (Suzette Na- 
don) soprano, Tėvo Gvardijono 
rolėje pasirodė nenuilstamai ir 
sėkmingai savo tikslo siekiąs 
mūsų Vaclovas Verikaitis. .... v

Įtemptai lauktoji scena mūsų 
neapvylė. Tėvas Gvardijohas pa
sirodė scenoje tvirtai ir laikyse
na ir žymiai tobulėjančia daina
vimo technika Nelaimingosios pa 
lūžtančios Leonoros ir tvirtojo 
Tėvo Gvardijono arijos bei due
tai, o pagaliau įspūdingoji išri
šimo scena, dalyvaujant vyrų 
chorui, pavergė gausią auditori
ją, sudarydama didžiosios operos 
nuotaika.

Malonu, kad nors vienas lie- 
vis sėkmingai veržiasi šiame 
krašte į taip naują kelią. Mes 
linkime tik sėkmės ir ištvermės, 
o mūsajai visuomenei norisi pri
minti dažniau susidomėti kon
servatorijos rengiamais klasinės 
muzikos koncertais, kokie kitur 
mums sunkiai teprieinami.

Pastebėtina, kad ir “GI. and 
M.” recenzentas P. McCarthy, 
pirmadienio numery rašydamas 
apie šį koncertą, iš vyriškų bal
sų išskyrė tik V. Verikaitį.
Išnuomojamas frontinis kamba
rys porai be vaikų I-me augšte. 
Galima naudotis virtuve. Tei
rautis PR. 1089.
Išnuomojamas suaugusiems, II 
augšte didelis su baldais kamba
rys. Galima naudotis virtuve. 
Telef. ME. 1602.
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė II-me augšte. 236 Crawford 
St. Tel. KE. 2245.

Staigmena!
Toronto lietuviškas orkestras
visus maloniai kviečia nepamiršti atsilankyti i 

ORKESTRO PIRMĄJĮ PASIRODYMĄ

KONCERTĄ - BALIŲ
PENKTADIENI, GEGUŽĖS 2 DIENĄ, rVAL. VAK.

1087 Queen ST. W. (kampas Queen-Dovercourt Rd., lenkų Salėj)
Daug lietuviškos muzikos, turtingas valgiais 
ir gėrimais bufetas, loterija, įvairenybės ir tt.

,, Orkestro Vadovas.

MONTREAL. Cue.
Kun. S. Kulbis, S J, keliauja
Kun. Kulbis, SJ, ką tik sugrį

žęs į Montrealį iš JAV vėl iš
vyksta į savo ilgą kasmetinę ke
lionę po lietuvių kolonijas Ka
nadoje. Žada būti:
Balandžio 27 d. Pembroke, Orit.; 
Gegužės 4 d. Timmins, Ont.;
Gegužės 11 d. Edmonton, Alta.; 
Gegužės 18 d. Calgary, Alta.;
Gegužės 25 d. Lethbridge, Alta.; 
Birželio 1 d. Crow’s Nest Pass, 
Brit. Columbia;
Birželio 8 d. Brooks, Alta., ir kt.

Stonkienė, tai už metų galėtume ir baž
nyčia pastatyti, ne tik vėliava įsitaisyti.

Po $5 aukojo: Budrevičiėnė, Elnginic 
Hormėr, Reė. Roger Pillord; po $3 — 
Bilevičienė, Mr. Verdy; po $2-----Ben-
džiūnienė Marija, Dovydaitienė Magda
lena, Magdalena Vilimienė, Černienė 
Petrė, N. Lemieux, Fermende Bellerose, 
Meilė Moniere $1.50; po $1 ’— p. Ar- 
latiskienė Ona, Motuzienė Magdalena, 
Sakalas Antanas, M. Portelonče, p. La- 
dyga, Ginaitienė Magdalena, Burbienė 
Viktorija, Greitoitienė Emilija, Meilė 
Koupell, Mr. Lemieux, Juozas Vilkaitis, 
Žukauskienė^MelIe Menard Meile, A. 
Giront ir pK-Mjkalūjienė. Outremont šv. 
Povilo parapijos tretininkės aukojo $7.

Visiems aukojusiems širdingai dėkoja- 
inė taip pat dėkojame Aušros Vartų pa-
rapijos klebonui kun. Kubiliui už vė 
liovos pašventinimę.

Tretininkės.

KINO “CENTRE” 772 D"o‘-w
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas orą?

Ketvirtadienį — šeštadienį, balandžio 24, 25^26 d.
1. ANNIE GET YOUR GUN—spalv.—Betty Huton, How. Keel
2. TARZAN & LEOPARD WOMAN — Johny Weissmueller

Pirmadienį — trečiadienį, balandžio 28, 29, 30 d.
1. BUCCANEERS — Fredric March
2. AS YOU WERE — Joe Sawyer, Wm. Tracy

ŪNKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
[Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga’’

Išnuomojami III-mc augšte 2 
kambariai ir virtuvė. 236 Craw
ford St Telef. KE. 2245.
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė II augšte su ar be baldų. 
207 Mutual St. Tel. WA. 9742. 
Skambinti tarp 6-7 vai. vak.
Perkraustymo reikalais prašo
me skambinti WA. 9742. ,

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR J PROVtNCIJĄ.
Kreiptis:

235 Pacific Avė., Toronto, Ont. 
Telefonas MU. 1214

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas

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

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

susitarimą

Telefonas ME.

Naudoja lietuvišką vėliavą
Iš Dundas gatvėje anksčiau 

buvusių patalpų p. Pakėho kir
pykla persikėlė į kitą gatvės pu
sę. Tose pačiose patalpose namo 
savininkas kitatautis įkūrė kir
pyklą ir lietuviams klijentams 
klaidinti ant lango netik užrašė 
lietuviškai “Kirpykla”, bet išda
žė, kaip Pakėno buvo, trispal
vę lietuvišką vėliavą skyde, nors

jis nei lietuviškai moka, nei su 
Lietuva nieko bendra nėra turė
jęs. Pakėno protestai bei pastan
gos tuos lietuviškus ženklus pa
šalinti tuo tarpu negelbėjo nieko-.

— Belgradas. — Balandžio 14 
d. 250.00 jugoslavų demonstravai 
protestuodami prieš Londone 
vykstančias derybas dėl Triesto. 
Jie protestuoja, kodėl nepakvies-

Jonui Robertui, Vladui ir Algiui SIMANAVIČIAMS,

jųjų tėveliui mirus, reiškiame gilios užuojautos

E. ir A. Zubriai.

Žinotina, < 1
kad Polio, Leukemia, - Diph
theria, Tetanus, Encephalitis 
ir Spinal meningitis ligų gy
dymas iki 7500 dol. apdrau
džiamas 2 metams (visa šei
ma) tik už lOdoL

Be to, draudžiu ligoninių, 
operacijų bei ^gydytojų vizitų 
sąskaitų apmokėjimus ir atlie
ku įvairius gyvybės bei pra
rasto darbg^Jąiko^,apsidraudi
mus. Taipgi draudžiu įvairų 
turtą bei auto mašinas ir už
pildau Incozijį£ , Tax Return 
blankus.

J. BERŽINSKAS, 
1212 Dundas St W. Toronto 

Telef. LA. 9547.

Mokytis niekada 
nevėlu!

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

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

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

314 BATHURST ST.
Toronto

Tel EM. 4 7146
Namų adr.: 6 Marshall St 

TeL LL. 5769
! Kalbamos valandos:
: Kasdien nuo 11-12 vai, 2-4 vai.
’ po pietų ir 7-9 vai. vak. Sešta- 
, dieniais nuo 12 iki 3 vai. p.p. 

Sekmadien., pagal susitarimą.

BALTIC CARTAGE & ’ 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 

'visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
Informacijų kreiptis OL. 1403 

į 9 Delaware Ave., Toronto, Ont 
24 valandų tarnyba.

Padėka
Mano brogiam vyrui ir mūsų tėveliui 

mirus, nuo mielų tautiečių teko patirti 
daug nuoširdumo, užuojautos ir pagalbos. 
Todėl šio proga iš visos širdies dėkoja
me visiems prisidėjusiems toje sunkioje 
valandoje.

Širdingai dėkojame gerb. klebonui J. 
Kubiliui SJ, kuris mums tiek daug padėjo 
lankydamas ligonį, atlaikydamas šv. Mi
šios, palydėdamas velionį į amžinę poilsio 
vietų bei pasakydamas gražų atsisvei
kinimo žodį. Taipogi dėkojame kun. Vil
kaičiui ir kun. Pečkiui, kurie taip pat ne
užmiršo mūsų toje liūdesio valandoje.

Nuoširdi mūsų padėka už rūpestį ir pa
galbu priklauso ypač mūsų mieliems p. 
Gasiūnams bei p. Bulotoms. Taip pat dė
kojame poniai Gam už aukas atlaikymui 
šv. Mišių, p. Daukšams ir bendrai mūsų 
didelis ačiū visiems ateitininkams.

Nepajėgdami išvardinti visų pavar
džių, mes dėkojame visiems tautiečiams 
už aukas, lankymo velionies koplyčioje, 
dalyvavusiems pamaldose bei palydėju- 
siems į amžinę poilsio vietą.

Nuliūdę: *
žmona, vaikai ir svainė.

Padėka
Aušros Vartų parapijos tretininkes dė

koja visiems geros širdies žmonėms, pri
sidėjusiems pinigine auka prie šv. Pran
ciškaus vėliavos įsigijimo.

Dldetę padėka reiškia visos tretininkės
p. Barborai Žemgulytęi, kuri labai ener-. mUS sekėjus, kurių tarpe yra 
gingai prisidėjo prie aukų rinkimo, si/- ’ ’ < > > i
rinkdama iš prancūzų $30.50.

Taip pat labai dėkoja ponioms Motu
zienei ir Stonkienei, kurios aukojo net 
po $10. Jeigu mes turėtume bent ke
lias dešimtis tokių energingų ir gerašir
džių žmonių, kaip p. Motuzienė ir p.

“Liaudies Balsas” atsišaukė
Po trijų savaičių “L. Balsas”, 

Nr. 1069, išspausdino atsakymą 
į Pr. Aišėho straiįisnį “TŽ” Hėl 
suvedžiotųjų lietuvių laikymosi 
kartu su komunistais ir priklau
symo jų organizacijoms. Esą, ko
munistai veikią viešai, jų orga
nai ir taip pat lietuviškosios Sū
nų ir Dukterų draugijos bei “L. 
Balso” žmonės esą visiems žino
mi, tad kalbos apie slaptus sąra
šus esanti nesąmonė, o primini
mas “Maskvos aukso” esanti se
na pasaka. “Kas tokį melą skel
bia, to sąžinė turi būti juoda”.

Gaila, kad “LB” nusuko į šalį. 
Juk Alšėno straipsny buvo kal
bama ne apie komunistinių va
dovų registravimą, bet apie eili-

daug nuo komunizmo tolimų, bet 
visdėlto su jais vienu ar kitu bū
du susirišusių, pav., priklausan
čių organizacijai arba prenume
ruojančių laikraštį.

■ .. A. A. .
Dipl. inž. ALEKSANDRUI STANKEVICIU| riliHis, 

jo šeimai gilią užuojautą reiškia

Alfonsas ir Ona Jurskiai.
Philadelphia, Pa.

Dėmesio Torontiečiai!
Pranešama gerbiamiems tautiečiams, kad 

prie liet, naujosios bažnyčios sklypo 
BLOOR — INDIAN RD. GT. KAMPE ATIDARYTA 

nauja iiežiįvtška krautuvė

HIGH PARK FOOD MARKET
1669 Bloor St. W; Tėl; Ll. 345Š

Prekės pristatomos į namtts!

$16.500. 10 kambarių naujas, vandeniu su alyva apšildomas; 
atskiras namas. 2 garažai. Didelis sklypas. Įmokėti $6.000.
$10.900. 6 kambarių, atskiras namas, moderniška virtuvė, be
garažo. Indian Rd. Įmokėti $4.500 _

Klauskite: A. Garbehio<LA. 2763
(vakarais H Y. 1543)

$22.000. Grenadier—High Park. 11 kambarių, vandeniu ap
šildomas, 2 moderniškos virtuvės. Garažas su privačiu įva
žiavimu. Įmokėti $8.000.
$15.000. 8 kambarių, High Parke, atskiras namas, naujai de- 
koroutas, vandeniu ir alyva apšildomas. Įmokėti $4.000.

Klauskite: V. Andrejausko; LA: 2763
(vakarais JU. 2250) '

' <1 * • 4 ■* w
Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 

-• ir ieisingam patarimui pirkite per
' H. M. DAVY & CO* r

105 Rhtieestalles Avė., Toronto
LA. 2763 LA. 6101 1:


