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Lietuviškam ir pasauliniam bare
Praeitą šeštadienį ir sekma

dienį, liepos 1 ir 2 d., Toronte 
įvyko pirmasis istorinis Kana
dos Lietuvių Katalikų suvažia
vimas, atvėręs naują lapą Ka
nados lietuvių išeivijos gyveni
mui-

Kaip visoje mūsų išeivijoje, 
taip ir Kanadoje lietuviškai ka
talikiškos tradicijos, atsivežtos 
iš tėvynės, buvo gyvos ir reiš- 

- kėši gyvai ne tik pavienių as
menų bei šeimų, bet ir visuo
meniniame gyvenime. Šito re
zultate abejose didžiosiose lie
tuvių kolonijose — Montrealy

Toronte — net buvo sukurtos 
lietuviškos parapijos ir pasta
tytos bažnyčios. Prie jų susibū
rė eilė katalikiškų — pašaipi
ųjų ir kultūrinių — organiza- 

I cijų. Bet neužteko jėgų jų veik
lai išplėsti, pagyvinti ir surišti j 
vieną katalikiškos veiklos sro
vę. Užplūdus naujai bangai iš
eivių iš tremties, atsirado nau
jų jėgų — tiek pasauliečių, tiek 
kunigų. Veiklai plečiantis iškilo 
natūralus reikalas ne tik aptar
ti visus aktualiuosius gyvenimo 
ir veiklos reikalus, bet ir suda
ryti tvarkantį7 bei vadovaujantį

ko. Nes ir mūsų tautoje, deja, 
buvo žmonių be pasaulėžiūros, 
tuščia širdimi, kuriems į tą tuš
tumą galima buvo bet ką įsilei- 
ti. Beprincipiniai, beideologiniai 
žmonės visada lengvai pasi
duoda betkieno panaudojami, 
nes niekad nepergyvena vidu
jinės kolizijos. Tuštuma, prieš 
nieką nekovoja. Dėl to tai ir 
Lietuvoje už beidėjinius libera
lus atsparesni bolševizmui pa
sirodė net marksistai. Vad. "ne-

Korėjos karas
Sovietų Sąjungos paruoštas, 

jos remiamas Šiaurės Korėjos 
užpuolimas Pietų Korėjos visą 
pereitą savaitę buvo pasaulio 
dėmesio centre.

Pirmieji JAV bandymai su
trukdyti gerai ginkluotų šiau
riečių komunistų žygiavimą 
vien blokuojant Korėjos pa
kraščius iš jūros ir paremiant 
pietiečius aviacija, nedavė vai
sių. Šiauriečiai žygiuoja vis pir
myn, nes pietiečiai neturi nei 
tankų, nei prieštankinių ginklų, 
nei toli šaudančios artilerijos. 
Jų frontas pagaliau visai palū
žo ir tolimesnis krašto gynimas 
priklausys grynai nuo ameri
kiečių ir šiokios tokios kitų kraš
tų pagalbos.

Pereitą penktadienį, birželio

ženklą — apie tą pačią žvaigž
dę apvesti geltoną ratą. Ar ru
sai buvo ir pilotai, nenustatyta.

Korėjos operacijų amerikiečių 
vadu paskirtas gen. majoras 
W. F. Dean, Japonijoje vado
vavęs 24 divizijai. Kiek ir kokie 
daliniai jam pavesti, tuo tarpu 
neskelbiama. Sakoma tik, kad

nistai vadina savo valios vyk
dytojus, iš jų atsirado mažiau 
negu iš liberaliojo sluogsnio. 
Tai akivaizdi pamoka.

O kas gi šiandien stovi su ko
munistine pabaisa priekyje? 
Prieš militarinę organizuotą So
vietų Sąjungos pajėgą stovi 
ūkiškai ir kariškai pajėgiausios 
JAV — deja, dažnai su tuščio-1 30 pr^iH^ntas .Trųmanas 
mis, beprincipinėmis širdimis, I 
— o moralinis besigrumiančio 
pasaulio vadas yra Vatikanas. 
Jo vaidmenį supranta ne tik pa
saulio masonerija, nors dar ir 
nenori nusilenkti — dar reika
laujanti, kad katalikiškasis pa
saulis juos pripažintų, — bet ir 
nekrikščionys islamiečiai, o

seks kitos jėgos. Liepos 2 d- JAV 
karo vadovybė paskelbė pir
muosius savo nuostolius Korė
jos operacijose, ^akoma, kad 
žuvę 11 karių, sudužus trans
portiniam lėktuvui skridusiam 
iš Japonijos į Korėją.

Liepos 3 d. pranešama, kad 
aviacija beveik sulaikė raudo
nųjų žygiavimą, 'o amerikiečių 
sausumos pajėgos gavusios

davė įsakymą į kautynes įvesti 
ir sausumos pajėgas. KorėjiečiųĮ 
frontas pairo amerikiečiams dar į’ 
nepasirodžius.

Liepos 1 d. raudonieji, nie ' t 
kieno nebelaikomi įsiveržė net 
40 mylių anapus Suwon, kur 
buvo įsikūręs vyriausias šta
bas puolus sostinei- Amerikie-

sisakė norinti likti neutrali. Jie, 
matyt, nori iš šio konflikto ir sau 
naudos išpešti, o kaikurie — 
Rusijos kaimynai — bijo. Tie
sioginiai dalį pajėgų jau išsky
rė šiam reikalui tik D- Britanija. 
Kanada (3 laivus), Naujoji Ze
landija ir Holandija.

Tuo tarpu betgi kaunasi tik 
amerikiečiai — ore, vandeny ir 
sausumoje —, britai yra pri- 
siuntę laivyną, o australai avia
cijos, kurios 4 lėktuvai nekaip 
pasižymėjo, nes per apsirikimą 
vienoje vietovėje subombarda
vo amerikiečių amunicijos trau-

amerikiečių artilerija tvirtinosi 
Čia buvo sužeistas į koją vie
nas seržantas.

Kadangi į karą be jau vei- 
i kiančių britų ir australų tuojau

; nepranešama nei kur tai įvyko, i šingtone svarstomas bendros j 
j nei kokios jėgos buvo- i vadovybės klausimas, nes kiti

kraštai savo jėgas paveda JTO 
dispozicijai, bet ne amerikie
čiams, kaip padarė britai su 
australais- Greičiausia MacAr 
thur bus pskelbtas Korėjoje ope
ruojančių JTO karinių pajėgų

1 Prezidentas Tnįaanas pareiš
kė, kad JAV nesijausiančios ka
ro stovyje, nes Korėjoje tesą at
liekamos potiemėsįtvarkos at
statymo o

PLB rinkimų sistema
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės organų rinkimų sistemą 
VLIK jau priėmė. Taisyklės ne
trukus bus prisiųstos į Kanadą.

Argentina prisidėjo prie 
tarptautinio pakto

Prasidėjus Korėjos karui, Ar
gentinos parlamentas pagaliau 
priėmė ir pasiuntė prezidentui 
pasirašyti vad. Tarpamerikinės 
Savitarpio Pagalbos paktą, pri
imtą dar 1948 m. Rio de Janei
ro, kurio nuostatais Argentina 
iki šiol vis nesiryžo susirišti.

Neprisiartinti prie Korėjos
Jūrų pajėgų vadovybė Va

šingtone paskelbė įsakymą JAV 
prekybos laivams neprisiartinti 
prie blokuojamos Korėjos van
denų.

Stalinas serga?
Vienas JAV laikraštis paskel

bė gavęs žinių iš Europos slap
tosios tarnybos kažkurių slougs- 
nių, kad birželio 2 d. Staliną 
ištikęs širdies priepuolis. Prie
puolis ištikęs skrendant į kaž
kokį posėdį Kinijos pasienyje. 
Jis buvęs priverstas grįžti į 
Maskvą, o ten nuvykę jo pa
vaduotojai.

venimo formos, jų išlaikymas 
yra laidas kuo ilgesnio lietuvy
bės išlaikymo išeivijoje. Kas 
gali labiau sucementuoti išei
vius, jei ne iš tėvynės atneštas 
gyvenimo būdas bei papročiai. 
Tai yra vienas pirmųjų ir di- 

v džiųjų visos išeivių katalikų ak
cijos uždavinių.

Suvažiavimas nustatė ir gai
res šitam keliui. Tai išreikšta 
rezoliucijose pirmiausia kovos 
dėl tautos teisių, švietimo, spau
dos, prisitaikymo gyvenimui ir 
organizaciniais reikalais. Orga
nizaciniais — ne vien savo vi
daus tvarkos, bet ir visų Kana
dos lietuvių reikalais, pasisa
kydami už juo greitesnį'krašto 
bendruomenės organų sudary
mą. Visos Jos rodo, kad reika
las-perprastas, padėtis įvertinta 
ir užsimota vykdyti. Užsimota 
vykdyti ne per kurią vieną or
ganizaciją, bet per visas, kurios 
jaučiasi esą katalikiškos ir šitos 
naštos dalį prisiims-

Dirbdami savo tautai, katali
kai kartu dirba ir visai žmoni
jai. Ypač tai justi dabartinės vi
suotinos krizės laikais, kai pa
sauliui gresia ateistinio fana
tizmo naikinamasis pavojus- Pa 
saulis prieš jį dreba, bet, deja, 
dar ne visi pajunta, kad šitai 
pabaisai atsvarą gali sudaryti 
tik aiškiai apsisprendę, aiškios 
pasaulėžiūros bei aiškios ideolo 
gijos žmonės. Bolševizmas eina 
su savo dogmomis, kurias nori 
įgyvendint žiauriausiomis krau
jo ir žmogaus asmenybės pa
neigimo priemonėmis. Jam ne
gali atsispirti pasaulis be ideo
logijos, be aiškių ir neišjudina
mų moralinių principų. Tuštu
mą nugalės ir menkiausia ver
tybė. Į skylę, kur nieko nėra 
lenda ir sutriušusi balana.

Tą mes patyrėme ir savo tau
tos gyvenime. Atrodė, kad bol
ševizmo pavojaus Lietuvoje ne
buvo, bet kraštą okupavus so
vietizacijos vykdytojų — vad. 
nepartinių bolševikų, klusnių 
kompartijos tomų — nepritrū-

reikalavimų pripažinti popie
žiaus autoritetą visam krikščio
niškajam pasauliui ir religijos 
srityje. Abejonių jau nėra. Pa
saulio krikščioniškąją kultūrą 
išgelbėti begali tik Katalikų 
Bažnyčios atsovaujamoji, jo
kiais debesėliais neaptemdyta 
dieviškoji tiesa, evangelijų ty
rasis mokslas, meilės ir teisin
gumo postulatai.

Stodami į kovą dėl katalikiš
kųjų gyvenimo principų išlaiky
mo, kaupdami jėgas, rikiuoda- 
miesi ir sudarydami vadovybę, 
Kanados lietuviai katalikai už
ima barelį toje pačioje kovoje 
už Dievo ir žmogaus teises pa
saulyje, imasi plataus baro ko
voje už savo tautos šventąsias 
teises.

Pareigos ir vaidmuo supras
tas. Dieve, laimink darbus, 
duok sėkmės.

etų štabas pabėgo. Korėjiečių 
vyriausias vadas, pasirodo, ne
suskubo net savo šeimos išga
benti iš Seoulo ,kur dabar siau
tėja raudonųjų teroras. Ameri
kiečiai pasiuntė pradžiai vos 1 
batalijoną, kuris traukiniu nu
vežtas Į frontą, o iš paskos iš
siųsta divizija. Prieš amerikie
čius artėja 4 raudonųjų kolonos. 
Amerikiečių aerodromas Su
won (20 mylių į pietus nuo Se
oul} apęuptas dviejų .kolonų. 
Amerikiečiai tuo tarpu tik iš oro 
puola kolonas, telkinius, kelių 
mazgus ir miestus- Kautynėse 
dalyvauja jau ir Australijos 
aviacija, atvykusi pagalbon.

Liepos 2 d. buvo numušti 2 
lėktuvai su grynai sovietišku 
ženklu — raudona žvaigžde. 
Matyt, naujai gauti lėktuvai 
taip skubiai buvo išsiųsti į kau
tynes, kad nespėta net pakeisti

Tito nori Vokietijos paramos
Frankfurte prasidėjo deribos 

dėl ūkinio bendradarbiavimo 
tarp Jugoslavijds ir V. Vokieti
jos. Jugoslavija nori gauti 100 
milijonų dolerių kredito, kovos 
su kominforminiais kraštais ti
tulu- Vokiečiai linkę kalbėtis, tik 
dėl $20.000.060 ir^ita

Čekoslovakų komunistai 
apsivalo

Kaip žinoma, Čekoslovakijos 
kompartija turi daugiausia na
rių iš visų satelitinių kraštų- 
Po pirmojo apvalymo, pradėto^ 
1948 m. spalio 1 ir baigto 1949* 
m.- sausio 31 d., joje*buvo pa
likta 1.788.383 nariai ir 522.683 
kcmdidatai. Liepos 2 d. partijos 
CK paskelbė, kad tarp rugsėjo; 
1 ir gruodžio 15 d. būsią pakeis
tos visų narių kortelės ir nuo- 
"anemiškųjų" būsią apsivalyta. 
Iš sąrašų būsią išbraukti visi 
tie, kurie "nesuprantą partijos 
linijos". Kita dalis — iš kurių 
dar būsią tikimasi, kad perpras 
komunizmo esmę — būsianti 
pervesta į kandidatų kategoriją;

Prancūzijos vyriausybė sudaryta
Buvęs Bidault pirmtakas pa-, suimtas ir išvežtas į Vokietiją- 

sidarė jo įpėdiniu. Radikal so
cialistas Henrie Queuille paga
liau gavo visų nekomunistinių 
partijų pritarimą ir sudarė nau
ją vyriausybę. Parlamente lie
pos 1 d. jis gavo pasitikėjimą 
363 balsais prieš 208- Prieš bal
savimą komunistai labai smar
kiai puolė JAV pastangas iš
saugoti P. Korėjos laisvę.

Kabinetas rekordiškai trum 
pu laiku sudarytas kaip tik Ko
rėjos problemos akivaizdoje. 
Visų nustebimui specialiai 
prancūzų politikai Korėjos bylo
je reguliuoti į kabinetą įėjo ži
nomas antikomunistas ir ben
dravimo su JAV bei D. Britanija 
šalininkas buvęs premjeras 
Paul Reynaud. Jo įėjimas į ka-
blnetą akinamas, kaip rodyk- sls ~ kiŪMS 1,6 ^ks kartu 
lė. kad PrancūzUa Karelas by-!8“ J10 Kore)os komislia- 
loję rems Saugumo Tarybos [ 
nutarimus ir eis ranka rankon 
su JAV. Premjeru jis buvo 1940 
m., kai Prancūziją parbloškė 
vokiečiai. Jo įpėdinis buvo mar
šalas Petain, o jis tada buvo

Užsienių reikalų ministeriu li
ko MRP vadas, pagarsėjusio 
Europos plieno ir anglies promo 
nės sujungimo iškėlėjas, Robert 
Schuman. Reynaud priklausys 
taip pat reikalai trijų naujųjų 
Indokinijos valstybių — Viet 
nam, Combodia ir Laos. Tik ką I 
nugriuvusio kabineto šefas Bi
dault yra vicepremjeras.

— LONDONAS. — Raudo
nasis dekanas išvyko į Čeko
slovakiją, kur kalbės "taikos 
mitinguose1'.

'— OTTAWA. — Kanada pa
siuntė Į Korėją du savo stebėto
jus: pulk. Įeit. Fr. E. White ir 
Comdr- Malkin. Pirmasis yra 
specialistas šarvuočių, o antra-

— MASKVA. — Liepos 4 d. 
Gromyko per radio apkaltino 
JAV agresija Korėjoje. Tai lio

pereitą savaitę amerikiečių 
aviacija puolė Š. Korėjos sosti
nę Pyongyang, kuri liepos 3 d. 
dviem puolimais numetus 800 
bombų, buvusi visai sunaikinta. 
Matyt, turima davinių, kad per 
ten eina naujos jėgos ir ginklai- 
Ryšy su tais puolimais per SS 
SR Š. Korėja įteikė JTO skundą 
dėl ramių civilių gyventojų žu
dymų.

Kinų nacionalistų pranešimu ■d'
per Mandžurijg Korėjos link 
traukianti nuo 200.000 iki . 500.- 
004 raudonųjų kinų armija- Ma
noma, kad ten yra ir vad. Tarp
tautinė Raudonoji Brigada (ap;e 
65.000), kovojusi Kinijoje. Yra 
spėjama, kad šitos pajėgos gali 
būti įvestos į Korėjos kautynes. 
Taigi padėtis kiekvieną dieną 
gali dar labiau susikomplikuoti. 
Korėjiečiai tuo tarpu džiaugia
si ir vadovybės nuomone, jų 
frontas galėsiąs būti atstatytas, 
kaip tik pasirodysią pirmieji 
amerikiečiai. Amerikiečių karių 
pasirodymas pakeisiąs kareivių 
entuziazmą, o tuo tarpu pagrin
diniuose baruose jų pasiprieši
nimas visai jau palaužtas.

Prasidėjęs karas, kurio dar 
vis vengiama vadinti tikruoju 

I karu, iškėlė taip pat daugybę 
politinių problemų. Saugumo 
Taryba užgyrė iš pirmojo jos 
nutarimo JAV padarytas išva
das ir pakvietė paremti jų akci
ją visus JTO narius. Jau 42 vals
tybės yra pareiškusios, kad iš 
JTO statuto išplaukiančius įsi
pareigojimus yra pasiryžusios 
vykdyti ir laukia JTO nurody
mų. Tokį nutarimą yra padariu
si net amžinai neutralia buvusi 
Švedija, nors, šias eilutes ra
šant, jos nutarimas JTO dar ne
pasiųstas — vyriausybė dar 
nori pasitarti sp parlamento už
sienių komisija. Indija, kurios 
atstovas, balsuojant Saugumo 
Taryboje, klausimą buvo poli-

Visiems tebėra mįslė Sovietų 
Sąjungos laikysena. Aišku, vis
kas vyksta pagal jos dirigavi
mą tačiau ji aiškiai nepasisako. 
JAV nota prašanti panaudoti sa 
vo įtaką Korėjos karui baigti 
buvo atmesta. Atsakymą davęs 
Gromyko pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga laikosi nesikišimo į ki
tų valstybių vidaus reikalus 
principo, tad nieko nedarys. 
Pagal jų davinius Korėjos įvy
kiai buvę išprovokuoti pietų 
korėjiečių užpuolimo šiaurie
čių, tad atsakomybė tenkanti 
Pietų Korėjos įstaigoms ir tiems, 
kurie stovį už jų nugaros. Esą 
žinoma, kad sovietai atsitrau
kę iš P. Korėjos dar anksčiau 
kaip amerikiečiai. Tuo ji įro
džiusi, kad savo nesikišimo nu
sistatymo laikantis. Saugumo 
Taryboje SSSR negalėjusi da
lyvauti dėl to, kad buvęs pa
kviestas nacionalistų Kinijos 
atstovas. Tuo pat metu Maskva 
pasiuntė notą JTO gen. sekre
toriui, kurioje pareiškia, kad 
Saugumo Tarybos nutarimas 
esąs nelegalus ir neturįs juridi- 
dinės galios. Maskvos spauda 
tik paryškina šiuos teigimus ir 
ypač puola Japonijoj karo pra
džioje buvusį senatorių Dulles 
ir patį prezidentą Trumaną. 
Bet kokius naujus ėjimus Mas
kva dar ruošia, niekas neat- 
spės.

Nauji suėmimai Lenkijoje
Lenkijos saugumo organai 

paskelbė, kad - suimta 50 Jeho
vos Liudininkų sektantų, kalti
namų špionažu ir diversinių ak
tų propagavimu "nenusima
nančių tikinčiųjų" tarpe. Kartu 
spauda praneša, kad suimti 8 
vienuoliai bernardinai Liubline 
ir eilė jėzuitų Krokuvoje, kurie 
kaltinami ryšiais su pogrindžio 
organizacijomis. Sklindą gan
dų, kad ruošiamas puolimas 
prieš metodistų sektą.

Mokslininkų konferencija
^Liepos 3 d- Londone prasidė

jo vad. "gynimosi" mokslinin
kų konferencija iš visų Com- 
monwealtho kraštų: Anglijos, 
Australijos, P. Afrikos, Kana
dos, N. Zelandijos, Indijos ir 
Pakistano. Konferencija tęsis 18 
dienų.

Paremia McCarthy
Naujorko importeris A. Kol- 

berg paskelbė, kad dar 1945 m. 
Kanados premjeras Mackenzie 
King prezidentui Rooseveltui 
įteikęs sąrašą 150 šnipų vei
kiančių JAV ir iš jų nei vienas 
nebuvęs suimtas. Kolbergas sa
vo parodymus jau balandžio 
mėn- davęs sen. McCarthy.

Žmonių kontrabanda JAV
JAV saugumo organai po 

dviejų mėnesių darbo išaiškino 
grupę nusikaltėlių, slaptai ga
benusių į JAV žmones laive
liais ir lėktuvais. Esą, taip įga
benta per 1000 žmonių. Suim
ta 80 žmonių, daugumoje italų, 
o jų tarpe žinomą banditą Ba- 
dallmente, kurio italų policija 
jau senai ieškojo. Jis bus išduo
tas italams kaip kriminalinis 
nusikaltėlis.

Kiek anksčiau buvo išaiškin-

ru-munistus. Jos prieky buvo 
sas emigrantas Simonovič, jau 
ne kartą baustas teismo už 
įvairias aferas. Jo banda atga
benusi apie 1500 komunistų 
į JAV, už kiekvieną gaudama 
po $750—1500.,

Aukš-

vę pradėtos dar prie Saugumo 
Tarybos nutarimą.

skelbė viskam pritarianti. Tik
ri iš Kubos gabeno Į JAV ko-

— LONDONAS.
čiausias D. Britanijos teismas 
nusprendė, kad buv. Italijos ka
ralius Victor Emaunel paliki
mas — $9-300.000 — likęs D. 
Britanijoje turi būti išmokėtas 
jo įpėdiniams.

Nacionalizuota D. Britanijos 
anglies pramonė per 1949 me
tus davė 9,5 mil. svarų pelno. 
Buvę pagaminta 250 mil. tonų 
anglies, iš kurios 50 mil. tonų 
eksportuota.

Nori pensijų
Vakarų Vokietijos karininkai- 

kreipėsi į federalinę vyriausy
bę, reikalaudami buvusiems 
civiliams tarnautojams ir 180 
tūkstančių karininkų mokėti 
pensijas- Jie grasina pasinau
dosią Rytų Vokietijos vadi 
"liaudies policijos" armijos tei
kiamomis pirmenybėmis, jei ne
gausią pensijų. Esą, rytų kari
ninkų padėtis, nors ir netikra, 
esanti daug geresnė, negu bad- 
minavimas Vakarų Vokietijoje.

Karininkai, matyt, pajuto sa
vo ateities, vaidmenį ir žino, 
kad jų kaina kyla. Pensijų jie 
gal ir negaus, bet darbo, tai ne
trukus turės gauti.

— BELKRADAS. — Serbų 
pravoslavų vyskupai ir aukš
tieji dignitoriai patriarchu išrin
ko vysk. Josifą Prodanovą. Tai 
žinomas Tito režimo priešas, ku
riam prikišamas noras grąžinti 
karalių Petrą.

— ROMA. — Buvęs Rumu
nų atstovas Romoje, kuris buvo 
atsisakęs grįžti į tėvynę ir gavęs 
Italijos globą, staiga nusprendė 
grįžti. Priežastys esą nežinomos-

— NIURNBERGAS. — Latvė 
tremtinė Erika Biemass, 24 me
tų, karinio JAV teismo Niurn
berge nuteista 5 m. kalėjimo už' 
šnipinėjimą. Ji pranešinėjusi 
Čekoslovakijai apie JAV kari
nių pajėgų paskirstymą ir įren
gimus Vokietijoje.

— LONDONAS, r
29 d. antikomunistinė demon
stracija, protestuodama prieš 
Čekoslovakijos buv. parlamen
to narės M. Hirakova nuteisimą, 
išdaužė Čekoslovakų ambasa
dos langus.,

Birželio
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kita kaip "RW" ginklą — svie-Milžiniškos sumos skiriamos

kės-

visą dėmesį nukreipė į vairuo
jamus sviedinius ir rakietas- 
AA raketos pabūklai šaudą į 
20 kilometrų aukštį. Jie nesą la
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Laisvė įpareigoja
Prancūzų didelio garso rašy

tojas ir minties genijus Georges 
Bemanos, dalyvaudamas 1915 
m. fronto apkasuose, rašė savo 
bičiuliui:

"Sudariau savo epitafium;
‘turės tiktai dvi,eilutes:

— Čia ilsisi žmogus, kuris ko
vėsi ir mirė dėl savo asmens 
satisfakcijos _ir kad nirštų tie, 
kurie nekovoja ir nemiršta".

1918 m. rugsėjo mėn. tas pats 
G. Bemanos iš Sommos ar Mar
uos apaksų rašė:

".b . prieš šį paskutini šuolį 
norėčiau po savęs palikti pėd- 

..ęaką kurioje nors širdyje, bent 
yienoje, vienintelėje širdyje".
; Mirė jis, tačiau, tik po tris
dešimties metų, palikdamas po 
savęs gilius pėdsakus daugelio 

. širdyse.

Bijau, kad laisvė pereis 
sunkią krizę, kuri mirtinai 
grės visai krikščionybei" 

G. Bemanos.

Laisvė yra magiškas žodis. 
Jos ilgisi šiandien ne tik tremti
niai, ne tik pavergtos tautos, 
bet ir tie laisvų ir net galingų 
valstybių žmonės, kurie gyve
na nuolatinės baimės grėsmėje.

sė laisvai galvoti ir dirbti; lais
vė yra visiškas žmogaus išsi
laisvinimas iš baimės, kad ka
da nors gali būti pavojus tapti 
nusikaltėliu už savo. nuošir
džiausius darbus tautos ir tė
vynės ar religijos labui.

Patys buvome liudininkai, 
kaip baisiai buvo kaltinam; tie 
Lietuvos pareigūnai, kurie ne
priklausomybės metu visas sa
vo jėgas aukojo tėvynės gero
vei. O ir su tikėjimu buvo ko
vojama pačiomis drastiškiau
siomis priemonėmis.

Ar baimė netekti laisvės vi
siškai išnyko iš mūsų širdžių?

Atsakysiu netiesiogiai — -—
Nevienas sapnuoja, atsidū

ręs Lietuvoje ir prakaituoda
mas išgyvena egzekucijos, 
slapstymosi ar bėgimo frag
mentus-

Nepaslaptis, kad mūsuose 
yra žmonių, kurie liguistai įsi
kala idėe fixe, kad jiems labai 
nesaugu nuo komunistų. Vie
nas tos kategorijos žmogus 
klausė manęs, ar nesą politi
niams pabėgėliams apsaugos 
namų...

Įžvalgus G. Bemanos, stebė
jęs totedistinius ir 'demokrati
nius kraštus ir abiejų šių sis
temų negeistiną evoliuciją, sa
vo autobiografijoje išreiškė bai
mę, kad laisvė gedinti pereiti 
sunkią krizę. Galbūt, laisvė jau 
šiandien tą krizę išgyvena; god 
ta krizė dar stiprės. Mums, ta
čiau, svarbu įsisąmoninti, kad
a) laisvė yra mūsų idealas ir
b) kiekvienas idealas reikalau
ja vienokių ar kitokių aukų-
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"Čia ilsisi žmogus, kuris
kovėsi ir mirė.,." —

G. Bemanos.

Du fragmentai iš dviejų laiš
kų, kurie atkeliavo iš Lietuvos:

bet ir į laišką..."- 
ranka rašo senutė.

Tu rašei, ar galima siusi! 
siuntinį. Nesiųsk nieko, nes vis
ko turime, labai gerai gyvena
me. •." — rašoma ant menku
čio popiertgalėlio ir dargi su 
cheminiu paišeliu.

Abi ištraukos labai iškalbin
gos. Kai kuriais nors reikalais 
pats gaunu krūvą laiškų, — la
bai naudinga ir praktiška, jeigu 
ir laiško viršuje yra siuntėjo 
adresas. Tačiau Įsidėmėtina, 
kad šito formalumo reikalauja 
vos pieštuką pavaldanti senu
tė... . - .. . *-5^

Jeigu kalbėti apie siuntinius, 
tai reikia priminti, su kokiu 
džiaugsmu CARE siuntinius pri
ima nekartą net gerai pasiturį 
žmonės ir ne tik DP stovyklose.

Manding, tos abi ištraukos 
liudija, kokias dideles nuolai
das turi daryti šiandieninės Lie
tuvos žmogus, jeigu jis nori sa
vo laisvės trupinius ilgesnį lai
ką apsaugoti. Jis trokšta, kad 
jo tyli kova dėl laisvės ko il
giausiai tęstųsi, pergreit nepa
tektų už grotų.

Laikraščiuose randame aps
čiai žinių, kas ir kur judomą ar 
nejudomą turtą įsigijo; randame 
džiaugsmingų šūkių, kad ten 
ar kitur galima žmoniškai įsi
kurti; girdime, kad kai kurie, 
jau šiaip taip kai kur įsikūrę, 
skelbiasi laikraščiouse, jieško- 
dami tarpininkų persikelt dar 
kurin kraštan.

Tai įdomios žinios, bet jas tu
rėtų daug •stipriau užstelbti: a) 
pastangos padėti Vokietijoje 
liekantiems —• gausingoms šei-' 
moms, nedarbingiems, - ligo
niams, seneliams — įsikurti 
ten, kur raumeningieji ir jau
nesnieji nukeliavo ir b) prane
šimai, kaip įvairiose vietose've
dama kova dėl mūsų Tėvynės 
laisvės-

Jeigu visi ar bent sąmonin- 
gesnieji nebus įtraukti į organi
zuotą kovos veiklą,'—po kurio 
laiko kapinėse ant paminklų tu
rėsime rašyti, kad čia ar ten 
ilsisi namų savininkas, biznio 
organizatorius ir pan., kuris ne
kovojo, o numirė...

i
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"Yra visai tikras daly
kas, kad būčiau absoliu
čiai nepriimtinas sovietų 
santvarkoje" —

Thomas Mann.

Kai hitlerizmo išguitas vokie
čių rašytojas Thomas Mann po 
eilės metų iš JAV nuvažiavo į 
savo tėvynę, aplankė ir sovietų 
zonoje esantį Weimarą, daly
vaudamas W- Goethes garbei 
surengtoje šventėje. Savo metu 
T. Mann net komplementų pa
sakė komunistinei santvarkai

Laikas, tačiau, ir T. Mann’ui 
atidarė akis. Dabar jis pasisa
kė, kad pertoli nuėjęs, girda
mas komunistinę santvarką, 
kad tai buvusi klaida; į Wei- 
marą nuvažiavęs tik dėlto, kad 
nenorėjęs boikotuoti rytų Vokie
tijos ir pridėjo:

"Yra visai tikras dalykas, 
kad būčiau absoliučiai nepriim
tinas sovietų santvarkoje. Esu 
labai toli nuo komunizmo..."

Tie patys žodžiai tinka ir 
mums: pažinome komunizmo 
"laisves", patys buvome liudi
ninkai jo atneštų ’gerovių". ir-

1950 metais sukis apie 14 mili
jardų dolerių Visi amerikiečiai 
moka po 6 centus nuo dolerio 
tam reikalui, gi sovietų pilie
čiai po 20 centų Tiesa, oficia
liai jų karo biudžetas tesiekia 
vos 19 miliardų dolerių, bet su
sumavus viską,- karo išlaidos 
siekia nemažiau kaip 45 mili
jardus dolerių O kareivių ir da
bar 4 milijonai. Tad kaip nusi
ginkluoti?

Skelbiami Amerikos naujau
sieji ginklai tebėra bandymų 
stadijoje, bet kada prasidės jų 
tikroji gamyba, bijomasi, kad 
amerikiečių taksos šoktels bent 
dvigubai- •

Aviacija

Šiuo metu "mes" — laisvieji, 
turime 7 tipus' bombonešių, ku- 

I rie galės trenkti atominius smū- 
’ gius — tai B—29, B—36 (šešia- 
motorinis su papildomais turbi
niniais motorais), B—50, B—47 
(6 turbininių motorų), B—45 (4 
turbinų motor.), . P2V (2 moto
rų) ir daugiausia vilčių duo
dąs A J— 1 (dviejų paprastų ir 
vieno turbinino). AJ—1, mat ga; 
lės būti naudojamas nuo lėk
tuvnešių Baltijos, Juodojij ar ku
rioj kitoj "sovietų jūroj". Gi ato
minės ’bombos, visi amerikiečių 
karo ekspertai sutinka, yra žy
miai sumažinto dydžio, o pa
didintos sprogstamos galios. 
Bet vistiek nesančios taip ma
žos, kad būtų galimos pasiųsti 
lengvaisiais lėktuvais. Aviaci
ja taip pat nepaprastai ištobuli
no transportą — paskutiniuo
siuose manevruose aviacija į 
patį kautynių lauką numetė

mius- C—119 lengvai' pakelia 
155 mm sunkųjį pabūklą arba 

to sunkvežimi, gi patobulin
tasis C—124 — lengvą tanką. 
Šių lėktuvų ratai kautynių .są
lygoms yra pakeičiami lyg tan
ko vikšrais, kad galėtų nusileis
ti ir be specialių betoninių takų.

Artilerija

Prieš mėnesį mūsų štabo vir
šininkas Collins burbtelėjo, kad 
bengiamas konstruoti artilerijos 
pabūklas, kuris šaudys atomi
niais sviediniais. NYT komenta
torius Baldwinas tuoj sekančią 
dieną pastebėjo, kad Collinsas 
čia galėjo turėti galvoj ne ką

Užtaria naujuosius ateivius
Montrealio prancūzų mėnesi

nis žurnalas "Relation" gegužės 
mėn. Nr- išspausdino Montrea
lio katalikų mokyklų komisijos 
direktorius Rene Gautier strai
psnį "Neokanadiečiai", kuria
me labai palankiai pasisako
ma apie naujuosius ateivius.

Autorius nurodo, kad vien 
Montrealy bei jo apylinkėse įsi
kūrė apie 10-000 naujų ateivių. 
Jų esą apie 20 tautybių, bet do
minuoją lenkai, ukrainiečiai, lie
tuviai ir slovakai. Iš jų 70% esą 
katalikai. Senieji imigrantai bu

giliai tikime, kad esame abso
liučiai nepriimtini anai santvar
kai.

Jeigu taip, mums lieka kova. 
Nesvarbu, ar kam tai patin
ka, ar ne- Nesvarbu, ar už tai 
kas mus giria ar peikia, ar net 
mums grąsina. Pasak G. Ber- 
nanos’o: kovokime, kad nirštų, 
tie, kurie nekovoja — o gal net 
pataikauja — ir dėlto nemiršta.

Turime patys įsisąmoninti ir 
įsąmoninti tuos, kurie dar svy
ruoja ar stovi nuleidę rankas. 
Mūsų organizacijos, mūsų 
spauda, mūsų visas gyvenimas 

.turi būti pajungta žūtbūtinei ko
vai dėl Lietuvos laisvės.

Šitie "RW" būsią naudojami 
izoliuoti tam tikrai tritorijai, 
paverčiant ją niekieno žeme. 
Bet šis ginklas irgi nesąs dar 
visai išbaigtas. Yra stengiama
si, jį tiek patobulinti, kad 90 
sekundžių po šių svidienių iš
sprogdinimo, teritorija vėl galė
tų būti naudojama. Artitlerija 

nį susitvarkyti su 40-000 sovie
tų sunkiųjų ir lengvųjų tankų, 
nes visaš; pasaulis neturi nei 
10.000 tankų atremti juos savo 
šarvais. Bet amerikiečiai skai
čiuoja šitedp:

Vakarų Europa yra ginama 
upių ir kalnų. Priešas, norėda
mas prasilaužti, turės koncent
ruoti savo kariuomenę, tuo pat 
metu įgalindamas tiksliai pa
naudoti atomines bombas. O 
pavieniui su atskiromis grupė
mis amerikiečiai ir... vokiečiai 
naudosią "Bazuka" arba kaip 
vokiečiai vadino "Panzerfaus- 
tus". Šio ginklo ištobulinime esą 
padaryta pažanga, amerikie
čių karininkai nusišiepė, jog 
tankai jiems nebesąs joks pa
vojus- - ■ ■

Šių amerikiečių prieštankinių 
pabūklų dabar esančios dvi rū
šys: 75 mm ir 105 mm. Bet 
Įdomiausias esąs tankų priešas, 
paskutiniu metu išrastas ir jau 
kariuomenei perduotas "kvai
šinąs" sviedinys. Labai pigus ir 
nepaprastai veiksmingas, kuris 
galėsiąs būt šaudomas iš pa
prasčiausių artilerijos pabūk
lų — pasiekęs priešo tanką, jis 

a su tokia jėga 
tostai bent kė

lioms valandoms išeina apglu- 
šinti pasivaikščioti į dausas. 
Pigu ir humaniška.

Priešlėktuviniai ginklai i plomatijos centras, paskutiniu 
o . v laiku vis labiau pradeda mir-Su pneso aviacija nežadama! ... „

taip mielai tvarkytis. Ypatingai 
prieš sovietų sprausmininktis 
ieškoma veiksmingų, ginklų. 
Švedai — jų Svenska Phillip 
ir Bosfor — turi jau gerą pa
būklą -— 120 mm, 70 šūvių į 
minutę, vairuojamas radaru ir 
siekiąs iki 13 kilometrų aukš
tyn. Amerikiečiai vis dar tebe
gamina jį — bet jie švedų dar 
nesą pralenkę. Iš to piktumo jie

vo be išimties uždarbiautojai, 
dabartiniai esą rinktiniai įvai
rių kraštų žmonės, negalį grįž
ti į savo kraštus dėl bolševikų 
okupacijos. Žmonės, kurie Ka
nadą pasirinko savo antrąja tė
vyne, esą didelės moralinės ii 
intelektualinės vertės asmeny
bės. Jis rašo:

"Mes su pritinkama simpati
ja vertiname tą jauną inteligen
tą, kuris visus nepasisekimus 
priima su krikščionišku nuolan
kumu, netardamas blogo žodžio 
tiems, kurie jį blogai priima •. 
Stebimės tų žmonių tikėjimu į 
ateitį ir darbingumu... Jie yra 
didžiulė užtvara prieš sovietinių 
agentų antplūdį, nes jie matė 
komunistų darbus, jie juos pa
žįsta, jie nuo jų kentėjo" ...

Autorius kreipiasi į tautiečius 
naujuosius ateivius priimti su 
atvira širdimi, kaip to reikalau
ja artimo meilės įsakymas. Nes 
naujieji ateiviai sudaro didelį 
įnašą į Kanados gyvenimą, iį 

licd ir socialiai. Reikią dėti vi
sas pastangas gelbint šiems 
naujiems ateiviams įst’ungti į 

vykdyti visus įpareigojantį ar
timo meilės įsakymą"- 

leisti didelį skaičių, nes jie pi
giai pagaminami ir greitesni, 
ir aukštesni, kaip dabar naudo
jami 120 mm prišlėktuviniai pa
būklai. Gi vairuojami sviediniai 
turės numušti sovietų bombone
šius dar prieš jiems pasirodant 
horizonte. Bet — ir jie dar ne
užbaigti. Projektuojama ateity
je juos naudoti prieš ypač grei
tus sovietų statomus bombone
šius, kurie prasmuktų pro nai
kintuvu užtvaras.

Jų pagaminimas nesąs taip 
aktualus, nes dabar sovietai te- 
turį lėtus maršalo Golovanovo 
vadovaujamos atominės eskad
rilės keturmotorius lėktuvus, ti
pų: Tu—70; PE—8, ir IL—18- 
Tačiau svarbiausias dalykas 
karui pradėti yra paruošimas 
karo pramonės. Amerikiečių 
ekspertai konstatavo šią savai
tę, jog JAV ekonominė padėtis 
yra nepalyginamai geresnė 
kaip 1939 ar 1940 metais, bet 
jie jaučia kaikurių trūkumų, ku
riems išlyginti reiksią laiko. So
vietai su pajėgiausių vokiečių 
žinovų pagalba skuba parengti 
savo pramonę tiek, kad pajėg
tų patenkinti būsimo "pasaulio 
proletarijato vienijimo" reika
lavimus. Jie tačiau niekad taip 
ir nesugebės pralenkti vakarų, 
kurie pagamina 4—1 daugiau 
plieno, 5—1 elektros energijos, 
7—1 naftos. Amerikiečiu tikima, 
kad Rusija nepradėsianti karo,

Didysis žaidimas
Prancūzija pirmauja Europoje

Paryžius, kaip tarptautinis di- 

gėti pasaulio spaudoje- Prancū
zija imasi vadovauti Vakarų 
Europai, nustelbdama Angliją, 
kuri bendrojo fronto prieš Rytus 
nelaiko savo pirmuoju uždavi
niu. Prancūzų vyriausybės 
konkretūs pasiūlymai europie
čių tarpe susilaukė didelio en
tuziazmo. Štai Schumano pla
nas sujungti Vakarų Europos 
anglies ir plieno gamybą, reikia 
manyti, greit pralenks Atlanto 
paktą su visa 12 valstybių. An
glijos atsisakymas prisidėti 
prie anglies ir plieno apjungi
mo dar kartą aiškiai parodė, 
kad britai siekia kaž ko kito, ne 
vieningos Vakarų Europos.

Nauji prancūzų pasiūlyti Eu
ropos gynybos planai pralen
kia amerikoniškus bei angliš
kus. Tačiau paimti vadovaujan
čią rolę Vakarų Europos politi
kai Prancūzų vyriausybei nėra 
•tedp lengva tuo labiau, 'kad 
sunkumai tiek iš vidaus, tiek iš 
kolonijų nėra sumažėję. Pir
miausia pati vyriausybė nėra 
tikra dėl ilgesnės savo ateities, toji kolona silpnuose kraštuose 
nes vyriausybės pasikeitimai 
prancūzų tautai yra virtę pa
pročiu. (Bidault vyriausybė jau 
nugriuvo birželio 24 d. Red.).

Vidaus ekonominiai sunku
mai labai nežymiai gerėja- Ne
darbas, maži atlyginimai ir 
brangus pragyvenimas tebėra 
nuolatiniai dienos klausimai. 
Beveik trys ketvirčiai milijono 
komunistų nuolat ardo tvarką 
su streikais bei agitacijomis ir 
daug jėgų atitraukia nuo pozi
tyvaus darbo.

Prancūzijai sunku, bet ji da-

kilti, nes D. Britanijai savo dė
mesį nukreipus į pairusios im
perijos likučius, nėra kas Eu- 

skaičiaus atominių bombų nu
šluoti svarbiausiems anglosak
sų miestams.

Yra žinoma, kad Maskva be 
satelitų yra sumobilizavusi čtpie 
200 divizijų, remiamų 40.000 
tankų, 20.000 motorizuotos arti- 

ties stovyje, Baltijos pakraščių 
povandeninių laivų, kurie pa
darys nemažai triukšmo jūrose.

Amerikiečių spauda rašo, 
jog naujieji ginklai sustiprino 
vakarų pozicijas Europoje- Ma
noma, jog jais bus konpensuo- 
tas sovietų skaičiaus pranašu
mas. Achesonas patvirtino, jog 
Atlanto tautos, gavusios kari
nę pagalbą, "nepaprastai su- 
stiprėjusios", bet taip pat yra 
visiems žinoma, kad Amerikos 
pagalba Europai neina taip 
sklandžiai, .kaip buvo laukta.

Karinė prievolė JAV
Iki šiol veikęs įstatymas, vy- 86 atstov.... rūmai priėmė Įsta- 

riausyebi davęs teises šaukti tymą, duodantį vyriausybei 
vyrus Į kariuomenę nuo birželio teisę priimti į kariuomenę 2.500 
23 d- nustojo galios. Kad nebū- svetimšalių, kurie po 5 m. gautų 
tų praktiškų komplikacijų, kol pilietybę- Tai padaryta. deTle<^ 
bus paskelbtas naujas įstaty-, kad JAV kariuomenei esą rei- 
mas, kongresas senojo įstaty
mo galiojimą pratęsė dar 15 d. 
ty. iki liepos 7 d. Per tą laiką 
tas naujas Įstatymas, priimtas 
turės būti galutinai suredaguo- 
ir senato ir atstovų rūmų. Pa
likdamas karinę prievolę, jis 
Įneša sąlygą, kad naujokų šau
kimo vykdymas turi eiti su par
lamento pritarimu.

Tuo pat metu 201 balsu prieš

Europos gynimo planas

Londono konferencija nedavė,1 
tų rezultatų, kokių buvo laukta.■ ‘ 
Pirmiausia amerikiečiai manė, 
kad Atlanto pakto valstybės pa
siduos vieno dirigavimui ir visi 
trauks vienu tonu, tačiau pran
cūzai pareiškė, kad jie turį sa
vo aiškų kelią ir tuo keliu- eis. 
Taigi, balsai kiek išsiskyrė- Ant
rasis amerikiečių pasiūlymas 
sustiprinti karinę jėgą Vakarų 
bloke, prancūzams neatrodė 
pirmaeilis. Jie bijo karo ir sako, 
kad reikią ieškoti kelių taikai. 
Visai suprantama baimė, nes 
karui kilus Prancūzijai tektų pir
mieji smūgiai atlaikyti. Toliau 
prancūzai išvedžioja, kad ne
reikią laukti rusų puolimo su 
didele sausumos kariuomene ir 
vien tik didinti divizijų skaičių. 
Rusai bandysią atakuoti dviem 
pagrindiniais keliais Vakarus. 
Pirmiausia politinėm ir partiza
ninėm priemonėm, sukeldami 
krašte civilinį karą ir tuo suda
rydami sąlygas laimėti vieti
niams komunistams. Tokį būdą 
rusai bandė Graikijoje ir jis tin
ka Prancūzijai, Italijai ir Vokie
tijai. Antrasis jų kelias — pęnk-

su atominės bombos propagan
da- Prieš tokią rusų ataką pran
cūzai randa tikslingiau turėti 
nedidelius, bet judrius kariuo
menės dalinius su mordemis- 
kiausiais JAV ginklais.

Šitokiuo tai pagrindu prancū
zai siūlo organizuoti gynybos 
planą Vakarų Europai ir laimėti 
"šaltąjį karą". Amerikiečiams, 
atrodo, teks kai kur nusileisti.

D. Britanijos politikos ištikrų- 
jų toli gražu nesaisto vien dar- 
biečių noras nesupančioti savo 
socialistinės vidaus politikos, 

čių partijos pareiškime, atme- 

ištikrųjų darbiečiai, neturėdami 

niai sluoksniai paskelbė, kad 
prancūzams siunčia pačius 
npujausius prieštankinius pa
būklus.

Susumavus — padėtis atro
dytų palanki: Vakarų pajėgos 
stipriai motorizuotos, stipriai re
miamos oro pajėgų, su naujau
siais prieštanldniais pabūklais, 
strateginiais bombonešiais ir 
sviediniais su atominiais už
taisais būtų pakankamai pajė
gios atlaikyti pozicijas galimos 
sovietų atakos atveju. Ir tai bū
sią galima padaryti su žymiai 
mažesniu divizijų skaičiumi, ne
kaip anksčiau buvo skaičiuoja
ma. Baigsiu Baldwino vieno 

! straipsnio žodžiai: "Bet būtų vi
siškai kvaila remtis naujaisiais 
ginklais, nes, jei mes juos išra- 
dome, galime būti tikri, jog so- 

Esą amerikiečiai biją anapus vietai net ir per labai trumpą 
siųsti naujuosius sava ginklus, i laiką juos taip pat turės". O 
dėl komunistų Įtakos visur. Ta- kuriam tikslui: čia norisi mūsų 
čiau po to kai Sulzburger, NYTj'-pacifistams" palinksniuoti Ka- 
korespondentas, iš Paryžiaus ras, karo, karui, karą, karu, 
parašė, kad siųskit ar ne, tai kare. •. ALMUS.

kalinga žmonių, pažįstančių 
kraštus, su kuriais dabar vyks
ta šaltasis karas. Nutarimas pa
siųstas senatui, kuris jau ardy
čiau buvo pasisakęs už IQ.OuO 
svetimšalių priėmimą.

— LONDONAS. — Britai so
vietų žurnalistą ekskursijai pa
rodė atominės energijos tyrinė
jimo Įrengimą.

i pakankamos daugumos parla- 
. I mente, patys jau atšaukė nacio-

i nalizaciją. Be to, jų socializmas 
j nebuvo ir nėra eksportinis- Tik- 

’ roji jų atsisakymo priežastis 
\1. yra visai kitur. Deklaracijoje ji 

neišreikšta žodžiais, bet tik dėl 
to, kad ją išreiškiant būtų tekę 
dar labiau paliesti JAV, kurių 
kišenėje D. Britanija sėdi. Nes 
tikrasis pirmasis D. Britanijos 
užsienio politikos tikslas yra 
bandyti išgelbėti labai jau pa
šlijusią imperijos padėtį pasau
lyje. D. Britanija nenori supan
čioti savo rankų visiškai įsi
jungdama Į V- Europos politinį 
junginį, kuriam tektų paskirti 
visą dėmesį ir visas jėgas, ap
leidžiant pasaulio reikalus. Čia 
įklimpus, ji kitų tolimesnių rei
kalų tvarkyti nebepajėgtų nes 
pinigus duodąs dėdė Samas vi
sada pirštu rodytų į Europą, pa
saulio reikalų tvarkymą pasilik
damas sau. Britanija neiti to 
piršto rodomąja kryptimi nega
lėtų, nes jos įsipareigojimai jun
giniui verstų paklusti visų kitų 
junginio dalyvių sprendimui

bėti savo kolonijas, bet ji su
pranta to negalėsianti padaryti 
be dėdės Šamo ir nereiškia jo
kių pretenzijų vadovauti pasau
liui. Ji bus patenkinta, jei JAV 
vadovybėje bus išgelbėtos ko
lonijos, iš kurių ji telaukia eko
nominės naudos. Dėl to tai ben
dradarbiavimas Europinėse 
kombinacijose jai nežada jokių 
nuostolių. Jis žada jai saugumą

Čia, žinoma, yra pavojus, kad 
gedi pasikartoti padėtis, buvusi

Britanija taip pat pasitraukė 
nuo Europos reikalų, bet kartu 

dyti savo planus, neleido jcd

Versalyje JAV prezidentui Vil- 

(Nukelta į 3 psl.)
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VLIKo delegacija pas šv. Tėvą
Apie VLIK delegacijos au

dienciją, mūsų jau pranešta 
praeitame "TŽ" Nr. Suteikiame 
dar daugiau smulkmenų.

Pasveikinęs delegaciją šv. 
Tėvas teikėsi pastebėti, kad jis 
žinąs lietuvių tautos nelaimes 
ir kančias ir kad jis meldžiasi 
už lietuvių tautą, kuri šiandien 
yra taip reikalinga paramos ir 
paguodos. Jo Šventenybė sakė
si skaitęs jam adresuotą memo
randumą, kurio nuorašą dele
gacija buvo anksčiau įteikusi 
Jo Ekscelencijai Mons. Tardini, 
Vatikano valstybės sekretoria
te. Šia proga delegacija įteikė 
popiežiui minimo memorandu
mo originalą, prašydama teiktis 
priimti jame pareikštus lietuvių 
tautos prisirišimo prie Jo Šven-

darytiems ir ten lėta mirtimi 
fcnirštckitiems; taip pat tiems, 
kurie po visą pasaulį išblašky
ti neša sunkią tremtinio dalią; 
tiems, kurie betkokiu būdu ko
voja teisingą kovą dėl Tėvy
nės laisvės ir nepriklausomy
bės ir pagaliau mums, čia esan
tiems, o be to, visiems mūsų 
bendradarbiams ir x artimie
siems".

Šventasis Tėvas suteikė pra
šytą palaiminimą iškėlęs abi 
rankas. Jis tarė lotynų kalba 
maldos žodžius. Jis prašė palai
minimo Aukščiausiąjį atkarto
damas pirmininko suformuluo
tus palaiminimo prašymo žo
džius.

Popiežius prisiminė taip pat, 
kad būdamas Berlyne Nunci-

vių reikalams, o taip pat tikro 
palankumo delegacijai. Dele
gacija aplankė ir kitą didelį lie
tuvių bičiulį labai gerai su
prantantį Lietuvos reikalus J.E. 
arkivyskupą A- Samorė, kuris 
kitą dieną išvyko į Kolumbiją 
kaip Šv. Sosto Nuncijus. Jis ža
dėjo imti savo globon ten esan
čius lietuvius.

Vietinių lietuvių rūpestingo 
paslaugumo dėka atskiriems 
delegacijos nariams pasisekė 
sumegzti santykius su italų va
dovaujamosios partijos atsakin
gais žmonėmis, senatoriais, ku
rie lietuvių pageidavimus pri
ėmė labai šiltai ir žadėjo duoti 
jiems eigą savo pasitarimuose. 
Tuose pageidavimuose delega
cija išdėstė savo rašte Italijos

ministeriui pirmininkui A. De 
Gasperi.

Delegacija lankėsi Lietuvos 
pasiuntinybėje prie Šv. Sosto, 
kuri talkino jos žygiams. Kelis 
kartus kalbėjosi su min- Lozo
raičiu dėl bendradarbiavimo. 
Suėjo j artimesnius ryšius su 
vietinės kolonijos žmonėmis, 
dalyvavo jos surengtame bir
želio 14 dienos minėjime. Davė 
eigą kolonijai persiorganizuoti 
į PLB. Su atskirais žmonėmis 
susitarė dėl būdų lietuviškai 
transliacijai tobulinti.

Valdžios krizė Prancūzijoje
Prezidentas Aurįol per.5 die

nas bandė kviesti jau tris poli
tikus sudaryti vyriausybę: Hen
ri Queuille, radikalų liderį Rene 
Meyer ir G. Bidault, tik ką at- 
sitatydinusio kabineto galvą.

46 metai šiapus Atlanto
Petro Aleknos pavardė jau 

buvo man girdėta Žinojau, kad 
nelabai seniai jis nupirko ir pa
dovanojo Toronto lietuvių šv. 
Jono bažnyčiai kieliką, girdė
jau, kad jis yra iškvietęs kele
tą tremtinių į Kanadą, juos rė
męs siuntiniais tremtyje ir, be 
to, esant susipratusį lietuvį, se
ną Kanados gyventoją-

Parūpo su juo arčiau pasi
kalbėti, todėl vieną gražią šeš-
tadienio popietę ir atsidūriau 
prie jo namų, esančių Toronte, 
595 Church Street.

Petrą Alekną radau besėdin
tį verandoje. Tai atletiškos iš
vaizdos asmenybė, nors, kaip 
vėliau patyriau, jau peržengęs 
75 metų slenkstį.

— Kiek metų kaip išvykote

iš Lietuvos ir kokios priežastys' 
vertė palikti gimtąjį kraštą? — 
buvo mano pirmas klausimas 
radviliškiečiui Petrui Aleknai

— O, tai yra didokas metų 
skaičius! Jau 46 metai praslinko 
šiapus Atlanto. Iš Lietuvos iš
bėgau 1904 m. rugpiūčio mėn; 
Trumpai pasakius, bėgau nuo 
caro botago. Buvau jau ketver
tą metų atitarnavęs caro rūmų 
apsaugos gvardijoje ir gyve
nau tėviškėje. Tačiau tais me
tais vėl gavau mobilizacinį šau-
kimą. O kariauti neturėjau už 
ką, todėl ir pasirinkau emigran
to dalią. Išbėgau pro Tiškevi
čiaus sodą, pro susiraizgiusias 
erškėtrožes ir, žydelių pavėži- 
ncūnas, atsidūriau Liepojuje. Iš 
ten, kaip bėglys, su didesniais 
ir mažesniais nuotykiais, pasie-

ketą mėnesių. Nujaučiau, kad 
žandarai pradeda uostinėti ma
no praeitį, todėl vėl grįžau į 
Kanadą. 1919 m. pabaigoje par
vykęs — jau išbuvau iki 1924 
m. Būdamas patyręs namų sta
tybos srity, pastačiau porą na
mų Šiauliuose (vienuose iš jų 
buvo Ūkio Bankas) ir vienerius. 
Kaime.

Vėliau besikalbant su Petru 
Alekna, teko užsiminti ir apie 
io lietuviškąją veiklą gyvenant: 
Kanadoje ir lankantis Ameri
koje. Tačiau, pasirodė, kad šioji 

ysrity Alekna savo pokalbyje 
yra gana šykštus.

— Nekelkite to spaudoje, 
nes aš, šalia savo kasdieninių 
darbų, dirbau ir dirbsiu, kiek, 
galėsiu, remdamas katalikybę, 
bažnyčią ir lietuvybę. O bent

tenybės jausmus, padėką už 
rodytą ir rodomą veiklią sim
patiją kankinamai lietuvių tau
tai, o taip pat maloniai teikti 
dėmesio rašte suminėtiems pa-

jaus pareigose jis turėjo progos ‘
santykiauti su Vaclovu Sidzi-^ 
kausku, kuris tuo metu buvo 
Lietuvos ministeris Vokietijos 
sostinėje ir suteikė pakartotiną <

1 palaiminimą jo šeimai I skam^a P° vis<2 Nuo ■ ypač medvilnės ir šilko. Yra ne-
"" ~ “ I jog įvykių galbūt priklausys vi- i mažai elektros jėgainių. (

,' so pasaulio ateitis. Tad ištikro Korėjos istorija siekia 12 am-
! dd7ri^rmX7dov<STes^i pravai? SU ja nors OTČiau fių. Kadaise tai buvo "Hermitų 

Dar prieš audienciją pas Šv.' susiPa^inti-
Tėvą, delegacija buvo priimta Korėja yra didokas mažai 
jo artimiausių bendradarbių — {dar tesukultyvuotas kalnuoto 
Kongregacijos Ypatingiams Rei paviršiaus pusiasalis Tolimuo- 
kalams sekretoriaus J.E. Mong. J se Rytuose priešpriešais pietinei 

j D. Tardini ir Jo Šventenybės 
j Pavaduotojo Vatikano valsty- 
bės sekretoriate J-E. Mons.
Montni. Buvo taip pat aplanky
tas didelis lietuviu tautos bičių-

kokios reklamos — nenorėčiau. 
Panašiai sakydavo ir mano 
brolis, a.a. prof- kan. Antanas 
Alekna, miręs Lietuvoje 1928 m. 
Jo žodžiai man ir šiandieną yra 
brangūs.

Prie šio klausimo artimiau

Ten, kur vyksta karas
Šiaurės Korėjoje rusų, o iš ki
tos dabartinio prezidento Syg- 
man Rhee vadovaujama pat
riotų partija, jau senai kovojanti 
dėl nepriklausomybės. Rusų 
zonoje buvo sudaryta proko
munistinė Liaudies vyriausybė, 
kuri skelbėsi atstovaujanti vi
są Korėjos liaudies respubliką, 
bet šiai vyriausybei nebuvo 
leista veikti Pietų Korėjoje. Ten 
gen. Hodge sudarė 11 įgalioti 
Tarybą, deja, nevykusią, ries 
sudaryta iš turtingųjų bei pra
monininkų.

Pagaliau JAV reikalaujant 
JTO plenumas paskyrė Korėjos ■ 
komisiją, turėjusią sutvarkyti; 
jos visus reikalus-

JAV ir Rusijai buvo pavesta

| Korėjos vardas šiandien Pramonę čia išugdė japonai,

Lietuvos vardo suminėjimą tarp! Audiencijai prisiminti Jo. 
kitų kenčiančių kraštų oficia-^ventenybė suteikė delegacijos 
liose kalbose. Jo Šventenybė 
pritardamas prisiminė ir latvius, 
o delegacijos atstovai prijungė

• ir lenkus. Šv. Tėvas kelis kar
tus kartojo: "nelaiminga ken
čianti Lietuva". Baigiantis au- 
dijencijoje Vyriaus. Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirminin
kas šiais žodžiais paprašė Jo 
Šventenybės palaiminimo:

Maldauju Apaštališko pa- j Įįs jo Eminencija kardinolas G. 
laiminimo mano kankinamai ir Pizzardo ir lietuvių reikalų sky- 
kenčiančiai Tėvynei, visiems iš- j rietus Vatikane vedėjas Mons. 
vežtiesiems ir koncentracijos J L. Poggi. Visi jie parodė didelio 
stovyklose bei kalėjimuose uz-, supratimo ir , susirūpinimo lietu-

Japonijai, prie Geltonosios jū
ros. Jos šiaurės vakarų siena 
siekias! Su Mandžurija (500 my
lių) ir nedidelis gabalas siekia 
Sibirą už nepilnų 100 mylių nuo 
Vladivostoko.

Korėja turi 25 milijon. gyven
tojų ir nemažai žemės turtų, bet 
daugiausia šiaurinėje dalyje, o 
pietinėje vyrauja žemės ūkis.

DIDYSIS ŽAIDIMAS

karalystė" — tarp Vladivosto
ko ir Port Arthuro- Palengva ji- I 
perėjo Rusijos įtakon, o vėliau 
ir visiškon valdžion, be(t po 
1904—5 m. karo Japonijai — iš 
pradžių tik jos globai, o 1910 m. 
buvo aneksuota. '

Taip Korėja išbuvo Japonų 
kolonija 35 metus, iki 1945 m. 
Pagal Jaltos susitarimą (1945 
m. vasaris), t.y. pagal slaptą 
Rusijos, D. Britanijos ir JAV su
tartį, jei prisidės prie karo To
limuosiuose Rytuose, Rusijai 
buvo pažadėta grobis Mandžu- 
rijoje, Kurilų salos ir dalis Sa- 
chalino- Į karą ji įstojo vos ke
lios dienos prieš pabaigą. Tada

(Atkelta iš 2 psL)

šonui net marškinius sudraskė,
ta, kad antibolševikiniam fron
tui vadovaujantis dėdė Samas 
daug kur įsitvirtina ne vien tam, 
kad sukliudytu komunistų' įsi
galėjimą, bet ir tam, kad ten 
liktų amžinai, kad pasidaręs 
"pax americana" (kaip dabar 
sakoma "pax democratica") 
nešėjas, kaip ir ji kadaise, su
sikurtų stambius kanalus, ku
riais plauks gerybės bei žalia
vos galingiausiajai pasaulio 
pramonei.

nės interesų logikos Prancūzija 
negalėjo nugalėti. Šį kartą 
Prancūzijai yra aiškesnės per
spektyvos, nes jos pusėje dėdė 
Samas. Ji, mat, eina jo piršto 
rodomąja kryptimi.

Europiečiai D. Britanijai da
bar netveria apmaudu. Ji, bū
dama pajėgiausias Europos 
valstybių narys, palieka juos
vienus. Bet argi Britanijos liūtas Artimieji Rytai — taip tolimas 
gali greit pamiršti, kad jis dar JAV kraštas — juk dar taip ne- 
taip nesenai valdė pasaulį. Ar- j senai buvo visiškoje D. Britani

jos žinioje. O kas ten yra šian- 
tarvės sprendimu, kad turi ga- dien? JAV išgelbėjo nuo bolše-
gi gali jis sutikti su Atlanto san-

minti lėktuvus — naikintuvus, 
visą savo dėmesį sukoncentruo
ti mažytėse savo salose, pasaulį 
palikdamas JAV, kurios vienos 
nori galingą laivyną turėti. Kai 
kalbama apie Europos gynimą,

kiau Palangą. Kelionė kainavo 
15 rublių ir, laimingu sutapi
mu, teko vykti su vienu rusų 
karininku. Susitikę mus, žanda- 

, rai — net... pagarbą atiduo
davo. Iš Palangos, už 20 rublių, 
specialių agentų buvau perves
tas per rubežių į Klaipėdą. Te-; teko prieiti kitu keliu. Bevartant 
nai jau lengviau atsidusau, nes; Petro Aleknos ilgų metų foto- 
nebebijojau caro žandarų..
Klaipėdoj, vieno studento patar- ’ maža jo nuotraukų atletiškoj- 
tas, pasirinkau kelią į Kanadą. ‘ pozoj. Pasirodo, kad šis lietu- 
Išsipirkau Ictivokartę ir atsidū- vis, jaunatvėje, turėdamas im- 
riau Quebece. ponuojančią sveikatą ir jėgą,.

— Kaip atrodė pirmosios eilę metų užsiėmė ir ristynią 
dienos Kanadoje?

— Nelengva buvo. Pirmiau 
gyvenau Quebec© mieste, vė
liau persikėliau į Montrealį. 
Dirbau prie geležinkelio. Pir-

1 muosius žingsnius ypatingai 
! sunkino augių kalbos nemokėji

mas- Todėl reikėjo save paimti 
vykdyti planą Korėją pervesti! i W- Nusistačiau, nors bū- 
į nepriklausomą valstybę. Ru- ^amas darbe, kiekvieną dieną 
sija betgi JTO plenumo nutari-1 išmokti P° 15 angliškų žodžių, 
mo nepaklausė ir Šiaurės Ko
rėją paskelbė "Demokratine 
Liaudies Respublika", tiy. su
tvarkė ją paged savo paprotį. 
Kad 1948 m. amerikiečiai Pietų 
Korėjoje įvykdė visuot. rinki
mus, rusai Š- Korėjoje jų nelei
do. Tuo būdu 1948 m. geg. 31 d. 
susirinkęs parlamentas, rugpiū
čio 15 d- išrinko prezidentą Syg- 
man Rhees tik-vien Pietinei Ko
rėjai. Jo sudarytai vyriausybei 
buvo perduota visa administra
cija. Tada tai buvo pradėta or
ganizuoti ir kariuomenė, kuri, 
sako, dabar skaičiumi prašo
kanti šiauriečių armiją. JAV 
generolas Hodge su pagrindi
nėm pajėgom netrukus po to 
kraštą apleido. JTO plenumas 
naująją Korėjos respublikos vy
riausybę pripažino 1948 m. 
gruodžio 12 d. Prieš, žinoma, 
balsavo Sovietų Sąjunga su sa
vo satelitais. Tuo tarpu Šiaurės 
Korėjoje išliko raudonoji "Liau
dies Respublika".

Šiaip ar taip, Korėjos dabar
tinio karo šaknys gludi vingiuo
toje "sąjungininkų" politikoje, 
pradėtoje Jaltoje, tęstoje per 
Potsdamą, Moskvos konferenci-

‘ grafijų albumą, teko užtikti ne-

sportu. Jis tai darė ne savo as
meniškoms pajamoms ir ne ko
kiai reklamai išvystyti, bet Lie
tuvos naudai- '

Tame pačiame albume radau 
ir spaustuvėje spausdintą skel
bimą, kurio data siekė 1919 m. 
Taigi, tik atsikūrusios Lietuvos 
laikotarpį. Skelbime bylojama 
apie ruošiamas Lietuvių Tautos 
Fondo, 40-to skyriaus, rungty
nes Waterbury, Conn., JAV-se, 
kuriose susitiks du imtininkai: 
P. J. Alekna ir J. Gilis. Pelnas- 
skiriamas Lietuvių Tautos Fon
do naudai.

Pasirodo, kad Petras 
ilgesnį laiką yra mokytojavęs 
Montrealyje ir mokęs lietuviu
kus gimtosios kalbos ir rašto, 
Amerikoj lankydamasis laikęs 
paskaitas, propaguodamas at
sikuriančios Lietuvos reikalui 
įsteigtą Tautos Fondo idėją, pa
dėjęs leisti ir platinti Bostone 
išeinantį katalikišką laikraštį 
"Darbininką", steigęs laikraščio- 
išnešiotojų ir platintojų grupe
les, kurias net premijuodavęs- 
už didesnio skaičiaus ekzem- 
pliorių išplatinimą ir tt.

Petras Alekna gerai pažįsta 
ir gražiai atsiliepta apie ilga
metį "Darbininko administrate-

Juos susirašydavau ant popie
rėlio ir kalte iškaldavau. Po po-ciali deklaracija dėl Korėjos. 

Čia Rusijai buvo pažadėta teisė
zikuodami Europoje, gelbėti sa
vo pasaulinį vaidmenį, kad ir 
jau ne imperijos forma, tai nors 
Commdnwealtho. Jų padėtis 
yra sunki, tikrai labai sunki, ir 
dabartiniai D- Britanijos politi
kos vadai jaučia didelę atsa
komybę prieš visą ateitį. Gel
bėti imperijos galybes likučius 
jiems juo sunkiau, kad turi rem
tis kišene to paties dėdės Ša
mo, kuris yra pasidaręs varžo
vas ir jai kitą kelią rodo.

Po darbiečių deklaracijos D. 
Britanijos vyriausybė pasisku
bino pasauliui pranešti, kad ji 
palaikanti Europos ūkinės vie
nybės mintį ir prie tos vieny
bės prisidėsianti, kaip tik paaiš- 
kėsią kokiuo keliu bus eina
ma. Prancūzijos užsienių rėik- 
ministeris Schumanas, pats 
plano autorius, taip pat pareiš
kė vilties, kad D. Britanija prisi
dės, nes be jos Europos negalį 
būti. Ir nėra jokios abejonės, , 
kad D. Britanija prisidės. Bet ji 
prisidės kaip atskiras vienetas, 
pagal specialų susitarimą su 
anomis jau prisidėjusiomis še
šiomis — ar kiek daugiau jų 
bus— valstybėmis- Ji nenori bū
ti viena iš daugelio lygių, bet j 

tams. Arabijos ir Irano nafta ’ atskiras ■— antrasis — porine- i 
jau į dėdės Šamo tanklaivius j ris greta ano rinktinio vieneto.; 
plaukia Ta pati padėtis yra i J’ nenori pasidaryti nareliu tre • i 
pietryčių Azijoje į kur pasaulio 
pirklių ir pramonininkų akys 
jau nuo 16 amž. nukreiptos. Bri
tams ir ten gresia netekti visko.

vizmo Graikiją, tebegelbsti Tur
kiją — kraštus, kurie laiduoja 
Sueso ir jo kelių į rytus sritį — 
ir juos jau tvarko, britams man
dagiai leisdamos tik ekskursi
jas. Tiesa, šie kraštai nėra labai

šitokia išeitis yra logiška, yra svarbūs patys per save. Bet jie 
.taikli išvada iš strateginių dės
nių, bet D- Britanija negali ne- 
krimsti sau pirštu nagų, kai 
mato, kad jos pozicijos pasauly
je užima turtingasis dėdė Sa
mas, negali sutikti, kad būtų 
persitvarkyta taip, jog jai iš
nyktų betkokios galimybės se
najai padėčiai atgauti, nors li
kučiams imperijos išgelbėti.

D. Britanijos vargai ir 
rūpesčiai

D. Britanija per visą 19 a. kū
rė savąją imperiją. Tada susi
formavo ir į britų kraują įsisun- * Pasaulio kaučiuko ištekliai, be- 
kė jos pasaulinės politikos tra- veik 100% chinino žaliavų (ku- 
dicijos. Pasauliui valdyti ir iš jo rių monopolį, tiesa, prieš karą 
gerybėms čiulpti ji išdirbo me- turėjo Rolandai) ir visi kiti tur- 
todus, kokių niekas kitas pa- ■ tai atitekti žada tam pačiam dė-

turi milžiniškos reikšmės kaip 
priedanga arabų pasauliui, tur
tingam nafta- O čia britai be
pajėgia vien Iraką išlaikyti, jo 
išlaikymui lankstydamiesi prieš 
Jordano, pretenzijonalųjį Abdu- 
llhą, kurio siekimai toli gražu 
nežada nieko gera ateityje bri-

kartu su JAV, kurios okupuos 
pietinę dalį, paruošti visą kraš
tą nepriklausomam gyvenimui. 
Abiejų dalių riba buvo numa
tyta 38 paralelė.

Dviejų armijų krašto okupa
vimo tikslas turėjo būti nugink
lavimas Japonijos armijos, bet 
praktiškai 38 paralelė nuo to 
meto skiria du pasaulius — ly
giai kaip Vokietijoje. Korėjie
čiams, nepratusiems savaran
kiškai tvarkytis, valdžia nebuvo 
perduota. Amerikiečių komen
dantas gen. Hodge kuriam lai
kui paliko buvusį japonų gu
bernatorių, o taip pat dalį jų 
kariuomenės, nes amerikiečiai 
teturėjo tik karines misijas ir 
civilių valdininkų aparatą- Ši 
tvarka po kurio laiko buvo at
šaukta gen. MacArthuro įsaky
mu, nes buvo kilusi visa audra 
korėjiečių tarpe.

Sudaryti visai Korėjai bend
rą administraciją betgi nepasi
sekė. Čia iš vienos pusės vei
kė komunistai, globojami ypač, ją ir JTO posėdžius.

bagažėlis pas mane jau buvo 
padidėjęs, todėl ir nuotaika pa
lengva gerėjo.

— Kaip toliau vertėtės šioj 
šaly iki šių dienų?

— Labai ilgai "boso" priežiū
roj nebuvau. Sunkiai padirbęs 
kurį laiką ir užsikalęs šiek tiek 
dolerių, griebiausi savarankiš
ko užsiėmimo. 26 metus laikiau 
foto studiją Kanadoje, o vėliau, 
kai akys gerai nebetarnavo, 
ėmiau statyti ir parduoti na
mus. Be to, keletą metų buvau 
laivakorčių agentu ir tekdavo 
važinėti tai iš Kanados į Ameri
ką, tai iš Amerikos į Kanadą. 
JAV tekdavo kartais išbūti po 
šešetą mėnesių ir net po viene
rius metus.

— Lietuvoje ar teko lanky
tis?

— Kur gi nesilankysi? Mano 
mintys ir svajonė visuomet bu
vo ir tebėra tėvų žemėj. 1912 m. 
buvau parvažiavęs Lietuvon, 
tačiau teko ten pabūti tik pen-

Kneižį. Jo manymu, tai yra itin 
pasišventę lietuviškai spaudai 
asmenys.

Tiek teko patirti iš P. Aleknos 
ilgų metų gyvenimo šiapus At
lanto. Pr. Alšėnas,

HOKKA/OO

šaulyje dar nepažįsta. Nejaugi 
ji taip lengvai gali sutikti viso 
to atsisakyti? Nejaugi gali ne
sijaudinti, matydama pildantis 
hitlerinės propagandos prana
šystę, kad po karo Britanijos 
imperijos nebeliks- Ji mato, kad, 
imperija jau beveik subirėjo iš 
vienos pusės kaip vaisius kolo- 
nialinių tautų atbudimo, iš kitos 
pusės toliau byra komunistų 
veiklos rezultate pagal Krem
liaus dirigento lazdelę. O vaisių 
daug kur skina dėdė Samas. 
Juk D. Britanija puikiai supran-

dei Šamui, jei bus išgelbėti nuo 
Kremliaus kęslų.

Išvada iš padėties
Ir kas gali nesuprasti, kad ši

tokioj pasaulio situacijoj D. Bri
tanija negali lengva širdimi nu
žerti į pastalę savo senąsias po
litikos tradicijas ir paklusti Eu
ropos valstybių šauksmui "Gel- 
bėkimės!" arba dėdės Šamo 
nurodymams, kurie gal būti yra 
tikrai išganinigi Europai, bet 
yra neabejotinas kryžius Britų 
imperijai. Britai linkę, kad ir ri-

čiosios pasaulio pajėgos, bet; 
nori bandyti išlikti savarankis 
ka ketvirtąja pajėga. Viena
me pasaulio regione bendrau
jančia su trečiąja — jungtine j 
Vakarų Europa. Tai yra logiška 
išvada iš visų D. Britanijos tarp
tautinės politikos tradicijų.

Žaidimas vyksta didelis ir D. 
Britanijai labai sunkus. Bet ji 
turi ir šansų laimėti, nes be jos 
vis dėlto sunku apsieiti ir Euro
poje, kur ji yra didelė pajėga, 
ir pasaulyje, kur ji turi daug 
juridinių titulų ir tradicinio au
toriteto.

O pabaigai ir mūsų "politi
kams" įsidėmėtina išvada- Pa
saulinėje politikoje vykstąs 
žaidimas yra tolimų distancijų 
bėgimas, reikalaująs ilgo lai
ko. Taigi greitų sprendimų ten 
tuo tarpu nelaukiama.

Hakodate
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Gyventoją surašymas Kanadoje
Visuotinis Kanados gyvento

jų surašinėjimas įvyks sekan
čių metų pradžioje. Šiuo metu 
yra verbuojami surašinėtojų 
kadrai — net 18.000 surašinėto
jų. Surašymui ruošiamos spe
cialios kortelės, kuriose numa
tomi klausimai visiems reika
lingiems daviniams.

Statistikos biuras ruošia for
muliarus kuo paprastesnius ir 
aiškesnius, kad į visus klausi
mus galėtų atsakyti namų šei
mininkės, kurios paprastai len
gviausia rasti namie. Formulia
rai bus taip sutvarkyti, kad ap
skaičiavimus galima būtų pa
daryti automatinėmis elektrinė
mis mašinomis, kaip daroma ir 
JAV. Surašymo daviniai, be to, 
turės patenkinti bendrus visos 
Amerikos Statistikos komisijos 
reikalavimus. Šiai komisijai pri
klauso 21 Amerikos valstybės 
atstovai.

Surašymas parodys ir tikrą 
Kanados lietuvių skaičių. Bet 
šiuo reikalu pritiktų susirūpinti

iš anksto, kad nebūtų tokių ne
susipratimų, kaip kad buvo tik 
šįmet įvykdytame gyventojų su
rašyme JAV. Reikėtų iš anksto 
išsiaiškinti gyventojų surašymo 
įstatymą, pereito surašymo tai
sykles, instrukcijas bei korteles, 
susipažinti su dabar ruošiamo
mis kortelėmis bei taisyklėmis 
ir — jei pasirodytų reikalinga 
— įteikti Statistikos biurui ar 
vyriausybei atatinkamą memo
randumą. Veikti reiktų kartu su 
kitomis "neokanadiečių" tauty-

Tai yra rimtas ir svarbus už
davinys mūsų centriniams or
ganams — LOK, Pabaltijo Fe
deracijai ir numatomai sukurti 
bolševikų pavergtųjų tautų są
jungai.

Reikia veikti dabar, nes greit 
bus vėlu ir gali tekti gailėtis.

— VAŠINGTONAŠ-Vals- 
tybės departamentas "Voice of 
America’ programą hx&dBi: 
padidinti 4 kartūs.

l
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Vai d’Or, Que.
Minėjimas ir rinkliava

Tragiškas monels ir mūsų tė
vynei sukaktis Ved d’Or lietu* 
viai šiais metais atžymėjo prak
tiškais artimo meilės darbais 
bei pastangomis Lietuvos kan
čias parodyti vietiniams gyven
tojams.

Už vargstančius šaltajam Si
bire ir nukankintus bei žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės tau
tiečius, birželio 25 d. 10 vai. 
kun. tėv. Viktoras S.J. atlaikė 
šv Mišias. Oficialus gi birželio 
14—15 d- skaudžių įvykių mi
nėjimas, dėl mažos mūsų kolo
nijos, pravestas tik per Vai 'Or 
radiją birželio!8 d- J. Vilimas, 
nors trumpai, bet gana konden
suotai patiekė klausytojams lie
tuvių ir anglų kalba keletą tai 
dienai pritaikytų minčių. Šios 
sukakties proga Vai d'Or lietu
vių vardu įteikta "Genocide" 
miesto burmistrui, kun. Vikto
rui ir šių kasyklų direktoriams 
— manager: Lamaąue, Sigma, 
East Sullivan, Sullivan, Golden 
Manitou, Perron, Gold Fields — 
Malartic, East Malartic

Sunkiausias gi, bet labai ge
rai pavykęs šios dienos proga 
darbas—tai rinkliava ligoniams 
Vokietijoje paremti, kuri davė 
$235,37. Birželio 18d. Vai d’Or 
gatvėse surinkta $154,30, o bir
želio 19 d. lankant prekybinin
kus gauta $81,07. Rinkliavoj 
gatvėse geriausią pasisekimą 
turėjo M- Milkeraitienė ir V. 
Pavilėnas surinkę $23,40. O 
per abi dienas daugiausia dar
bo įdėjo ir surinko didžiausią 
sumą — V. Bendoraitienė ir V- 
Mikuckas — $83.36.

Apskaičiavus kiekvienam 
rinkėjui surinktų aukų sumą in
dividualiai, nes dalis rinkėjų 
vaikščiojo po vieną, kita dalis 
rinkdama du kartus susikeitė

** *. "

4. M. Vainilavičiūtė 13.50
5. M. Milkeraitienė 11.70
6 V. Pavilėnas 11.70
7. F- Černiauskienė 9.07
8. J. Pikšilingienė 8.58
9. J. Markevičius 8.58

10. L Silienė 8.22
11. J. Černiauskas 8.22
12. T. Pavilėnas 7.17
13. V. Pakalniškis 5.68
14. Pr Vičiulis 5.68
15. A. Kochienė 4.38
16. J- Pikšilingis 4.37
17. O. Žemaitienė 4.37
18. J. Šėmas 4.37
19. L. Šukytė 3.65
20. Pr. Gedvilas 3.65
21. Br. Stonienė 3.40
22. A> Žulienė 2.86
23 A. Želvys 2.86
24. J. Vezbarienė 2.68
25. Br. Skarbalius 2.67
Valdyba labai dėkinga vi

siems tautiečiams, taip skaitlin
gai dalyvavusiems šioje rink
liavoje. Tik dėka visų rinkėjų 
rimto atsinešimo ir supratimo 
reikalo svarbumo, buvo pa
siekti. tokie rezultatai. Visada 
taip būna, kad "daug rankų di
delę naštą pakeliai".

Šia proga neįėčiau atkreipti 
dėmesį į p. V. Bendoraitienės ir 
p. V. Kfikucko tiesiog nuosta
bų šiam kilniam darbui atsi
davimą: ištisas dvi dienas nuo 
ryto iki vakaro jie prašinėjo 
kiekvieną sutiktą valdorietį au
kų, kad tik didesnę sumą pini
gų surinkus. Prisiminimui šio 
artimo meilės darbo V. Bendo- 
raitienei ir V. Mikuckui yra už
sakytos prof. Šapokos "Lietuvos 
Istorija" ir kai tik bus gauta — 
su atatinkamu įrašu jiems bus 
įteikta. Kitiems 4 daugiausiai 
surinkusiems, būtent A. Vilimie
nei, Vainilavičiūtei, M- Milke- 
raitieneį ir V. Pavilėnui, įteik
tos šio darbo prisiminmui kito-

norėjo visus apdovanoti nors 
kukliomis knygelėmis, tačiau 
reikalas, kuo stipriau paremti 
sunkioje būklėje esančius mū
sų tautiečius — ligonius nuo tų 
dovanėlių sulaikė. Priimkite 
valdybos tariamą ligonių vardu 
nuoširdų lietuvišką ačiū.

Už šiuos pinigus bus pasiųs
ta Gauting ir Huntlose b. Ol
denburg sanatorijose besigy
dantiems lietuviams ligoniams 
kavos.

Poniai Rutkauskienei, paga
minusiai aukoms rinkti dėžutes 
ir skydus, taip pat dėkui! x

— Į Vai d’Or miesto sureng
tą gubernatoriui Sir Alexander 
oficialų sutikimą š.m- gegužės 
19 d. buvo pakviestas ir Liet 
Taut. Bendruomenės Vai d'Or 
pirmininkas p. J. Vilimas.

Sk-St.

Welland, Ont
Gegužinė Wellande

KLB Wellando Apylinkės Lai
kinasis Komitetas rengia liepos 
mėn. 9 d., sekmadienį, 12 vai. 
p. Vinco Bieliūno formoje di
džiulę gegužinę — pikniką

Gegužinės metu šokiams 
gros puiki muzika, veiks turtin
gas bufetas su kietais ir minkš
tais gėrimais.

Wellando ir apylinkės lietu
viai maloniai prašomi įįepcs 
9tos popietę praleisti lietuviško
je gegužinėje.

Į gegužinę važiuoti iš Wel-, 
lando miesto East Main St- 5 
mylias į rytus. Prie įvažiavimo 
į gegužinės vietą bus iškabintos 
ant kelio rodyklės.

KLB Wellando LOK K-tas.

Hamilton, Ont
Aušros Vartų lietuvių para

pijos katalikai, reikšdami pasi
tikėjimą vietos klebonui kun. 
Dr. Juozui Tadarauskui, sutiko, 
kad jo nužiūra būtų pakviesti 
asmenys į parapijos komitetą.

Į parapijos komitetą įeina šie: 
pirmininkas p. teisėjas J. Čel- 
kus, vicepirmininkas mokyklos 
vedėjas p- Jonas Mikšys, sekre
torius p? J. Bajoraitis, kasinin
kas p. A. Patamsis, antras ka
sininkas p. A. Šukaitis, bažny
čioje aukas renka: p. Juozas 
Zurlys, p. Edukaitis, bažnyčio
je tvarką palaiko: p- A. Šukai
tis, p. Blekys, p. med. stud. Vyt. 
Juozokas, p. J. Grigaitis, p. S- 
Bakaitis ir p. Jakimavičius.

Parapijos komiteto nariai pa
tikrino parapijos kasą. Šiuo me
tų renka parapijos mokestį.

Birželio mėn.
dieną Hamiltono "Vyskupo Va
lančiaus" pradžios mokyklos 
vaikučiai labai nuoširdžiai pa

ls lietuviškojo pasaulio

partnerietis, gauti šie rezultatai:
Ii V. Bendorienė $ 41.68
2. V. Mikuckas 41.68
3. A- Vilimienė 14.—

kios lietuviškos knygos. Vai-! gerbė savo mylimą mokyklos 
dyba labai ■ įvertina kiekvieną vedėją Joną - Mikšį, vardinių 
prisidėjusį savo darbu prie proga įteikdami dovanėlę ir gė- 
rinkliavos pasisekimo ir labai lių> palinkėdami, kad mylimas

BALFo pirmininkas apie emigraciją
Birželio 14 d. baltai Miunche 

ne, Warner stovykloje, surengė 
bendrą į Sibirą išvežtųjų tautie
čių minėjimą, į kurį atsilankė 
lietuvių bendruomenės Vokieti
joje c- k-to nariai adv. Šlepe
tys ir dr. E. Noakas, taip pat BA 
LFo pirmininkas prof. kan. Kon
čius, BALFo emigracinio sky
riaus vedėjas p. Valaitis ir kt. 
Ta proga tartame žodyje, kuria 
me pažymėjo, kad JAV valdžia 
nepripažino ir nepripažins Pa
baltijo kraštams padarytosios 
skriaudos, ir vėliau pasikalbėji
me su spaudos atstovais prof, 
kan. Končius pastebėjo, jog

mūsų naujieji ateiviai JAV 
ir Kanadoje yra apskritai 

gerai užsirekomendavę-
Ten jie nėra visuomenei našta.

IRO pareigūnai Ženevoje pa
reiškė: iš visų tautų lietuvių pro
porcingai'į JAV yra emigravu
sių daugiausia. Tai ir yra Ame
rikos lietuvių visuomenės, BAL 
Fo ir kt. organizacijų sutartino 
veikimo išdava. Stengiamasi, 
kad visi būtų aprūpinti garanti
jomis ir galėtų į JAV atvykti. 
Kas tokių garantijų dar neturi, 
tesikreipia į BALFą, kuris taip 

, pat padeda latviams ir estams, 
nors tų daugumas yra protes
tantai.

Debar svarbiausias rūpestis 
— įkurdinti visus likusius ir ga
linčius įsikurti ir pasirūpinti tais, 
kurie niekur negalės emigruoti. 
Tremtinių reikalais jis matėsi ir 
dar matysis su Carus!, tarėsi su 
įvairiais IRO ir kt org-jų parei
gūnais Ženevoje ir Paryžiuje, 
taip pat turi visą eilę pasimaty
mų ir pasitarimų su karinės ir 
vokiečių ctv- valdžios atstovais, 
ark. Muenchu, kard. Faulhabe- 
riu,.bavarų pabėgėlių reika
lams komisaru Jaenicke, ameri
kiečių gen. konsulais, CIC še

fais, Imigracijos Inspektoriais ir I

tt. Iš Ženevos gauta žinių, kad 
iš vad. "kietojo branduolio", 
kuriais rūpintis po liepos 1 d. 
IRO pradžiai yra atidėjusi apie 
10 mil. dolerių, bus stengiamasi 
visus, o jei visų nebus galima, 
tai bent kiek galint didesnį skai
čių padėti kur nors kituose 
kraštuose, kad tik jie neliktų 
Vokietijoje. Dublino arkivysku
pas pranešė, kad

ir Airija sutinka priimti apie 
50 šeimų arba 150 negalin
čių savimi pasirūpinti DP*

Klaipėdiečiai ne tik gali (da
bartiniai IRO nuostatai sako: jie 
gali būti), bet ir turėtų būti lai
komi elligibille DP statusui ir 
emigracijai. Min. Žadeikį prof. 
Končius paprašė šiųjų reikalu 
įteikti Valstybės Departanjen* 
tui memorandumą. Pagal nau
jąjį įstatymą numatoma įsileis
ti į JAV taip pat 50.000 vokie
čių pabėgėlių iš Pabaltijo ir kt 
Rytų kraštų. Klaipėdiečiai ir kt. 
lietuviai, užkliuvusieji kaip ta
riamieji koloborantai, tuo titulu 
negalės praeiti; ten galės pra
eiti tik tikri vokiečiai. Vad. kola
borantų reikalu įteikta ir bus 
teikiama reikalingų informacijų 
centro įstaigoms Ženevoje, taip 
pat JAV atstovui prie IRO G. 
Warrenui. Kas buvo paimtas į 
kariuomenę, turi įrodyti, jog bu
vo mobilizuotas arba prievarta 
paimtas. Paged senąjį įstatymą 
praktiškai bus vežama dar kokį 
porą mėnesių, paskum įsigalios 
naujieji nuostatai. Užsigulėju
sios bylos ir BALFo judinamos, 
ir pačių suinteresuotųjų turi bū
ti kiek gadint daugiau Judina
mos.

Slud metu šalpos reikalin
gų skaičius ypačiai padi

dėjo,
nes vyksta didžiausi stovyklų 
pergrupervimed ir jų gyventojų

jų mokytojas Tonas Mikšys dar 
ilgus metus mokytų vaikučius 
tautos labui. Mok. J. Mikšys at
sakydamas į vaikučių sveikini
mus pareiškė, kad jo didžiau
sias troškimas ir noras visuo
met buvo ruošti jaunąją kartą 
mielai tėvynei.

"Svetimos Plunksnos"

Toronto Dramos mėgėjai jau 
antrą kartą aplankė Hamilto
ną. Hamiltoniečicti gerai prisi
mena matytą P. Vaičiūno dra
mą "Sudrumstoji ramybė", kuri 
Hamiltone sulaukė puikaus pa
sisekimo ir įvertinimo.

Birželio 24 d. šeštadienio va
kare turėjome vėl progos pama
tyti V. Adomėno trijų vieksmų 
komediją "Svetimos Plunksnos’, 
tik tenka apgailestauti, kad su-

BRAZILIJA *
Pas mus žiema

Kaip pasaulis margas, taip 
pasaulyje ir gamta marga. Bra
zilijoje šiuo metu žiema. Am
žinai žaliuojantieji medžiai kai 
kurie dar tebežydi, tačiau dau
guma jų — lapus ir žiedus nu
metė. Pradedant vidurdieniais, 
ligi vėlyvesnės tamsos, esti šil
ta, panašiai kaip Lietuvoj lie
pos mėnesiais- Naktys ir rytai 
•— vėsoki. Taip kad naktį, 
miegant prie atdaro lango, ten
ka apsikloti šiltomis duknomis 
ir priedo — dar antklode. Ta
čiau toks oras, ypatingai nese
niai atvykusioms iš Europos, 
yra geriausias, nes, ypač pra
džioj, naujuosius atvykėlius 
vasaros murkdo prakaite. Juos 
dažnai kamuoja silpnumas, 
nuovargis, dažnai ir širdies su
trikimai. Žiemos metu — jie vėl 
gyvena kaip namie — Lietuvoj, 
vėl turi energijos ir noro gy
venti.

Iš viso, Brazilijos gamta lietu
viams yra itin svetima. Gal Ka
nadoj — ji yra kiek panašes
nė į Lietuvos gamtą. Tačiau, 
savaime aišku, ji vistiek neat
stoja Lietuvos oro; mūsų tėviš
kės gamtos grožio- Tik Lietu
voj, savo mieloj gimtinėj, mes 
pasijusim tikrais žmonėmis. Vi
sur kitur — mes jaučiamės ir

jausimės svetimais. Net. .tie, ku-i 
rie išgyvenę svetur, po, 20 įrj 
daugiau metų, nesijaučia kaip j 
namie. Ir jie jaučia kažkokį 
laikinumą, netikrumą, neprisi- 
riša taip, kaip Lietuvoj prie 
gimtojo kampelio... “ - J-tė.

Kun- Pijus Ragažinskas
S. Paulo Lietuvių kolonijos kle
bonas, naudodamasis savo 
atostogomis, birželio 12 d. lai
vu išplaukė į JAV. Iš ten. vyks 
į Kanadą Kleb. kun. P. Raga
žinskas nori užmegsti kultūri
nius ryšius su lietuvių koloni
jomis Jungt- Amerikos Valsty
bėse ir Kanadoje.

AUSTRIJA

Lietuviai vargstta

Austrijos Lietuvių. Bendruo
menės Taryba leidžia Informa
cinį Biuletenį- Jo Nr. 5 (41) Pet
ras Nemiškis atsišaukime į Aus
trijoje liekančius tautiečius ba
landžio 22 d. tarp kitko rašo:

Materialinis tautiečių stovis 
yra blogas, dvasinis dar blo
gesnis. Apie 50% tautiečių ne
turi IRO globos ir-dar kiti 95% 
negali pasinaudoti emigracija. 
Jie diena dienon kovoja su al
kiu, nešvara ir neviltimi, kurią 
neša pasaulio dvasinis suiri
mas. Gelbėkite mus! Tačiau ne
darykite jokių sprendimų apie

Kodėl mus pamirštat?
Washington, D. C. (LAIC) —

Suvienytoji lenkiškoji spauda
nis, laiškas ragina "prisipažin-

24 d- Šv. Jono Į puolė kaimyninėje kolonijoje 
Joninių parengimas ir todėl to- 
rontiečiai sulaukė daug mažes
nio pasisekimo, nes ten suplau-

paskirstymai į emigrantus, kie
tąjį branduolį ir įjungiamuosius 
į vokiečių ūkį. Viskas turi būti 
baigta iki liepos 1 dienos.

BALFas tiek duos, kiek galės 
ir turės lėšų. Naujieji ateiviai 
aukoja, likusiųjų neužmiršta- 
Tiek apie juos, tiek apie seno
sios kartos amerikiečius BALFo 
pirmininkas pasakė daug šiltų 
žodžių. Jo įsitikinimu, amerikie
čių lietuvių visuomenė savųjų 
niekad neužmirš, kai tik matys 
gyvą reikalą juos paremti. Tik 
visa bėda, jog ne kartą, kaip 
pažymėjo ta proga p. Valaitis, 
gaunantieji nepasistengia sa
vo geradariams nė ačiū pasa
kyti — iš jų padėką tenka kar
tais lyg su bizūnu spausti.

Dabar stengiamasi bent dalį 
paramos gauti ir iš nelietuvių. 
Tikimasi, jog emigracinėms by
loms baigti ir išemigruoti bus 
padedama iš IRO ar kieno nors 
kito pusės ir po 1951 m. kovo 
mėn. 31 dienos. P.

kė didžio ji dsdis-Hamiltono jau- <• -
nimo, o veikalas savo idėjine 
prasme nenusileidžia pirmajam- 
Ar ateityje nevertėtų parengi
mus suderinti, kad jais galėtų 
pasidžiaugti platesnė visuome
nės dalis?

Pakeitimai Sovietų zonoje

Vokietijos Sovietų zonos val
dyme daromi pakeitimai — vie
toj kariškių sodinami civiliai. 
Didžiausio nusistebėjimo sukėlė 
žinia, kad vietoje Berlyno ko
mendanto gen. Kotikovo paskir
tas miesto viršininku mažai ži
nomas sovietų kontrolinės ko
misijos narys Sergiejus Dengi
nas. Trijų provincijų valdyto
jai generolai taip pat bus pa
keisti civiliais užsienių ministe
rijos tarnautojais. Vyriausiu 
kariuomenės vadu ir toliau liks 
gen. Cuikovas-

Sovietai tvarko savo erdvę
Norėdami sukurti savo val

domų rytų Europos kraštų ūki
nio bendradarbiavimo galimy
bes, sovietai užplanavo Balti-

Veikalą režisavo J. Jagėla. 
Dekoracijos J. Bakio, o scenari
jus M. Paškeyičiūtės — Vasi
liauskienės. Vaidintojai: Anice
tas Čiurka, advokatas — P. Ju
rėnas, Pranas Čiurka, jo sū
nus — J. Maniuška, Agota, bur
mistro sesuo — Z- Širkienė, Pau
lė, burmistro duktė — E. Zai
kauskaitė, Teklė, tarnaitė — J. 
Zaikauskaitė, Juozas Tamonis, 
dailininkas — J. Širka, reporte
ris — R. Kalūza.

Komedijoje vyraująs veiksmo 
elementas darė ją nenuobodžia, 
sukeliančia linksmo jumoro.'

Vaidintojai puikiai jautėsi sa
vo vaidmenyse, reikia pažymė
ti, kad advokatas P. Jurėnas 
įtikinamai vaidino klastotojo 
vaidmenį, o jo sūnus Pranas, 
J. Maniuška — suvedžiotojo. 
Kodėl Pranas nepasiliko baltos 
gėlės ir trečiajam veiksme, o 
būtų labai tikę prie nekalto vai
kelio lopšio! Trumpam scenon 
įvestas dailininkas Tamonis — 
T. Širka — sukūrė išsilavinusio 
dailininko tipą, tik neįtikinamas 
buvo glūdintis pačioje komedi
joje elementas, tai jo lengvai 
pradėtas ir seklus žaidimas su 
advokatu.

Bendrai reikia teigiamai ver
tinti Toronto Ateitininkų kuopos 
pastangas ir palinkėti mieliems 
svečiams sėkmės!

Aptūnas.

Amerikoje pasiuntė viešą laiš
ką Valstybės Sekretoriui -—

Tarp kitko rašoma — "Iš 
Tamstos šaunaus expose susi
darome gana aiškų Europos 
būklės vaizdą-.. Nei žodžiu 
neužsimenama apie kraštus 
anapus geležinės uždangos, jo
kio vilties spindulio, jokio pa
drąsinimo žodžio, tarytum mū
sų užsienio politika būtų ryš
kiai nurašiusi Lenkiją ir Čeko
slovakiją, Rumuniją, Vengriją, 
Latviją bei kitus kraštus kaip 
prarastas pozicijas mūsų poli
tinėse kalkuliacijose. Betgi de
šimtys milijonų pavergtų žmo
nių, kurie klausosi Amerikos 
balso... taipgi klausėsi Tams
tos pranešimo tautai, bet neiš
girdo save minint".

"Todėl mes drįstame Tamstos 
viešai paklausti: O kaip su 
kraštais anapus geležinės už
dangos?" Jokios jiems vilties? 
Ar jie nieko mums nereiškia 
šiandien ir ateityje? Ar mes 
juos turime ar neturime dėme
sy — jeigu kiltų trečias pasau
linis karas? Ar jų potencicdinis 
prisidėjimas yra mažesnės ver
tės nei numatomas prisidėji
mas milijonų nacių jaunuolių 
Vokietijoje arba buvusių SS vy- 

I rų.. •?
Nurodžius, kad Jaltos susita

rimai yra visų blogybių šalti-

ti" suklydus Jaltoje ir "daryti 
ką nors". "Užmirštas žmogus 
gatvėje jau žino, kad Dolerinė 
Užtvara nenukels ir . nepava
duos geležinės užtvaros. Netgi 
H—bomba negalėtų to pada
ryti. Betgi naujas pasitikėjimas 
Amerikos idealizmu gali tą pa
daryti ir padarys, jeigu mes įro
dysime likusiam pasauliui, kad, 
be dolerių ir bombų, mes tebe
turime idealus ^ir teisingumo, 
laisvės ir dorovės tradicijas". •

— VAŠINGTONAS. — Kad 
Voice of America programa yra 
pavojinga sovietams, rodo fak
tas, kad apie 200 ar 300 sovie
tų stočių specialiai dirba'tiems 
pranešimams trukdyti. Kad
trukdymą pakirstų, VoA prade
da transliuoti vienu metu bent

mūsų ateitį, nepasitarę su Aus
trijos. Lietuvių Taryba.

Mūsų tautiečiai jau įsikūrę 
kituose kraštuose: siųskite lie
tuviškus ar svetimomis kalbo
mis laikraščius ir žurnalus Aus
trijos Lietuvių Tarybai. Austri
jos lietuviai nebeturi lietuviškos 
spaudos! Skelbkite žinias ir 
aprašymus, talpinamus "Infor 
macijose", užsienio spaudoje. 
Šis kreipimasis ypač teeina į 
Argentiną — B. Baranauskui, į 
Kanadą — J- Šarapnickui, į JAV 
— J. Budzeikai ir J. Senikui, Či
kagoje ir A. Baliui ir C. Grince- 
vičiui. New Yorke, ir į Australi
ją — H. P. Rimgaudui.

JA VALSTYBĖS

Los Angeles, Calif, paminėta 
birželio 14—15 dienos

Birželio 18 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėje ALT skyriaus 
iniciatyva buvo suruošta liūdnų 
birželio mėn. įvykių sukakties 
paminėjimas. Rytą buvo atlai
kytos šv- Mišios už nukankin
tuosius ir kun. Siliauskas pasa
kė pritaikintą pamokslą.

Po pamaldų įvyko minėjimas, 
įspūdingas kalbas pasakė Lie
tuvos garbės konsulas Dr. J. J. 
Bielskus, prof. M. Biržiška, gen- 
St. Raštikis ir adv. M. Alminaus- 
kienė (Pabaltijo Moterų Advo
kačių S-gos vardu). Mitkutė 
padeklamavo specialiai tai die
nai Mickutės — Mitkienės para
šytą eilėraštį. Parapijos choras 
puikiai pasirodė su pritaikinta 
programa. Solistė Florencija 
Korsakaitė dainavo, akompa
nuojant naujorkietei Čerienei-

Mokslo užbaigimo šventė

Šv. Kazimiero parapijos sek
madienio mokyklos vaikučiai 
birželio 25 d. suruošė mokslo 
užbaigimo šventę su dainų, ba
leto ir tautinių šokių programa. 
Vaikučius paruošė p. O. Razu- 
tienė ir seselė Alfonsą.

ITALIJA

Lietuviai maldininkai Romoje

Birželio 10 d. iš Paryžiaus mo
tociklu kaip maldininkai atvy
ko ten gyveną lietuviai Stasys 
Girtautas ir Jurgis Vaitkauskas- 
Jie apsistojo šv. Kazimiero Ko-
legijoje. Po kelių dienų vėl to

per 70 stočių ir įvairaus ilgu- mis pačiomis priemenėmis grįš 
mo bangomis. atgal į Paryžių.

jos ir Juodųjų jūrų sujungimo 
kanalus. Pirmiausia yra užpla
nuotas 60 mylių kanalas Du
nojaus žemupį Rumunijoje jun
giąs su Juodąja jūra (nuo Čer- 
navoda iki Midia). Antras 'ka
nalas yra užplanuotas Dunojui 
sujungti strOderiu. Tiesą sa
kant, tai jau seni projektai, bet 
būdinga, kad jie dabar iške
liami-

Nauji kanadiečiai

Birželio 14 d. laivu "General 
Heinzelman" į Kanadą išplau- 

! kė:
1. Jurjonas Adolfas
2. Jurjonas Leonada
3. Jurjonas Regina
4. Sliapavičius Irma
5. Macytė Uršulė
6. Andrukaitis Juozas
7. Andrukaitis Adelė
8. Danilevičius Kęstutis
9. Kontautaitė Uršulė

10. Kontautaitė Marija
11. Kantautas Vytautas
12. Kemešys Kęstutis
13. Kemešys Margarita
14. Prielgauskas Leonas
15. Prisepionka Jonas
16. Prisepionka Karolina
17. Prisepionka Algimantas
18. Vasarienė Marija
19. Umbraziūnas Zigmas
20. Umbraziūnas Ona
21. Miklovaitis Edvardas

! 22. Sakalauskas Petras

JUOZAS KRALIKAUSKAS

K A U K II 0 L Ė
(Tęsinys iš praeito Nr.)

Masyvinė peleninė iš rankų iškrinta ant grindų, dunksteri 
kurčiai...

Agė surikusi metasi iš kambario, kuriame pasilieka du buvę 
žmonės •..

Jis pašoka nuo sofos. Gana! Gana šito! Tai juk jau sukioji- 
masis apie beprotybės angą. Suduoda kumštimi sau į kaktą. Per
braukia delnu per veidą ir pajunta, kad jis suprakaitavęs.

Išgeria vandens. Vaikšto po kambarėlį. Iš vienos pusės — 
kaukuolė, o iš antros drauge vaikščioja jo paties šešėlis. Ir vie
noj, ir antroj pusėj ne žmonės: abu tik panašūs į žmones nebu
vėliai. Abu be kepurės, be skrybėlės- Į amžinybę, kaip švento
vę, žmogus įeina plika galva, nusižeminęs... šešėlis, kaukuolė: 
ag, dings net ir Agės visa didybė, kaip šitos kaukuolės dingo. 
Dings jos nuostabūs plaukai, svaiginančiai brandi krūtinė, dings 
ir tos duobukės netoli lūpų kampelių.. •

Bet ar velnias čia mane apsėdo šį vakarą? Gal kokio paka
ruoklio ši kaukuolė? Šio nusmerktojo vėlei gal lengviau, kai ir 
aš kenčiu? Gal tat jos kerštas už sudrumstą kapuose ramybę?

Bet jis ir vėl užgirsta kambary sunkų šnabždesį. Tu čia lauk, 
kvaily! O Agė bus ano palydėta iki pat alyvų. Prie vartelių 
atsisveikindamas anas bernas ją pabučiuos su ilgu išlaikymu. 
O kai jau laiptais lipančią tu pakviesi užeiti, ji tik pasijuoks ir 
neužeis. Nesgi kas tada jai bus tas tavo kvietimas? Tu tik vis 
lauk, kentėk ir mąstyk. Mąstyk, svarstyk, o tas veiks- Katras ta
da, beabeta, laimės? ’

Anas prie vartelių atsisveikindamas Agę pabučiuos? O kogi, 
manytum, jis dar lauks, kankina sunkus šnabždesys. Anas len
dą prie jos ir, žinoma, išnaudos kiekvieną progą. Nameliai ato
kiai nuo gatvės. Abipus vartelių — alyvos. Vieta iš tikrųjų patogi 
atsisveikinti. Arias Agę? Glaus prie savęs, bučiuos? O gal tai 
jau atsitiko kaip tik šią minutę?. -.

Tatai jį visiškai sudrumsčia. Tas prie nežinomos upės Agės



NAKTIS PRIE

O Kristau, leisk ramiai užmigt prie Tavo kojų —

Ir skausmą atsiimk Iš geliančios širdies. ..

L K. Vadovo prenumeratoriams
spausdinti bei įrišti medžiaga 
yra pagerinta. Visa tai, be abe
jo, rišasi su didesnėmis išlai
domis.

Ilgoko Liet. Kalbos Vado
vo leidėjų pranešimo įve
damąją dalį, kur nupa
sakojama, kaip leidimą 

* perėmė LTB Centro Ko
mitetas, praleidžiame- 

Red.

... "Lietuvių Kalbos Vadovo" 
leidimo komisija, nustatydama 
prenumeratos kainą, nenumatė 
visų būsimų aplinkybių bei są
lygų, kurios kainą turės pakel
ti. Ūkinio Vakarų Vokietijos gy
venimo raida ir bendros sąly
gos sparčiai keitėsi "Lietuvių 
Kalbos Vadovo" spausdinimo 
nenaudai. Svarbiausios LKV-vo 
pabrangimo sąlygos yra šios:

1. spausdinimo darbą prade
dant valiutų kurso santykis bu
vo žymiai palankesnis- Kiek vė
liau tas santykis pasikeitė, su
darydamas žymių nuostolių.

2. komisijos nariams išvy
kus, po kelių savaičių išvažia
vo į JAV ir pats veikalo auto
rius. Pradėtą spausdinti LKV-vą 
teko atskirais lankais siuntinėti 
oro paštu į užjūrį prof. Skar
džiui, kuris taisė ne vien korek
tūrą, bet rado būtina įrašyti ne
maža pataisų ir papildymų.

3. darbą pradedant veikalas 
. turėip apie. 1000rpusl. rankraš

čio, naujų papildymų dėka jis 
padidėjo iki 1600 pusi., ir tas 
žymiai pabrangino,

4- LTB Centr. Komitetas, siek
damas, kad tasai didžiai vertin
gas kūrinys skaitytojus pasiek
tų kiek galint tobulesnis ir dai
lesnis, parinko žymiai geresnį 
popierį, o komisijos parinktą 
paprastą knygos viršelį nutarė

5. dauguma prenumeratorių 
yra jau išvykę į užjūrius ir jiems 
knygos persiuntimas pareika
laus papildomų išlaidų.

Dabar, kai "Lietuvių Kalbos 
Vadovas" jau baigiamas spaus 
dinti ir š-m. liepos mėn? pradžio
je pradės prenumeratorius lan
kyti, jo leidėjas LTB Centro Ko
mitetas, apskaičiavęs visas pa
gerintas LKV-vo išleidimo, 
drauge ir persiuntimo išlaidas, 
ir nesiekdamas jokio iš to pelno, 
nustatė šią galutinę prenumera
tos kainą:

Mme

TEVUKES ŽIBURIAI

Taikos bokštas Ottawoje

Mokytąjį darbo Kanadoje reikalą
Ne vienas mokytojas tremti- Į jimą- Kolegija su Europos di- 

nys norėtų ir Kanadoje dirbti r’----- 1‘—* r'- *- *— ***-

Tam darbui jis yra ilgai ruo
šęsis savo tėvynėje, ilgai jį dir
bęs, prie jo pripratęs, jį pami
lęs. Toks darbas jam ir čia būtų 
kur kas mielesnis, nekaip ele
mentarus raumenų darbas, ku
riam nereikia nei jo mokslų, nei 
jo inteligencijos. Dėl to Toron
to įvairių tautybių tremtinių mo
kytojų atstovai (lietuviai, latviai, 
estai, lenkai, gudai, 
ukrainiečių mokytojų 
va), nutarė prašyti 
Švietimo ministeriją
ment of Education) suorgani
zuoti jiėms specialius vakari
nius kelių mėnesių anglų kal
bos kursus, o vėliau gal ir tokius 
pat pedagoginius kursus, ku
riuos sėkmingai baigę mokyto
ja: būtų skiriami į mokyklas- 
Tuo tikslu ministeriui jie pa
siuntė atitinkamą memorandu
mą — prašymą. Netrukus mi
nisterija pakvietė pora mokyt,
delegatų pas viceministerį par- Į esamose sąlygose, kai moky- 
lamento rūmuose tuo reikalu tojų taip trūksta, jūs lengvai

sukviesti
iniciaty-
Ontario
(Depart-

plomais skaitosi. Po to tam tik
ra tos Kolegijos įvairių specia
listų ir žinovų komisija pasi
kvietusi jus apžiūrės, ar esate 
tinkamos išvaizdos, gerų ma
nierų, ar kalbate pakankamai 
angliškai; gal pakalbins kai ku
riais klausimais iš jūsų specia
lybės. Ir jei visi duomenys jiems 
pasirodys teigiami — jus pri
ims į kolegiją. Reikia pažymėti, 
kad tobulo anglų kalbos mo
kėjimo nereikėtų ("Argi jūs no
rėtumėte anglų kalbą dėstyti? 
Aš manau, kad ne" — pažymė
jo viceministeris). Kanados mo
kyklos turi nemaža Kanados 
prancūzų mokytojų, kurių ang
lų kalba nevisada esti tobula. 
Kadangi toje kolegijoje jūs po 
to turėsite studijuoti ištisus 
mokslo metus, tai, bendrauda
mi su kanadiečiais ir besimo
kydami, savo anglų kalbą su
stiprinsite. Jei jums pavyks ko
legiją baigti ir įsigyti formalų 

.kanadietišką mokyt, cenzą, tai

kursų, tai ministerija nemato 
prasmės šalia minėtos Kolegi
jos, kuri privaloma kiekvienam 
kanadiečiui mokytojui, steigti 
kitokį kelią naujiems ateiviams 
mokytojams paruošti. Tai yra 
vienintelis kelias.
Iš pasikalbėjimo dvasios paaiš
kėjo, kad su pradinių mokyklų 
mokytojais yra sunkiau. Jiems 
yra būtina tobula, pavyzdinga 
anglų kalba. Jei toks atsirastų, 
tai turėtų eiti per vietinę kana
diečių mokytojų seminariją — 
Normai School.

Po pasikalbėjimo su viceml- 
nisteriu atsirado reikalas ap
silankyti pas minėtos Kolegijos 
dekaną sužinoti pačių smulk
menų, kaip į tą Kolegiją įsto
ti ir kas kaip ten studijuojama. 
Po šito apsilankymo kolegos 
mokytojai taip pat bus painfor
muoti per laikaščius, kaip ir šį 
kartą. '

P. Štuopis
Liet, mokytojų atstovų vardu.

š.m. liepos 
Vokietijoje 
Amerikoje *' 

! Kanadoje 
Anglijoje 
Australijoje 
Kituose kraštuose 3.50 , dol.

Gerb. "Lietuvių Kalbos Vado
vo" prenumeratoriai prašomi 
galimai greitesniu laiku įmokė
ti mūsų įgaliotiems LKV platin
tojams, arba netarpiškai LTB 
Centro Komitetui, papildomą 
prenumeratą, kartu nurodant 
tikslų dabartinį savo adresą, 
kuriuo galėtume veikalą ne
gaištant išsiųsti. Tie prenume
ratoriai, kurie reikiamo primo- 
kėjimo atlikti nepanorės, galės 
atgauti iš LTB Centro Komiteto, 

j dabar vadinamo Vokietijos Lie- 
į tuvių Bendruomenės Valdyba 
i (Muenchen 27, Rauchstr. 20, US 

pakeisti stipresniu ir gražesniu Zone, 
atitinkamos drobes viršeliu.
Tuo būdu "Lietuvių Kalbos Va- Centro Komitetas supranta, 
dovas" išeis ne tik padidintas1 kad prenumeratos kainos pakė- 
puslapių skaičiumi, bet ir jam limas visiems nėra malonus,

visai dar neužsiprenu-
n. 1 d. meravusiems
16.— DM. 20— DM
3.50 dol. 4.50 dol-
3.50 dol. 4.50 dol-
1 sv. 10 šil. 1 sv. 10 šiL
1 sv. 15 šil. 2 sv. 5 šil.

4.50 dol-

redakcijai prisiųsta
Laiškai Lietuviams, 1950 m. 

birželio mėn., Vol. 1 Nr. 5. .
Eglutė, 1950 gegužės mėn- 

Nr. 5. 129—160 psL
G. A. Buerger, Barono Miun- 

chhauzeno nuotykiai keliaujant, 
karaliaujant ir medžiojant, išL 
"Gabija" 1950 m- Amerikoje, 
Viršelis dail. P. Osmolskio; ilius
tracijos iš Fr. Hoffmano leidinio 
jaunimui. Kaina nepažymėta.

ypač mums, vykdant savano
riškai ir be jokios materialinės 
naudos patarnavimą mūsų lie
tuviškajai visuomenei. Tačiau f 
tikimasi, kad mieli LKV prenu
meratoriai -mūsų pastangas ir 
pastaruoju metu pakitėjusias 
sąlygas teisingai supras ir mū
sų veiksmus pilnai pateisins.

Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba.

P.S. "Liet. Kalbos Vadovo" 
prenumeratoriai prašomi siųsti, —c--------- L---------- _ — —_
pinigų skirtumą ir adresus, jei! gybė gražių nuotraukų iš Čiką- 
jie pasikeitę, žemiau nurodytu! gos bei Baltimorės lojalumo pa

radų, užkalti vagonai, kuriais 
lietuviai buvo vežami į Sibirą, 
milijono parašų įteikėjai JAV 
prezidentui, Sklėriaus ir Čiurlio- 
nies kūriniai ir kit.

pasikalbėti. Pasikalbėjimas bu
vo gana nuoširdus, užtruko ge
rą pusvalandį (birželio 19 d., 
1950 m). Paaiškėjo štai kas.

Vidurinių mokyklų (gimnazi
jų) mokytojai, norėdami gauti 
savo darbo, turėtų kreiptis į On
tario College of Education — 
OCI — Auklėjimo kolegiją, ku
ri ruošia šiam kraštui vidurinių 

! mokyklų mokytojus, baigusius 
universitetą. Pilietybės turėji
mas nebūtinas — užtenka pa
duoti atitinkama tvarka prašy
mą pilietybei gauti (intention). 
Kolegijai reikia įteikti savo 
baigto universiteto diplomą, sa
vo mokyklinės tarnybos pažy
mėjimą ir gero elgesio pažymė-

nr. 5, skiriamas birželio įvy
kiams paminėti. Turiny tarp kit
ko skaitome: "10 metų vergi
jos", "Jaltos konferencija", 
"Steigiamąjį Seimą prisime- 

. nant" (buv- prez. Dr. Kazio Gri
niaus), "Dabartinė Lietuvos 
tarptautinė padėtis" ir k. Dau-

adresu. Ten pat galima ir nau-1 
jai prenumeruotis.

P- Štuopis
104 Wright Ave.

Toronto 3, Ont., Canada.

gausite darbo, žinoma, ne To
ronte ir kokioj Oakvillėje, bet 
greičiausia kur šiaurėj, Sudbu- 
ryje ir kitur. Žinoma, jūs galite 
ir neįstengti tos Kolegijos baig
ti. Ten mokslas vyksta dieno
mis. Teks ir namie pastudijuoti- 
Tad vargu ar bus galima šalia 
to kur nors darbą dirbti. Dėl to 
Kolegijai išeiti reikia turėti pi
nigų. Ypač pageidaujami mo
kytojai matematikai, fizikai.

Užklaustas, ar nevertėtų 
įsteigti specialius tokiems mo
kytojams kalbos ir pedagogikos 
kursus, viceministeris atsakė 
neigiamai. Kalbos kursai yra 
organizuojami ir šią vasarą prie 

Į Toronto universiteto inteligen-

Mokytojai reikalauja 
padidinti algas

Toronto pradžios mokyklų 
mokytojai vyrai pareikalavo 
padidinti algas, kad maksima- 
linė alga būtų $ 4.000 — 4.300 
mokytojams be universitetinio 
išsilavinimo, S 4.200 — 4.400 
turintiems pirmą univ. laipsnį 
ir $ 4.400 — 4.500 turintiems du 
laipsnius. Dabar minimalinė 
pradedančio mokytojo alga yra

Iš bibliografinio pasaulio
LAIC prašo siuntinėti

pabučiavimas jį apnuodijo ir parklupdė. Kambarėly jis jau 
neranda vietos. Tikrai, nėra čia ko laukti, amžinai galvoti ir abe
joti. Reikia veikti, ką nors daryti. Ar jo vietoj kaukuolė skendėtų 
neveiklume, svyruotų ir nedrįstų? Šita kaukuolė, jei ji galėtų gy
venimą pakartoti? Gal per šį sapną kaukuolė kaip tiktai ir mokė, 
kaip reikia prie savo laimės eiti, kad neprasilenktum ir nepa
vėluotum.

Negarbinga būtų užlįsti pačiam vienam į alyvų krūmą ir ten 
prie vartelių palaukti, pasekti. Tai nužeminanti būtų pozicija- 
Bet juk gal jis viską perdeda? Gal jo reikalai nėra dar tokie 
blogi? Juk Agė pati kartą sakė, kad jis su savo galvojimais per- 
toli nueinąs. Draugiškai tada ji juokės, kad jis pirmiau ką pats 
sau vaizduotėj susikuriąs, o jau paskui pats ir tikėti imąs, lyg 
taip iš tikrųjų būtų.

Jeigu Agė viena pareis, tai arba jiedu susipykę arba ir iš 
viso nieko labai tarp jų nėra. O jeigu anas ją palydės, tai kaip 
jiedu atsisveikins? Ką Agė anam pasakys? Kad anas prie jos 
atkakliai lenda ir visokius arabus jai į ausis pučia, tai aišku. 
Bet kaip ji, Agė? Ką ji atsako? Kaip ji laikosi jo akivaizdoj. 
Ar tas prakeiktas ilganosis iš tikrųjų laimi iš jos ką daugiau

Lindėti krūme, žinoma, nėra garbinga, net ir gėda. Bet 
ką gi kita daryti? Kaipgi kitaip sužinoti ir įsitikinti? Gal tuo 
būdu kaip tik atgaus pusiausvyrą ir kartą pagaliau gerai išsi
miegos. Rytoj gal būtų gera diena, netokia, kaip ši praėjusi. 
O jei nepaseks, nieko nesužinos, tai vis kankinsią, vis niekur 
neturės ramybės, ilgai šiąnakt neužmigs. Rytojaus dieną po 
sunkios nemigos bus viskas drigne apniukę. Jeigu taip ilgiau 
ši nežinia vis tęsis, ši kankynė nesibaigs, jis galutinai nusir 
kankins. Ko gero pagaliau ir jį patį į pamišėlių ligoninę išveš 
berėkiantį, besidraskantį, besikandžiojantį.. ,.

Ne, šitaip ilgiau būti yra jau visiškai nepakeliama.
Bet Jeigu anas bernas, jam iš krūmo žiūrint, Agę bučiuotų? 

Kas tada atsitiktų? Jis apsidairo, lyg kambaryj ieškodamas 
atsakymo. Atsimena iš sapno Agės krūčių spūdžius į jo krūtinę. 
Sunkiai nuryja kažką sausai sprangų. • .

Dešinės nykščiu spusteli baterinio žibintuvėlio jungiklį. Kau- 
kuolė sušvinta fosforiškai matine šviesa — visiškai vaiduok
liškai. Netyčia žvilgterėjęs į veidrodį, jis net pats visas krūp
teli. Vos nesuriko — šmėkla baisi! Va, kokia kaukuolės jėga, 
šiurpia baime smogianti iš tamsos.

Jis čiumpa skrybėlę ir, įsimaukšlinęs į ją kaukuolę, išslen
ka pro duris. Kad tik dabar nesusitiktu pareinančios Agės tarp
dury)- Gerai bent tas, kad šeimininkė su tuo visad užgavėniš- 
ku veidu jo nematė ir neužkalbino.

Lauke, užvedant išlaukines duris, į jo veidą dvelkteli švie
žio oro gūsis. Ilgesingai, vėsinančiai. Tat jį šiek tiek atgaivino 
ir prablaivo. Gal neprasidėti, suabejoja. Bet lyg kažkas iš 
šalies, lyg kaukuolė pašnabžda: "Ir vėl pradedi abejoti. Ar vis 
amžinai svarstysi, amžinai tik analizuosi? Kaip jau kaip, tik 
ne amžinai abejodamas ir būdams pasyvus gali ją laimėti". 
Bet užsislėpti ir laukti, argi tai garbingas aktyvumas? Ale vėl 
grįžtum nieko tikro nepatyręs, tau vėl liktų tik spėlioti, neuž
migti, iš proto eiti.

Jis ir kaukuolė įlenda į alyvų krūmą- Pasirenka patogesnę 
vietą ir pradeda laukti.

Jis tykoja. Jis seka tą gatvelės pusę, iš kurios Agė ne viena 
arba viena pareis.

Nutilus Medūzos gatvelė. Vieniša jos sutemose. Graudžiai 
ilgesinga. Ir neramu vis baisiai. Yra, štai, tykojimas, laukimas 
užsislėpus krūme tamsiame. *.

Eitų dabar jo motina, pagalvoja. Iš tikrųjų, o jeigu eitų dabar 
šita tolima pasaulio gatvele motina. Ji eilę metų jau kapuose, 
ir iš jos belikę jau gal tiek, kiek ši kaukuolė. Eitų motina, o 
jos pasiilgimas .širdis jos pamatytų jį čia krūme. Vaikeli, kas 
gi tau? Kodėl tu čia dabar, kaip vagis? Aružmušti ką tykoji? 
Ir ką gi jis tada atsakytų, nueina per širdį. Ar dėl Agės jis čia 
to prisigyveno, ar iš tikrųjų dėl savo silpnos širdies. Pasidaro 
jam gėda pačiam prieš save, kad jis tik tokiu negarbingu būdu 
išeina į veiksmą prieš aną ilganosį berną.

Medūzos sutemomis kažkas praeina. Paskui iš tamsos iš-

Stambiausieji laikraščių iš
karpų rinkimo biurai nepajėgia 
pilnai surinkti tik vienos dide
lės valstybės spaudos atsilie
pimus vienu ar kitu klausimu. 
Antra vertus, toksai aptarnavi
mas brangiai kainuoja-

Todėl, LAIC prašo visus po
litine akcija sudomintus lietu
vius siuntinėti vietos spaudoje 
ir žurnaluose pastebėtus straips 
nius apie Lietuvą ir lietuius, lie
tuvių ir baltiečių pastangas ir 
kovas, apie įvykius surištus su 
Lietuvos išlaisivnimo klausimu. 
Persiunčiant prašome nurodyti 
laikraščio vardą, vietovę, datą 
ir puslapį. Iškarpas siųsti šiuo 
adresu — Lithuanian American 
Information Center, 233 Broad
way, New York 7.

organizacija.
Birželio 19 d. Naujorke įvyko 

vidyrio ir rytų Europos bei Bal
tijos ir Balkanų kraštų laisvųjų 
žurnalistų steigiamasis susirin
kimas, kuris įkūrė Laisvųjų Žur
nalistų Federacijos skyrių'Ame- 
rikoje. Sudaryta laikinoji val
dyba iš 5 asmenų. Pirmininku 
išrinktas Zigm. Nagorski

mokytojai reikalauja, kad ne
turintieji universitetinio išsilavi
nimo mokytojai po 20 metų tar
nybos gautų lygiai su turinčiais 
pirmą laipsnį ir po 25 m. lygiai 
su turinčiais abu laipsniu. Šitie 
nutarimai padaryti mokytojų 
susirinkimo, bet oficialūs as
mens jų remti nenori.

Ateivių mokymo išlaidos
Švietimo ' valdyba reikalau- * 

ja, kad naujų ateivių anglų kal
bos'mokymo išlaidų 50% pa
dengtų federalinė valdžia, ku
rios žinioje yra imigrantai, 25% 
provincijos valdžia ir tik 25% 
pati Švietimo valdyba. Metinės 
išlaidos mokytojams apmokėti 
Toronte siekia 20.000 dolerių.

A. TYRUOLIS

KAM, DIEVE, JĄ SKAUDŽIAI BAUDI

kišeninę lemputę. Kaukuolę užsodina ant dešinio kumščio, 
apgniaužusio bederinę lemputę. , q.- x

.Kambaryj užgesina elektros šviesą, xaikf’■

pakrikusiais jau nervais, o god perdaug paėmęs. Ir jie vieniši 
praslenka, ir jie nepažįstamieji tokie pat menki šitoj tamsoj,

greičiau. (Bus daugiau)

Knygų leidimas Italijoje
"Bolletino delle pubblicazioni 

italia ne per diritto di stampa" 
paskelbė, kad Italijoje iki karo 
išeidavo 10 — 12.000 knygų: 
per metus. Pažymėtinas kasme-1 
tinis knygų skaičiaus mažėji
mas nuo 1932 m. pradedant. 
Karo metu knygų produkcija la
bai nukrito, net iki 3.200 t. 1944 
metais- Po karo knygų leidimas 
atsigauna. Išleidžiama jau apie 
8.800 t. Laikraščių ir žurnalų 
leidžiama 2827. Yra net 20 įvai
rių specialybių bibliografinių, 
žurnalų.

Kam, Dieve, ją skaudžiai baudi? 
O buvo ji tokia skaisti. 
Kaip rytmečio šviesi rasa.
Dabar plaukai jos pcdaidL

Karoliai žemėn paberti, 
Per žvyrą eina ji basa-
Kam man čionai dar grožis tas. 
Keistom spalvom žvarbiai švintąs,

Jei mirė mano mylima?
Pakando šaltis radastas, 
Skaisčiuoju grožiu išpuoštas. 
Jaunystė klumpa verkdama.

SVETIMOS PALAUKĖS

Syetimos palaukės —
Dienos pilnos ilgesio, kančios, laukimo.

Neša žvarbūs vėjai

Šveicarai padeda atstatyti

Dar 1944 m., ty. karo metu, 
Šveicarijoje bibliotekininkai 
pradėjo svarstyti klausimą, ku
riuo būdu Jie galės padėti Eu
ropos kraštų bibliotekų atsta
tymui. Sukurta Don Suisse or
ganizacija išleido jau 450.000 
šv- frankų Vokietijos b-koms 
knygomis papildyti (jos perka
mos Šveicarijoje), 99.000 šv. 
frankų — Prancūzijai, 78.000 —

tiems kraštams.

Kad gi veik sugrįžtum

Kur prie miairt namo



KANADOS ŽINIOSA

Dingusi mergaitė pagrobtaKeltams išleis 90 miL dolerių

Ontario provincija per 3 m 
numato išleisti 90 mil. dolerių 
kelių pagerinimui. Vienas iš 
pirmųjų darbų bus sekančiais 
metais užbaigti turistų keturgu
bą kelią iš Toronto į Barrie. 3 
miL bus išleista kelią apvedant 
pro Barrie miestą lanku, kad 
per miestą važiuojant nereikėtų * kad Nicole yra pagrobta vaikų 

... m , l nr- jj. pagrobta ji esanti
per klaidą, ją sumaišius su taip 
pat 3 metų Nicole Bilodeau. Po
licija tyrinėjimą tęsia toliau.

plačicd buvo ieškoma 3 metų 
mergytės Nicole Renaud, kurią 
buvo spėjama bus pagrobęs 
lokys. Savaitę plačiai ieškojus, 
dalyvaujant net 800 žmonių, ir 
nieko nesuradus, policija tęsė 
tyrinėjimus ir priėjo išvados,

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Korėjos taikos SPORTO
• 4 fc ***• ~ *

ŽINIOS

sumažinti greitį. Tai lies 11, 26 
ir 27 kelius. Taip pat bus pra
dėti darbai sujungti Queen 
Elizabeth kelią su keturgubų 
keliu Toronto — Oshawa, o be 
to, bus pradėta statyba naujo 
keturgubo kelio Torontas—Win- 
sor per London ir Woodstock.

Kanada skaičiais

Nccujas generalgubernatorius 
Kanadoje

Jau senokai paskelbta, kad 
Kanados generalgubernatorius 
viscount Alexander pasitrauks.

Newfounlandui prisijungus 
su 320.000 gyventojų, Kanada 
dabar turi 13.203-000 gyventojų.

Kanada turi 3.842.000 kv- my
lių. Taigi, didesnė už Europą, 
nes pastarąjį turi 3.776.000 kv. 
mylių.

Nuo Ramiojo vandenyno iki ,

išgyvendinta. Truputį neša Į na
cionalizmą ... Tiesa?

Nori Įvežti ūkininkų

Federalinė valdžia paruošė 
naują imigracijos planą ūkinin
kams iš D. Britanijos ir Euro
pos patraukti. Visoje Kanadoje, 
mat, šiuo metu yra net, 35.000 
apleistų formų. Po 5000 jų yra 
Ontario ir Quebec. Pagal pla
ną Quebec provincijon turėtų 
būti gabenami prancūzai ir bel
gai, o Ontario nori anglų. Ma
noma, kad šiems naujiems ūki
ninkams federalinė valdžia 
duos paramos.

Švino dažai — vaikų nuodai
Kanados gydytojai kelia bal

są' prieš naudijomą švino dažų 
vaikams skirtiems baldams ir 

. kitiems reikmenims dažyti, nes

laimėjimą.
Japonijoje komunistai visiš

kai pralaimėjo ijr jau suvaržyti.
Belgijoje abiejuose rūmuose 

pernai komunistai turėjo 17 vie
tų, o dabar tegavo 8.

D. Britanijos vasario rinki
muose prarado savo vietas du 
seni komunistai ir 5 juos rė
mę kairiojo sparno darbiečioi.

Rusų okupuotoje Austrijos 
dalyje savivaldybių rinkimuo
se komunistai tegavo 5% baisų.

Tik ką pasibaigusiuose Vest- 
faUjos ir Pareinio rinkimuose, 
nors tai pramonės sritys, ko
munistai tegavo 144.213 balsų, 
tuo tarpu krikščionys socialcd 
gavo 935.022 (Adenauerio par
tija), socialistai — 852.895, lais
vieji demokratai

o jos Įvykius nupasakojant mi
nimas laikas — rytas, vakaras, 

■vidudienis ir tt Reikia neuž
miršti, kad Korėja yra Tolimuo
se Rytuose ir diena ten daug 
anksčiau prasideda — visa 16 
valandų. Taigi, kai Toronte yra, 
pav., 6 vai. vakaro, tai Korejo’o 
yra jau 10 vai. sekančios die
nos ryto. Vad., jei karas ten 
prasidėjo birželio 25 d- 4 vai. 
ryto, tai tuo momentu Toronte 
tebuvo birželio 24 d. vidurdie
nis, 12 vdl. Dėl to tai dienraš
čiuose apie 8‘vai. rytą mes ga
lim skaityti: "šiandien 10 vai. 
prieš piet, Korėjoje..." ir tt-

Korėjos teritorijos plotas yra 
84.000 kvadratinių mylių.

Birželio 25 d- Toronte viešėjo 
Jonkoping F. C. švedų rinktinė. 
Svečiai žaidė prieš Toronto 
All Stars Exhibition stadlione. 
Rungtynes užtikrintai laimėjo

s ?

baigėsi 3—2 pirmųjų naudai. 
Brazilija laimėjo prieš Mexico

me- All Stars komanda suko- 
vojo gan aštriai, beveik kas 10 
min. keitėsi žaidėjai. Svečių 
puolimas turėjo daug gražių 
progų, bet vis baigdavosi be 
sėkmės. Ši švedų rinktinė atsie
kusi eilę laimėjimų JAV, To
ronte pasirodė silpnokai. Šve-( 
dai laimėjo prieš Čikagos rink-

Toronto mieste vienos iš stip
riausių futbolo komandų susiti-

prieš Ulster.
JAV futbolo rinktinė pralai

mėjo Anglijos reprezentantams

JAV — Turkų susitikimas bai
gėsi Amerikos pralaimėjimu 0-5

— Italijos futbolo pirmeny- 
tinę 4—1, Manchester United bes laimėjo Turino Juventus
vienetą 3-1 ir Čikagos AU Stars vienuolikė, kurioje žaidė du da- 
4—1. j neri. Juos seka Milano koman-

— Futbolo rungtynės Angli- da.

tik dar nežinomas jo Įpėdinis Atlanto Kanada dabar nusitę- dažnai pasitaiko apsinuodijimų.
Pastaruoju metu, birželio 28 d-, s*a per 3-350 mylių. 
Yorkshire Post paskelbė, kad. 
juo geriausiai tinkąs ir galįs bū-1 
ti pulk. John J. Astor, Imperijos 
Spaudos misijos pirmininkas ir 
Times vadovas. Straipsnio au
torius bei redaktorius Andrews 
tą parašė iš Ottawos, kur jis 
dalyvavo čia vykusioje spau
dos konferencijoje.

Spaudos konferencija

Septintoji Britų Imperijos 
Spaudos konferencija užtrukusi i 
3 savaites, pasibaig. birželio 27 
d. Jos posėdžiai vyko Ottawo- 
je, Quebece, Montrealy, Toron
te, Niagara Falls ir Muskoka.

Kanadietis

Federalinio parlamento Sas 
katehevano atstovas J. Diefen- 
baker, konservatorius, diskusi
jose dėl imigracijos pareiškė 
pasipiktinimą, kad daugumas 
dar nesuprantą esą kanadie
čiais ir vadinąsi anglais — ka 
nadiečiais, airiais — k., pran
cūzais — k. ir tt. Nors jo protė
viai atvykę Kanadon prieš 140
m., jo taip pat dar daug klau- j aviacija įjungta į kovą prieš 
šią tautybės, nesitenkindami moskitų visimą Red River buv. 
"kanadietis". Esą, net parla-' užlietose srityse.

Apsinuodija vaikai dažniausia 
tarp 1 ir 2% metų amžiaus, t.y. 
dantų dygimo perijode, kai jie 
linkę viską, ką sučiumpa, 
krimsti- Vaikai suserga, jei pa
tenka į organizmą bent dvi tre
čiosios gramo švino. Halifakso 
vaikų ligoninėje per 2 m. buvo 
23 apsinuodiję švinu vaikai, iš 
kurių 5 mirė, o vienam gavosi 
smegenų sklerozė su protiniu 
susilpnėjimu.

— OTTAWA. — Kanados

414.651, 
centro partijos — 172.161, ir 
kitos grupės — 100.000.

Komunistų Įtakos silpnėji
mas pasireiškė nuo 1948 m., kai 
prakišo jie Itcdijoje. Nuo to me
to visur silpnėja: Prancūzijoje j sybės nutarimu D. Britanijos 
komunistų atstovų skaičius 
Valstybės Taryboje nuo 84 
puolė iki 20, o Jcantonalmėse 
tarybose iš 184 prarado net 147 
vietas; Suomijoje 1948 m. rin
kimuose kom- nuo pirmos vie
tos atsidūrė trečioje; Norvegi
joje 1949 m. lapkričia rinkimuo
se prarado visas 11 vietų; Šve
dijoje 1948 m. rinkimuose iš 15 
prarado 6 vietas, o Holandijo- 
je iš 10 — 2 vietas. Vokietijos 
Bundestage, t.y. sujungtos Va
karų Vokietijos parlamente iš 
402 vietų jie'tegavo vos 15.

Korėjos atgarsiai pasaulyje
Britai kartę susitarė

Kai birželio 28 d. Attlee par
lamente paskelbė, kad vyriau-

laivyno pajėgos, Japonų van
denyse esančios, yra skirtos 
paremti JAV pajėgas Korėjos 
operacijose ir yra pavestos vi
siškai JAV vadovybei, jo žo
džiai buvo sutikti visuotinu par
lamento atstovų plojimu. Kon
servatorių vadas Churchill pa
reiškė, kad šį kartą Attlee kal
bėjęs tikrai visų partijų vardu.

Kad toks įsakymas pasiųstas 
Tolimųjų Rytų vadui, buvę pra
nešta Saugumo Tarybai, JAV, 
Korėjos respublikai ir visoms 
Commonwealth© vyriausybėm-

Atpinga telegrafas

Nuo liepos 1 d. radiogramų ir 
kablegramų tarifas atpigina
mas ir sulyginamas visoje Ka
nadoje. Į visus Anglų karali
jos (UK) kraštus bus imama už 
žodį 15 centų. Iki šiol rytinėje 
Kanadoje buvo imama 18 c-, o 
vakarinėje net 30 centų. Į Pran
cūziją bus imama už žodį 19 c. 
Iki - šiol rytų Kanadoje buvo 
imama 22 centai, o vakaru — 
net 34 centai.

Šveicarai sudarinėja

Šveicarų vyriausybė yra nu
sprendusi iki rugsėjo 1 d. su
daryti negendančio maisto at
sargų. Kiekvienam gyventojui 
po 20 kg. Atsargų dalis yra 
nuleidžiama į šaltųjų Alpių eže
rų dugnus specialiuose tankuo
se. Tik neseniai taip nuleista 
1000 tonų kokoso aliejaus.

Schumano planas

Vykstant plieno ir anglies 
pramonės suliejimo konferencb

Jos uždavinys būtų tik kovoti 
su nesveika, ūkiniam bendravi
mui kenkiančia, savanaudiška 
eksporto politika. Ji-taip pat 
reguliuotų visų kraštų gamybos 
planus, kartu būtų atsakinga 
dėl investicijų ir finansavimo 
numatytų darbų-

Antikomunistinis įstatymas

Pietų Afrikos parlamentas bir
želio 20 d- 64 balsais prieš 49 
priėmė įstatymą, teisingumo 
ministeriui duodantį teisės už
daryti betkokią organizaciją.

Holandai emigruos į Kanadą

Holandų centrinis ūkininkų 
emigracijos fondas paskelbė 
planą 1951 m. perkelti į Kana-. jai( pagaliau paskelbtas pats' skleidžiančią komunizmą. Opo-
dą 10.000 holandų ūkininkų. 
Užsimojimas dalį emigrantų 
pergabenti šiais metais, atšauk
tas, nes per vėlai buvusi pra
dėta norinčių emigruoti regist
racija. Dabar jau kviečiama re
gistruotis sekantiems metams, o 
pervežama būsią vasario — ba
landžio mėn- laikotarpyje.

Ta pačia proga fondas pra
neša, kad 1947 m. Kanadoje 
įsikūrę 25.000 holandų imi
grantų. '

— OTTAWA. — Šiais me
tais Kanados' miestuose namų 
statoma daugiau negu pereitais 
metais. Ypač pašoko Torontas 
— 5.999 (pernai 4.649), Ottawa

• — 1.134 (545), London — !
(769). Daviniai yra balandžio 1 
d. abiems metams. Bet yra vie
tovių, kur mažiau statoma: Ha
milton, St. Catharines, Samia.

Schumano planas. Jame pfr- ricija principe su komunistų su- 
miausia numatytas pasikeiti- varžymu sutiko,' bet prikišo, 
mas tomis prekėmis be jokio kad administracijos organams 
muito ir pašalinus kitas kliūtis. 
Toliau svarbus yra nuostatas, 
reikalaująs įkurti bendrą vyk
domąją įstaigą, atsakingą prieš 
plenumą, kurio narius skirs 
parlamentai, kuriam perleidžia
ma dalis suverenumo. Šitas pa
starasis siūlymas ir sukėlė dau
giau abejonių, dėl kurios de
legacijos nutarė paprašyti vy
riausybių instrukcijų.

Pasak plano referento, Pran
cūzijos min. Monet, Aukštoji įs
taiga būtų atsakinga prieš ple
numą, sudarytą iš parlamentų 
rinktų atstovų kasmet. Kilusius 

885' nesutarimus spręstų arbitrų 
teismas, kuris galėtų paveikti 
Aukštąją įstaigą pakeisti nuta
rimą, jei pirmasis būtų priešin
gas kurio partnerio interesams.

teikiamos perplačios teisės esą 
nedemokratiškos. Komunistų 
partijos lyderis, vienintelis ko
munistas parlamente, Sam 
Kahn tuojaus pat parlamente 
perskaitė partijos centro komi
teto nutarimą, kad partija pa
leidžiama. Tai reiškia, kad ji 
pereina į pogrindį, nors įstaty
mas dar tebėra nepriimtas se
nato.

Suomių ir Sovietų prekybos 
sutartis

Suomių vyriausybės atstovas 
pasirašė Maskvoje prekybos 
sutartį 5 m. (1951—1955) 320 
milijonų dolerių sumoje. Anks
tyvesnės sutartys buvo daro
mos tik metams. Šiais metais — 
$30.000.000. Pagal šią sutartį 
Suomija parduos Rusijai 40% 
savo mašinų, laivų ir pramonės 
gaminių eksporto-

Atsilikusių Kraštų Fondas

Pereitų metų JTO plenumas 
buvo nutaręs sudaryti specialų, 
fondą — $20.000.000 — ūkiškai 
atsilikusių kraštų paramai. Tik 
nesenai į techniškos komisijos 
posėdžius buvo pakviestos vi
sos 59 JTO valstybės, bet daly
vavo vos 52 — iš komunistiniu

"Reiškite jausmus gėlėms" — skambinkite AD 1618
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Bulgarų valdžia apkaltino 
nuncijų

Bulgarijon popiežiaus nunci
jų 1947 m. paskirtas buvęs Phi
ladelphia sufraganas vysk. O’ 
Hara, Bulgarų valdžios paskelb
tas pogrindinės veiklos ir špio
nažo vadu. Jam primetamas 
šnipinėjimas, šmugelis ir gel
bėjimas pabėgti iš krašto nusi
kaltėliams. Kaltinimas esąs re
miamas 7 suimtų parodymais.

Kartu kaltinamas buvęs JAV 
jūrų atašė kapitonas E. F. Kar
pe, vasario 23 d- paslaptingai 
nužudytas Orient Express Aust
rijos pasienyje. Be to, kaltina
mas nunciatūros sekretorius 
vysk. Guido del Mestri, pran
cūzas, ir Prancūzijos karo atašė.

Kalbame slavų kalbomis.

— VAŠINGTONAS. — JAV 
senaįgs. birželio 26 d- pradėjo 
svarstį Niagaros krioklio iš
naudojimo sutarties su Kanada 
ratifikavimo klausimą. Beveik 
visi senatoriai pasisakė palan
kiai.

JAV Tolimųjų Rytų pakeista

Tolimųjų Rytų politikoje JAV 
buvo dvi kryptys, atstovauja
mos Valstybės departamento ū 
Karo departamento — Acheson 
ir Johnson. Pirmasis laikėsi 
nuomonės, kad ten pirštų kišti 
neverta^ o antrasis reikalavo 
greitesnės politikos komunizmo 
ekspansijos politikos atžvilgiu. 
Korėjos karui prasidėjus laimė
jo Karo departamento po’itika. 
Galutinas laimėjimas buvo pa
siektas veik nuolatiniuose 72 
valandų posėdžiuose. Iš Va
šingtono pranešama, kad posū
kis, esą, būtų buvęs padarytas 
ir be Korėjos puolimo. Jis turė
jęs įvykti rezultate štabo virši
ninko Bradley ir Achesono pa
tarėjo Dulles kelionės į Japoni
ją, kur buvusi priimta MacAr- 
thuro nuomonė, kad Korėjos ir 
Formozos apsaugojimas nuo 
komunizmo esąs gyvybinis JAV 
interesas-

Reikią visiems vieno nusistaty
mo pasiekti.

Pati Kanada dar nedariusi 
nieko, nebuvę net jokio specia
laus štabo ar kitų žinybų atsto
vų posėdžio, karinėms pajė
goms neduota jokių specifinių 
įsakymų.

Deportacijos Vengrijoje

Vatikano radio paskelbė, kad 
pradėta griežta akcija prieš ka
talikus Vengrijoje- Birželio 9 d. 
suimta ir išvežta į koncentraci
jos stovyklas 322 kunigai ir 
vienuoliai, jų tarpe 90 jėzuitų 
ir 600 vienuolių moterų. Bolše
vikiniu papročiu vienuolynai ir 
kunigų gyvenamieji namai bu
vo užpulti naktį.

— LONDON, 
išbandytas naujausias ir di
džiausias D. Britanijos karinis galimybės susisiekti su vyriau- 
transporto lėktuvas. Apie jo sa-1 sybėmis.
vumus jokių davinių nepa
skelbta. Paskelbta tik jo išmie- 
ros, kurios rodo, kad jis 
mažesnis už didžiausią 
transportinį lėktuvą.

— VARŠAVA. — Čia

Reikalą paremti Korėjų

Vokietija prašo garantijų

Birželio 28 d. Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris Bri
tų, JAV ir Prancūzų aukštuosius 
komisarus pasikvietė į pasitari
mą, kuriame norįs pareikšti, 
kad, kas atsitiko Korėjoje, galį 
atsitikti ir Vokietijoje. Juo la
biau, kad padėtis esanti visai 
panaši ir komunistų valdomo
ji Rytų Vokietija esanti karine 
pajėga — vad. liaudies milicija. 
Dėl to jis prašąs saugumo ga
rantijų.

Čiang - Kai - Šėkas — 
"protestuoja"

Prezidentas Trumanas, skelb
damas pagalbą Korėjai ir duo
damas įsakymą JAV 7-jam lai-

Birželio 27 d. vakare priimtoji 
Saugumo Tarybos rezoEucija, 
įpareigojanti visus- JTO narius 
paremti Korėją prieš užpuolikus 
buvo priimta 7 balsais prieš 1 
— Jugoslavijos, Indijai ir Egip
tui visai nebalsavus, specialiai 
pareiškus, kad jie nebalsuoja 

- Birželio23 d. prįeš ir nesusilaiko, bet nebal- 
— - — ’ suoja, nes delegatai neturėjo

yra' 
JAV

taip
viena Jugoslavija. 18 valstybių! Pa^ma reikštis antisemitiškos 
pareiškė prisidedančios prie 
šio fondo ir sudėjo 18 mil. dol.: 
JAV — 10 mil., kurie gal bus 
padidinti iki 12,5 mil., D. Brita
nija — 2.100.000, Prancūzija —- 
1.200.000, Holandija — 400.000, 
Belgija — 270.000, Venecuela
— 40.000, Bolivija — 50.000, 
Brazilija — 406.000, Pakistanas
— 140.000, Kanada — 850.000, 
Ausfralija — 400.000, Jugosla
vija — 50.000, Norvegija — 35 
tūkstančius dolerių.

Jugoslavijos reikalavimas 
pakviesti ir kom. Kiniją buvo 
atmestas 26 balsais prieš 9, 13 
susilaikius.

' tendencijos ir daugumas žydų 
iš atsakingų postų jau pašalin
ti. Pašalinti ir žydai karininkai 
iš kariuomenės.

— MELBOURNE. — Australi
jos vyriausybė paskelbė buv.

■ unijų veikėjo H. Bridges, kuriam 
JAV atėmė pilietybę už kreivą 
priesaiką, kad nebuvęs komu
nistas, nelaikanti savo piliečiu, 
nors jis yra gimęs Australijo
je. Esą, kiekvienas, kas priima 
svetimą pilietybę, pirmosios ne
tenka, o netekęs priimtosios lie
ka be pilietybės.

— LONDON-. — Šių metų 
antram ketvirty svaro kraštų 
dolerių ir aukso rezervai poka 
rio metu pasiekė rekordo — pa
kilo 316 mil. dolerių ir pasiekė 
$2.300.000.000. Iš tos sumos 
apie du trečdalius priklauso D. 
Britanijai. Rezervai pakilę dėl 
to, kad D. Britanija aukso gavo

I iš P- Afrikos, o doleriu mažiau 
McCarthy kaltinimus apie ko-, lšleidOf padidindama savo 
munistų infliaciją Į valdžios Įs- j ^sportą.
taigas jis pavadino "fantastinė- ; ' _ RANGUNAS. _ Bunnos 
mis pasakomis". į vadas Tąukin — Nu

— LONDON. — Britų ; scįų (-pasidavė' vyriausybei su viso 
priešlėktuvinės apsaugos virši
ninku paskirtas gen. Įeit. Ch. F.
Loewen, 58 m., gimęs Vancou- 
very ir Kanados karo mokyklų 
bei Kingston karo akademijos 
auklėtinis.

Gen- J. Howard McGrath pa
reiškė, kad Federaliniam Tar
dymų Biurui yra žinomas kiek
vienas JAV komunistas ir kad 
nei vienas iš jų netarnaująs fe
deralinės valdžios Įstaigose.

vvi.wp.-ro jlįuuuvu 

(lų;-pasidavė' vyriausybei s 
■ši- mis savo pajėgomis.

Kanada remia, bet neveikia

Birželio 28 d. Kanados užsie
nių reikalų ministeris Pearson 
parlamente pareiškė, kad Ka
nada JAV veiksmams Korėjoje 
pritaria, nes JAV toje srityje tu
rinčius specifinių įsipareigoji
mų. Į paklausimą, kaip reikšis 
Kanados parama, Pearson pa- 

į aiškinti atsisakė, be to tai pri
klausys nuo Londone birželio 
29 d. susirenkančio Common- 
wealtho aukštųjų komisarų po
sėdžio. Tas posėdis svarbiausią 
esąs šaukiamas dėl to, kad bal
suojant Saugumo Taryboje JAV 
pateiktą rezoliuciją apie -visų 
narių prievolę padėti užpulta
jam, Indija visai nebalsavo.

kliudyti kinų komunistų išsėda
mą Formozoje, bet ir naciona
listų polimą Kinijos, o Kinijos 
likimas turįs būti išspręstas tarp 
tautiniu būdu — per Saugumo 
Tarybą arba darant taikos su
tartį su Japonija. Birželio 27 d. 
Čiang-Kcti-Šeko atstovas Sau
gumo Tarybai pareiškė protestą 
nurodydamas, kad Formoza 
yra Kinijos integrale dalis ir 
krašto atgavimui ji turinti būti 
panaudota. Tai esanti istorinė 
Formozos misija.

Čiang-Kai-Šekas per savo at
stovą Tsiangą protestavo, bei 
jis beabejo trina rankas ir 
džiaugiasi, kad už JAV "laivy 
no uždangos" galės tvarkytis 
ir atsigauti. Dėl to tai dar tame 
pat posėdyje Tsiangas pareiš
kė, jog Kinija savo puolimus 
kontinento nutraukianti- Tai 
esąs Formozos uždavinys, bet 
ne vienos dienos, atseit vėliau 
galės būti vykdomas.

— CANBERRA. — Birželio 
27 d-, susižinojusi su D. Britani
jos vyriausybe, Australija Į Ma
lajus, kur vyksta komunistų 
bandų užpuldinėjimai, pasiun
tė eskadrilę bombonešių.

i

— SYDNEY. — Australijos

ja, atsisakydama Įsileisti šel- 
mgs su jaunesniais kaip 6 me
tų vaikais.

Vasarvietė atostogoms
“Atlantlk City Lodge“

2 mylios į rytus nuo Hilon Grow, prie pat Slmcoe ežero.

Puikios maudynės, žuklavimas.
Kotelis netoli 

f

Platesnių informacijų kreiptis Į John Kamichaitis, 
899 Bloor St W„ telefonas LO 1438 — Baldų krautuvė.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius Įvairiu rušiu laikrodžius. 
Galima Įsigyti žiedu, Toronto suveniru; parduodamos Įvai
rios auksines ir sidabrines prekes. Už darbą garantuoja.

Kainos prieinamos. *"
Atidaryta kasdien nuo 9 vaL ryto iki 8 ved. vakaro.

272% QUEEN ST. W. TORONTO. '
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BR. BUKOV7SKA R. O.

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

PATOBULINTA MIEGAMOJI SOFaI

Jūs galite pastatyti šią patogią sofą gražiausianie salone, 
būdami tikri, kad ji tiks prie moderhiškiausio apstatymo, 
ir... niekas — tikrai niekas — niekad nepagalvos, kad 
ši puiki sofa naktį tampa jūsų... patogia lova.
Aptraukta puikiausia minkštą medžiaga, parinktą Įgudu
sio dekortoriaus-

Pristatome į namus Toronte ir bet kur Kanadoje. Ateikite ar užsakykite paštu. 
Mažas pradinis įmokėjimas ir lengvos išsimokėjimo sąlygos.
Kalbame europiečių kalbomis.

TIKTAI

$159

Original FURNITURE CO.
515 Queen St. W. Tel.: EL-0888 
438 Queen St, W. Tel.: WA-5612 
1938 Eglinlon Av, W. Tel.: RE-3511

3 krautuvės 
Toronte

Šalia baldų čia taip pat rasite platų pasirinkimą žinomų radio apcsrcrtų, patefono plokštelių, 
skalbimo mašinų, šaldytuvų ir Įvairių kitokių elektros reikmenų.

GOLDENBERG’O motery kirpykla
1138 DUNDAS ST. W. TEL. ME 8117 
Atidaryta ir vakarais.
PLAUKŲ DAŽYMAS IR ŠVIESINIMAS 
ILGALAIKĖS ŠUKUOSENOS

natūralią spalvą.
PATARIMAI VELTUI

“EUROPA” 
FOTO STUDIO

615 Queen St W.
Telef. WA 6848

Mūsų specialybė: vestuvi 
nės, šeimų nuotraukos ir 

spalvoti portretai.
Darbas pirmos rūšies.

TEV.ISKES ŽIBURIAI

SNIFF’S
VALYMAS —

PROSAVIMAS —
' PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St West Toronto

Tikrinu akis ir pritaikau akinius 
suaugusiems ir vaikams.

Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 9 ved. vok. 
Sekmadienais pagal susitarimą 
55 St John's Rd., W. Toronto.

(kampas 94 Laws St)
TeL LYndhurst 0052

312 Bathurst St
Bathurst Medical Building
Telefi: AD—6373 Toronto

smamnea

Laidotuvių 
Direktoriai

HARRY R. RANKS CO.

455 Queen St W.

Tel.: WA—5370 Toronto
Vedėjas Bill Zaleschook

D. HOLOTA REAL ESTATE

.496 Queen St. W.
(prie Denison Ave.)

Tel. WA—5232 > Toronto

Dr. F. W. TICKETT
GYDYTOJAS ir 

URGASteini

KIRPĖJAS
TONAS JOTAUTAS

PERSIKĖLĖ 922% DUNDAS ST. W. TORONTO
— -— prieš lietuviu bažnyčią------

-Kirpykla veikia kasdien nuo 9 vai: ryto iki 7 vai. vak.

Priėmimo valandos 2—3 ir 
7—9 po pietų

11 Gore Vale Avė- Toronto 
Telef.: WA 3754

Doleriai gatvėje
nesimėto. Dėl to pigiausiomis kainomis aukščiausios 
kokybės nuotraukas užsisakykite tik savo

LUMA įpia
575 WELLINGTON ST. W. TORONTO, TEL PL 5717

% YARMEY CLINIC
slavų Medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. L Yarmey 

314 Bathurst St Toronto, Ont TeL EL 7146.

Visų rūšių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 10 — 15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką

M. MALINA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

Užsisakykite anglis
VASAROS PAPIGINTA KAINA

Savininkas lietuvis Augustinas Undraitis (A. Underhill) 
Telefonas RA 4414 304 Sackville St Toronto

Siūlome maXčlų biiuzes—si jonus
Priimame moterišku ratai užsakymas

Moteriškes kognte Ir apatMal
Fortine Ladies Wear

789 Quern St W. TeL WA 1943.

Moterų ir vaikų 
drabužiai

Speciali sezoninė apranga.
744 Queen St W.

Telef. AD-1835

Kalbame europiečių kalbom

Dantistas

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St W. Toronto 

(kampas Euclid Ave).
Priima vakarais pagal su
sitarimą. Tel. WA 9822.

Pirmos eilės lenkiška rankinė Telefonas AD 0360
SKALBYKLA — WOODBINE HAND LAUNDRY

Savininkas W. Rudnicki. i
Mes paimame iš namų ir pristatome.

Darbas garantuotas. Kainos neaukštos. <
205 Euclid Ave. (prie Dundas St), Toronto, Ont

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brange
nybės. — — Garantuotas darbas, prieinamos kainos.
Krautuve atidaryta kasdien iki 8 valandos vasaro.

Tik tas be rūpesčio ir vargo
gali Kanadoje gyventi, kuris yra apsidraudęs "The

gai ir sąžiningai, prieinamomis kainomis, 
DRAUDŽIA nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju ir

tas atstovas: JONAS BERtlNSKAS,

-

ĮVAIRENYBES
Užjauskite manei Man dre

bėjo rankos ir svaigo galva po 
to, kai aną rytą padariau tokį 
apgailėtiną veiksmą; sunaiki
nau patį ištikimiausį savo drau
gą, kuris man buvo lojalumo, 
nuoširdumo ir atvirumo pavyz
dys. Gal net perdaug man at
virumo buvo jame, nes kaip tik 
tas atvirumas privedė prie tos 
fatališkos katastrofos...

Kuri iš mūsų nemėgsta pa
taikavimų? Aš taip pat juos 
mėgstu ir todėl nęsykį sunkiai 
pakeldavau kietą tiesą, kurią 
mano draugas stačiai į akis 
man išdėdavo.

Vargšas mano draugas! Jis 
gyveno tik dėl manęs ir visa, 
ką aš išgyvendavau, atsispin
dėdavo jame- Jis pagaudavo 
mažiausius mano jausmų su
krėtimus ir įspėdavo net nežy
mias mano klaidas.

Kada man pasitaikydavo be
veik ištisą naktį praleisti links
mose sueigose, mane iš ten su
grįžusią, jis tuojau įspėdavo: 
"Tavo akys šįryt išrodo tokios 
pavargusios, tu esi visa išbalu
si!. Tai labai kenkia ’ sveikatin-Į 
gumui, griauna nervus, todėl 
venk tokių ilgų išėjimų! "

Jei mane ištikdavo pykčio 
priepuolis, jis sakydavo: "Kaip 
atstumiančiai tu išrodai, nuo 
pykčio krauju pasruvusiu vei
du! Šitokis netvarkingas pyktis 
labai kenkia tavo širdies veiki- j i 
mui! Saugokis pykčio!"

Kai aš būdavau paniurusi 
tarp savųjų šeimoje, jis bema
tant pastebėdavo: "Tavo dva
sios nuotaika turi būti labai 
skurdi, nes ir tavo išraiška yra' 
tokia nesimpatiška!"

Ir aną rytą... kada jis man 
priminė mano nedorą žodį, ku
rį aš, pykčio pagauta, ką tik 
buvau ištarusi, to paties pykčio 
priepuolyje aš jį sviedžiau že
mėn, trypiau kojomis ir sunai
kinau! .

Vargšas mano draugas! Per 
daug ištikimas jis man buvo:

Žinote jūs mano draugo var
dą? Jis vadinosi... veidrodis.

Viktė-

lengvėl rituosi Dundas gatve, 
o cigaretė rūksta dantyse. At
seit, pasirinkau nerūpestingo 
pasivaikščiojimo minutę...

Mano cigaretė užgeso. Prisi
minęs, kad į kišenę įsipyliau 
saują didžiųjų kanadiškų deg
tukų, siekiu ir manau sau:

— Brūkštelėsiu vieną į šali
mais esantį stulpą ir vėl mano 
cigaretė rūks raitytu dūmeliu* 
Deja, užsisvajojęs braukiu vie
ną, tas tepalieka giloką ruožą 
stulpe, braukiu — kitą, vėl tas 
pats. Ugnies kaip nėr, taip 
nėr...

Išsitraukęs trečią — įsistebei- 
linu į jį ir matau, kad tai ne 
degtukas, o tikrų tikriausias tri
jų colių vinis...

Nustebęs įvykusiu stebuklu, 
graibaus kišeniuje ir žengiu į 
priekį, o ten — tebarška tik vi
nys... ■

Pagaliau, pakeliu akis: prieš 
mane išdygsta policininkas, ta
rytum smakas, piktokai žiūri ir 
laiko atkišęs baudos kvitą:

—- Perėjot raudoną šviesą... 
— primena man.

Štai tau ir pasivaikščiojimas- 
r1! Gi visa tai padare mano uzsi- 

j svajojimas apie įvykusį "ste
buklą". O iš tikrųjų jokio ste
buklo ten nebuvo. Per klaidą 
sumaišiau dėžes ir, vieton deg
tukų, pasisėmiau vinių ...

Vienas Kanados valdininkas- 
valdine mašina nuvažiayo j 
krautuvę nusipirkti maisto. Pri
sikrovęs jo pakankamai ir at
sisėdęs prie vairo, jis pastebė
jo, kacį ant mašinos stogo sėdi 
lokys ir taikosi išmušti langą, 
kad pasiektų viliojantį maistą. 
Nesurasdamas išeities, valdi
ninkas nutarė lokį numesti greit 
važiuodamas. Jis paleido maši
ną visu greičiu, bet lokys vis 
nekrito. Per greit važiuodamas, 
susijaudinęs valdininkas kelyje 
nebeišlaikė lygsvaros ir sukūlė 
mašiną į medį.

Nesenai Ottawos parlamen
tas svarstė, kas turi atlyginti 
už mašiną. Nutarta padengti 
nuostolį valdžios lėšomis.

Pasibaigė draugystė •..

Vienas Los Angeles laikraš
tis, lokalinių žinių skyriuje, pra
nešdamas apie vienos poros 
vedybas, rašo:

... pagaliau, jaunoji pora ap
sivedė praeitą trečiadienį. Tuo 
pasibaigė jų draugystė, kuri 
prasidėjo dar mokyklos suole.-

Ginčas dėl šventųjų

Kartą katalikas ir žydas gin
čijosi, kuris tikėjimas turi dau
giau šventųjų. Žydas Įrodinėjo, 
kad daugiausia šventųjų turįs 
Mozės tikėjimas.

— Gerai, — tarė katalikas. 
■—Skaičiuokime. Kad būtų leng
viau suskaityti, vienas antram • G ;mn žymė 
paminėjus šventojo vardą, iš- 
peškime iš barzdos po plauką.
Mat abu buvo barzdoti-

—- Šv. Abraomas, — tarė žy
das ir išpešė, plauką iš kataliko 
barzdos.

—■ Šv. Uršulė su 5000 seselių 
šventųjų, — tarė katalikas, 
griebdamas žydui už visos 
barzdos.

Kodėl nešioju barzdą

Atsakymų duodama įvairių. 
Štai jų keletas:

— Esu per didelis tinginys, 
kad skusčiausi.

— Barzdos vėl įeis į madą, 
o aš noriu būti avangarde.

— Dėka mano barzdos, ma
ne visi pažįsta nors mano gy
venamoje gatvėje.

— Juo mažiau žmonės mato 
mano kvailo veido — tuo ge
riau.

— Barzda yra individuališ- 
i- Kai visi pradės 

barzdas nešioti, aš nusiskusiu.

Gudruolis

— Dėde, ar Jūsų dantys dar 
sveiki?

— O, vaikeli, jau neturiu nė 
vieno.

—-Tai palaikyk, dėdule, ma
no riešutus.

Vis ta raudonoji šviesa...

Labai dideliu greičiu važia
vo. Pravažiavo raudonąją švie
są. Motociklistas policininkas 
ėmė vytis. Prisivijo ...

— Kur tamsta, gražioji ponia, 
taip skubinatės? — užklausė.

— Skubu į filmos repeticiją. 
Sukame filmą " Kiekviena mi
nutė kainoja milijonus gyvy
bių"...

—- Kaip ponia vadinatės?
— Esu artistė Lorraine Ray.
— Taigi, idant nekainotų 

kiekviena minutė milijonų gy
vybių, malonėkite ponia priim
ti šį kvitelį, pagal kurį užsimo
kėsite 25 dolerius baudos...

* * *
Arba vėl. Panašiai atsitiko ir 

su manim- Vieną vakarą pa-

LIETUVIŠKA AVALINES 
TAISYMO DIRBTUVE —

PARDUOTUVE
Naujausios mados.

Sav. TGNAS ASTRAUSKAS
1414 Dundas St West Toronto

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O
atstovas atvyksta vieton.

LAIKRODININKASDėmesio!
Taiso vietinių ir vokiškų firmų laikrodžius. Dirbtuvė turi Pritaiko akinius vištom*

TeL RA 8924 I 
I

Atidaryta kasdien nuo 9 ved. ryto iki 8 ved. vakaro.
EUROPEAN WATCHEMAKER Kalba slavu

MARGIS DRUGS
Jonas V. Margis Phm. B.

19 St John’s Road (prieš 3131 Dundas St- W.) 
Parduodama Penicilin, Streptomicin ir kiti modemiški 

vaistai. Paruošiami vaistai pagal receptus.
Kosmetika: Yardley"s, Richard Hudnut — Max Factor ect.

Pristatoma i namus T , xz Telefonas
MU-9543 visame Toronte MU-9543

Telefonas

Kas nori namus 
arba biznį pirkti

arba parduoti, kreipkitės į mus- 
Rasite teisingą ir nuoširdų patarnavimą.
Kalbame lietuviškai — Bauskite Peter

Robert P. Rice Real Estate
888 College St Toronto. TeL LA 1277

PETRAS KAIRYS
MĖSOS IR VISOKIU VALGOMU PRODUKTU

KRAUTUVE ir VALGYKLA
889 Dunda* St W. Toronto, Ont — — TeL WA 0082
Visi mieli tautiečiai maloniai kviečiami atsilankyti.

Puikus ir greitas patarnavimas

DĖMESIO! Norėdami pirkti ar parduoti namus, 
ūkius, viešbučius kreipkitės į

FRANK PSZON
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

Telefonai!

BR. SERGAUTB
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Š-m. birželio mėn. 27 d. ir 29 
d. įvyko posėdžiai. Tarp kitų 
svarstytų klausimų svarbiau
sias Toronto mieste ir apyl. gyv. 
lietuvių surašymas, kuris bus 
vykdomas nuo liepos mėn. 1 iki 
31 d. Suredaguotas atsišauki
mas, kuris bus paskelbtas laik
raščiuose ir platinamas atski
rais lapais. Išnuomotas kamba- 

. rys Prezidiumo darbo reika
lams: 702 Dundas St- W. Lig
šiolinis pirm. K. Kalendra nuo 
VI. 27 d. iš Prez. pasitraukė. 
Nuo VI. 29 d- pasitraukė J. Ba- 
kevičius — LAS atst. ir J. Kra- 
likauskas — KL Kat. Kult. D-jos 
atstovas. Organizacijos į jų vie
tas pasiųs kitus atstovus.

Praeitą sekmadienį per ryti
nes šv. Mišias 24 Toronto lietu
viai vaikučiai priėmė pirmąją 
šv. Komuniją. Po bažnytinių iš
kilmių salėje jiems išdalintos 
dovanėlės atminimui ir nusifo
tografuota.

Lietuvių Inžinierių ir Architektų

sekmadienį

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- - ---------------------------- -------------------------------------------

Visus kviečiame atsigauti ir tyru oru pakvėpuoti atsilankant į I

LINKSMĄ GEGUŽINĘ
Gegužinė įvyks Toronto kunigų seminarijos sode,

i
Visi Collegos, gyvenantieji 

Kanadoje, dar neįstoję į Pasau
lio Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungą — PLIAS, kvie
čiami įstoti į tos organizacijos 
Kanados skyrių Toronte.

Rašykite: PLIAS Valdybai 
c-o. J. Sližys 53 Hewitt Ave., To
ronto, Ont

Vieta labai graži, prie pat Ontario ežero kranto- Kiekvienas galės smagiai pasilinksminti, pasišokti, pasimaudyti gaiviame ežero vandenyje ir 
'atsigauti tėviškės laukų žalumas primenančioje aplinkoje.

Programą išpildys Toronto skautai ir sportininkai.
Grieš puiki kapela. Šokiams paruošta medinė platforma Skanią valgią ir gaivinančią gėrimą bus vietoje

Padaryti patogūs laiptai besimaudančių patogumui prieiti prie vandens.
AUTOBUSAI Į GEGUŽINę VYKS nuo lietuvių bažnyčios 11 vai., 12 vai. ir vėliau kas pusvalandis iki 3 vai.

Toronto Liet Parapijos Komitetas.
jiiiiiiiHmiiiuiimiiiiiiiiii:iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiii;giiiiiiiiiiiiiiiiiHiim^

DĖMESIO!
Pasaulio Moskleivių Ateiti-

Ekskursija į Niagara Falls

Pranešame gerb. tautiečių ži
niai, kad lietuvių pradžios mo
kyklos mokinių bei tėvų eks
kursija į Niagara Falls liepos 
8 d., dėl nepakankamo susire- 
gistravusių skaičiaus, neįvyks.

Įmokėjusiems ‘ pinigai bus 
grąžinti liepos mėn. 9 d. po pa
maldų (11 ved.) parapijos salėje.

Lietuvių pradžios mok.
Tėvų Komitetas.

K-/.U.U į rasauiio jyLosjLLeiviL^
PLIAS nariai, pakeitę ninku Sąjungos Centro Valdy- 

sus, prašomi pranešti naujus rengia moksleivi rims ateiti- 
adresus ten pat t j ninkams septynių dienų stovyk-

PLIAS Kanados skyriaus 
Toronte Valdyba.

Svečiai

Lietuvių Katalikų suvažiavi
mo proga praeitą šeštadienį ir 
sekmadienį "TŽ" redakcija su
silaukė daug malonių ir mielų 
svečių ir JAV ir Kanados toli
mesnių vietovių. Redakcijoje 
lankėsi prof. Dr. K. Pakštas, 
prof. Dr. A- Damušis, Tėvas-Bc- 
revičius S.J., kun Patlaba, kun. 
Sabas, prof. L Malinauskas, pp. 
St. Gabaliauskas, inž. Mikaila, 
A. Baronas ir daugelis kitų.

Iškilmingos jungtuvės

Liepos 1 d., šeštadienį, lietu
vių parapijos bažnyčioje sukū
rė šeimos židinį Alfonsas Skre- 
būnas su Onute Telksnyte.

Jungtuvių metu-Bronius Ma- 
rijošius sugiedojo Tėve mūsų — 
Molete, ir vyrų oktetas, veda
mas V. Verikaičio, "Veni crea
tor. Vargonais akomponavo 
Danutė Rautens.

Vestuvių vaišės Veteranų sa
lėje, kuriose dalyvavo didokas 
skaičius svečių, praėjo lietuviš
ku tradicijų dvasioje.

Lietuviška Šveicarijos radio 
programa

Sekmadienį, liepos 2 d. nuo 
11.20 — 12 vai. buvo transliuota 
pirmoji po karo lietuviška prog
rama, transliuota Beromuenste- 
rio stoties banga 567,1 ir 
Schwarzenburgo stoties bango
mis 48, 66 ir 31,46.

Programa pavadinta "Ver- 
stummte Welt, Saenge und Sa- 
gen dės , litauischen Volkes". 
Girdėjome lietuv. "Čiurlionio" 
ansamblio dainas ir didelio Lie
tuvos bičiulio, pagarsėjusio ma
žųjų tautų laisvės kovotojo, p. 
E. Schaperio pasisakymą.

Vertėjas Markowicz

apie kurio bylą dėl nesugebėji
mo versti iš lenkų kalbos "TŽ" 
buvo rašyta, Toronto polici-cs 
komisijos iš vertėjų atleistas, 
bet liks "kitų kalbų vertėju". Su 
juo yra tekę susidurti ir ne vie
nam lietuviui.

— Jurgiui Stankūnui yra laiš
kas iš Australijos Lietuvos Ge
net. Konsulate: 442 Quebec 
Ave., Toronto, Ont.

PADĖKA

REIKALINGA
PRITYRUSI VIRĖJA - JAS 

lietuviškam restoranui — val
gyklai. Kreiptis 870 Dundas St. 
W. Toronto, "Baltic Restaurant" 
Tel. PL 7060.

Išnuomojami kambariai 
su virtuve mergaitėms arba 
jaunoms poroms. Teirautis po 

6 vai. vak. telef. ME 6140.

VERTIMAI — PAMOKOS
Verčiami įvairaus turinio raš

tai iš lietuvių, vokiečių, rusų ir 
lenkų kalbų į anglų kalbą. Pa
rašomi raštai anglų kalba, už
pildomos įvairios anketos.

Duodamos anglų kalbos pa
mokos pradedantiems bei kon- 
versacijos pažengusiems — 
pavieniui arba grupėmis.

A. BAJORINAS
53 Oakwood Ave. Toronto, Ont.

Tel- MElrose 8951

Lietuvos istorija latviškai
Latvių — Lietuvių Vienybės 

iniciatyva Jurgėlos "Lietuvių 
tautos istorija" pradedama vers
ti į latvių kalbą- Ji yra išėjusi 
angliškai Naujorke 1948 m.

Quebec vyskupų laiškas
• Socialiniais klausimais, ku

riame reikalaujama ne tik už-
- - - i tikrinti darbininkui padorų gy-

vietoje, 15 mylių nuo ^miesto. venimq( siūIo k darbininkų 
Stovyklautojams paruošta įdo-J dalyvavimą įmonių valdyme, 
mi programa. j Vatikano priimtas labai palan-

Norintieji gauti visas infonna- j ]daiz verčiamas į italų kalbą 
cijas, kreipiasi į PMAS CValdy- jj. bus .paskelbtas Italijoje, 
bą šiuo adresu: J. Baužinskas, 
21 Bridge St., Brooklyn 1, N.Y.

Pasaulio Moksleivių Ateiti
ninkų Centro Valdyba. gu įgula He- sudaryta Pasaulio ietuvių Ben-

— LONDON- — Imperijos pos 4 d. iš Victoria išplaukė į druomenės Toronto apylinkė, 
štabo viršininkas feldm. Slim Pearl Harbour- Sakoma, kad kurios valdomieji organai bus 
grįžo iš pasitarimų su Austrą- Į ten jie lauks tolimesnės karo išrinkti visų lietuvių, prieš tai 
lijos ir N. Zeland. karo vadais. įvykių raidos.

Mielieji Toronto ir apylinkės tautiečiai!

lą, kuri įvyks nuo š.m. rugpjū
čio 29 d. iki rugsėjo 4 d. imtinai, 
netoli Cleveland©, Ohio valsty
bėje.

Stovykla yra labai puikioje

Didžiai Gerbiamiems-ponams 
Izabelei ir Jonui Liutkams, už 
suruošimą mums puikių vestu
vių savo namuose, už tėvišką 
globą ir paramą naujai mums 
kuriantis, o taip pat visiems, 
kurie mus apdovanojo vertin
gom ir puikiom dovanom ari 
sveikino tos brangios šventės 
proga, širdingiausiai dėkojame.)

Poniai R- Augustinavičienei ir 
ponui K. Žilvyčiui už suruoši
mą mums "shower" ir visiems 
prisidėjusiems ir dalyvavu
siems šiame paruošime tariame 
nuoširdų ačiū.

Janina ir Vytautas NarušiaL

— KONVERSACUOS
Dėstęs anglų kalbą lietuvių 

gimnazijoje, buvęs svetimų 
kalbų vertėju įvairiose įstaigo-Į 
se Lietuvoje ir dirbęs prie UNR 
RA'os tremtyje — Vokietijoje.

Kreiptis iš ryto nuo 9 iki 10 
vai. ir vakarais nuo 6.30 iki 7.30 
vai., išskyrus sekmadienius ir 
šventadienius.

Vertimų tekstus galima palik
ti pas p. A. Šmigelskį, "Park 
Restaurant", 1002 Dundas St- W

Nežiūrint mūsų įsitikinimų > 
skirtingumo — esame vienos 
Lietuvių Tautos vaikai! Visų 
mūsų bendras siekimas — Ne-

tuvos atstatymas. Šiam mūsų 
bendram tikslui atsiekti, pagal 
VLIKo nurodymus, viso pasau
lio visi lietuviai buriasi į Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę. Ša
lia to Bendruomenė rūpinasi ..ir 

• visais kitais lietuvius Hečian- 
Į čiads Mausimais. Taigi, kiekvie-

— OTAVA. — Kanados vy- no lietuvio šventa pareiga akty- - I
riausybė Korėjos operacijoms vien dalyvauti Bendruomenėje, 
paremti paskirtieji trys karo lai- Artimiausiu laiku Toronte bus

pravedus jų surašymą. Dabar

Liet. Katalikų Suvažiavimai Toronte
Liepos 1-2 dienos Toronte bu

vo didelė -ventė. Kaip jau buvo 
skelbta, tomis dienomis įvyko 
pirmasis Kanados lietuvių kata
likų suvažiavimas, greta kurio 
dar K. Lietuvių Katalikių Mo
terų Draugijos ir Kanados ateiti
ninkų suvažiavimai. Pirmieji du 
vyko per abi dienas, o pastara
sis vien pirmąją dieną. Atvyko 
taip pat daug svečių iš JAV. 
Vien iš Čikagos buvo autobu
sas su 40 ateitininkų, iš’ Cleve
land© lengvomis mašinomis at
vyko 30. Svečių tarpe buvo buv. 
Ateitininkų Federacijos Vyr. 
Vadas prof- Dr. K. Pakštas, p. 
Gabaliauskas iš Pittsburgh, da
bartinis At. Fed. Vadas prof. 
Dr. A. Damušis, prof. Ig- Mali
nauskas iš Cleveland©, kun. 
Borevičius S.J., kun. Patlaba, Dr- 
Kisielius, poetas A. Baronas iš 

/Čikagos, inž. Mikaila, inž. Bra- 
i žėnas iš Detroito, o kitų, ypač 
kanadiečių, nei nesuskaitysi.

Suvažiavimo pabaigai St. 
Helen’s parapijos salėje įvyko 
iškilmingas posėdis, į kurį susi
rinko dar apie 400 torontiečių. 
Sausakimšai užpildytai salei 
prof. Pakštas skaitė paskaitą, 
įvertindamas nūdienę pasaulio 
ir mūsų tautos būklę ir ugningai 
aptardamas mūsų uždavinius, 

i Po to buvo perskaitytos suva- 
‘ i žiavimo priimtos rezoliucijos ir 

! sveikinimai.
Suvažiavimas baigtas Mari

ja Marija ir Tautos Himnu.
Suvažiavimui pasibaigus toje 

pačioje salėje įvyko viešas pa
silinksminimas, o lietuvių para
pijos salėje arbatėlė suvažiavi
mo dalyviams. Čia buvo suor
ganizuota ir programa- Vieš
nia iš Montrealio p-lė B. Zaga- 
nevičiūtė padainavo tris dai
nas. P. Simonavičius dvi, o poe
tai paskaitė savo poezijos—Ko- 
zulis, Stočkutė, Valickaitė, o A. 
Baronas padeklamavo H. Ra
dausko eilėraštį.

Laikas bėgo taip greitai ir 
smagiai, kad nepastebėtai atė
jo pusiaunaktis ir gausiam jau
nimui čia jau tik trumpai tete
ko pašoleti.

Tikrai gražios ir atmintinos 
buvo dienos, kurios ilgai neiš
nyks iš torontiečių ir svečių at-

beabejo pasirodys ateities vek- 
loje.

Esminę suvažiavimų dalį, jų 
nutarimus bei rezoliucijas kai- 
kurias pateiksime sekančiame 
"TŽ" numeryje.

Kanados Lietuvių Katalikų

Vienas svarbiausių suvažia
vimo uždavinių buvo sudaryti 
Kanados Lietuvių Katalikų Vei
kimo Centrą, kuris paremtų bei 
derintų visų katalikiškų organi- ( 
zacijų darbą ir imtųsi to darbo,! 
kurio dar nedriba jokia veikian- j 
ti organizacija.

Į Kat. V. Centrą išrinkti:
Kurt. Dr. Gutauskas J., Petras 

Vilutis, Juozas Kralikauskas, M. 
Dervinis, A- Bajorinas.

Į Revizijos komisiją išrinkti: 
Vyt. Krikščiūnas, Balys Saka
lauskas ir Ant Saulis.

Katalikių Moterų Draugijos
C. Valdyba

Liepos mėn. 1-2 d. įvykusia
me Kanados Liet- Kat. Moterų 
Draugijos suvažiavime išrinkta 
Liet. Kat. Moterų Draugijos Cen
tro Valdyba ir Revizijos komisi
ja. Centro Valdybon įeina: p. 
A. Užupienė, p. P. Žymantienė 
ir p- E. Jakubėnaitė. Kandida
tėm — p. M. Daukšytė ir p. E. 
Šakalienė. Revizijos komisijon: 

j p. A. Šapokienė, p- Z. Daugvai- 
j nienė ir p. Valiušytė-

Ateitininkų išrinkti organai
Centro Valdyba: Ašoklis Ka

zys, Aušrotas Vytautas, Čepas 
Silvestras, Jonaitytė Sigita, Juo
zapavičius Antanas, Vanagaitė 
Stefa, Žiūraitis Jonas.

Revizijos komisija: Matkevi- 
čius Klemas, Vilutis Petras, Žy
mantienė Pranė.

veikiąs Laikinasis Organizaci
nis Komitetas Bendruomenei 
įkurti. kviečia visus Toronto 
miesto ir apylinkių lietuvius ne
delsiant užsirašyti, kad visi lie
tuviai būtų įtraukti į rinkikų są
rašus, galėtų balsuoti ir būti 
renkamais ir nelaimės atvejais 
vienas kitą galėtume susirasti.

Paged Centro Komiteto nusta
tytas taisykles, surašymas vyk
domas kartotekos tvarka. Kiek
vienam lietuviui užpildoma ats
kira kortelė, kurią bus galima 
gauti žemiau nurodytuose su
rašymo punktuose-

Tokią kortelę užpildo arba 
pats norįs užsirašyti asmuo, ar
ba surašymą vedantis asmuo, 
pagal suteikiamas žinias. Šis 
surašymas bus vykdomas nuo 
liepos 1 iki liepos 31 dienos.

Pasibaigus surašymui, kaip 
galima greičiau bus skelbiami 
ir vykdomi rinkimai.

Toronto Apylinkės Laikinasis 
Organizacinis Komitetas nuošir
džiai kviečia visus lietuvius už 
sirašyti patiems ir paraginti 
kitus.

. Laikinojo Organizarinio 
Komiteto Prezidiumas.

Surašymui pravesti Laikina
sis Organizacinis Komitetas 
steigia šiuos surašymo punktus:

St* W. (Dundas ir Bathurst g-vių 
kampas priešais parkų). Tek 
EL 5514. Darbo valandos (teikia
mos informacijos — vykdomas

karo kiekvieną dieną, išskiriant 
šeštadienius ir sekmadienius.

2. Lietuviškose valgyklose: 
Baltic Restaurant (Dr. J- 
Kaškelio) 870 Dundas W. 
pp. Grigaičių valgykla, 750

p. Smigelskio valgykla, 
10G2 Dundas St W-

gykla 1330 Dundas St W-

pp. Jankausko — Demikio, 
911 Dundas St. W.
pp. Germanavičiaus ir Mi- 
liušio, 1006 Dundas St W. 
p. Kairio, 889 Dundas W. 
p. Grabevičiaus, S56 Dun
das St. W.
pp. Kazlausko ir Tumosos, 
1579 Dundas St W.

Sekmadieniais po pamaldų 
Lietuvių Parapijos salėje.

Komiteto patalpa 702 Dundas

MONTREAL, Que
Montrealio miesto LOK posėdis

Liepos mėn. 7 d-, penktadienį, 
20 vai. "N. Lietuvos" redakcijo
je įvyks Montrealio misto LOK 
posėdis.

Liepos meni 9 d, sekmadienį, 
Visus kviečiame atsilankyti į 

LINKSMĄ, JAUKIĄ GEGUŽINĘ 
HAMILTON

Toronte, 1002 Dundas St W-, pora minučių kelio nuo lie
tuvių bažnyčios

skubiai parduodama lietuviška valgykla 
“Park Restaurant”

Parduodama kartu* su dviem namais. Valgykla turi 70 
vietų. Prie valgyklos'jau yra paruoštas skyrius maisto pro
duktams pardavinėti^ Nchhas ir valgykla yra naujai atre
montuoti. Biznis ir prekybinė vieta gera. Kreptis tik asme 
niškai į savininkąr’tublau ir ne vėliau poros savaičių nuo 
paskelbimo. Bižrifšryrcf lietuvių apgyventame centro rajo
ne. Parduodanla'biztilS pakeitimui. Sav. A. ŠmigelsJds.

vcu.’..-ojo cne/c

Parduodamas restoranas
Gegužinė įvyks dar.' hamiltoniečiams nematytoje vietoje. Nuo 
Hamiltono maždaug 15 mylių Toronto link vienoje anglų for
moje. Gegužinės -vieta yra žavėtina: iš vienos pusės gražus 
kalnas, pakalnėje nepaprastai erdvi patogi šokiams ir sportui 
pieva, kitoje pusėje gražus miškelis, o per vidurį pievos teka 
sriauni upė. Kiekvienas atvykęs galės maloniai praleisti laiką 
ir pakvėpuoti tyru oru.

VYKSTANČIŲ Į GEGUŽINĘ SPECIALŪS AUTOBUSAI 
LAUKS PRIE LIETUVIŲ PARAPIJOS BAŽNYČIOS

(58 Dundum St. N. Autobusai išvyks po pamaldų- Tiems, 
kurie dirba iki pietų, vienas autobusas ous prie baž

nyčios 5 vai. 30 min.

Gegužinės vieta atrandama taip: Važiuojant nuo parapijos baž
nyčios 58 Dundum St. N., važiuoti Toronto keliu: kelias 6, v_- 
liau reikia įvažiuoti į 5 kelią, kuris vadinasi Dundas kelias, ve
dąs tiesiai į Toronto lietuvių parapiją. Penktuoju keliu reikia 
važiuoti per Waterdaun, vėliau per Nelson miestelį. Po to 
dešinėje kelio pusėje matosi didelė žalia lenta su užrašu Simp
son- Nedavažiavus lentos, pasukti į kairę, kur randasi iškaba: 
Boy Scouts Camp 3. Tuo keliu važiuoti iki iškabos Barlamark, o 
šiuo keliu važiuoti iki pirmos formos (ūkininkas Bridgman) už 

kurios pakalnėje gegužinės vieta.

Iš Toronto važiuojant: važiuoti Dundas keliu apie 30 mylių iki 
Boy Scouts Camp 3, o kita viskas kaip aukščiau nurodyta.

Hamiltono V. Aušros Vaitų Parapijos Komitetas.

KREIPTIS PAS p. ČESNAUSKĄ
• > N * ■

245 MANNING AVE. TEL. WA 2977.

Nauja lietuviška valgykla ir maisto produktų parduotuvė

1330 Dundas St W. prie Rushholm ir Lisgar St TeL ME 9347 
Maistas gaminamas europietiškai iš šviežių produktų. Da

romi įvairūs sviestainiai (sandvičiai). Patarnavimas greitas.
Mieli tautiečiai prašomi atsilankyti ir įsitikinti. Valgykla 

atidaryta nuo 6 Vai. ryto iki 23 vai. vakaro.
Savininkai: Preikšaitis — Bleizgys — Daugėla.

Lietuvis radio technikas
L. KOCIUS

949 DUNDAS ST. W. netoli lietuvių bažnyčios. TeL WA 1691 

priima pataisymui visų rūšių radio aparatus. Darbas at
liekamas gerai ir sąžiningai. Kreiptis tarp 4-8 vai. popiet

W. H. BELL & SONS
KAILINIŲ

Priimam! užsakymai ir perdi rbimai. Dabar tinkamiausias 
laikas. • Susikalbėsit lietuviškai.




